
1913.
76:e årgången.

Kungliga Brev, 
Generalorder mm.
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K. Br. 1912. - XXIII. 

~0. Ma rinl äk a ren af 2:a graden G. H. Elander erhåller sökt 
afsked från och med den 1 oktober 1912. 
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Anvisas 6,000 kronor för undersökning rörande anläggande 
af k oldep å m. m. samt torpedinskjut ningsstation å Stock
ho1ms skärgård. 
En lämplig 45 cm. torped få r utan ersättning utlämnas till 
chefen för Vaxholms kustartilleriregemente i och för 
sprängning. 
Antagning af skeppsgossar får verkställas den 31 oktober 
i stället för den 30 september 1912. 
Afsked f rän krigstjänst en får meddelas 2 :a kl. SJOmannen 
vid 4 :c m atroskomp aniet n :r 113 L H. Danielsson. 
Rikst elefon får anordnas till Göteborgs kontrollst ation. 
Kadettunderofficeren n:r 98 Ericsson får , ehuru h an under 
två p å hvaranclra följ ande sjöexpeditioner förklar at s. 
olämplig för örlogstj änsten, fortsätta vid sjökrigsskolan 
för att aflägga sjöofficersex amen. 
Resolution på afsk ed med pension för kommendörk aptenen 
af l: a graden C. A. F . P :n Rosens värd. 
F ullmakt för K. H. A. P :n Rosensvärd att vara k ommen
dörkapten af 1:a gr aden vid Kungl. flottan. 
D :o för friherre C. E . L. Liljencr antz att vara cl: o af 2:a 
g raden vid d:o. 
Resolution å lön för kommendörkaptenen af 2 :a graden 
I. P. Bjurholm-Norman. 
D :o å el :o för kaptenen N. L. Åker blom. 
Kaptenen vid Kun gl. flottan B. G. von Fianclt erhåller 
lönefy llnad. 
Fullmakt för J. E. Ki.nnman att vara mariningenj ör af 1:a 
graden. 
Förordnande för S. A. Samzelius att t illsvidare vara d :o 
af 2:a gr aden. 

" Resolut ion å lön för mariningenjörern a af 1: a g raden A. 
W . L indgren och Y . F . Schoern cr. 

>> F örordnande för C. C :son Böös och G. E. H olmber g att 
va r a extra ingenjörer vid mariningenjörkåren fr. o. med 
Llen l okt ober 1912. 

'> Fullmakt för L B. Dalsjö at t var a marinläkare af 2 :a g ra
den vid mariningenjörk åren i flo ttans reserv. 

27. Underlöj t n anten vid Kungl. flo t t an g refve A. H . V. Mör
ner e rhåller afskecl med rätt att såsom lönlös i flott an 
kvarstå. 

" Mar inunclm·intenclenten R. T. Olsson L ander erhåller sökt 
afskecl. 
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K. Br. 1912. - XXIV. 

Beslutes rörande tillträde för brittiska militä rpersoner t ill 
Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning m. m. 
Anvisas högst 3,150 kronor till välkomstfester för brittiska 
underofficerare och manskap vid brit t isk a eskaderns besök 
i Stockholm. 
Löjtnanten vid Kungl. flottan A. E. Biörklund får bibe
hålla dagaflöning under tjänstledighet för idkande af 
språkstudier i Ryssland. 
D :o G. D. R. F rendin erhåller 491 kronor 40 öre såsom er
sättning för k ostnader för deltagande i en prakt isk studie
kurs. 
Underofficerskorpralen n :r 129 N. A. Svensson f år meddelas 
afsked, därest han erhåller sökt anställning vid Ost-Asia: 
t iska kompaniet i Göteborg. 
Reservund erlöj t nanten i flottan O. H. W. Dalman får år 
1913 full göra honom år 1914 åliggande repetitionsöfning. 
Anvisas tillhopa 1,805 kronor från invalidhusfonden t ill 
afskedade personer, som tillhört flottans militära kårer. 
Anvisas 23,500 kronor för . reparation af kolskjulen å Nya 
Varfvet. 
Tieslutes r örande förbud mot ankring i Oxdjupet . 
Afslås sekret er aren C. L. E. Kruses und. besvär i fråga 
om ett af marinförvaltningen medclelaclt förordnande. 
Förordnande för kommendörkaptenen af 1:a gr aden grefve 
C. A. W acht meister att med bibehållande af befattningen 
såsom chef för sjökrigsskolan vara chef för sjökrigshög
skolan fr ån och med elen 12 oktober 1912 tillsvidare uneler 
den tid chefen för sjökrigshögskolan bestrider befattnin
gen såsom chef för underofficers- och sjömanskårerna i 
Karlskrona. 

>> Beloppet af kadetts t erminsafgift vid sjökrigsskolan under 
läsåret 1912-1913 bestämmes till 75 kronor. 

>> Förre båt smannen M. A. J :son Rogsta erhåller oafsedt 
unelergångna bestraffningar reglementsenlig pension. 

6. Fullmakt för friherre L. C. Posse att var a mariningenjör 
af 2:a gr aden vid mariningenjörkåren i flot t ans reserv. 

>> Tillsät t es en kommitte för utredning betr äffande byggande 
af en pansarbåt af F -typen och för ordnas t ill ordförande 
konteramiralen S. A. Lindman samt t ill ledamöter öfver· 
ingenjören J. A. Brinell, verkställande direktören i brand· 
och lifförsäkringsbolaget Skandia, vice h är adshöfdingen 
K. G. I-Ierlitz samt ingenjörerna W . J akobsen och A. F. 
Wiking. 

()kt. 

E. Tir. 1912. - XXV. 

7. Förordnas öfvcrdirektören B. J akobsson-Bergqvist a tt i 
egenskap af censor öfve rvar a kompletteringsexamen vid 
Kungl. sjökrigsskolan. 

11. Fullmakt för A. Grunberg a tt vara mariningenjör af 2:a 
g raden vid mariningenjörkåren. 

)) 

)) 

Förarnande för mariningenjören af 2:a graden vid marin
ingenjörkåren i flottans reserv friher re L. C. Posse att 
under den tid mariningenjören S. A. Samzelius bestrider 
mariningenjörtjänst af 1:a graden vara mariningenjör af 
2 :a graden vid mariningenjörkåren. 
Fullmakter för C. M. Jakobsson, G. N. Österdahl och B. G. 
A :son Dalmark att vara marinunderintendenter vid ma
rinintenclenturkåren. 
Resolution å afsked för reservlöjtnanten i f lottan J. E. T. 
öst erber g. 
F ullmakt för G. A. Salomonsson att vara reservunderlöjt
nant i flottan. 
Meddelas tillstånd för danske marindirektören L C. Tuxen 
att besöka flottans varf i Karlskrona. 
Beslutes rörande bokföringen af naturaunderhåll under 
sj ömätningsexpedi tioner. 
En telefonapparat får anskaffas för advokatfiskalen i ma
r införvaltningen. 

>> E n t elefonapparat får uppsättas för underofficerarna i sta
t ionsbefälhafvarens vid flottans station i Stockholm expe
dition. 

» Löjtnanten vid Kungl. flottan K. G. P. Dyrssen erhåller 
flyt tningshjälp med ett belopp af 29 kronor. 

>> Beslutes rörande sjöaflöning för ombord kommenderad 
båtsman. 
Lotskaptenen E. A. Sm ith erhåller t jänstledighet på grund 
af läkm·betyg under tid en 1 oktober-31 december inne
varande år. 

» F ullmakt för J. A. Hultman att vara fyringenjör hos lots
styrelsen. 

>> Y ng lingen H. S. M. Friberg får antagas till sjökadett 
ehuru han öfverskridit därför stadgad maximiålder. 

>> F em änkor efter vid lotsverket anställda personer erhålla 
ett understöd med 100 kronor hvardera. 

>> I kommitten för utredning rörande byggande af en pan
sarbåt af F-tyqen utses ingenjör S. G. Bremberg såsom 
ledamot i stället för ingenjören A. F. Wiking, som på be
gäran entledigats från ledamotskap i kommitten. 
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K. Br. Hl12. - XX\11. 

11. Styrmannen B. D,a hlman får vinna inträde i sjökaptens. 
klasson vid navigationsskolan i Härnösand utan hinder 
af att han ej innehar tillräcklig sjötjänsttid. 

>> Anvisas tillhopa 8,500 kronor såsom ersättning åt tillkal
lade sakkunniga för utgiva nd E' af ny upplaga af rE'glemen. 
tet för marinen, del J. 

>> Rese rvunderlöjtnanten S . .J. Svensso n erhåller uppskof till 
år 1914 med honom år 1913 åliggande repetitionsöfning. 

>> En brittisk underså te, ombud för firman William Board
moro & C :o, Limited, får under högst 14 dagar besöka flot
tans va r:!' i Karlskrona. 

>> Beslutes rörande utlämning i viss t fall till skeppsgosse af 
ullstrumpor i stället för bomull sst rumpor. 

>> Löjtnanten vid Kungl. f lottan E . Sundblad erhåller ersätt
ning med 336 kronor 50 öre för en vid salut ombord å 
pansarkryssaren Fylgia elen 24 juli 1912 sk adad, honom 
tillhörig paraduniform. 

>> Två sjökaeletter få oafsedt vissa omständigheter uppflyttas 
till 5 :e lanclklassen. 
Af sjökartaverkets medel får användas ett belopp af 13,000 
kronor till byggande af två motorbåtar för nämnda verks 
behof. 

>> Reso rvlöjtnanten N. B. Ulfst rand Rosencrantz e rhåller 372 
kronor såsom ersättning för under sommaren 1912 utfördt 
sjömätningsarbe'te. 

>> Beslutes rörande extra lönetillägg t ill förre navigations
skolläraren A. G. Berg. 
Beslutes rörande åtgärder för und e rl ättande af rekapitula
t ion vi d sjömanskåren. 
Chefen för sjöförsva.rsclepartemen te t erhåller bemyndigan
de att tillkalla högst fem sakkunniga jämte en sekreterare 
för utredning rörande lönareglering vid lotsverket m. m. 

>> D:o d:o cl:o att tillkall a högst fem sakkunniga att sam
tidigt deltaga i ut r NI ni ng rörande bd ord ringsväsendet vid 
Kungl. flottan. 

22. Expeditionschefen i sjöförsvarsdepartementet E. .J. O. 
Planting-Gyllenbåga erhåller t jänstledighet för sj ukelom 
unele r ticlen 22-25 oktober 1912 och förordnas kanslididet 
grefve F. W rangel till vikarie. 

>> Fullmakt för G. D. R. Frendin att vara kapten vid Kungl. 
Kungl. flottan. 

>> D:o för grefve K. G. Hamilton att vara löj tnant vid d :o. 
>> Resolution å lön fö r löjtnanten A. Strindberg. 

()kl. 
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K. Br. 1912. - XXVII. 

Fullmakter för 19 kaelettunderofficerare att vara uncler
löjtnanter vid Kungl. flottan. 
Unelerlöjtnants förmåner såsom arfvocle, att utgå af dc 
lllcclcl, som till fö ljd af vakanser inom kaptensgraden fin
nas disponibla, erhålla sju nyutnämnda underlöjtnanter. 
F ullmakter för C. H . T. Ekström och T. A. Ericsson att 
va ra unelerlöjtn anter i Kungl. flottans reserv. 
D :o för tre kaelettunderofficerare att vara unelerlöjtnanter 
vid kustartilleriet. 
Resolution på und. besvär af marinintendenten C. Ekman 
i fråga om utbetald aflöning till beväringsmän m. m. 
D :o på cl:o af d :o R. T hörn i fråga om kostnad för inköp 
af kartor till en engelsk eskader m. m. 
Fö reskrihes att föreståndarna vid navigationsskolorna i 
riket skola till vederbörande sjömanshus göra anmälan 
när vid sjömanshus inskrifna elever aflägga examina (sjö
kaptens-, sty rm ans- och skepparexamen af 1.:a och 2:a 
k lass samt maskinistexamen af ·1:a, 2:a och 3:e klass). 
Unelerlöjtnanten vid Kungl. f lottan H . A. Broms erhåll er 
ersättning med 150 kronor för erlagd terminsafgift vid 
tekn iska högskolan. 
T re kaeletter erh å ll a befrielse från erläggande af termins
afgifte r vid sjökrigsskolan läsåret 1912-1913. 
M cd delas tillstånd för fyra större och sex mindre kryssare 
ti llhörande tyska slagskeppsflottan att under förra h älften 
af november 1912 besöka Malmö h amn . 
Brittiska ångfartyget City of Vi enna erhålle r under besök 
i Stockholm i augusti befri else från erläggande af fyr
och båkafgift. 
Skeppsgossen vid 2:a skeppsgossekompaniet n:r 15 G. Hans
son får meddel as sökt afsked. 
Förre timmermannen Per Eriksson erh åller ett unelerstöd 
fö r en gång af 50 kronor. 
Expeditionschefen i sjöförsvarsdepartementet E. .J. C. 
P lant ing-Gyll enbåga erhåller t jänstledighet för sj ukdom 
under tiden 26 oktober-8 nov e m ber 1912 och förordnas 
kanslirådet g rdve F. Wrangol t ill vikarie. 
To rpedberedskap, som i komm andoväg anbefalles vid sta
t ion af flo ttan , förklara s i f råga om chefs bestraffnings
rä tt vara likställd med skola, som afscs i nådiga kungö
I"Plsc n elen 25 · november 1910. 
Kommendörkaptenen vid Kungl. flottan N. S. T. Ankar
<:ro na erh åller på ansökan afskecl från beställning vid 
Kungl. flottan. 
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K. Br. 1912. - XXVIII. 

1. Tolf reservunderlöjtnanter utnämnas och .förordnas att va1:a 
reservlöjtnanter i flottan. 

>> Beslutes rörande förskjuten kostnad för inlösen af vissa 
inventarier och redskap tillhörande Alfsborgs fästnings
byggnad. 

>> En mariningenjör får beordras afresa till England, Tysk. 
land och Frankrike för att under en tid af högst sex 
veckor taga närmare kännedom om konstruktionen af 
dubbla torpednät till skydd mot själfgående torpeder. 

Ersättning med 200 kronor får utgå för uppehållande af en 
bataljonspredikantsbefattning vid flottans station i Karls
krona. 

>> Ekiperingsstipendier med 600 kronor får utgå till en hvar 
af till underlöjtnanter utnämnde T. V. H. Thoren, Y . S. 
Dahl och E. R. Palmgren. 

Kadetterna vid sjökrigsskolan n:r 48 Adlerstråhle och n: r 
82 ·Tom berg förklaras godkända den förre i 6 :e landklas
sens och den senare i 4:e sjöklassens fordringar. 

>> Beslutes rörande förordnande i anledning af lotkaptenen 
E. Smith beviljad tjänstledighet. 

, Anvisas 550 kronor 4 öre för uppehållande af två ordina
rie l är arbefattningar vid navigationsskolorna. 

4. Beslutes rörande antagande af anbud å leverans af skrof, 
ångturbinmaskin och ångpanneanläggning af en 1:a kl. 
pansarbåt. 

, D:o d:o d:o leverans af vertikala bepansringsmaterielen 
för en pansarbåt af F-typen. 

En hvar af sakkunniga ledamöterna i kommitten för verk
ställande af utredning och afgifvande af yttrande i f råga 
om byggande af en 1:a kl. pansarbåt öfveringenjören J. 
A. Brinell samt ingenjörerna W. J aleobsen och G. Brem
berg erhålla 500 kronor i ersättning för särskildt arbete. 

>> Bifalles gjord framställning från nämnde chefen å pansar· 
kryssaren Fylgia om lån af uniformskappor från Karls· 
krona kustartilleriregemente. 

6. Till sakkunniga för verkställande af utredning rörande 
skeppsgossekårerna utses: kommendörkaptenen friherre A· 
T. C. Gyllenkrok samt kaptenerna vid Kungl. flotta n A· 
R. Fröding och J. A. F. Eklund. 

Okt. 

G. O. 1.912. - LI. 

genom g. o. n :r 302/1912 anbefalld kurs vid Kungl. SJO

krigshögskolan; löjtnanten Måhlen skall afgå från genom 
nyssnämnda g. o. anbefalld kommendering såsom elev i 
allmänna kursen i Kungl. sjökrigshögskolan m. m. 

23. N :r 723. - Reservlöjtnanten Bose beviljas tillstånd att 
idka utrikes sjöfart under tiden 1 november 1.91.2-31 de
cember 1914. 

25. N :r 726. - Vid h vardera stationen skall från och med 
den 1 nästkommande november och tillsvidare anordnas 
t orpedberedskap enligt bestämmelserna i g. o. n:r 746/1910 
m. m. 

N :r 727. - Kommendörkaptenen af 2. gr. Schneidler be
viljas 2 månaders utrikes tjänstledighet från och med 
den 1. januari 1.913. 

26. N :r 729. - Underlöjtnanterna Wallenberg, Engwall, Båge, 
Ågren, Bexelius, Mörner, Zimmerman, Hofberg, Heden
ström och Wiedemann skola tillhöra flottans station i 
Stockholm; underlöjtnanterna Anderberg, Naumann, Palm
qvist, Hamilton, Thoren, Wahlquist, von Bornstedt, Dahl 
och Sterner skola tillhöra flottans station i Karlskrona; 
underlöjtnanten i flottans reserv Ekström skall tillhöra 
flottans station i Stockholm; underlöjtnanten i flottans 
reserv T. A. Ericsson skall tillhöra flottans station i 
Karlskrona. 

N :r 731.. - Kommendörkaptenen de Brun skall från och 
och med den 1 nästkommande november tillsvidare tjänst
göra såsom chef för skeppsgossekåren i Marstrand i stäl
let för kommendörkaptenen Ankarctona. 
N :r 732. - Bemyndigat chefen för kutartilleriet att kom
mendera 2 korpraler eller 2. kl. kustartillerister att vid 
Stockholms gniststation genomgå kurs under omkring 5 
månader räknadt från och med den 1 nästkommande no
vember. 

:28. N :r 733. - En rustmästare tillhörande Stockholms sta
tion skall beordras att under högst 1.4 dagar från och med 
elen 30 innevarande månad vid aktiebolaget Bofors-Gull
spångs verkstäder vid Bofors under därvarande kontroll
officers ledning sätta sig in uti konstruktion, skötsel och 
vård af 12 cm. k. M/11 jämte lavettage m. m. 

» N :r 734. - Bestämmelser angående kommendering af per
sonal å i Karlskrona rekrytafdelning ingående logements
fartyget af Chapman. 



Okt . 

)) 

)) 

)) 

)) 

~o v. 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1912. - LII. 

28. N :r 736. - Ofverstelöjtnanten friherre W r angel skall 
med utgången af l äsåret 1912-1913 f rånt räda befattnin
gen såom lärare i kustfästningslära vid sjökri gshögskolan. 
N: r 737. - Den å pansarkryssaren Fylgia under dess fö re
stående expediti on kommenderade förr ådskonst apeln skall 
för angifvet ändamål snarast möjligt inställa sig i Karls
krona. 

30. N:r 738. - marin läkaren Edholm skall tjänstgöra såsom 
extra läkare vid Stockholms station fr ån och med den 1 
november 1912 t ill och med den 30 april 1913. 

>> N :r 739. - Chefsfartyget Drott sk all uppläggas. 
>> N :r 740. - R eservund erlöjtnanten Sjöholm beviljas 3 års 

t jänstledighet från och med den l no vem ber 1912 för id
kand e af in - och utrikes sjöfart. 

31. N :r 741. - F astställda t abeller angifv ande för år 1913 
dels för hva r och en af yrkesgrenarn a signal-, torped- och 
gnistmatros samt sk epps-, torped- och undervattensbåtel
dare det högst a sammanlagda antalet mansk ap och från 
yrkesgrenen bcford rad e underofficerare, som må finnas vid 
lwardera stationen, dels högsta sammanlagda antalet korp
raler och meniga vid hvardera stati onen inom sjömans
kårens olika y rkesgrenar , skola under ofvannämnda år 
lända t ill efterrättelse, h varjämte dessa tabeller jämväl 
skola tj äna till ledning vid r ekryt erin gen innevarande år. 

>> N:r 742. - Viceamiral Sidner bevilj as t jänstledighet un
der tiden den 2--9 no vem ber 1912. 

1. N :r 745. - Andrin g i instrukt ion för chefen å pansarkrys
saren Fylg ia. 
N :r 747. - En Stockholms station t illhörande underofficer, 
maskini st , skall ytterligare ställ as till marinför valtningens 
förfogand e för att biträda vid öfvorvak and et af nybygg
nad sarbeten A å mi nfartyget Clas Flemming vid Finnboda 
varf. 

>> N :r 749. - Rese rvlöj t nanten Beekeman tillåtes att under 
ett å r f rå n och med el en 1 O november 191.2 idka utrikes 
sjöfart. 

2. N :r 750. - Löj tnanten greve G. G. G. W ach tmcister skall 
fr ån och med don 6 innevarande månad i. och för särkildt 
uppdrag t jänstg·öra i marinförvaltningen. 
N :r 751.. - N ämndc Afdclningschefens för Stoekholms re
krytafdelning anhå llan att besätt ningslistan för afdelnin
gen måt te ökas med en underofficer eller unde rofficers
korpral , afseeld at t föres tå afdclningens market enteri , fö r
a nleder ej någon åtg ilrd. 

U. U. 19U. - UTI. 

~ . ;-,: :r 753. - Löj t nante n Dahlbeck bevilj as ytterliga re tjänst
ledighet unde r t iclrn l -30 nove mber 1.912 för fortsatta 
flygstudier. 

4. X :r 754. - Reser vunde rlöjtn anten Guhde bevilj as tillstånd 
a t t under tiden 1. no vrm ber 1912-31 okt ober 1.91.4 idka u t 
r ikes sjöfart. 

5. N :r 755. - Kanonbå ten Urcl sk:all förl äggas unde r repa
r ation. 
K :r 756. - Vadschefe rna vid flottans båda st ationer 
skola under erforde rlig t id stå t ill mar införvaltningens 
förfogand e i Stoekholm för deltagande i öfverl äggnin ga r 
angående a rbetspl aner för fl ott ans va d å r 1.913 m. m. 

>> X: r 758. - Uncl0rl öjt nanten \Viedemann sk all afgå fr ån 
sin genom g. o. n :r 730/1.912 anbefalld a t jänst göring å 
pansarbåten Thule och f rån och med elen 6 dennes i stä ll et 
t jänstgöra å pansarbåten Göt a. 

8. N :r 766. - Bifall till st ationsbefälhafvarens i K arlskrona 
anhållan att få elispone ra två pansarbåtsångslupar för 
korpralskolans öfninga l'. 
K :r 767. - Bifall till chefens för kustartilleriet anhållan 
om bemyndigande att villkorligt utfärda tillfälliga be
stämmelser angående kusta rtilleriets skolor och öfningar. 

11. X :r 769. - Marinläka ren af 2. graden vid marinläka rk åren 
i flottans rese rv G. Lilj enroth skall tillsvidare tillhöra 
fl ottans sta t i on i stockhol m. 
X :r 771. - Underva ttensbåt en n :r 4 skall förläggas unel er 
reparation. 

P N : r 772. - Sedan förklarats att torpedberedsk ap sk all i 
fråga om chefs bestraffnin gsrätt vara likställd med skola 
ha r befallts att chef för anbefalld torpedberedsk ap skall 
i nn ehafva befälsrätt öfver beredskapens elever jämväl un
de r de tider, då undervisning eller öfningar icke p ågår vid 
torpedberedska pen. 

1:3. N :r 773 ' /,. - R eser vlöjtnanten Brandt tillåt es att under 
två år fr ån och med den l januari 1913 idka ut rikes 
sjöfa rt. 

14. X :r 775. - Marindirektören af 2. gr aden m. m. I. J. F alk
man och mariningenjören af l. graden S. A. Samzelius 
skola ställas till ma rinförvaltningens förfoga nde fö r att 
deltaga i besiktningen af jagaren Munin. 
N :r 776. - Bifall t ill vad schefens i St ockholm anhållan 
att undervattensbåten Hvalen måtte oberoende af g äll ande 
lw redskapsbestämm else r. få fö rvara fullt benzinförråd om
bo rcl. 



G. O. 191:?,. - Ll V. 

~o v. j 5. ;\: r 778. - Marinläka ren af 1. gr. Lage rholm bevilj as 
tjänstledighet under tiden 17 nove mber 19j2-16 januari 
1913 för studie r i utlandet. 

16. N :r 780. - Rese rvu nderlöjtnanten Vult von Steyern bevil
jas tre å rs tjänstledi ghet för idkande af ut rikes sjöfart. 

» N :r 781. - Kaptenen C. G. Falck skall ställas till stats. 
rådets och chefens för Kungl. sjöförsvarsdepartementet 
förfoga nde fö r att biträda 4. försvarsberedningen. 

» 18. N:r 785. - :Med fo rmul är att tillämpas vid afgifvande af 
do uppgifter rörande sammanlagda antalet öfningsdagar 
för sjöboväringen, hvilka upp gifter skola till Kungl. ma
rinför valtningen insändas. 

>' » N :r 786. - R eser vunderlöjtnanten Solbe rg beviljas t ill-
stånd att und0r tre år f rån och med den l december 1912 
idka utrikes sjöfart. 

19. N :r 787. - Styckjunkaren Ny bom till åtes bära Blekinge 
skytteförbunds silfvermedalj . 

» >> N :r 788. - Inspektören af flottans öfnin gar till sjöss skall 
förrätta inspektion af Stockholms rekrytafdelning med 
början don 26 denn es. 

» N: r 789. - Utbildnings- och repetitionskurs för personal 
vid lotsverket fr. o. m. den 9 januari-13 febr uar i 1913. 

>> 20. N :r 790. - Don pansarbåt, h varå marinförvaltningen den 
4 innevarande måna d bemyndigats afsluta kontrakt, skall 
tillhöra 1. fa rtygskl assen och Stockholms station och bära 
namnet >> Sverige» . 

>> >> N :r 791. - Löjtnanten A. Ottosson skall tjänstgöra som 
ad juta nt i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. 

>> >> N :r 792. - Stationsbcfälhafvarna vid flo ttans stationer 
må beordra vid torpedberedskap t jänstgö rande officer att 
vara kommender ad officer å ber edsk apen tillhörande -ja
gare å dag clå öfning under gång äger rum. 

» 21. N :r 793. - Inst ruktion för chefen å kanonbåten Svensk-
sund. 

>> >> N :r 794. - Torpedbåten n:r 7 skall förläggas uneler re· 
paration. 

>> 23. K :r 796. - Tillåtelse för kaptenen m. m. C. O. Lindström 
att bära riddarteck net af Preussiska Röda Oms orden, 3. 

. klass. 
>> 25. N :r 797. - Fö reskrifter på grund af § 50 : 1 inskrifnings· 

förordningen, att i fråga om ordförande, läkare och öfrig 
biträdande personal samt rullföringsbefäl vid inskrifnings· 
förr ättn ing för sjömanshus lända till eften ättelsc. 

QJ;i . 

1{. Br. 1912. - XXV. 

7. Förordnas öfverdirektören B. J akobsson-Bergqvist att i 
egenskap af censor öfvcrvara kompletteringsexamen vid 
Kungl. sjökrigsskolan. 

1.1. F ullmakt för A. Griinberg att vara mariningenj ör af 2:a 
graden vid mariningenjörkåren. 

)) 

)) 

)) 

Förarnande för mariningenjören af 2:a graden vid marin
ingenjörkåren i flot t ans reserv friherre L. C. Posse att 
under den tid mariningenjören S. A. Samzelius bestrider 
mariningenjörtjänst af i: a graden vara mariningenjör af 
2:a graden vid mariningenjörkåren. 
Fullmakter för C. l\1. Jakobsson, G. N. Österdahl och B. G. 
A :son Dalmark att vara marinunderintendenter vid ma
rinin tenden turkåren. 
Resolution å afsked för reservlöjtnanten i flo ttan J. E. T. 
Österberg. 
Fullmakt för G. A. Salomonsson att vara reservunderlöjt-
nant i flottan. 

>> , Meddelas tillstånd för danske marindirektören I. C. Tuxcn 
att besöka flottans varf i Karlskrona. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Beslutes rörande bokföringen af naturaunderhåll under 
sjömätningsexpeditioner. 
En telefonapparat får anskaffas för advokatfisk alen i ma· 
rinförvaltningen. 
En telefonapparat f år uppsättas för underofficerarna i sta
t ionsbefälhafvarens vid flott ans station i Stockholm expe
dition. 
Löjtnanten vid Kungl. flottan K. G. P. Dyrssen erhåller 
flyttningshjälp med ett belopp af 29 kronor. 
:Beslutes rörande sjöaflöning för ombord komm enderad 
båtsman. 
Lotskaptenen E. A. Smith erhåller t jänstledighet på grund 
af läkarbetyg under tiden 1 oktober-31 december inne
varande år. 
Fullmakt för J. A. Hultman att vara fyringenjör hos lots-
styrelsen. 
Ynglingen H . S. M. Friberg får antagas t ill sjökadett 
ehuru han öfverskridit därför stadgad maximiålcler. 
Fem änkor efter vid lotsverket anställda personer erhålla 
et t understöd med 100 kronor hvardera . 
I kommitten för utredning rörande byggande af en pan
sarbåt af F-tyqen utses ingenjör S. G. Bromberg såsom 
ledamot i stället för ingenjören A. F. Wiking, som på be
gäran entledigat s från ledamotskap i kommitten. 
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K. Br. 191 2. - XXV I. 

Styrmannen B. D;ahlman får vinn a inträde i sjökaptens. 
klassen vid naviga tionsskolan i Härnösand utan hinder 
af att h an ej inneh a r t illräcklig sjötjänstti.d. 
Anvi sas ti llhopa 8,500 kronor såsom ersättning åt tillka]. 
l ade sakkunniga för utgivand e af ny upplaga af reglemen. 
tet fö r marinen, del I. 

Reservunderlöjtn anten S. J. Svensson erhåller uppskof till 
år 1914 med honom å r 1913 åliggande repetitionsöfning. 
En brittisk undersåte, ombud för firman William Beard. 
more & C :o, Limitecl, f å r under högst 14 dagar besöka flot
t ans vad i Karl skrona. 

Beslutes rörande utl ämning i visst fall till skeppsgosse af 
ullstrumpor i ställ et för bomull sst rumpor. 
Löjtnanten vid Kungl. flottan E. Sundblad erh åller ersätt. 
nin g med 336 kronor 50 öre för en vid salut ombord å 

pansarkryssaren Fylgia den 24 juli 1912 sk adad, honom 
tillhörig paraduniform. 

>> Två sjökadetter f å oafsedt vissa omständighet e r uppflyttas 
till 5 :e landklassen. 

Af sjökarteverkets medel får användas ett belopp af 13,000 
kronor till byggande af två motorbåta r för nämnda verks 
bebo f. 

>> Reservlöjtnanten K. B. Ulfstrand Rosencrantz erh åller 372 
kronor såsom ersättning för unel er sommaren 1912 utfördt 
sjömätningsarbet e. . 

>> Beslutes rörande extra lönetillägg till förre nav igations· 
skollär aren A. G. Borg. 

>> Beslutes rörande åtgärder för unrl erlä t tande af rekapitu la· 
t ion vid sjömanskåren. 

>> Chefen för sjöförsvarsdepartementet erhåll er bemyndigan
de att tillkalla högst fem sakkunniga jämte on sekreterare 
för utredning rörande lönereglering vid lotsve rket m. m. 
D :o el :o d :o att til lkall a högst fem sakkunniga att sam· 
tidigt deltaga i ut redn ing rörande befordringsväsendet vid 
Kungl. flottan. 

22. Expeditionschefen i. sjöförsvarsdepartementet E. J. C. 
Planting-Gyllenbåga erhåller tjänstledighet för sjukelom 
uneler t iclen 22-25 oktober 1912 och förordnas k anslirll.det 
grefve F. W ra n gol t ill vikarie. 

>> Fullmakt för G. D. R. Frendin att vara kapten vid Kungl. 
Kungl. flottan. 

>> D:o för .grefve K. G. Hamilton at t vara löjtnant vid cl :o. 
RPsolu t.ion å lön för löjtnanten A. Strindberg. 

uJ; t. 

K. Br. 1912. - XXVII. 

:23. L<' ullmald.er för 19 kadettunderofficera re att Yara uncler
löjtnanter vid Kungl. flottan . 
Un derlöjtnants förmåner såsom arfvocle, att utgå. af do 
nJedcl, som till följd af vaka nser inom kaptensgraden fin
nas disponibla, erhåll a sju nyutnämnd a unclerlöjtnanter. 
Ful lm akter för C. H . T. Ekst röm och T. A. Ericsson att 
vara unelerlöjtn ant er i Kungl. flottans reserv. 
D :o för tre kaelettunderofficerare att vara underlöjtnanter 
vid kustartilleriet. 
Resolution på und. besvär af marinintendenten C. Ekman 
i fråga om utbetald aflöning till beväringsmän m. m. 
D :o på d :o af el :o R. Thörn i f råga om kostnad för inköp 
af kartor till en engelsk esk ader m. m. 
Fö roskrifves att föreståndarn a vid navigationsskolorna i 
r iket skola till vederbörande sjömanshus göra anmälan 
nä r vid sjömanshus inskrifn a elever aflägga examina (sjö
],aptons-, sty rm ans- och skopparexamen af 1:a och 2:a 
k lass samt maskinistexamen ·af 1:a, 2:a och 3:e klass). 
Unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan H. A. Broms erhålle r 
ersättning mod 150 k ronor för erlagd t erminsafgift vid 
tekniska högskolan. 
T rt> kaeletter erh å ll a befrielse fr ån erläggande af termins· 
afgifter vid sjökrigsskolan l äså ret 1912- 1913. 

>> ModeloJas tillstånd för fyra större och sex mindre kryssare 
t illhörande tyska slagskeppsflottan att unele r föna hälften 
af november 1912 besöka Malmö hamn. 
Brittiska ångfartyget City of Vienna erhåller uneler besök 
i Stockholm i augusti befri else från erläggande af fy r
och båkafgift. 
Skoppsgossen vid 2 :a skeppsgossekompaniet n :r 1.5 G. Hans
son få.r meddelas sökt afsked. 
Förre timmermannon Per Eriksson erhåller ett unelerstöd 
för en gång af 50 kronor. · 

>> Expeditionschefen i sjöförsvarsdep artementet E. J. C. 
P lanting-G yll enbåga erhåller t jänstledighet för sjukelom 
uneler tiden 26 oktobe r- 8 november 1912 och föro rdn as 
kanslirådet grefve F. W r angel till vikarie. 

>> Torpeclbereclskap, som i komm andoväg anbefalles vid sta
t ion af flottan, förklar as i f råga om chefs bestraffni'ngs
rät t vara likst älld med skol a, som afscs i n ådiga kungö
l'('lsen elen 25 · november 1910. 

1. K ommcnclörkapt onon vid Kungl. flottan N. S. T. Ankar
erona erhåller på ansökan afskecl från beställning vid 
1\:ungl. flottan. 
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K. Br. 1912. - XXVIII; 

1. Tolf reservunderlöjtn anter utnämnas· och förordn as att vara 
reservlöjtnanter i flottan. 

» Beslutes rörand e försk juten kostnad för inlösen af vissa 
inventarier och redskap tillhörande Alfsborgs fästn ings. 
byggnad. 

>> En mariningenjör får beordras afresa till England, Tysk. 
land och Frankrike för att under en tid af högst sel( 
veckor taga närmare kännedom om konstruktionen af 
dubbl a torpednät till skydd mot själfgående torpeder. 

>> Ersättning med 200 kronor får utgå fö r uppeh åll ande af en 
bataljonsp redikantsbefattning vid flottans station i Karls
krona. 

Eki peringsstipendier med 600 kronor får utgå till en hvar 
af till underlöjtnanter utnämnde T. V. H. Thoren, Y . S. 
Dahl och E. R. Palmgren. 

Kadette rna vid sjökrigsskolan n :r 48 Adlerstrå h le och n:r 
82 Tomberg förkl aras godkända den förre i 6:e landklas
sens och den senare i 4 :e sjöklassens fordringar. 

>> Bes] u tes rörande förordnande i anledning af lotkaptenen 
E. Smith bevilj ad tjänstledighet. 

>> Anvisas 550 kronor 4 öre för uppeh ållande af två ordina
ri e lärarbefattningar vid navigationsskolorna. 

4. Beslutes rörande antagande af anbud å leverans af skrof, 
ångturbinmaskin och ångpanneanläggning af en 1 :a kl. 
pansarbåt. 

>> D:o d:o d:o lever ans af vertikala bepansringsmat erielen 
för en pansarbåt af F-typen. 

>> En hvar af sakli:unniga ledamötern a i kommitten för verk
ställ ande af utredning och afgifvande af ytt rande i fråga 
om byggande af en 1:a kl. pansarbåt öfveringcnjören J . 
A. Brinell samt ingenjörerna W. J akobsen och G. Brem
berg erhålla ?OO kronor i ersättning för särskildt a rbete. 

>> Bifalles gjord framställning från nämnde chefen å pansar· 
kryssa ren Fylgia om lån af uniformskappor från Karls· 
krona kustartilleriregemen te. 

6. Till sakkunniga för verkställande af utrednin g rörande 
skeppsgossekårerna utses: kommendörk aptenen friherre A. 
T. O. Gyllenkrok samt kaptenerna vid Kungl. flottan A. 
R. Fröding och J. A. F . Eklund. 

Q ]<t. 

G. O. 1912. - LI. 

genom g. o. n :r 302/1912 anbefalld kurs vid Kungl. sJ o
krigshögskolan; löjtnanten Måhlen skall afgå från genom 
nyssnämnda g. o. anbefalld kommendering såsom elev i 
allmänna kursen i Kungl. sjökrigshögskolan m. m. 

23. N: r 723. - R eservlöjtnanten Bose bevilj as tillstånd att 
idka utrikes sjöfart under tiden 1 november 1912-31 de
cember 1914. 

25. N :r 726. - Vid hvardera stationen skall från och med 
den 1 nästkommande november och tillsvidare anordnas 
torpedberedskap enligt bestämmelserna i g. o. n :r 746/1910 
m. m. 

N :r 727. - Kommendörkapte nen af 2. g r. Schneidler be
viljas 2 månaders utrikes tjänstledighet från och med 
Jen 1 januari 1913. 

26. N :r 729. - Underlöjtnanterna W allenberg, Engwall , Båge, 
Åg ren, Bexelius, Mörner, Zimmerman, Hofberg, H eden
st röm och Wiedemann skola t illhöra flott ans station i 
Stockholm; unelerlöjtnanterna Anderberg, Naumann, Palm
qvist , Hamilton, Thoren, Wahlquist, von Bornsteclt, Dahl 
och Sterner skola tillhöra flott ans sta tion i Karlskrona ; 
unelerlöjtnanten i flottans rese rv Ekström skall tillhöra 
flottans station i Stockholm ; underlöjtnanten i flottans 
reser v T. ·A. Ericsson skall tillhöra flottans station i 
Karlskrona. 

K :r 731. - Kommendörkaptenen de Brun skall från och 
och med den 1 nästkommande november tillsvidare t jänst
göra såsom chef för skeppsgossek åren i Marstrand i stäl
let för kommendörkaptenen Ankarcrona. 
N :r 732. - Bemyndigat chefen för lmtartilleriet att kom
mendera 2 korpraler eller 2. kl. kustartillerister att vid 
Stockholms gniststation genomgå kurs uneler omkring 5 
månader rälmaclt fr ån och med den 1 n ästkommande no
vember. 

28. N :r 733. - En rustmästare til lhörande Stockh olms sta
tion skall beordras att under högst 14 dagar från och med 
elen 30 inneva rande månad vid aktiebolaget Bofors-Gull
spångs verkstäder vid Bofors uneler därvarande kontroll
officers ledning sätta sig in uti konstruktion, skötsel och 
vård af 12 cm. k. M/11 jämte lavettage m. m. 
N :r 734. - Bestämmelser angående kommendering af per
sonal å i Karl skrona rekrytafclelning ingåend e logements
fa rtyget af Chapman. 
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28. N :r 736. - Ofverstelöjtnanten friherre W r angel skall 
med utgången af läsåret 1912-1913 frånträda befattnin
gen såom lärare i kustfästningslära vid sjökrigshögskolan. 

» N:r 737.- Den å pansarkryssaren Fylgia under dess före
stående expedition kommenderade förrådskonstapeln skall 
för angifvet ändamål snarast möjligt inställa sig i Karls
krona. 

30. N :r 738. - marinläkaren Edholm skall tjänstgö ra såsom 
extra läkare vid Stockholms station från och med den 1 
november 1912 till och med den 30 april 1913. 

>> N :r 739. - Chefsfartyget Drott skall uppläggas. 
>> N :r 740. - Reservunderlöjtnanten Sjöholm beviljas 3 års 

tjänstled ighet från och med den 1 november 1912 för id
kande af in- och utrikes sjöfart. 

31. N :r 741. - Fastställda tabeller angifvande för år 1913 
dels för hvar och en af yrkesgrenarna signal-, torped- och 
gnistmatros samt skepps-, torped- och undervattensbåtel
elare det högsta sammanlagda antalet manskap och från 
yrkesgrenen befordrade underofficerare, som må finnas vid 
hvarclera stationen, dels högsta sammanlagda antalet korp
ral er och meniga vid hvarclera stationen inom sjömans
kårens olika yrkesgrenar, skola uneler ofvannämncla år 
lända t ill efterrättelse, hvarjämte dessa tabeller jämväl 
skola tjäna till ledning vid rekryteringen innevarande år. 

>> N: r 742. - Viceamiral Sidner beviljas tjänstledighet un
der ticlen den 2-9 november 1912. 

1. N:r 745.- Andring i instruktion för chefen å pansarkrys
sm·en F ylgia. 
N :r 747. -En Stockholms station t illhörande underofficer, 
maskini st, skall ytterligare ställas till marinförvaltningens 
förfogande för att biträda vid öfvcrvakandct af nybygg
nadsarbetena å minfartyget Clas Flemming vid Finnboda 
vad. 
K :r 749. - Reservlöjtnanten 13eckeman tillåtes att under 
ett år från och med el en lO november 1912 idka utrikes 
sjöfart. 

2. N:r 750.- Löjtnanten g reve G. G. G. Wachtmeister skall 
f rån och med elen 6 innevarande månad i och för särkilclt 
uppdrag tjänstgör a i marinförvaltningen. 

>> N: r 751. - Nä mnclc Af del ningsch efcns för Stockholms re
l,rytafdelning anh ållan att besättningslistan för afdelnin
gcn måtte ökas med en und erofficer eller unde rofficers
korpral, afsedel att förestå afcl elningcns marketenteri, för
anleder ej någon åtgärd. 

U. O. 1!)12. - LliJ. 

:!-. f\ :r 753. - Löjtnanten Dahlbeck bc\·iljas yt terligare tjänst
ledighet under t iden J-30 november 1912 för fortsatta 
flygstuelie r. 

4. X :r 754. - Rese rvunderlöjtnanten Guhcle beviljas tillstånd 
att under ticlen 1 november j 912-31 oktober 1914 idka ut
rikes sjöfart. 

5. N :r 755. - Kanonbåten Urcl skall fö rl äggas under repa-

)) 

ration. 
X :r 756. - Vadscheferna vid flotta ns båda stationer 
skola under erforderlig tid stå till marinförvaltningens 
förfogande i Stockh olm för deltagande i öfverläggningar 
angående arbetsplaner för flottans varf år 1913 m. m. 

>> ;\:r 758. - Unelerlöj tnanten Wiedemann skall afgå från 
si n genom g. o. n:r 730/1912 anbefallda tjänstgöring å 
pansa rbåten Thule och från och med den 6 dennes i stället 
tjänstgöra å pansarbåten Göta. 

8. N :r 766. - Bifall till stationsbefälhafvarens i Karlskrona 
anhållan att få disponera hå pansarbåtsångslupar för 
korp r alskolans öfningar. 

)) X :r 767. - Bifall till chefens för kustartille riet anhållan 
om bemyndigande att villkorligt utfärda tillfälliga be
stämmelser angående kustartilleriets skolor och öfningar. 

11. ~ :r 769.- Marin läkaren af 2. graden vid marinläkarkåren 
i flottans reserv G. Liljenroth ska ll t illsvidare ti ll höra 
flottans station i Stockholm . 
N :r 771. - U ndcrvattensbåten n :r 4 ska ll förläggas under 
reparation. 

12. N :r 772. - Sedan förklarats att torpedberedskap skall i 
fråga om chefs bestraffningsrätt vara likställd med skola 
har befallts att chef för anbefalld torpedberedskap skall 
inneh afva befälsrätt öfver beredskapens elever jämväl un
der de tide r, då undervisning eller öfningar icke pågår vid 
torped beredskapen. 

j 8. N :r 773 ' f,. - Reservlöjtnanten Brandt tillåtes att under 
två år från och med den 1. j an uari 1913 idka utrikes 
sjöfart. 

14. N : r 775. - Marindirektören af 2. graden m. m. I. J. Falk
man och mariningenjören af 1. graden S. A. Samzelius 
skola stä ll as till marinförvaltningens förfog ande för att 
rleltaga i besiktn ingen af jagaren Munin. 
~: r 776. - Bifall till vadschefens i Stockholm anhållan 
att undervattensbåten Hvalcn måtte oberoende af gällande 
heredskapsbestämmelser. få förvara full t benzinförråd om
borcl. 



G. O. 19j2. - Ll V. 

Xov. j5. X :r 778. - Marinläkaren af 1. gr. .Lagerholm bevilj as 
tjänstledighet und e r tiden 17 november 1912- 16 januari 
1913 för s tudier i utlandet. 

16. N :r 780. - Reser vunderlöjtnanten Vult von Steyern bevil
jas tre års tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart . 

·, N :r 781.. - Kaptenen C. G. Falck skall ställas till stats
r ådets och che:fcns fö r K ungl. sjöförsvarsdepartementet 
förfogande för att biträda 4. försvarsberedningen. 

» 18. N :r 785. - Med form ul är att tillämpas vid afgifvancle af 
dc uppgifte r rörande sammanlagda antalet öfningsdagar 
för sjöbeväringen, hvi lka uppgifter skola till Kungl. ma
rinförval tningen insändas. 

" >> N :r 786. - Reservunderlöjtnanten Solberg beviljas till
stånd att uneler tre år frå n och med den 1 december 1912 
idka utrikes sjöfar t. 

» 19. N:r 787. - Styck junkaren Nybom t ill åtes bära Blekinge 
skytteförbunds si lfvermeclal j. 

>> N :r 788. - Inspektören af fl ott ans öfningar t ill sjöss skall 
förrätta inspektion af Stockholms rekrytafclelning med 

· början elen 26 dennes. 
» N :r 789. - Utbildnings- och repetitionskurs för personal 

vid lotsverket fr. o. m. den 9 januari-13 februari 1913. 
>> 20. N :r 790. - Don pansarbåt, h varå ma rinförvaltningen den 

4 inneva rande må n ad bemyndigats afslutå kontrakt, skall 
ti llhöra 1. fa rtygsklassen och Stockholms station och bära 
namnet >> Sverige>> . 

» » N:r 791. - Löjtnanten A. Ottosson skall t jänstgöra som 
ad ju tant i sjöförsvarsdepartementets kom m ancloexpeclition. 

» >> N :r 792. - Stationsbefälh afvarna vid flottans st ationer 
må beordra vid torpedber edskap tjänstgörande officer att 
vara kommenderad officer å beredskapen t illhörande ja
gare å dag då öfning uneler gång äger rum. 

>> 21. K :r 793. - Instruktion för chefen å kanonbåten Svensk-
sund. 

>> >> N :r 794. - Torpedbåten n :r 7 skall förläggas under re
paration. 

>> 23. N :r 796. - Till åtelse för kaptenen m. m. C. O. Lindström 
att bära riddartecknet af Preussiska Röda örns orden, 3. 
k lass. 

» 25. N :r 797. - Föreskrifter på grund af § 50: 1 inskrifnings-
förordningen, att i f råga om ordförande, läkare och öfrig 
biträdande person al samt rullfö ringsbefäl vid inskr ifnings
förrättn in g för sjömanshus lända till efterrättelse. 



K. Br. 1912. - XXIX. 

6. D:o fö r cl:o · af utrednin g rörande befordringsväsendet vid . 
Kungl. flot tan utses ami r alen J. W. L. Sidner, kommendö
ren S. J. T. C. Ankarerona oc h kaptenen vid Kungl. 
flo ttan C. H. Akermark, elen sistnämnde jämväl såsom 
sekreterare, h varjämte utses kommendörkaptenen H . A. M. 
Eneström och kaptenen vid Kungl. flottan G. S. N. de 
Broen att deltaga uti if rågavarande utredningsarbet e i 
h vacl angår befordringsförhå ll ande inom officerskåren vid 
Kungl. flo ttan. 

7. D :o fö r el :o af utredning rörande löneregle ring för lotssty
re lsen utses hofmarskalken grcfve J>. O. L. Klingspor, ser
geanten K. A. M. Johansson Martin , redaktören N. A. 
~ilsson i Kabbarp och extra byråchefen, friherre C. G E. 
Leij onhufvud. 

8. Underlöjtnanten vid Kungl. flottan J. W allenberg erh ålle r 
sökt afsked m ed tillstånd att k var stå i Kungl. flottan s 
reserv. 

, Marinläkarem af 2 :a graden G. Liljenroth erhåller sökt 
afskecl m ed t illstånd att vara marin] äkarc af 2 : a gr aden 
vid marinläkarkåren i flottans reserv. 

>> Löjtnanten i Kungl. flottans rese rv A. D.ellwik erhåller 
sökt afsked. 
Till magasinskontroll ant vid flottans station i Karlskrona 
under år 1913 förordnas k aptenen A. E. E. Hagens. 

>> Anvisas högst 4,000 kronor till anskaffande af yllevantar 
ti ll r ekrytavdelninga.rna vid f lottans stationer. 
Bifalles gjord fi:amställning om öfverflyttning af fartygs
modeller m. m. från gamla r iksbankshuset t ill sjökrigs
skol an. 

Beslutes rörande t äckande af brist i medelsan visningen till 
t ryckning af beskr·ifningar öfver viss kustartillerimaterieL 
Ytterli gare tre rikstelefon appar ater få uppsättas inom ma
r införval tningens lo kale r. 

>> En rikstelefonappar at får uppsättas inom sjökartaverkets 
hus. 
Sjö rullföringsbiträclet i Malmö C. O. Wickst röm erhåller 
för tiden "'/8-

10
/, 1912, då h an fullgjort sjörullföringsom

rådesbefälhafvarens tjänsteåligganden, en ersättning af 
två kronor om dagen . 
. Beslutes rörande disposition af arfvocle fö r prästerliga 
fönättningar å Gottska. Sandön. 

>> Aflidne ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E . Holms två 
döttrar erhålla ett understöd af tillhopa 300 kronor. 
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K. Br. 1912'.- XXX. 

f. l;ronolotsen E. Ersson erhåller ett understöd af 80 kran. 
Expeditionschefen å sjöförs\'arsdopartcmcntot E . J. 

0~· 
Planting-G y llcn båg a e rhållcr f ö rlän.gd t j än s tlcdig het f" · 
sjukdom under tiden 9-23 noYember 1912 och förordu or 
kanslirådet F. Wrangel till Yikaric. as 

Uifli rdas Yissa änclraclo bestli rnmclse r i fråga om laguin 
m. m. af dc vä rnpliktigas beklädn.aclspcrsecllar. g 

Ji'örordnas amanuensen hos Kungl. lotsstyrelsen M. A. Fors. 
num att Ya ra sekrderare hos sakkunniga för utredning a! 
lönereg-lering för lots1·orket. 

l ,öj1n,mtc•n Yi<l Kungl. f lottan R. ~I. Yon Heidenstam er. 
h å ller p :l ansökan afskNl medrätt att s il som lönlös kvarstå. 

ICörordn rmrle fiir U. J\. Fröderström att under tio år vara 
1narinliikarc >lf ~:;l g rnrkn Yid lll>Lrinläkarkårrn. 

nlarinliiknrcn af 1 :a graden J. Lagcrl10lrn får brhålla dag. 
nflöning und er 11 t ländsk studier esa . 
_\m·.isas högst 720 kronor t ill inköp af signallanternor med 

:ittn g nerilccumuhJ <orc•r m. Ilt. 

Till d i I'C•ldionen öhl'r flotians pen sionskassa sk.all utbeta

Ja s dt inncsUemk Yitesbdopp. 36.:30'1 kronor. som leve

rant ör<>n af u mlt'n·nitensbåten Ih,il cn på grund af fö rse

Har! l l'l' l'!'Hns f:'\it Yidkiinnas. 
Tddon :får anol'(lnn s i lotsuppa ss ningslokalen å Bönan 

med direkt förbindel se till Gäfll' . 
OJ ycLS'fn llsc rsiittning Hn· utgå t ill nfliclne daglönaren H. 
U. E. Jnnssons änka och minderåriga barn. 
Vnstslii!lC's nådig in st ruktion för sjökarteYerket. 
J3 eslu tc's rörande an stäl lamlc ,tf ytte rli ga re en assistent 

Yi ll JJau1isk-mcteo rologiska byrå n. 
:.\1: a rin förnltningcn erhåller lwlllyndigandc att hos Svenska 

pansn rb:Hdörl'ningcn s s ty rel se re le~· irer a dc belopp, som 

<'r[orcil·a s för pan sn rbåten Sn'rigcs byggande samt dess 

hest,,· ckn ing och utrustning, allt i den mån dessa belopp 

l'nligL upprätl ade l r1·e ranskontrakt förfa lla till betalning 

(•ller eljest cdordrn s för utgiftern as bestridande. 
Am·i sas högst 800 kronor för tryckning i 200 exemplar af 

stat istik öher skol skjutningar yj(] sn•nska flottan. 
J3i fn llc·s gjord fralll s tiillning om :förhy rande af m~ sslokaler 
för u nclf' r officcr are och u nderofficerskorpraler Yicl skepps· 

gosseld't rPn i 'M fi i'Strand. 
'Fullmflkt för E. O. Andersson att Ya rn marinhikarc af 2 : ~ 
grflclen Yirl marinhik1rkå ren i flottans r eson·. 
Flyttningshjälp Htr utgå till kommemlörkaplcncn O. :f. 
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K. Br. :19:12. - XXXI. 

Iliben. kaptenerna A . 'Blom och S. S1·inhufvud, löjtnantcr

!1<1 :N. Unnerus och S. L\mdqui st, underlöjtnanten S. :Mar

t in. marinintendenten A. Brovall, underofficerskorpralerna 

11 :r 143 Pettersson. n :r 4 Sand ström och n :r 56 Brandt samt 

i'!aggfö rrådskonst<~pcln X. A. ::\ilsson och korpralen n:r 

156 .) acobsson. 
D:o får utgå till l;aptenern a A. R Fröding, C. A. G. Rrau

m·r hiel m och S. Lincl stcdt samt löjtnanten E. 1-l. A. Roch. 

~ :a klass sjömannen A. T . .T ollansson får tillgodoräkna sig 

10lf nn'\naders tjiin stgöring yjc[ sjömanskåren såsom extra 

1j änstct icl . 
Vii rldara s l är a rna Yirl n a ,·iga tianss kolan i stockhol m F. 

A. Pettersson och lL E. ~yberg sa mt i Malmö O. Mårtcns

;;on berättigade att från och nwd clrn 1 augus1 i 1!ll2 upp 

i>;i rn tredje i'!ldc rs ti\liig-get å lönen m ed 500 kronor för dc.m 
h1·a rdera. 
Ilesl utes rö rande bdri c·lsc från Yiss del ay ämne t maskin 

Hi n1 i naYigation sskolas sjökaptrnsklass. 

,\Jslås en m askinisten E. Gr usell g jor d ansökan att Yinna 

int räde vid navigHl' ionsskolan i Härnösand. 
F ullmakt för E. Afzelius att Yara löjtnant Yicl Kungl. 

l'lotta n. 
!{('solution å. lön för kommenclö rkc1ptenen af :Z:a graden 

f rihr·rrc U. E. L. Liljenc ranb: och kaptenen E. Ji'. Ljung

quist. 
1\:iptl'nen J . H . Sölle rbaum erh ålle r lönPfyllnacl . 
!{(•solution å 'lön för underlöjtnanten K . G. }, gren och 

g l'(•fve R. G. IV. Hamilton. 
Tre underlöjtnanter Yid Kungl. flottan e rhåller unclerlö jt

ll<lllts förmi'm cr silsom arfvode. 
(! .il'.ilingcnjörrn E. :J. Sjög ren får oaktadt han öfve rsk ricl it 

cliirför faststäl ld maximiålder söka och c t·htil la to rpPCl

i ngl' njörbcfatt.ni ng . 
D :o f örorrlna s >1 t t nnn ma r i n i ng<'njör y je] mar i n i ngcn jör

kå n'n. 
.J >~g il ren Mun in :[år ställas till Ya rischefens i Karl sl.:: r ona 

i'ö rfogandc 'för utfö rande af vissa prof. 
.J[ari n:förYaltningcn bemynd igas att afsluta kontrakt med 

Su rahammars b r uksaktiebolag om leverans af all för Pil 

pansarbåt erforderl ig 18 mm. pan sardäckspl:H och med 

aktiebolaget Hofors-Gullspån g om leYcrans af all därför 

<'rfordcrlig 28 mm. pansa rdäcksplåt. 
D :o bemyndigas Rit med a kticbolaget Bofor s-G ullspång 
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K. B r. 191 :2. - XXXII. 

afsluta kont rak t om lPwrans Rf såviil 8 st. 15 cm. le Illil'> 
m ed laveHage oeh ti llbPhör jämte för dc•ssa kanoner afsect~ 

<l a 5 st. 57 mm . tubkanoner som äfn•n ö st. 75 mm. k. lll/l'> 
samt 4 st. 75 mm. tubkanoner till :28 cm. kano1wr . ~ 

Utfärdas vissa föreskrifter bPträffanclf' upphandlin g af 
p roviantartiklar för Få rösunds kustartilkridetachement 
Fastställas beklädnadsstater för marinens stamanställila 
och Yärnpliktiga. m . m . 
Anvisas högs t: 1.000 kronor för s imhallsbarl fiir· Stockholnl~ 
r·ckrytaJcklning·s manskap. 
Anvisas tillhopn 1,577 kronor sirsom L'rsättning för vatten
skad a ft enskild L·genclom i norra officnsbyggnaden vid 
Oscar-Frcclri ksborg. 
Bifalks gjot·cl framställning om rifning af byggnaden n:r 

37 å :Ky a VarfvPt. 
Anvisas fö r tryckning m . m. af <'n läml>ok i s.iörnanskap 
4,252 kronor :20 öre sa mt t i l l fiirfa ttn ra nock och korrok
tnrläsning :2.1 BO kronor. 
Ji'lyttningshjälp får utgå til l komnwndörkapte1wn C. H. A. 
Leche. löjtnanten G. H. Engblorn och unclc>rofficcrskorp
ralon n:r 104 vVallenbt·rg. 

>> LiijtnnntPn ~ - Kilman fllr brhålln dngnflöning umlet· Yis
tf'lsc i Ryssland för sp råkstudier. 
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Beslutes rörande ändringar i lotsledsförteckn ingen vit! 
Fårösuncls lotsplat s, att gälla hån och med elen 1 januari 
191 3. 
Värnpliktige· C. M. Hitkansson ct·hällL·r 100 kronor såsom 
t·rsättning för mistad arbetsförtjänst för drn tid han uneler 
innevaranrlP år Yarit inkallad till tjtinstgö ring Yifl Karls
krona kustartillorin•gpmentP. 
ExpPditionschden i sjöförsva r sdepa rtementet E. .J. C. Plan
ting-Gy lle>nbåga r r håller tj änstlccligbct uncle r· december 
1912 för beredande af Yissa tirenelen och föro rdna s kansli-
rå clPt, grc>il-e W r angel till vikarie . 
Beslutes rörande förskott ~~ diet- och miisspenning>H samt 
st• rvisbidrag för vissa fartygsrxpPditionP r. 
Ett af LuclYigsbergs verkstaels akti0bolag afgihd anbud 
å leYcrans af trycklu ft- och kylmask i nPrian 1 ägg· n i ng till 
<'n pansarbåt får a ntagas. 
Utfärdas fö r esk rifter rörande antagning a:E skPppsgossar. 
afseelda att ut bildas t i Jl horn bl ås a ro Yid Stock ho l lllS sta-
t i on. 
Beslutes röranclP grunder för aflönamlc af cxtn1 pcrsonnl 
Yicl sjökartcYcrkct. 

K. Br. 191:2. - XXXIII. 

ö. Bifalles en af station sbPiälhafvaren i Karlskrona gjot ·Ll 
fnnnsttillning rörande prisskillnad sbiljetter för Yiss a nf 

1r1H.lc rlydancle personal företagna tjä nster esor. 

1., 
•). 

)) 

(; orltgöre l se t i Il Yärfningsförrättaro bestämmes ntt under 
dt å r från och med elen 1 januari 1913 utgå m ed 30 kro
nor fö r varje antagen man. 
]{ikstPlefon f~r anordnas i dpn i Karlsk rona sta d förlngrla 
hatit ljonschPiens vi el Karlskrona kustartilleriregemente bo
stad. 
.\m isils 150 kronor till fönärfvanclo af tre kolorerade 
t•ngclska kopparst ick , :förcställamJc amiral Nolsons bc>gnlf
ning i T,onclon den 9 januari l80ö, för statPns sjökt·igs
!tisi"ori ska sa mlingar. 
Fl;dtningsbjälp får utgå ti ll löjtnanten grchc K. G. Ha· 
ntilton. flilggunclProfficerPn A. G. Särnhlacl och und e roffi
c·,•rsko rpra len n: r 3() Pil o. 
Löjtnan te n I. A. Cassel f~r vid genomgåenclP ilf kurs \' irl 
Dt•utschc Se<'wartf' i Hamburg unel er on tid. af bögst fyra 
månarle r åtnjuta jämte sa mma aflöningsförmåncr som om 
lum vore på f lottans station tjfinstgiirancle, äfven e rsätt
H in g för resor rrt. m. 
F. el . unclcrofficen-•n af 2:a graden C. V. Pettersson crllål
lf' r g uldmedalj af 6:0 storleken för >mit och redlighet i 
t·ikcts tjä nsb> . 
f3ifallrs gjord f ramställning cHirom att fru S. A. H. I-Ijiilm 
må utan hinder att hon är gift befordras till o t· clinario 
skrifbiträde hos ma rinförvR l t ni n gen. 
Faststä lias stator fö r fördelning anslage>t till flotbns n_,._ 
h_,·ggna cl och unrlerhåll för år 191 3 m. m. 
D :o el :o för h1sta rtillPriet för el :o. 
D :o d:o för Jotsstyr clsPn för cl:o m. m. 
Am· isas för år 1912 högst 8,000 kronor till förstärkning af 
d<'n j marinförvaltningens stat upptagna am·isning t ill 
v ikariatsersätt.ning, arhoclen ti ll c . o. tjänstemän llt. m. 
En 75 mm. kanon får på Yissa yjJ lkor utlånas t ill exercis
skolan vid flo ttans station i Earlskrona. 
lh•slutrs röranclo användning af å V tirmdö fällrl. kronan 
tillhör ig skog m. m. 
Föro rdna s kommendörkaptenen grehe C. A. vVachtmcistc r 
att från och med elen l januari 1913 fortfarande nua chd 
fö r sjökrigshögskolan under flon t id kommendören g rdnc 
U. \Y. Hamilton hestrider befattningen såsom chef för 
1tmlerofficPrs- och sjömanskå rerna i Karlskrona. 
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K. Br. 19.12.- XXXlV. 

:Fö.rl'~l~rifve s .. att _ch c:E :fö~· t~rpedbPrl'dskap_. då han medfö ~ 
]et to r pedbeJ.eclskapen~ ofmngar trncler gång för att le l 
rlesmnma, skall va ra 1 l'konomiskt afseende li kstäl id da 
f artygschef. Dled 

Kapten en E. A. H. l acobi får åte rinträd a i t jäns t mot 
njutande af i stat uppfö rda lönefö rmåner. åt. 

Fullmakt för E. K. Bri sman att va ra marinunrl e r·i n te d 
.l .. . . . n~ 

Vlf Jn arnnntendentur.kå ren 1 flottans rese rv. 

Vikaden för klock a rl' n i Skeppsholrn s f örsa mling crh ' li 
t .f .l . E a er t'n g r<t 1 1-;:atwn a· 50 kronor. 

BC.slutes rörande afg~ld fö r k ronan t illhöriga lägenheten 
Robatte rr et n :r 1 1 Vasternorrlands ]än . 

Beslu tes rör~nde Lok~ö r.ingen af kostnaderna fö r ombord
ta gen matertalutred m ng. 

Fa st stiilJ es stat fö r sj öka rtevPrkets allmänna utgifter år 
:1913. 

:Marinförvaltningcns k emi st J. E. Secle rholm c•r l1ållcr ett 
andra ålde rstillägg . 

Lotsk aptenen E. A. S.mith erhå lle r ett halft :hs tjänst
ledighet från och med elen 1 januari 1913. 

En lys boj få r utläggas vid gr undet Esten ut a n för Karls· 
kron a . 

Am·isas t illhopa 37.030 kronor fö r fo rtsatt anstä llaode af 

<'xtra bi.trädon å räkenskapskontoron vid flottans stationer. 
l<'öroninas att fu llm äktige i fl ottans pensionskassn skola 
sammanträda i Karl sk rona elen 3 m a rs 1913. 

Löjtn anten W. O. H. Maelin er hålle r on gratifi kation af 
~,962 kronor 50 öre fö r utarbetande af en lärobok för flo!· 
tans unclorbcfälsskolor. 

Beslu tes rörande ext ra ritaren h os s:iökarteverk d A . F . W. 
1-VintzelJ s pensionsförhållanden m. m. 
Flyt tningshjälp f å r utgå t ill löjtnanterna C. E·. Måh l6n och 
G. A:son Blix. 

Fullmak t för G. O. J. Cavalli att vn ra förC'stånda re för 
naYigationsskolan i Malmö. 

D :o fö r C. W. P etorsson att var a d :o för el :o i }[ä rnösand. 

D :o fö r J. H. Kilsson att vara cl:o E ör rl :o i K a l ma r. 
Vissa af ångfartygsaktiebo lagets i Hälsingfors ;'rngfartyg 
erhåller lindring i fy r- och båkafgiftor. 
Marinöfverclirektören g refve E. H . A. Mörner e rhåller 

tjänstledighet för sjukelom till och m ed den 15 feb ruari 
1913. 

Beslutes rörande åtgä rder fö r Yinterutrustning t ill bosätt· 
ningarna å Yissa f lottans fartyg. 
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K. Br . .1912. - XXXV. 

lll'l'iljas uppsk of med afgi f va nd e af flottans r· äkenskaps
kon t ors kassara·pport m. m. 
Arw isas 1,100 kronor såsom särskild godtgö rolsc åt amanu
<' nsl'n och ext ra biträden i sjöfö rsva rsdepartomentot. 
]<' ullm akt för R. Fl. R endahl att vara elek tro ingenjör Yid 
r n ar i n ingenjörkåren. 
D :o för E. D . Hudberg och G. P. K . Luncl sl,og att n r a 
rn a rinläkarc af 2:a graden vid marinläkarkån ' n. 
D:o fö r J. A. Hul tman att va ra m ariningen jör af l: a gra
<l<•n Yid mariningenjörkåren i f lotta ns r ese rv. 
Förord na nde för majoren S. I. Molin att från och med den 
1 jan uari 191 3 va ra besiktningsman Yicl fJottn ns station i 
Stoo.kholm. 
f il. doktorn R. Ekblom ontlPcli gas f rå n och nwrl utg ången 
,rf juni 1913 fr å n förordnande att \'a ra lektor i :f ra nska språ
ket Y.id sjökri gsskola n. 
Medgihes an st, nd till elen l augusti 1913 m ed litgä rde r för 
ti ll sätta nde af rn akt uariebefattning· vid sjök a rteverket. 

Förordnande fö r G. S. Ljungdahl att vara assistent under 
:h 1913 t illsvidarl' vid nauti sk -m eteorologiska b.nån. 
HeslutC's rörand e kostnader i :mlC'clning af en eld h aYorier 
:'t flottans fartyg. 
.-\.n Y.isas 900 kronor till en und C' n ·isningskurs i r,1·ska språ
kd fö r off icer a rC' . 
Exaruonsförrättare i l :a och 2 : ;~ maskinistk lassl'l'lla Yid 
navigationsskolorn a få vid reso r i och för förrfi ltning f a ra 
c·fter 3 :<.' ·kla ssen i r eso rogl<'nlC'ntet. 
Am-isas 280 k ro nor fö r anskaffning af on del i m·onta r ior 
fö r Malmö sjörullföringsområdes expeditionsloka l. 
An visas medel t ill varma bad åt besättningen å Öresund s
R n l<'l n ingen . 
lkslu tes rö ra nde t illstå nd för en dansk kolångfl r0s bosätt
n i ng att inkom ma å Karl skrona yarf. 
T\:o lllll rcndörkapt<'m' n G. de }lrun e rh åller 500 kr onor i or
sättning för förhyrd bostad . 
A manuense n M. Forsman och e. o. tjänstomanrwn E. Ilåll e

nius l' rh ålla <' !'sätt ning för Liträcll' Yid utredning i fråga 

om lönareglerin g för rw rson a len Y id lotsYe rkd. <len fö rre 
~.849 kronor 96 öre och den sena re .144 kronor. 
'Y!Pcldclas t ill stån<l för Yissa in ge njörer att taga kännerlom 
nm byggnaclscll'taljcr :1 en del unclernl tt<.'nsbåhll' . 
Till marinfön·a ltnin gens di sposition anvisas [lterståendo 
änn u icke anvisade delen af ans laget till fl ottan s öfningar, 

r ller 200,000 krOJlOr. 
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K. Br. 1912. -XXXVI. 

Am· .i sas 7.850 k ronor för beh ö ri gt uppeh å ll ande af a rbetet 

i ma rin :furvaltn ingen. 

F lyttningsh jälp få r utgå t ill löjtna n te r na A . K a ij sc r, 0. A. 

H afström och O. F. O. Wa rhinge. • · 

Hescr vun de rlöjt. na n tc n O. P. Bö rj esson e rh ålle r uppskof 

1 i Il å r 1914 m ed h on om ål igga n el P rf' pPti t io nsöf ning . 

T n"t pe rso ne r Prh ålla e rsättni ng med t illhopa 300 kronor 

:fö r i n t rå ng i fi sk e gP nom fl otta n s öt ni nga r. 

BPs lu tPs r ör a nek r estitution af fy r- och båkafg iftcr för 

tyska ångfartyget E lisa beth. 

Bc·s lutes rö rand e vissa 2 :::t kl. sjöm ä ns uppfl ytt ning i högre 

tj än stba rh et skl ass och h ög re lönegrad . 

B<•slutc•s att v id öfninga r vid f lotta n unele r li r 1913, såvidt 

dessa bö ra Lek osl'as frå n rese r va ti onsansl aget t ill flottans 

öf nin gn r. m å af m ar in fö n ·a ltni ngen til Js,·i da re a f nämnda 

<ln s lng di spon e ras PH be lopp af 300,000 kronor. 

F öro rd nas am anue nsen S. M. L. Sö ren sc· n att \'a ra kommis· 

sion är i s jöf örsna·sdepa rtem en t et. 
Anv isas t illhopa 4.120 kron o r f rå n im·alidhusfoncl e n till 

unde rstöd åt pe rsone r. som t illh ört f lotta ns m ili t ära kårer. 

)) 

)) 

)) 

)) 

., 
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G. O. 1912. - L V. 

:!J. X :r 798. - .Taga ren Mun i n sk a ll , sedan den bl ihit god 

känrl, fö r as 'från M almö t ill K a rl skron a; k a ptene n C. A. 

Posse skall va r a ch ef och löjtnan ten Obc rg kommende rad 

office r. 

~(i. X:r 799. - R ese r vlöjt n a n ten Kock bev ilj as till stå nd att 

unclrr t re å r f r ån och m ed den l december 1912 idka ut

rikes sjöf art . 

X :r 800. - K a non båt e n Svensk s und s gen om g . o. n :r 

()50 1912 nnbda llda expedition ska ll inställ as. 

n. X :r 801. - Ma ri nl ä k a rf' n af 2. g r. Yid m arin l ä ka rkå l'f'll 

i flotta ns r ese rv K. O. Ande rsson ska ll t illhöm flottan s 

stat ion i K a rlskrona . 

» X: r 802.- K apt enen m. m. C. H . Ake rmark skall i stä llet 

för kapten e n m. 11 1. g rcfv<• C. A . P osse va ra ch ef :1 jaga ren 

:Mu nin under rletta fa r tygs gen om g . o. n:r 798'191 2 an

hefa lida expedition . 

:\ :r 803. - llustni ngso rd e r f ör Ku stfl ottan. 

» X :r 804. - Rustn in gso rde r :för Göteborgsafdelni ngPn och 

Ores undsa fdelningen. 

K :r 805. - Bestäm m el se r a ng åencl c k ustf lottan s fa rtyg m. 

fL fö rseende m ed besättnin ga r. 

X :r 806. - E: ompletterin g af p e rson al å verk stadsia rtygct 

Bl e nda . 

X: r 807. - M a ri nl äk a rstipen cl i atcn T. Cederberg sk il ll ya. r a 

f a rtygsläka re å to rpeclk:ryssa r cn Cl acs H orn uneler a nbe

fall d expedition . 

:!8 . X :r 809. - Unden·isningcn Yid Kun g l. sjökrigsh ögskol an 

ska ll i n ställ as; komm e nd e rin g till t jänstgör in g v id öfvc r

styr else. st a t ioner na och t i Il ch efe ns fö r k ustarti lle riets 

i'örfoga nde a f .i nä m n da sk ol a ko mrn e ncl e rade off icer a re . 

~: r 810. - K apte ne n O. E . Lybeck skall unel e r kommen

dö rk apten E: . A . P osses sjökommen deri ng t j ä nstgöra såso m 

extra ledamot af Kun g L lotsstyre lscn . 

X :r 8ll. - Marinin tend en ten Ehlin ska ll tj ä nstgöra i 

ma r i nfö n ·al t nin gcn. 

X :r 812 .. - R eser vunderlöj tnan ten K nutsson beY ilja s t ill 
stå n <l ntt un de r 4 å 1· f r å n och m ed el en 1 decembe r 1912 fä 

idka u t r ik es sjö f a r t. 
>> X :r 813. - R Pscr vlöjt na nten R ose ng r en bf' ,·ilj a s ti llstå nrl 

att u ndr r 5 1\ r fr å n den 31. dccc•mber :1912 idk a u t rik<·s 

sjöfart . 

:lo . ); :r 816 - V a risch efen i Stocl..:h ol m m å t ill ve rkstadsfa r

tyget Bienci a utl å n a pansa rbå t e n F olkes å ngslup. 

» :\:r 817. - Ch efen fö r kusta rtille r iet m å kommentirra ka p-



KoY. 

)) 

)) 

Dec. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

30. 

)) 

)) 

') 

)) 

3. 

)) 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1912.- LVI. 

tenen vid Kungl. ku startilleriet A. G. Wihom att 
e_n vecka t illfä lligt tjänstgör a i bemälde chds stal Under 

::\:r 818.-Besättningsli stan för pansa rb åten Osca r 1~· 
ökas med 5 musikkonstaplar eller såsom horn blå~ . ska]t 
bildade ekonomikonstapla r eller ho rn blåsa re' . ' ale ut. 

X:r 81.9.- Löjtnanten Laurell skall tjänstgön1 såsom l· 

m~~cl ~ rad offieC' r å pan sarb ~ten Manlighctl'n i stället;~
lDSJutnaclo lo]tnantcn Torc lms. or 

~ :r 820. - A pansa rbåtarna Thordön och Tirfing s]· l 
genom Yarfschcfe ns i Karlsk rona fö rso rg- H llOJ"(lnas o·n'io a
stationer. " st-

N :r 821. --:_ Undcrlöjt~anten D. A_- Lindborg sknll från och 
n;ed d0n b dennC's tJUsndarc tJän stgöra i mari nstabe 
::\ T 89·) "YI .1 .. 1 f " n. 
~ · --· - - ann a 'a ren a <::. gr. C. G. Bos t rö m 1- Il 

.. ··t t... s 'a 
J~mva .Janstgöra såsom diYision släkare i cli,·is ionschcfens 
for ku stflottan s ]V divi sion stab . 

K :r 823. - M a rinclircktörC'n li'alkmnn ska ll 0mbarkc ra å 

pansarbåten Oscar II i en lighet nwrl g. o. n:r 803/1912; sko-

lande högste befäl ha f va ren bereda til.lfällc :E ö r marindi

rektör :Falkman att deltaga i anbrfalld lJC'sikt-ning af ja
garen Munin. 

K :r 824. - Ma r ini nteml0nll'rna Ulff och l't. T hörn skola 

ställas ti ll mil r i n·fön·altningens förfoga n dc 1111rlcr en tid 
af högst 8 dagar. 

X:r 826. - ReserYundcrlöjtnnnte n Edass be1·i ljas tillstånd 

att n n der t re å r fr å n och med el en l feb ru a ri 1913 vistas 
ut rikes. 

)[:r 827. - Resenuncle rlöjtn~n ten Sa muelsson br,· ilj as till

stånd att under t re ä r f rå n och med den 24 no,·e mbe r 191~ 
idka ut rikes sjöfart 

)[:r 828. - Högste . bcftil l1nharcn öf:l-cr kust-f lottan skall 

beordra lämpligt fartyg att efte rsöka ett nnk söder om 
ölamls Söclra g rund och om detsa mma påträffas förstöra 
eller inbogsera detsamma t ill hamn. 

4. )[:r 829.- Tot·poclingC'njören t>jögrc n ska ll tiJJ s,·idarc till
höra flottans station i J\: a riskro n~ . 

6. X:r 8iti. - Stationsbcfälhaharen i Stoekhol m må beordra 

en maskinistunderoffieC' rskorpral att under en tid af högst 

4 månader genomgå kurs i skötsel af Dieselmotoror vid 
aktiebolaget Diesd s moto re rs Yerkshider. 

)) 

)) 

X: r 832. - Auditö ren dc Marc ska U va r n sta bsanclitö r i 

högste befälhaJvarens öhe r kustflottan sta b. 

K : t: 838. - Rese l'l'löjtnantcn Vesi. in Jw ,·ilja s cH t1rs tjä nst

ledighet f rän och med den 1 januari 1.913 för idkande af 
sjöfar t. 

)) 

G. O. 191.2. - LVII. 

7. X : r 8;'36 . - J{ ommencliirkapten en Sparre s l' a Il från triida 

befattningen såsom chef för sjöförsY a rsckpa rtcmentctso 

J.;: omma nclocxpeclition sa mt t jänstgöra å Stockl1olm s sta

t ion J:ör öfrig t jänstgöring; k01mnendören af Klint skall 

f rånt räda befattningen såsom. chef för unde rofficers- och 

sjömansk årerna vid flo tta ns stat ion i Karl skrona sa mt 

till svidare va ra chef för Sjöförsvarselepa rtementcts kom

mandoexpedition och tillhöra flottans station i Stockholm; 

samt kommendören Hamilton sk all fortf arande best rida 

t jänstebefattningen såsom chef fö r under officers- och sjö

man ·kårerna vid flottan s station i Karlskrona . 

)) X : r 8:36. - Chefen för K a riskrona kustartillcriregl'm ente 

lwmyncliga s att bcvilj>l sökt tjänstledighet å t Yärnpliktigc· 

n : r F 1681 45/1912 Syclow. 
n. X: r 837. - Löjtnanten vVrangel skall hi ssa sitt bdäls

teck cn elen 1.4 dennes å Iris. 
10. X:r 840. - Till sjötjänst Yicl flotbm inskrif na Yärnpliktiga, 

lwilka tillhöra 1911 å rs klass och för näna randc fullgö r a 

<lem åliggande tjänstgöring, skol a fortfarande kYarblifva 

i tjii n st. 
11. X :r 841. - Reservunclu rl öj tn~nten Bäckst röm beY iljn s td\. 

~t rs tjänstledighet fr ån och med elen 1 janua ri 1913 för id

kande af utrikes sjöfart. 
'> ~ :r 843. - Res0rvlöjtnantcn Friberg beviljas tillstån<l att 

under två år från och lll ed ele n 1 jan u a r i 191 3 idk a u t

rikes sjöfar t. 
1::. ~ :r 844. - öhersteliijt nanten Bolling beYiljas tjänstlc

Li.ighrt under ticlen 15- 22 dcccrn ber 1912. 
Hi. X :r 848.- Vicea mirnl en Siclner beYilja s tjänstledighet un

der t iden 19 decembe r 1912- 7 j:muari 191.3. 
18. ~:r 849. - Fastställelse af läroplan för J1l arinin gc njörs

aspiranterna Yid tekniska högskolan. 
X :r 860. - Marinintf'nclC'ntcn i flottan s rese n · B ri sman 

skall t illhöra flottans sta tio n i Stockholm. 
~:r 851. - öfversten Virgin bel'iljas tjlin stl cdighet för 

sjukdom under t iden 1.9 decembe r 1912- :19 februa.ri 1913. 

1!l. )[ :r 852.- Tillåtelse fö r komml'ndörkapten Schneidlc r att 

bära honom t illdelad t kommendörstecken .med kra sch an af 

Siamesiska Kronorden. 
'' X :r 853. - § 88, Reglemente för Marin en . del I , § 260: l , 

Regle mente för Marinl'n , del II samt § 36: k. Reglemente

för Marinen, del III skola erh ålla ändrade lydelse r. 
X: r 854. - Kapten en Starck sk all i egenskap af n t a rin

attache vid Kungl. Maj :ts beskickning i S :t Pete rsburg 

omkring den :10 nästkommande januari inställa sig t ill 

tjä nstgöring Yid ifråg<naranclc beskickning. 
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G. O. 1912. - LVJH. 

19. X:r 855.- Chefen fö r ku startillc' rict har bemyndigats att 

kommendera en honom underlydande kapten såsom till. 
fällig förstärkning af s in stabspersonaL 

N :r 856. -Fastställelse af vissa beklädnadspersedlar m. lll.. 
för mansk ap Yicl m a rinen. 

20. X :r 857. - 1\:apt<'ncn vid kustartilleriet Ecl.;:erström skall 

frånt räda s i n kommende ring såsom ad j u tant i bcfälhaf. 

n n dc amiralens i K a d s krona fästning kornrnendantsstab 

samt kaptenen Yid kustartille riet Falck skall tillsvidare 

tjänstgö ra såsom adjutant i ohan nämnda kommendants
stab. 

>> X: r 858. - Bestämmande af antnl offieen1 r<' som må kom. 

menderas att genomgå dc forts ä ttn ingsku rscr Y i el skolan 
som taga s i n början under år<' n 1913 och 1914. ' 

,, 1\ : r 86l. - Rescrnmclcrlöjtnant<'n K oren boviljfl s tro års 

tjänstledighet frå.n och nwd den l janu a ri 1913 :för att 
vi sta s utom riket. 

:Z l. X : r 862. - Löjtnanten Bengtsson tillåtf's att vistas utom 
riket under t id en 3 januari-2 mars 1913. 

)) 

)) 

'2.7. 

)) 

28. 

:30. 

:)1. 

)) 

X :r 863. - öhPrstcn Ahlborn beviljas tjUnstlcdighct un
der tiden don 24-31 december 1912. 

.:\:r 865. - Resen-underlöjtnanten Lindahl till å tes att 

under tre å.r fd'm och med den l januari 1913 vistas utom 
riket. 

X:r 866. - M"arinläkarst ipencliatcn öhcr s tat P. V. Pers

son skall tjänstgöra såsom fartygsläkare å pansa rbåten 

Thul e i ställ et för marinläkarstipemliaten Camitz. 

X: r 868. - Torpedbä te n Bris skall förHiggas uneler repa
ration. 

X:r 870. - MarinunclerintcnclentC'n C. E. K. Zette rberg 

ha r tillåtits bä ra honom tilldel n de rid da rtecknct, första 
klassc·n, af S :t Olavsorcl en. 

:X :r 872. - Fördelning af l9l3 ä rs stat för flotta os sjö

manskår upptagna l37 a rhoclen åt kompanikorpralc r. 

X:r 873. - Fastställelse af vissa ändringar i regl emente 

för marinen . del I sa mt .i reglem ente för utbildning nf flot
tans manskap (skolrcglementc). 

:X :r 879.- Resen-unelerlöjtnanten Myren bev ilj as ti ll stå nd 

att uneler t re fil' från och med cl0n :1. januari l9l 3 idka ut
rikes sjöfart. 

~:r 880.- DC'n genom g. o. n :r 770/1912 fastställ da modell 

till pälsmössa för ku starti lle riets manskap skall jämväl 

tjäJhi till modell för elen huhudbonacl af svart pälsverk, 

som enligt tild rc bestämmelser .m å anYäncla s af flottans 
manskap. 

Utdrag ur generalorder och ämbetsskrivelser ut

o o-na från Kungl. Sjöförsvarsdepartementets komman
gan~ 

doexpedition år 1913. 

J >]Jl. 
:2. }; :r l. - Tjiinstgöringstickr för flottan (marinen) \ ärn

plik.t iga. 
~ :r 2. - KaptPm'n Yicl Kungl. flottan m. m. C. O. Lind

st röm fö rordnas att Yara adjutnat hos H. M. Konungen. 

~ :r '!. - ReservunclPrlöjtnantPn Bengtsson beviljas till

stånd att uneler ett å r från och med elen l januari 191 3 

iclbi utrikes sjöfart. 
X: r 5. - Kaptenen greve Posse beviljas att e mottag>! on 

från am i ra If' n och off icerarna å 2. britti ska k ryssa rC'skn 

rlcrn ÖYC' rl ämnfld minnesgåva . 
:l. :'\ :r 6. - Vi ceamiral S irlnPr beviljas tjänstledighet från 

och mC'd clC'n 8 till och med de n 21 januari 1913. 

4. ::\ :r 8.- Chc'fcns för sjökartcve rkct anhå ll an om bef rielse 

fr:'m inkallande vid mobili sering för Yiss p0rsonal vid sjö

kn rtr-'n'rket föran leckr ingen T{ un g l. Maj :ts åtgä rd. 

:X: r 9. - Bem~'ncl igande för ch den för ku sta rti ll or ict att 

ko!TI !Ttt'nder<1 överste vVrangel att tjänstgö ra Yid Vaxholms 

ku startillc r iregcmcntL· under ticlen den 8 jaouari- 19 febru

>lri 1913. 
X: r 10. - Unclerl öjtna n ten i flottans rese n· :Poign ant be

vilja s ti ll stånd att und e r tre å r f rån och med den l januari 

1913 få \·istas i Engla nd. 
7. ~:r j 1. - K a non b å ten D isa skall förläggas under repa

ra t ion. 
)) 

8. 

X :r 1:2.- R ese rnmrlPrlöjtnant cn Runsten bcYiljas ti ll stånrl 

a1t under ett år fr~n oc h llll'cl den :1. janua ri 1913 idka u t

rike s sjöfart . 
X:r 13. - Rc'SC'rnmdcrlöjtnanten O. P. Börjesson lJr•vi lja s 

tjänstkclighC't under å r 1913 för utrikes sjöfart. . 
X:r 14. - Löjtnanten Jr\. m. I. A . CassC' I skall omknng rlcn 

13 rlc nnPS in stä ll a s ig v id die Deu tsclw Se<'warte i Hmlt-

bu r o· för att därstädes genomgå kurs i ast ronomi sk ortbe

stä1~ning. rkviationsliira m. m. - Såsom chef å to rpcclb 1\

tcn P e rse us kommeneleras löjtnanten Wijkmark i st . f. 

löjtnant Cassel. 
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8. X :r 16. - Oresundsavcklningen. bestiknclP aY torpodk ry 

sa ren Cl acs Horn sam t torpoclb:Ha rn a n : r lJ, 1:2 . :1.4 och "ig: 
skola >ll' gi\.. to rped kryssf!re n ti ll Stock holm s sta tion 00~ 
torpedbåta rna t i Il Karlskrona s tation .. anus tas, avm önst ra 

och förlä ggas i 2. borPd skap . - För m ntc riolons vårcl b s 
e

orclras edorderli ga uppbörd smän kYars tanna å Karl skrona 

st ation: sa mt att övrig pcrson1;1l a,· besättninga rna, till. 

hörand e Stockh olrns sbtion. skola :HL'r rc'sA till s in station 

mon ti llsv idare hållas k lara att inom 48 t imma r kunna av. 

resa för att embarke ra i J\:arl sk rona. 

» :N :r :1.7 . - UmlPrlöjtnan ten T . Darin skall tj iin s tgö 1·a å 

pansa rbåte n Thulr i st. fö r unrlerlöjtnanten T. O. Almgren. 

10. K :r 20. - Ut i g . o. n:r 718/:1.9:1.2 giYna lwstäm nw lsor angå

ende tidpunkten för befälskursens p:]början rle samt in

s truktion soffice rarnas cmba rkPring skoh1 ändra s till tid 
so m fr amdeles kornmer att bestämma s. ' 

:N :r :2:1.. - K anonbåten Sve nsksund må sti:illas ti ll sta tions

brfälha v:urns i Karlskrona fö rfoga nde i st. f. gr nom g. o. 

n :r :1. 5:1./:1.910 till stationsbdälhaYarcns förfogande ställda 
k anonbåten Skulcl . 

1:3. X :r 24. - Värn p.liktige n:r F 884 45/1912 Schönboff. n :r F 

2093 45/j 912 Larsson och n: r 57 46/191 2 Rycl6n obe rocnchl 

av bestämmelsern a i g. o. n :r 258/l9j 2 skola för fullgöran

c]p aY de m åligga nd e t jä nstgö ring inrycka ti ll Va xholms 
ku st a ri:ille riregem en te. 

>> X:r 25. - K aptPncn B:iunwr och löjtnantc'n Sundblad skola 

tjänstgö ra . cl0n fö rre å p>lnsarbåtcn Dri st ighct<' n i stället 

fö r kapten c' n Stackell , den sr' n H n' såso m fart ,v gschd å 

torpedbåten Ori on i st äll0t fö r löjtnan ten R ose nsY ärcl. 

» K: r 26 . - Seclan H. M. K ejsa r<"n a,· R yss land behagat t ill

dela hovpreclih:an ten, regcnwntspas1·orn rn. m. Gcmzell och 

kaptonen Wahlberg rid dartccknd :3. kl. a1· S :t Annao rd en 

samt undPrlöjtnantcr na g n'I'P \Vachtnu·i ster och Martin 

rid da ra t eckn et. 3. kl.. a Y S :t St:misln ionlcn. kn Kungl. 

Maj:t i nåder till åt it ben 1älciP hoq)l'eclikHnt och office rare 

att bära if rågava rande orclr nstcckcn . 

S: r 29 . - ResernmclP rl öj t nanten T oll b<' l·iljas t ill s ti\nrl att 

uneler tre å r fr ån och nwcl den l j>lnu a ri 1.913 id ka ut rikes 
sjöfart. 

14. X:r 30. - Eonmwndörkapt cnc n ,n· 2. gr. m . m. fril1ene 

Äkerhielm skall för ut a r betande' a,. förrskri,·<'n general· 

rapport kvarstanna å Stockholms stat ion u neler högst 6 

Llaga r efte r rle t to l'JWdkr.,·ssan' n Cl::es Horn aYmönstnlfs. 

)) 

)) 

)) 

» 

G. O. 19:1.3. - JU. 

1-1 . X:r :32 . - Bemyncliganclo för chefe n för Kungl. kustar-

1i ll c ri et att kornm enelera <' Il sig uncle l'l yclanclc regements

officer att t jänstgöra såsom sta bschef i sin stab under ckn 

t ir! ö\·e rsten i kusta rtillPrict m. m. f riherre W r angel på 

grun rl av annan t illfäl lig tjänstgöring är förhi ndrad att 

nämnda befattning upprätth ålla. . 

X :r 33. - Enligt nådigt beslu t elen 8 december j 899 och 

se\lan Kun g l. Maj:t denna dag i nåder beslutat att i kom

mandol·äg meclclPla föres krifter röra nd e befälsrätt för of

ficc ra!·e utnämnda i kustartilleriet h ar K ungl. Maj:t mcu 

upphävamir aY g . o. n: r 473/:1.896 i nåder befallt, att offi

cer . som utnämnts till hög re g r ad i f lottan ell er i ku st

a rti ll e riet än den grad, för vilken han uppbär lön på sta t, 

,;k:1 ll äga att taga befäl /Tam/öT övriga officera re av rc

spekt i,-c f lottan och kustarti ll e riet inom sist nämnda g rad . 

me n ej"fet sa mtliga officerare som befo rdrats ?· id flo ttan 

<·!le r 1•id kustartilleriet t ill elen högre g rad, va r t ill först

nämnda officer bJi,·it ut näm nd. 

Hi. X :r 35. - 1\: aptenen vid kustartilleriet \Vahlman skall om

kring de n 20 dennes när va ra v id skjut nin ga r med en mo· 

(]cm 29 cm . haubi ts hos firman Schneicler & C :o, Crcusot, 

Frankrike. 
1R. X: r 38.- Ma rinläkaren av 2 gr. Frick skall avgå f rån sin 

komme nderin g såsom fartygsläkare å pansarbåten SYca; 

samt att marinläka rstipcndiaten Lyttkens skall vara :Ear

tygsHikarc å nämnda pansarbåt. 

)) 

::\: r 39. - Chefen för marinstaben k ommendöre n m. m. 

Anb rcrona och kapi:Pn cn m. m. Linelst röm sk ola åtfö lj a 

Il . M. K on ungen unel e r högstden sammes besök i K a rl s-

k rona elen 22 dennes. 
X :r 40. - Vicea miral e n Siclnc r bevi lj as t jänslecl ighl't un

der 3 Ycckor från oc h med den 24 januari :1.9:1.3. 

X :r 4L - P ansa r båten Oden skall rustas för att i ställ et 

fö r pansa rbåten Göta in gå i kustflott an ; att pu nsa rb åten 

Göta skall utgå m kustf lottan. avgå till Stockbol ms sta

tion, a nustas och fö rläggas uneler r epa ra tio n. - K ommen

dörk aptonen av 2. gr. m. m. L cch e skall vara cl:ef å .pan

sa rbåten Oden och övriga officerare och yccler lJ k a r OYer-

f lyttas frå n Göta t ill Oden. . .. 
)i :r 42. - Logementsfartyget Stockholm skall rustas :for 

att ingå i kustflottan såso m logernentsfa rt_yg för t oqwd

fartygens besättningar. - Kaptonen Svinhufvucl skall Yara 

chef å logemcntsfa rt;rget. 
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G. O. 1913.- IV. 

X : r 44. - Torpedkryssaren Onwn skall utgå u r kust f ] 
1 H · ·' t 'l l I' J l · ot-an , :. 01ga 1 \..R r s .;rona s!'ai1on, flvt·ustas, avmönst. 

l f" l" · ) l l l tas oc l or agg as 1 :... wroc s 'ap: att ka11on bå ten Svonsksu 

skall rustas för att in gå i kustflottan: att kaplcnon lll nd 
Prytz s ka ll Yara chef och löj tnante n i\erman samt Und rn. 
löjtnanten Xordling s kola Y:ll'a kommenderade• office . or. 
, . . . · tara 
a kHnonb åten ; samt att fartygschdc·n sb ll h1 ssa sitt bo. 
ffilstccken den 25 el r n nos. 

X :r 45. - Kaptonen Unge r skall Ya ra sekond :'t pansar. 

kryssa re n Fylgia i stä llet för kaptctwn m. m. Grafström 

som på g rund a v sjukdom fri\n nä111nda kommendcrin; 
U\'g å r. 

X:r 47. - >> Föresh ifto r för ('l'håi!Hndr R\' jeton Yid Kungl, 

sjökrigss kolan » t ill s vidare skoh1 ltinda ti ll eftC'rrättolse. 

X :r 49. - Resättnings li shm :för logementsfartyget Stock

hol m umler dess anbda llcla eXJ1C'rlition s kall öka s med en 

befäl s kock och en sh·ppskock. 

X:r 52. - A\·s lag å Jöjtnani·en J\:ilmans anhållan om fö r

längel tjänstledighet för sp råkst uclior . 

X : r 54. - Torp<-'rl k ryss a ren C lte<'s II orn skall förläggas 
undr•r roparation. 

X:r 56. - I\:omm e ndörkaptenon n\· 2. gr. clo B ru n ska ll 

Y i el å rds inskrivningsförrättning a r t jän st göra såsom ord

föramk i Göteborgs sjörullföringso m råclc . 

X:r 57. - Officerarr kommenclrt·ad<' att närn1n1 Yirl in

skri\·ningarna å rnllföringsområdena. 

X:r 58. - Komm endörkaptenPn a\· 2. g r. Gisiko skall en 

i id a\· högst 6 m å nHclrr stä ti ll chdc·ns för ge ne ral sta ben 

förfogande . 

X:r 59. - Unrlerofficrrarna :w~ . g r . i flottans r rsrn· C. W. 
Wintze\1, .J. A . AndC'I'sson och K. vVikluncl skola t illhöra. 

Stockholm ~ station. 

X :r 69. - l-öjtnanten K. Hallström ht·\·ilja s tjänstled ighet 

uneler ticlon 3 februari- :-ll mars för att v istas utrik<·s. 

X :r 70. - Marinint<'nclontc•n av 2. gr. E. B. E. Thörn skall 

från och med clrm l instunclanclc frbt·uari till svirlaro tjänst-

göra i ma rinförnltni n gen undc•r tl<'n tirl mar i n i n tondenten 

elV 1. gr. m. m. S . F. Lagerholm iir sjö komrnPndoracL 

>> .;\:r 73 . - Desrittnin gsli stan fö r k anon båten S\·o nsk sund 

skall ökas med 2 skeppsolclare. 

:-30 . X:r 74. - Rommendörkaptenen 3\' ~. gr. Gi s iko skall 

tjänstgönt såsom orrlföranclo i Strömsta ri s sjö rullförings-

område. 

febr. 

;)0 . 

1. 

,, .,, 

G. O. 1913. - V . 

.:\ :1· 76. - Värnpliktige n:r F ~8/1912 Sanbrrg får för full 

g örande av -honorn åliggande tjtin stgöring inryc kn i tjänst 

s 11<1 rast möjligt. 
Til ls tånd för marindirektören a\' 1. g r. m. 111. von Eck<' r

nnl nn och mariningenjören a\· 2. g r. Löhen att bä ra dem 

ti lldelade· ordensteck en . 
:\ :r 82.- llrse rvunclerlöjtnantrn So lberg bevi!j,:s iillsHmrl 

HH unrl<·r två år -från och mrd de n l ma rs 191 :) till oclt 

:nrrl den :28 f eb r ua r i 1915 få idka utrikes sjöfart . 

:\ :r 84. - Ovcrstr n i kustartilleri et m. m. frihrn·o vVrangcl. 

kapll' nen Y id kus t a rti lle ri l't M alm berg sa m t löjtnanten 

d~rsUidrs Sjökv ist skola upph örn att stå t-ill mnrinförnlH

ni ngcns förfoga nclc. 
"J . .:\ :r 85 . - ] rlen mån så utan olägenhet för t:j[insh•n prÖ\' <l S 

k unna sk e, skoLJ de i fartygs iwsättning nu ingår•ndc korp

rall-r oc h m en iga. Y i l k a inne\· ara ode Yinter skol<1 t ge n om 

gå för uppflyttning (beford ran) föres kriYml sko lor och kur

st'!.' !\ sta t ion e n, efte r sam råd med Yederböran ck station s

myrHlighrte r , utbytas mot annat manskap stam l'llt•r Yiirn 

pliktiga och kommcmlcr as till fö rrsk riven utbildningskurs : 

s:tmt att gni stkurs och y rk esku rs fö r Pldare nti't genomgå s 

ombord . 
>> .:\: r 86 . - Pansa rbåten Thor ska ll ru st as fö r <lit omkring 

10 rnånadcr utgå på expedition: Officerare och vrderlikar 

kom rncncle r aclc å pansa r båten Thor. 

>> S :r 88. - Torpedbåten n:r 11 skall förläggas uneler repa 

ration \·id Knrl sk rona n1n. 
.:\: r 89.- Bemy ndigande för c lwfc n för ku sta rti ll c· rid att. 

nndl'!' en ticl aY högst t,-å mån aclC'l'. kommenelera on kapten 

\' icl kustar t.illeril't såsom tillfälli g förstärkning <l\' stabs

JW I'SO mlll' n . 
;). .:\ :r 90. - Marinläkarna a,· :2 . gr . Bosirön: och Backman 

skola aYgå :r:'t n si na komm enderingar och marinläkaren 

a\· 2. g r. H ac kman sa m t JttarinläkarstipPncliakn Obe rg 

skola tjänstgöra dC'n förra såsom diYi s ions läkan' i diYi 

s ionschefen s fö r kustflottans TV di\·ision sh1 b or!: Iiilika 

i' H dygsläkare å p;ITlsarbåten OLlen oclt rlen scn<ll'l' såsom 

r\ i\·i sionsläkarc i divi s ionschefen s för kustflottan s VT rli\·i 

si on stab. 
l. X :t· 9:2. - Marinintendente ns · a\· 2. gr. Ehlin <Hlbdallrbt 

t jiinstgiiring i marinfönaltningon skall upphöra. 

H. :\:r 93. - lnsprktörrn av flo tta ns övningar t ill s jöss för 

t·ä tt nr in spektion av GöteborgsaHlclningrn den 10 dennes .. 
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G. O. :1913. - \'T. 

8. N :r 94. - Do till sjötjänst inskri\na värnplil;tiga, \i lk: 
1illhörH 1911 års k lass och ä ro sjökomm onderade, skol~ 
omedelbart :wpollrttoras t ill \"Pcle rbörlig flottans station 
::\' :r 95. - Värnpliktiga, som jämlikt nådigt b c's lut don 6 
december 1912 skull<' i tjänst kvarbliva, skola h e mförlovas 
så sna r t ske kan. 

>> .K :r 96. - Pansarkryssaron Fylgia, I. flottiljen och loge
raontsia rtyget Stookholm skol a utgå u r kustflottan; att 
pansarkryssaren F ylgia skall a\·gå t ill Göteborg och ingå 
i Göteborgsavdelningen: att logementsiartyget Stockholm 
och ur kustflotta n utgående, l\ arlskrona statio n t illhöral\
rlc torpedbåta J' skol a avmönstra s. sk olande i. torpedbåtarna, 
besättningar ingående underoffice ra rP och man skap ti lls
vida re vara kommenckraclt-; att toqwclkryssaren Psi lander 
och ur kustflottan utgående, Stockholms station ti llhöran
dP torpedbåtar skola avmönst ra s samt förlägga s å Rads
krona va rv. 
X :r 97. - Göteborgsavd elningens fartyg fö rHi ggas i Göte
borg mecl unelanta g av pansark ryssaren F ylgia och torpcd
kry ssaren Jacob BaggP. - Komnwnclörkapten<'n av :1 g·r. 
m. m . friherre Sparre sk all vara awlclningsclwf 'f:ö r Götc
borgsavdclningon. - A vprkstaclsfar tyget Blencla förlägges 
<'rforderlig personal som skall utöva ti ll syn över de i Göte
bo rg förlagda fartygen. - KommPncloring a\· oH ico rar·c 
och n'c!Prlikar å Ye rkstacl sfartyget J3lencla. 

>> >> J'\ :r 98. - J3C'stämme lsl' r fö r de ur Götf'I.Jorgs<Jnlelningen 
11 tgåPnclc fartygen s förläggning och a\Tu stni ng . 

·>> >> K :r 99. - Bcstämrne]sp r angående tillsynon aY dc fa rtyg, 
so m skola anu stas och förläggas i Göteborg. 

)> >> :X :r :100. - Mariningenjöre rn a a\· l gr. Lindgren och Björn-
s t-jerna avpollette ras fr ån r espektive pansarkryssa rPil Fyl
gia och torpedkr:vssa ron P silander: att marin i ngpn jören 
Linrlg re n ska ll stä ll as till marinförvaltningens förfogande; 
sa mt att lll <tri nin ge njörcn Björnstjerna skall t jänstgöra 
såsom fartygsingenjör på pansarkryssaren Fylg ia. - :Ma
riningenjören a\· 2. g r. ZPtterström. sk a ll eft e r aYslutad 
komme nderin g p å verkstadsfartyget Blencla stå till marin
fö rvaltningens förfogande för att vid Kockums mekaniska 
w rkstad i Malmö biträda Yid ö\-e n ·aka ndo av byggnads
arbetet å därstädes uneler byggnad va rant! c u n <le rvattcns
båtar. 

·» 10. K:r :101. - Underlöjtnanterna L andq ui st och Ekl'lund skola 
tjänstgöra å pa nsa rkryssaren F ylg ia. 



Utdrag ur Kungl. brev m. m. från Kungl. Sjöför

svarsdepartementet under år 1913. 

.]an. 1-1. Fullmakt för frih e rre I-I. G. 1\L IVrangel att va ra överste 
i kust a rti ll c riet. 
D :o för A. L. Törner att Ya ra ö1·erstelöjtnant i kustartille
riet. 
:O:o :för F . O. Widrn a rk. att vara maj or i .kustartilleriet. 
En ku sta rtill e rioffice r f år beordras avresa till Fr~nkrikc 

för att övervara skju tfö rsök med en modern 29 cm. haubitz. 
:!~ . Kapten en vi d flottan G. N. H . Krook erhåller ytterligare 

t jänstled ighet intill utgå ngen av maj 1.91.3 för fortsatt 
tjänstgöring hos Chi lenska regeringen. 
Resolution på avsked för rcscrvlö;jtnantcrna i flott an C. G. 
IV. Bcurling. H . N. Rin gqvist , J. E. P aulsson, L. P. Berg
man och A. G. Kilsson. 

>> Reser vund e rlöjtnanten E. Y. Hamma rberg erhålle r ett å rs 
uppsko1· med repetit ion sö n1ing . 
Kon t rakt rörande le ve rans av :1 5 cm . kanontom till pan
sarbåten Sve rige få r avsl utas ensamt med Motala verk
stael s nya akti0bolag. 

" En marind irektör och en officer v id Kungl. flo tta n få be
ordras av resa till utlanrlet för att s tuelera nyare konstruk
tioner a1· pPriskop för undervattensbåtar. 
Förord n as gcnc ralmönstc rkommiss<tric och general mönster 
läkar e vid 1.91.3 å rs g0ne ralbcsiktni ng med vissa östra 
distrik tet t illhörande båtsmanskornpanier. 

>> Am·isas 300 kron or såso m g ratifikation åt marinstabom 
bibliotekarie för år 1912. 
Am·isas 850 kron or fö r inlösen av ytterl iga re an t al exemp
lar av läroböckerna i korpralsundervisning och rekrytun

dervisning. 
>> Anvisas högst 800 kronor för iståndsättande av äld re ska

rl ade ha ndlinga r i f lottans arkiv. 
>> Kaptenen A. Hägg e rh åll er en gratifikation av 900 kronor 

fö r utarbpta de kanon beskrivningar. 
'' Flyttningshjälp f å r med 606 kronor 40 öre utgå till kapte

nen L. Stackell. 
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K. Br. 1913. - lT . 

Förordnas fil. doktorn O. A. Lilj eström att unele r åte rstode 
. d l t å 'k . l ]'' Il av mnevaran e a r )e s r vara n ·ancranc o a rare i tnate. 

matik vid sjökrigshögskolan. 

Anta lot sjökadette r, som innevarande å r 
Lestämmes till 15. 

skola antagas 
' 

D :o kustartille rikadettcr, som d :o d :o, bestämmes till 10. 
Beslutes rörand e åtgä rde r till unel e rlättande av manskaps. 
rekryteringen vid kustart illeriet. 
Underofficerskorp ra len vid kusta rtill Pri et n:r 48 F . Gustafs
son får sjötillägg uneler viss t ids tjänstgöring såsom be
fälhavare å motorbåt. 

:FastställPs p ri st> r å C'n dP l från sjöka r teve rket utgående 
kartor. 
Beslu tes rörande adöningsförh öjni ng till 1·issa befattnings
havare vid sjökartaverket 

» Beslutes rörande Prsättning ti ll rPsE' rvlöjtnantcn H. B. U. 
Rosencrantz und er kommendering ti ll sjömätningar. 
Beslutes rörande en utrikes resa fö r förestå ndaren för 
nautisk-meteo rolog iska byrån. 

>> Förre båtsmannen K. J. F rödin Koling får befattningsen
lig pension oavsett unelergångna bPstraffningar. 
Kronolotsdottern E. Pete rselotter erhållPr ptt unelerstöd för 
en gå ng av 50 kronor. 

» BPslutt>s rö randE' komplettering a1· kolförrådet å Nya 
Varvet. 

31. Kamreraren i marinfö rYaltningen E. .1 . F . Wallga st erhål
ler avsked med pension samt guldmedalj av 12:c, storleken 
>> För nit och recl lighPt i rikets tjänst. 
Beslutes rörand E' uppehå llande a,- kamrprartjä nsten i ma
införvaltningcn. 
Marinläkaren av 2a gr aden vid marinläkarkåren i flot
tans reserv E. H. Rosengren erhå ller kaptens värdighet. 

>> Ersättning för uppehållande a v a ud i törstj ärrste n vid flot
tans station i Karlskrona under den tid auditören B. B. B. 
de Man~ best ri der stabsauditörstjänst få r utgå efter 150 
k rono r för månad. 

» Beslutes rörande försä ljning av byggnader å Enholmen 
n1. m . 

>> Kya sjökort över sjön Vänern skola utgivas. 
» Löjtnanten vid kustartilleri et S. H. Wulff får mot visst 

villkor avlägga examen i sty rm ansklass vid navigations· 
skola. 

febr. 

G. O. 1913. - VII. 

j O. N :r 102. - Å kanonbåten Svensksund skall anordnas gnist
station. 
K :r 103. - Kommendörkaptenen m. m . Dahlgren ställes till 
försvarsberedningens förfogande. 

11. N :r 104. - Antagning av sex mariningenjörselever uneler 
innevarande år. 
N :r 105. - En unelerofficer från flottans station i Stock
holm skall uneler högst 4 månader ställas till marinförvalt
ningens förfogande, fö r att biträda vid besiktningar av 
under tillverkning varande minmaterieL 

1 ~ . N:r 106.- Befälskurs skall anordnas elivisionsvis med de 
å kustflottans pansarbåtar kommenderade, år 19j 2 ut
nämnda, unelerlöjtnanterna: att kaptenerna Sylvanclcr och 
Bjurncr skola tjänstgöra såsom instruktionsofficerare vid 
nämnda kurs m. m. 

» N :r 107. - Marinläkaren av 2:a gr. vid marinläkarkåren 
i flottans reserv Elancler skall tillhöra flottans station i 
Karlskrona. 

» N :r 108. - Instruktion för chefen å pansa rbåten Thor. 
N :r 109. - Tillägg till instruktion för chefen å pansar
kryssaren Fylgia. 

1:-l. K:r 110.- Löjtnanten H. Friis skall efter avslutad kom
mendering å torpedbåten Argo tillsvidare ställas till varvs
chefens i Karlskrona förfogande. 

» N :r 111. - Reservunderlöjtnanten Reis beviljas tillstånd 
att uneler ett år från och med den 15 februari 1913 till och 
med elen 14 februari 1914 idka utrikes sjöfart. 

>> N :r 112 Avslag å anhållan från chefen å pansarkryssaren 
Fylgia att besättningslistan måtte ökas med 5 musikkon
staplar eller hornblåsare. 

» N :r 114. - Marinläkaren av 1 :a gr. Gemmol skall med 
bibehållande av innehavande tjänstebefattning bestrida lä
karvården vid Vaxholms grenadjärregemente från och med 
elen 17 dennes till och med den 13 instundande mars. 

» N :r 115. - Stationsbefälbavarcn i Karlskrona äger beordra 
högst 4 Stockholms station tillhörande maskinister, vilka 
varit kommenderade ombord på torpedkryssaren Psilanclcr 
att tillsvidare kvarstanna å Karlskrona station för att bi
träda vid torpedkryssarens förläggande i 2:a beredskap. 

14. N:r 116.- Avslag å anh ållan från chefen för marinstaben 
att samtliga å sjömanshus inskrivna värnpliktiga som un
der år 1913 skola undergå inskrivning, inskrivas i flottan 
och tilldelas allmän tjänst. 
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G. O. 19:1.3. - VTJT. 

14. N :r 117. - Undervisningen vid Kungl. sjökrigsskolan t 
ger sin början den j 8 dennes; Kaptenen Simonsson sk~
tillsvidare vara chef för Stockholms undervattensbåt~ l 
redskap. e-

15. K :r H8. - Löjtn anten Schollin och marinintendenten 
:2:>~ gr. Låftman skola uneler högst 8 dagar stå till f. ~ 
avdelningschefens fö r Göteborgsavde lningens förfogand · 

» N :r j19. - Marinläkaren av 2:a g r. BostJ.·öm och mari:: 
läkarst ipPndiatcn Rreide skola stå till stationsbefälhava. 
rPns i St.ockholm fö rfogande för att tjänstgö ra vi d de värn. 
plikti gas inryckn ing den 20 denn es. 

17. N: r 120. - Tillägg till Reglemente för Marin en, del II, 
bil. L 

>> N :r 123. - U nd erofficcren av 2 :a g r. i flottans reserv 
Bur! i n ska Il tillhö ra Karlskrona station. 

18. N: r 124. - Representanter för Eriksbergs mekaniska verk
stadsa ktiebolag må i och för avgivande av anbud ä bygg
nad av 2:a kl. und ervattensbåtar uneler erfo rderlig tid 
bese undervattensbåta r tillhörande den till Göteborg för
J a gel a u nderva ttensbå t ber edskapen. 

>> N :r 125. - Kommendören m. m. greve H . W. Hamilton 
sb Il instä ll a sig i Stoekholm för sammanträde i k rigs
ho vrätte n och efter fullgjor t uppdrag återvända till Karls
krom\. 

1!l. N: r 126. - Bemyndigande för chd0n fö r kustartilleriet 
<~tt bl'orclra dels övc~rstcn m. m. frih e rre Wrangcl att tills 
vi d a re t illfälligtvis tjänstgöra vid Vaxholms kustartilleri
rege mente samt dels en sig underlydande regementsofficer 
att t ill s vidare tjänstgöra såsom stabschef i sin stab. 

>> N : r 127. - Ch don fö r kustartilleri regementet bemyndigas 
att beordra översten frihe rre Wrangol att tillsvidare tjänst
gö ra vid Vaxholms kustartilleriregemente m. m. 
N: r :128. - Löj tnanten Ekerot h skall tjänstgöra såsom A. 
O. å pansa rbåten Svea i stället för löjtnanten Måhlen. 

:!1. N: r 130. - P ansa r båten Thor skall å tid, som va rvschefen 
dt<' r öve renskommelse mod fartygschefen äge r bestämma, 
intagas i docka i och fö r bottonmålning. 

24. N : r 133. - Andrin ga r i >> Krigsövningsinstruktion för Ma
rinen>> (MIG). 

25. N:r 134. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Schneid
lor skall f r ån och med den 1 instundande mars och intill 
nästkommande oktober månad, med undantag av de tider, 
då h an på grund av utfärdad generalorder erhållit ann an 
kommendering, tj änstgö ra å K arlskrona station. 

febr. 
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~5. N :r 135. - Kustflottans IV division och jagaren V idar av
gå r t ill Stookholms station ; kustflottan upplöses, befäl s
tecknens nedhalande m. m.; ur kustflottan utgående pan
sarbåtar sammand rages till anbefa llda rekrytavdelningar 
va r vid pansa rbåten Thor ska ll ingå i Karlskrona rokryt
>lvdclning; jaga ru e skola avmönstras samt de i deras be
sättningar ingåonde underofficerare och manskap t . v. 
ska ll vara komm end erade och ingå i den vid st ationerna 
anordnade torpodborodskapon ; jagaren Mode skall för l äg
gas vid K a rlskrona torpedboroclskap; Svensksund avmönst
ra s : komm end örkaptenen av 1:a gr. m. m. Broman skall 
va ra avdelningschef för K :ulskron a rekrytavdelning och 
kom mnndörk apcnl'n av l :a g r. m. m. Lidbeck avclolnings
ehd fö r Stockholms rekrytav<lclning ; kommondering av 
o:ff icoraro och vederlika r i avddningsohefernas å Karls
krona och Stockholms rekrytavdelningars staber och f a r tyg. 

~fl . "N: r :1 36. - "NJarin in genjören av :1 :a gr . J . Lindbeck skall 
f rån och m prl den 27 denn es tillsvidare med bibehållande 
a v i nn ehavanclo t jänstebefattn ing stå till chefens för ma
rin staben förfogande . 

>> N : r j 37. - K apten B rorlin ska Il från och med den l in c 

stundande mars och t ills vida re tjänstgör a på Karlskrona 
va rv; marini nge njören av l: a g r. Knös skall avgå från 
sin k omm<'nckrin g å verksb el sfar tyget Bknd a; samt ma
riningPnjörnn av 2 :a gr. Gri.inberg sk all , efter avslutad 
ko mmenderin g :1 pansa rb åten Svea, avresa t ill Göteborg 
l'ii r att var a fartygsingenjö r å verkstadsfartyget Blonda . 

~H . ·~: r 138. -Rörande utbildnin gl' n av t ill sjötj änst in skriv
nn v[i rnpliktiga ti llhörande :1912 å rs klass. 

,, K: r 139. - R ese rvunderlöjtnanten S. W. Sonasson till
stånd att uneler tiden 2 mars j 913-31 decomber 1914 idka 

ut rikes sjöfa rt. 
;). N :r 140. - Bemynd igande för kustartilleriet att under 

i n ne,;arandl' å r kommend era nedanstående persnoal vid 
kustartilleriet: till K arlskron a torpedberoclskap: under ti 
d<' n 2 maj- 15 ;juli ; för genomgåonde av i kustartilleriets 
skolrcgleml'ntc ~ 23 för eskrivon kurs vid torpedskola 2 
0lclare: till f lottans speciella s ignalskola: för utbildnin g 
huvudsakligen i sign alering 6 underofficerskorpraler eller 
korpraler av minöravdelningcn. 

>> N :r l41. - Löj t nanten Frick sk all avgå fr ån sin kommen
elori ng såsom elev i sjökrigsskolan och, med undantag av 
clo tider, då han på gr und av utfärdad genoralorder or-
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hållit annan kommendering, intill nästkommande oktob 
månad t jänstgör a å Stockholms station. er 

4. N:r 145. - Marinintrndenten av 2:a gr. E. B. E. Thör 
skall till inneyarande månads utgång tjänstgöra i mar· n 

!U
förvaltningen. 

}) ); :r 146. - Reservunderlöjtnanten K. G. Andreasson bev·J
jas tillstånd att undrr tiden lO mars 1913-9 mars 19~4 
idka utrikes sjöfart. 

5. N:r :147.- Underofficeren av 2:a gr. i flottans reserv Jar) 
skall tillhöra Stockholms station. 

6. ~: r 148. - Marindirektören av 2:a gr. Falkman och ma
rinintendente n av l :a gr. Lagerholm skola från och med 
drn 14 dennes unclrr högst 6 dagar ställas till f . d. högste 
befälhavarens över kustflottan förfogande i Stockholm. 

» N :r 149. - Att ve rkstadsfartyget Elendas besättningslista 
skall ökas med en skcppskock, värnpliktig eller stam och 
en fö rrådsman. vä rnpli kt ig eller stam; samt att den upp
bördsman, som handhavrr torpedbåtarnas samtliga upp
börder med undantag a v maskin- och torped uppbörderna, 
även skall handhava vPrlettbåtarnas samtliga uppbörder 
med undantag av maskinuppbörderna i stället för upp
bö relsmannen å Blenda, vilken för närvarande handhaver 
sistnämnda uppbörder. 

7. N :r 151. - Götcborgsavdt'lningen skall upplösas och avdel
ningschefens befälstecken nedhalas den 10 dennes; pan
sa rkryssa ren Fylgia skall utgå på expedition till avlägs
nare farvatten; samt torpedkryssaren Jacob Bagge skall 
avgå till Karlskrona station, avrustas, avmönstras och för
läggas i 2:a beredskap. 

» N :r 154. - Pansarkryssaren Fylgias postadresser. 
8. N:r 156. - Bemyndigande för chefen för kustartilleriet 

att f rån och med elen 12 dennes och uneler erforderlig tid 
beordra två sig underlydande officerare, en kapten och en 
subalternofficer att tillfälligt tjänstgöra i sin stab. 

» K :r 157. - Från Vaxholms kustartilleriregemente skall en 
underofficer eller unclerofficerskorpral, som genomgått 
gnistkurs kommenderas att för fortsatt utbildning under 
en månads tid tjänstgöra å Stockholms gniststation. 

» K :r 158. - Pansarbåten Oscar II skall intagas i docka i 
och för bottenmåning. 

» N :r 159. - Löjtnanten IGlman beviljas förlängd utrikes 
t jänstledighet uneler tiden l -30 aprill913 för språkstudier. 
1\ :r 1()0. - Av~lag ö fu llmäktiges anh å llan att kaptenen 

yr,1rs 

G. 6. 1913. - XI. 

W ester må be redas tillfälle att deltaga i fullmäktiges sam
manträden. 

11. .:\:r 161. - Torpedkryssaren Psilancler skall rustas för att 
avgå från Karlskrona till Stockholm; samt efter ankom
sten elit avrustas m. m.; nedannämnda officerare skola un
de r ifrågavarande expediti on tjänstgöra å sagda fartyg: 
fartygschef: kaptenen Meister, officerare : löjtna nten Ottos
son, underlöjtnanten Skarin; skolande å Karlskrona sta
tion befintlig Stockholms station tillhörande personal, som 
innevarande vinter varit kommenderad å torpcclkryssarcn , 
i fö rsta hand kommenderas å densamma. 

1 ~. ::-<:r 162. - En del manskap vid flottan benådats med 
s \ ' ä rdsmedalj. 

14 . l\ :r 165.- Utbildningen i sjömanskårens skolo r må fortg å 
till dag i april månad, som av vederbörande stationsbefä l
vare bestämmes, samt att nämnda befälhavare äger anbe
falla de jämnkningar i fordringarna för erhållande av god
bionande betyg, som må betingas av att manskap genom 
kommendering å fartyg eller till rustningsarbeten m . m. 
innevarande vi nte r varit hindrat att deltaga i respektive 
kurser. 
N:r 166. - Löjtnanten m. m. A. Strindberg skall avgå 
från sin kommendering såsom elev i sjökrigsskolan och, 
llll'd undantag av dc tider, då han på g rund av utfärdad 
gene ralorde r r• rh ållit annan kommendering, intill näst
kommande oktoi.Jrr månad tjänstgöra å Stockholms station. 

15. N :r 169.- Karletten n:r 43 Lindman beviljas tjänstledig
hd på grund av bifogat läka rintyg till den l nästkom
mande juni. 

>> N :r 170. - Löjtnanten Strindberg beviljas tjänstledighet 
fö r hälsans vårdande under tiden 23 mars-31 maj 1913. 

18. N :r 171. - Löjtnanten Laurell och underlöjtn anten Linel 
berg skola från och med elen 26 dennes tjänstgöra såsom 
kommenderade officerare, den fö rre å pansarbåten Manlig
hrtcn, den sena rr å pansarbåten Oscar II under den tid 
kaptenerna Frcnclin och Lilli ehöök på grund av sjukdom 
ii ro förhind rade att nämnda befattningar bestrida. 

19. N :r 172. - Sjömätningsfartygen Svalan, Falken och Tär
nan. kanonbåtarna Rota (logementsfartyg) och Disa (utan 
bestyckning). ångfartyget Alfhild, logementsfartyget 2 L 
samt 26 st. sjökarteverket ti llhöriga ångslupar och motor
båtar skola användas vid dc sjömätningsarbeten, vilka 
jämlikt nådigt beslut elen 20 december 1912 skola äga rum 
under innevarande år. 
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19. N :r 173. - Ångfartyget Sköldmön skall avrustas och för. 
läggas i 2:a beredskap. 
N :r 174. - Kaptenen Simonsson beviljas tjänstledighet 
från och med den 21 till och med den 25 mars 1913. 

26. N :r 176. - Löjtnanten vid kustartilleriet Engström skal! 
under en tid av högst en månad tjänstgöra i marinför. 
valtningen. 

>> N:r 177. - Nedannämnda officerare och vederlikar skola 
från och med den l nästkommande oktober tillsvidare till
höra följande stationer, nämligen: Karlskrona station: 
kommendören Hamilton, lmptenerna Unger, Ekelund, Se
lander, Tydf!m, Gustafsson och Erikson, löjtnanterna Bur
man, Lilliehöök, Ä kerhielm, Vahlström, Svenonius, Lund
qvist, marinintendenterna I-Ianscll och Aurell; Stockholms 
station: kommendörkaptenen Leuhusen, kaptenerna Toll
sten , Åkermark, Brun, Eklund, Carlsson-Schenström och 
Aspenberg, löjtnanterna Knafve, Ros, Angelin, Ulff, Hill
man, Calissendorff, Lindström och Biörklund, underlöjt
nanten Söderhielm, mariningenjören Löfven och t orped
ingenjören Sjögren, marinintendenterna Hallden och Lar
son. 

>> N :r 178. - Följande rcse rvumlerlöjtnanter skola för ge
nomgående av föreskrivPil repetitionsövning den 21 april 
inncvnrnnde år inställa sig till tjänstgöring: i Karlskrona: 
reservunderlöjtnanterna Rosen berg och Svensson, i St ock
holm.: reservunderlöjtnanterna \Vingård, Gedda och Chris
tcnsson, vid V ax h olms kustartilleri regemente: reser-vunder
löjtnanten Söron, vid Karlskrona kustartillcriregemente: 
reservunderlöjtnanterna Israelsson . och Edson; Underlöjt
nanten i Kungl. flottans reserv Kistner skall inställa sig 
till tjänstgöring å Stockholms station den 5 maj för att 
bö rja tjänstgöra vid till Stockholms station förlagda roi
neringsskola. 

:N :r 179. - Fastställamkt av >>Omfånget av läroämnena 
viLl Sjökrig~skolan uti kurserna i land». 

27. :'{ :r 180. - Löjtnanten Ullen och undorlöjtnantqn Tern
berg skola avgå från sina kommenderingar vid skepps
gossekåren i Marstrand; samt marinintendenten Fredholill 
från och med elen 1 nästkommande oktober skall tillhörn 
Stockholrns station. 

, N :r 182. - För övande av till Stockholms torpedberedskaP 
kommenderad personal skall under april månad till närnn· 
da beredskap förläggas torpedbåtarna Castor och Vesta. 

G. O. 1913. - XIII. 

28. N: r 183. - Tillägg till genom g. o. n :r 479/1911 fastställd 
»Uppgift å militärpersonalen. Militär dagrapport». Form. l. 
N :r 184. - Kaptenen Tamm skall med utgången av näst
kommande juni månad avgå från sin an befallda tjänst
göring såsom adjutant i sjöförsvarsdepartementets kom
mandoexpedition; kaptenen Tiselius skall med utgången 
av nästkommande april månad upphöra att tjänstgöra så
som kadettofficer vid sjökrigsskolan samt från och med 
rlen l nästkommande maj intill utgången av september 
månad 1913, merl undantag av de t ider, då han på grund 
av utfärdad g. o. erhållit annan kommendering, vara in
kallad till tjänstgöring å Stockholms station; löjtnanten 
E. W. Sundblad skall med utgången av nästkommande 
april månad avgå från sin anbefallda tjänstgöring i ma
rinförvaltningen samt från och med den l nästkommande 
maj ti llsvidare vara kadettofficer vid sjökrigsskolan; kap
t enen Tamm och löjtnanten Egerström skola från och med 
elen 1 nästkommande juli tjänstgöra såsom kadettoffice
rare vid sjökrigsskolan den förre till och med den 30 april 
1914, den senare tillsvidare, var jämte kaptenen Tamm med 
bibehållande av förut innehavande befattning skall vara 
extra kadettofficer under tiden l maj-30 juni 1913; samt 
.:1.tt sistnämnda båda officerare skola tjänstgöra vid inne
varande års förberedande kurs i land för sjökadetter. 

2!l. N:r 185. - En Stockholms station tillhörande underoffi
cer, mask i n ist, skall ställas till marinförvaltningens för
fogande för att biträda v id övervakandet av nybyggnads
arbeten. 

» :N :r 186. - Tillåtelse för löjtnanten vid flottan Rosen att 
bära honom tilldelat ordenstecken. 
N :r 188. - Ma rinintendenten av 2 :a gr. E . B. E. T hörn 
skall tjänstgöra i marinförvaltningen. 

» N :r 190. - Skeppsgossen vid 3 :e kompaniet n :r 106 O. S. 
E. Brundin får karlskrivas till Stockholms station. 

» N :r 191. - Reservunderlöjtnanten Sonesson beviljas till
stånd att under ett år från och med den 1 april 1913 idka 
utrikes sjöfart. 

31. N :r 192. - Bestämmelser vid skjutövningar med handva
pen för värnpliktiga vilka under nu pågående rekrytskola 
å Karlsicrona och Stockholms rekrytavdelningar uttagits 
till genomgående av fullständig rekrytkurs vid skjutskola 
eller ingå i kontraminbesättning ; m. m. 
N: r 193. - Avslag å anh ållan från löjtnanten Krusen-
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sti e rna att genomgå instruktörskurs uti gymnastik Vid 
Gymnastiska Centralinstitutet. 

Mars 31. Reser vund e rlöjtnanten Pihl bevi ljas tjänst ledighet från 
och med elen 1 april 1913 till och med den 31 mars 1914 
för ut rikes sjöfart. 
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K :r 195. - Fartygsrustningar m. m. 

l . N :r 198. - löjtnant0n C. O. Dahlbeck skall avresa till 
Monaco fö r aH vid flygbåttävlingarn a därstädes under 
tiden 4- 15 inn eva rande april studera i tävlingarna de!
taganclP flygbåta rs konstruktion och övriga egenskaper 
m. m. 

>> :\:r 199. - ResNvuncler löjtnanten Th orcll beviljas t jänst
ledigh et under tid en 1 april 1913-1 april 1914 fö r idkande 
av utrikes sjöfart. 
N :r 200. - Kommendering av officerare vid årets sjömät
ningar. 
N :r 201. - Rese rvlöjtnanten Rundblom beviljas t illstånd 
att idka ut r ikes sjöfart under ett halft å r från den 29 
mars 1913. 

>> N:r 202. - Generalmajoren Wrangel beviljas t illstånd att 
unel er semester med bibehållande av befälet över kustar
tilleri et , uneler oför ändrad adress och högst 14 dagar i 
sänder vistas på olika platser inom r iket. 

2. N :r 203. - Reserv und erlöjtnanten Högberg bevilj as t ill
stånd att under ett år från och med elen 10 april 1913 
idka utrikes sjöfart. 

3. N:r 204. - Inspektion sk all av inspektören av flottans öv
ningar till sjöss förrättas: av Stockholms r ekrytavdelning 
den 15 denn es, av pansarkryssaren F ylgia med början i 
Malmö den 17 dennes samt av Karlskrona r ekrytavdelning 
den 19 denn es. 

4. N :r 209. - Löjtnanten vid kungl. kustartilleriet Gehlin 
skall genom gå den kurs för yngre subalte rnofficerare vid 
Rosersbe rg, som tager sin början den 23 dennes. 

5. N :r 213. - Avslag å underlöjtnanten Landqvists anh ållan 
att bliva komm0nclcr ad t ill 1913 års infanteriskjutskola å 

Rosersberg. 
)) 

)) 

N :r 214. - Kaptenen Malmgren beviljas villkorligt till
stånd att under tvenne år från och med den 21 mars 1913 
vistas utrikes. 
N :r 215. - Avslag å anhållan att skeppsgossen Mattsson 
måtte ka riskrivas till Stockholms station. 

- 047-

o 

Arsberättelse i Torpedväsende och 
Gnisttelegrafi. 

Av led a moten K. P :n Rosensvärd. 

I. Torpedväsende. 

Torpedernas ökade por te och träffsäkerh~t h ar s tegra t tor
pecl vapne ls användbarhet och utsikt till fr amgång, isynnerh et 
natt etid, i s törre proporti on än vad utveck lingen av fö rsvars
meclc!H artilleriet, st rå lka sta rn a och under vattenssk yddet kun . 
nat öka fa rtyge ts försvars förm åga. 

Förra år els >>Naval Annuah anfö r ock så m ed anled ning av 
torpedens utveckling att sagda t idskrift 1910 angav torpedens 
skoll videl ti ll hälften m ot skottvidden h os en 30,5 cm . projek til , 

men al l man 191 2 m åste erkänna a tt W hiteh eadstorpeden nu
mer:l nå tt lika skotLvidel m ed p rojektil en. 

Uneler det a tt und er va llen sbå tarnas operation s tid iir dagen , 
hava (i vr iga torpedfartyg sin hu vucl saldi gaste operati on slid för
lagd pa natten , m en ta ck vare den n u förekommande långa 

torpedporten torde dock lyck ade daganfall ej vara u teslutna 
h en fö r överva ttenstorpedfartyg. 

Un der det a tt fran ska m arinen hittill s huvudsakligast lag t 
<tn pa högs ta fa rt å torpeden fö r en elast en d is tans (på sen as te 
tiden l ,000 m .) hava de fl es ta m ariner, lik som vi, använ t sig av 
tvenne distanser , en kort dis ta ns fö r n attan fall med hög fa rt å 

lorpeclcn och en lång elis ta ns fö r dagan fall m ed lägre fa rt å tor 
Ped en. 

Tids lwift i Sjöväsendet. 23 

Torpeder. 
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7. Avsked meddelas mariningenjören av 1:a graden P. V. 
P :son P erno och marinläkaren av 2:a graden i reserven 
K. J. Marcus. 

» Fullmakte r fö r G. Wirgin, A. J. Prag och S. E. P. Hag
lund att vara marinläkare av 1:a graden i reserven. 
Fullmakt för G. H . Elander att vara d:o av 2 :a graden i d :o. 

» Kanslisekreteraren G. A. Stuart erhåller på grund av sär
skilt uppdrag ersättni ng med 175 kronor. 

,, Amanuensen C. G. H . Törnebladh erh åller för biträde vid 
beredande av vissa ärenden röranclc regleringen av utgif
tern a und er riksstatens femte hu vudtitel fö r år 1914 er
sättning med 450 kronor. 
Kaptenen vid Kungl. flottan C. E. Holmberg erh åller fö r 
d:o vid d :o cl:o ersättning med 300 kronor. 

,, Reservlöjtnanten J . Olsson erhåller uppskov t ill år 1914 
med honom under innevarande å r åliggande repetitions
övning. 

,, Beslu tes om viss ändring i tjänstgörin gsreglementet för 
marinens gnistst ationer. 

,, Flyttningshjä lp f år utgå ti ll k ommendören G. av Klint, 
löjtnanterna B. E. von Hofsten, N . A. von Malmberg, W. 
Runo, J. H. W. 1\orli n, H . A. Brusevitz, R. L. Götherström, 
H. G. Ohngren och R. G. H. Engström, marinunderinten
denten C. H. F. V. Ekman, styckju nkaren C. G. Andersson 
samt flaggjunkaren E. Ljunggren. 

,, Beslutes ang. t illfällig fö rändring av t impl anerna för un
de rvisnin gen v id sjökri gssk olan. 

,, Beslutes r örande om bo rd å lotsverk ets far tyg upptagna 
skeppsbru t n a. 
Fem än kor efter vid lotsverket anställda per soner erhålla 
understöd med 100 kronor var. 

8. Förordnas att de jämlikt nådigt b rev el en 6 december 1912 
i tjänst kvarvar ande Yärnplikt iga så snart ske kan skola 
hemförlovas. 

'' ,, Förord nas att fa rtyg ti llhörande flo ttans å expedition va-
rande Göteborgsavdelning skol a tillsvidare förläg gas i Gö
teborg m. m. 

14. Marinförvaltningen får aYsluta kontrakt om lever ans för 
pansa rbåten Sverige av 2 st. elektriska generatorer och 
4 st. st rålkastare med Lut h & R osens elektriska aktiebolag ; 
av 2 st. ångturbindyn amos med in genjörfirman Zander & 
Ingeström och av 2 st . dieselmotorer med aktiebolaget 
Diesels motorer . 
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K Br. 1913. - lY. 

Bifalles gjord framställning om uppsättning av två 

rikstelefonapparater medledninga r till Stockholms stati:Ya 
v~~ ~ 

Flyttningshjälp får utgå till underofficeren vid kustartil

leriet E. J. K lasson med 152 kronor 95 öre. 

Anvisas 75 kronor såsom begravningshjälp till fortifika

tionsarbetaren S. Flodgrens änka. 

Bifa ll es en av värnpliktige H . T. Wanselin gjord ansök

ning om överflyttning fr ån fl ottan till hären. 

Åtskilliga fiskare å Hasslö erhålla ersättning med till

h opa 135 kronor för förstörd fiskredskap. 

Fullm akt för S. A. Samzelius att vara mariningenjör av 

fö rsta gr aden vid mariningenjörkåren. 

Förordn ande för B. T. Zotterström att tills Yidare vara ma

riningenjör av 1: a graden vid d:o. 

R esoluti on å lön fö r mariningenjörerna av 1:a g raden L. 

G. C. Risberg och Y. T . Schoorner. 

Marinöverdirektören greve E . H . A. Mörner erhåller ytter

ligare tjänstledighet t ill och med den 15 maj 1913. 

Förordnande fö r konteramiralen greve C. A. Ehrensvärd 

att vara ordförande hos fullmäktige i flottans pen

sionskassa Yid sammantr äde i Karlskrona den 3 mars 1913. 

Vice auditören E. Hagberg erh åller sökt en t ledigande från 

fö rordnande att vara sekreterare vid flottans pensionskassa. 

Bifalles gjord framställning om disposition av kanoner å 

Vaxholms och Osaar-Fredriksborgs fästnin g för deras re

paration. 
För förrådsprovning av krut får uttagas och under erfor

derlig tid disponera s en av de å pansarbåten Niord upp

ställda 25 cm. k. M/94 C. 
Marinläkaren av 2:a graden N. G. Rothman erhåller ett 

resestipendium å 1.000 kronor för Yissa studier vid mari

nens och armens sjukhus i Grekland m. m. 

Bifalles gjord framstä llning rörande vissa inskränkningar 

i undervisningen vid sjökrigshögskolan. 

Am·isas 220 kronor 75 öre såsom understöd till sjöofficers

sällskapet i Stockholm för utgifter i anledning av h ållna 

föredrag. 
K aptPnen vid Kungl. flottan J. Grafström erhålle r entle

digande från befattningen såsom lärare i gymn astik och 

vapenfäring vid sjökrigsskolan. 
Mariningenjören A. W. Lindgren erh åller d:o från d:o d:o 

i skeppsb;yggcri och ångmaskinlära Yid cl:o. 
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28. Kommendörkaptenen av 2:a graden H. H. K . Ericson erhål

ler d :o från d:o såsom biträdande lära re i matematik 

vid cl:o. 
» Kaptenen vid Kungl. kustartilleriet K Z. Rönblom erhåller 

cl:o f rån d: o i minlära och sprängämneslära vid d:o. 

» Förklaras, att det kaptenen G. S. N. de Broen meddelade 

förordnande att tillsvidare var a lärare i vapenlära Yicl 

sjökrigsskolan sk all upphör a utom beträffande skolans 6: c 

klass läsåret 1913-14. 
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Förklaras, att det k aptenen E. G. H . Eneström cl:o d:o att 

ti llsvidare vara lärare i befästningskonst med fältbefäst

ningsritning, lantkrigskonst och topografi vid cl:o skall 

upphöra utom beträffande d:o d:o. 

Kaptenen vid Kungl. flottan A. B. C. J. L age rcrantz er

håller sökt avsked från och med elen 1.6 mars 191.3 med 

tillstånd att under ett år f å såsom lönlös kvarstå. 

Förordnande för C. H. H :son Bre ide att under 1.0 år vara 

marinläkare av 2 :a g raden vid marinläkarkåren. 

Beslutes rörande bidrag till Stockholms st ad för anska f

fanclc av en isbrytare. 

Beslutes rörande ytterligare anslag till anskaffning av ett 

fy rskepp att förläggas vid Olands södra udde. 

Bifalles gjord fr amställning om upplåtande av mark för 

fästningsingenjörskompaniets i V axholm barackläger m. m. 

Anvisas 1,000 kronor ti ll provisorisk reparation av ång

fartyget Alfhild i och fö r användning såsom sjömätnings

fartyg. 
Fartygschefen å verkstadsfartyget Blenda bemyndigas 

träffa aYtal med läkare i Göteborg rörande l äkarvå rden å 

nämnda fartyg. 

Utfärdas vissa föreskrifter i fråga om vandringsbibliotPk 

för f lottan. 
Beslutes att för erhållande av för ordnande å en kamrerar

t jänst hos marinfönnitningen icke ska ll fo rch·as att hant 

avlagt akademisk examen. 

En officer Y id kusta rtill eriet får beordr as n ärva ra vid leve

ransprovskjutning mod 24 cm. lätt hpgr M/13 Yid 

Bofors. 

» Bifalles en av unelerlöjtnanten i Kungl. fl ottans resen· 

F. W. Kistne r gjord ansökning att innevarande år få ge

nomgå repetitionsövn ing. 

Beslutes rörande sä rskild gottgörelse till Yikarie för tjänst

lediga lärare vid naYigationsskolan i Göteborg C. A. Berg

st röm. 
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K. Br. 1913. - VI. 

Marinlitteraturföreningen erhåll er ett understöd för år 
1913 av 800 kronor. 
skeppsgosseläraren N. A. Magnusson erhåller tjänstledi _ 
h et för sj ukdom till utgången av 1913 års vårtermin. g 

Underofficerskorpralen n:r 41 Aspeqvist erh åller flyttn ings
hj älp med 45 kronor 5 öre. 
Beslutes rörand e medel för tryckning av betänkande rö
rande lönereglering för lotsstyrelsen och lotsverket m. m. 
Underofficerskorp ralen n:r 88 Hans Otto Aberg får beviljag; 

avsked, därest han i början av april 1913 erhåller anställ
ning hos ett rederi i Malmö. 
Kaptenen vid Kungl. flottan C. J. Malmgren erhåller sökt 

avsked med ti ll stånd att såsom lönlös få i Kungl. flottan 
kvarstå. 
R eservunderlöjtnanten i flottan J. O. Helmers erhåller upp
skov till år 1914 med honom år 1913 åliggande repetitions

övning. 
Beslutes rörande beräkningsgrunden för övningskostnaden 
av sjöbevä ringens vapenövningar . 
Föreskrives att ärenden rörande flygmaskiner och flyg
skepp inom marinförvaltningen skola beredas och före
dragas av chefen för ämbetsverkets torpedavdelning. 

Anvisas högst 1,330 kronor till anskaffning för marinsta

ben av tre brand- och dyrkfria kassaskåp. 
Anvisas högst 7,200 kronor för år 1913 till underhåll av de 
sjökrigshistoriska samlingarna. 
Till elirektionen för Abraham Rydbergs stiftelse får från 
flottans förråd mot ett pris av 60 öre för meter utlämnas 

1,000 meter blått bussarongtyg. 
Meddelas tillstånd för kvinnoförbundet för Sveriges sjö

försvar att anordna lotterier vid en sjöförsvarsfäst i slutet 
av mars. 
En officer vid flottan få r beordras avresa till utlandet fö r 

att under en tid av högst tre månader idka studier rörande 

mod erna luftskepp och desammas förande m. m. 
Löjtn anten vid Jönköpings regemente A. F. Strömsberg, 

som ställts t ill chefens för kust a rtilleriet förfogande fö r 

utförande av revidering av positionskartan över trakten 
kring Vaxholm och Osca r-Fredriksborg, erhåller ersätt

ning med 285 kronor för mistad dagavlöning till fö ljd av 

berörda uppdrag. 
Anvisas medel till vissa arbeten och anskaffningar vid: 

lotsve rket. 
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Expeditionschefen E. Planting-Gyllenbåga erhåller tjänst

Jedigbet und er tiden 26-31 ma rs 1913 och förordnas kansli
rådet greve F. Wrangel till vik arie. 
F r anska skolskeppet Jeanne d'Arc får besöka Stoekholms 

och Karlskrona krigshamnar under nästkommande juni 
månad. 
Raptenen vid Kungl. flottan B. R. von Sydow erhåller 

sö kt avsked med rätt att såsom lönlös i Kungl. flottan 
kvarstå. 
Resolut ion å lön för kaptenerna vid Kungl. flottan B. G. 
vo n Fiandt, E. A. H. Iacobi och J. H. Söderbaum. 

Kaptenen i flottan S. F. Dehlgren får kvarstå i Kungl. 

flottans reserv. 
Rese rnmderlöjtnanten S. L. Grönberger får genomgå r e

peti tiansö vning år 1914 i stället för år 1915. 
Anvisas högst 17,000 kronor för anskaffande av två strids

mål för flottans räkning. 
Förordnande för konteramiralen greve C. A. Ehrensvärd, 

kommendörkaptenerna greve C. A. Wachtmeister och R. A. 
Thurelin samt kaptenen C. F. T. Tamm och överdirektören 
B. J :son Bergqvist att var a, g reve Ehrensvärd ordförande 

och de övriga ledamöter i antagningskommission för an
tagning av sjökadetter. 

>> An visas 6,000 kronor ti ll fortsatt stenrensning i Flint
rännan. 

>> >> Anvisas tillhopa 2,460 kronor från invalidhusfonden till 
aYskedade personer, som tillhört flottans militära kårer. 

31. Löjtnanten vid Kungl. flottan C. O. Dahlbeck får beordras 

av resa ti ll Monaco för att studer a flygb åt ars konstruktion 

m. m. 
>> Beslutes att ytterligare 1,345,000 kronor av 1913 års anslag 

får utgå till flottans övningar. 
April 4. Rese rvlöjtnanten i flottan F. C. D:. Friberg erhåller av-

skecl. 
K ommendörkaptenen J. G. Ekelund och torpedingenjören 
E . F. Elmkvist få beordras avresa till Fiume för att be

siktiga torpedgyroskop m. m. 
Rese rvunderlöjtnanterna N. E. F. Killman och C. F . Hans
son erh åll a uppskov till år 1914 med dem innevarande år 

åliggande repetit ionsövningar. 
>> Beslutes rörande vissa åtgärder och bestämmelser med av

seende å flottans ö v ni ng ar år 1913. 
>> Tvättning av kojer och madrassöverdrag m. m. tillhörande 
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K. Br. 1913. - VIII. 

rekrytavdelningen få under vissa förhållanden äga 
i land. rum 

4. Anvisas högst 625 kronor till ersättande av kostnader f .. 
aftonkurser vid Karlskrona station. or 

" Avsked får meddelas 3:e klass sjömannen G. A. Karlsson 
>> Förordnas läroverksråelen A. W. Falk och G. L. Rydber · 

att vara ledamöter i nämnd för prövning av sökandes korn~ 
petens till lärarbefattningar i fysik och franska språket 
vid sjökrigsskolan. 

" Utfärdas föreskrifter i avseende å utdelning av understöd 
från en a v änkefru H. K. E. I-Iorneman, född N ettelbladt 
till lotsstyrelsen överlämnad fond å 5,000 kronor till för: 
mån för medellösa lotsänkor. 

» Revisorn och bokhållaren i lotsstyrelsen W. Petre och re
gistratorn därstädes C. H. Spak erhålla vardera en årlig 
pension av 3,700 kronor. 

11. Löjtnanten vid kustartilleriet f riherre C. O. Rosen erhåller 
sökt avsked med rätt att såsom lönlös i kustartilleriet 
kvarstå. 

» Fullmakt för F. E. Dölling att vara löjtnant vid kustar
tiller iet. 

» Marinförvaltningen bemyndigas att antaga ett av Motala 
verkstaels nya aktiebolag avgivet anbud å 7,000 kronor för 
montering av 15 cm. kanontorn för pansarbåten Sverige. 

» Kontrakt får avslutas mod sir \V. G; Armstrong, White
worth & C:o Limited om leverans av två undervattens
sidatuber avsedela för pansarbåten Sverige till ett pris aY 
6,400 pund sterling för båda tuberna. 

» Anvisas 3,000 kronor för utförande av vissa rekognosee 
ringar och avvägningsa rbeten. 

» Beslutes rörande utarbetande av beskrivning över materiel 
tillhörande kustpositionernas min uppbörcl. 

» Anvisas högst 315 kronor till utgivande av ett supplement 
till katalogen över marinstabens bibliotek. 

>> Am·isa s 1 ,500 kronor till bestridande av tryckningskost
nader m. m. för en lärobok i sjökrigets kirurgi m. m. 

» Beslutes rörande vissa åtgärder för kustartilleriets övnin
gar år 1913. 
Beslutes rörande användning av från indragna naviga
tionsskol or inlevererade medel. 

" A vs lås lotsen Hj. Lindmarks und. besvär i fråga om er
sättning för skador å en motorbåt. 
Anvi sas hö gst 7,200 kronor för anskaffning av materiel för 
m il i tärledsundersökninga r. 
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G. O. 1913. - XV. 

G. N :r 216. - Besättningslistorna i dc personalfördelnings
t ablåer för skolbemannade fartyg m. m. (april-augusti 
1913), skola tjäna till ledning vid kommendering av under
officerare och manskap m. m. 
N :r 217. Andringar i g. o. n :ris 845/1901, 128/1911 och 

139/19:1-1. 
N :r 218. Bestämmelse an g. värnpligtigs tilldelning till 
station av flottan m. m. på grund av § 13 inskrivnings
förordningen den 5 december 1901. 
N :r 219. - Pågående arbetsår vid sjökrigshögskolan skall 

avslutas elen 28 dennes. 
'7. K :r 220. - Sjökommendering av officerare å genom g. o . 

n :r 195/1913 anbefallda staber och till rustning anbefallda 

fartyg. 
N :r 222. - Tillägg till instruktion för avdelningscheferna 
för Karlskrona och Stockholms rekrytavdelningar. 
N:r 223.- Kommendören Ankarerona beviljas tjänstledig
het under tiden 12-15 april 1913. 

lO. ~:r 224. -U nderlöjtnanten Lindberg skall tjänstgöra vid 
sjömätningarna fr ån och med den 14 dennes i stället för i 
g. o. n :r 200/1913 angivna dag. 

11. N :r 225. - Mod ändring av g. o. n :r 220/1913 skall kapte
nen Arnelins tjänstgöra såsom sekond å pansarbåten Svea 
under tiden 21 april-l maj; kaptenen Wahlberg såsom 
sekond å nämnda pansarbåt från och med elen 2 instun
dande maj; flaggadjutanten i avdelningschefens för Karls
krona rekrytavdelning stab skall tjänstgöra i nämnda stab 
till och med elen l instundande maj; löjtnanten Friis skall 
vara chef å torpedbåten Thetis och löjtnanten Cassel skall 
vara chef å torpedbåten Vesta; skolande löjtnanten Friis 
hissa sitt befälstecken den 2 instundande maj. 

11. N :r 226. - Sjökommendcring a y officerare å till rustning 

an befallda chefsfartyget Drott. 
K :r 227. - Kadetten Södermark entledigas från Kungl. 

sjökrigsskolan. 
1:2. N :r 230. - Marinintendenten Lagerholm ställes till högsto 

befälhaYarens över kustflottans förfogande. 
12. N : r 231.- Bestämmelser för utbildning av kustartilleriets 

persona l \m der år 1913. 
N :r 232. - Löjtnanten Muhl beviljas förlängd tjänstledig
het för hälsans vårdande uneler ticlon 15 april-l juli 1913. 

15. N :r 234. - Underofficerarne av 2:a gr. i flottans resen · 
H . O. Olsson och C. V. Holm skola tillhöra Stockholms 

station. 
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G. O. 1913. - XVI. 

15. ~:r 235. -Personal av officers värdighet, som jämlikt 

o .. n :r 220/19~~ är kommenderad att tjänstgöra i högste b!: 
falhavarens over kustflottan stab och som vid tiden 

delbart före hissandet av ovannämnde befälhavares be~~e
t ecken befinner sig i Karlskrona, må i oc h för inställel~ 8: 

sagda stab såsom passagerare medfölja pansarbåten 0 1 

. scar 
II t1 ll Stockholms skärgård. 

» :;\1 :r 236. - Kaptenen W i bom skall fr ån och med den 22. 

dennes ställas ti ll högste befälha,·arens över kustflott 
förfogande i Stockholm. an 

N :r 237. - Mariningenj ören H alldin skall , efter avslutad 

kommendering såsom stabsingenjör i avdelningschefens för 

Karlskrona rekrytavelaln i ng stab, för sä rski lt uppdrag stäl
las till marinförvaltningens förfogand e. 

N :r 241. - Resen-unelerlöjtnanten K orclenhaag beviljas till. 

stånd att vistas utomlanels unele r tiden 12 juni 1913-31 
december 1914. 

» 242. - R eservunderlöjtnanten Brandt beyiljas t illstånd att 

nncl er 2 å r från och med elen 1 maj 1913 idka utrikes sjö
fart. 

>> X :r 243. - Kaptenen W allenius bevilj as tillstånd att uneler 
ticlen 12-30 juni j 913 vistas utrikes. 

>> :;\f:r 244. - Avslag å kaptenen Girons anhållan om tjänst

ledighet under tiden 1 maj-31 augusti 1913 för ryska 
språkstudier. 

j 6. N :r 246. - Majo ren Schinkel och kommendörkaptenen 

Gisiko skola var a ledamöter i den nämnd som enligt § 100 

av 1911 års reglemente för sjökrigsskolan skall p röva sö

kandes behörighet och lämplighet att ifrågakomma vid be

sättande av vissa innevarande år ledigförklarade lärarebe
fat tningar i sjökrigsskolan. 

>> X: r 247. - Kaptenen ,-on Horn tillåtes att under honom 

av Stockh olms stationsbofälh a va re bevilj ad tj ä nstleclighet 

unel er ticl en 2 maj-30 juni 1913 vistas utrikes. 

>> X :r 248. - Instruktion fö r avdeln ingschefen för sjökrigs
skola veleini n gen . 

>> K: r 249. - Kaptenen Tiseli u s och löjtnanten Cassel även

som de å pan sarkryssa ren Fylgia i n mönstrade sjökadetterna 

skola avpoll ettera s f rån sagda fa rtyg. 

X :r 250. - Instruktion för högsto befälhav aren över kust
flottan. 

H. :;\1 :r 252. - Verkstadsfartyget Elen da sam t nnclervattensbå

tarn a n :r 2 och 3 skola uneler äldste chefens befä l avgå 
fr ån Göteborg til l K a rlskrona. 
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17. N :r 253. - Instruktion för avdelningschefen för skeppsgos-
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sea vdelningen. 
N :r 254. - De reso rvoffico rsaspiranter, Yi lka skola tjänst

gö ra å pansa rbåta rna Manligheten och Dristigheten skola 

före fartygens avgång fr ån Karlskrona embarkera elen 1. 

i nstundande maj m. m. 
N :r 255. -Instruktion för avdelningschefe n för Göteborgs

a vele! ningen. 
K :r 258. - Reservunderlöjtn anten Svenssons inkallande till 

repetitionsövning och tjänstgörin g· vid mineringsskola in

neva rande å r upphäves. 
18. N :r 259.- A\"Slag å chefens för kustartilleriet anhållan att 

överstelöjtnanten Bolling mått e beordr as till utländsk stu

elieresa . 
K : r 260. - Kaptenen O. Ly beck sk all und e r den tid kommen

dörkaptenen Posse på grund av anbefalld sjökommendering 

är förhindr ad att tjänstgöra såsom extra ledamot av Kungl. 

lotsstyrelsen, bestrida nämnda tjänstebofattnin g. 

N :r 261. - Kaptonen Brodins an befalld a kommendering å 

K arlskrona varv skall upphöra med elen 3 instund ande maj. 

>> K :r 262. - Löj tna nten Ottosson ska 11, mod bibehållande 

av innehavande befattning, unde r elen tid kaptenen Si

mo nsson på grund a Y anbpfalld sjökommenderin ä r för hind 

racl at t tj änstgör a såsom adj utant vid Kungl sjökrigshög

skolan, bestrida nä mncla befattning . , 

>> K :r 263. - Utnäm ning av sjökadetter att fr ån och mod 

elen 19 april 1913 tillsvidare Yara flagg underofficerare och 

unele rofficera re av 2 :a graden över stat vid flott an. 

>> N : r 264. - U nclerlöjtnanton i fl otta ns reserv Si lf,~erswänl 

be,·iljas tillstånd att under ticlen 10 maj-l september 1913 

vistas utrikes för spr åkstudi er. 
>> N :r 265.- MeclgiYancle för ryska marinattachen k aptenen 

gro,·o r. K oller att besöka flottans varv samt rekry t avdel

nin ge n i Stockholm . 
19. X:r 266. - Ett om bud från Eriksbergs mekani ska York

stacl saktiebolag må medfölja under elen provtur, som skall 

företagas med unde rvattensbåten n:r 2. 
>> K :r 267. - Komm onde ring av office rare å övningsskeppet 

.T arramas• oc h övningsbriggen Gladan mod ändring av g. o. 

n :r 220/1913. 
>> K :r 268. - Kommendering av officerare å t ill klargöring 

anbefallda torpedbåta rn a Si rius, Orion, Virgo och Mira. 

X :r :270. - En del manskap Yicl flottan h ar tilldelats rysk 

sih·ermeclalj. 
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N:r 272.- Marinläkaren av 2:a gr. skull tjänstgöra så 
fa rtygsläkare å pansarbåten Oden; marinläkarstipencli:~ll:t 
Saecl!'m skall tjänstgöra såsom fartygsläkare å pansarbåten 
Manligheten; marinläkarstipencliatcn Färhms kommenden 
ring såsom elivisionsläkare å kustflottans VI elivision sk~
taga sin bö1:jan_cl~n 30 dennes; samt såsom e~tra läkarea~ 
flottans statJon 1 I\.arlskrona skall unel er elen t1cl marinläka
ren Hammarström är sjökommenderad tjänstgöra en mari _ 
läkare vid marinläkarkåren i flottan s reserv. n 
N :r 273. - Bestämmelser för inmönstring å till rustning 
anbefallda fartyg. 
N :r 274. - Medgivande för brittiska och ryska marinat
tacheer samt ryska, tyska och Förenta staternas militär
attacheer att övervara gymnastikuppvisningen med sjö
krigsskolans elever. 
N :r 276. - För pr aktiska övningar i navigation t ill åtes 
elevern a i underofficersskolans styrmansklass embarkera å 
till Karlskrona torpedberedskap förlagda torpedbåtar då 
desamma äro uneler gång. 
N :r 277. Kanonbåten Svensksunds besättningslista må ökas 
med tre eldare. 
N :r 278. - Kanonbåten Skagul skall avgå till Karlskrona 
för att, innan förening med Göteborgsavdelningen äger 
rum , därstädes avhämta för avdelningen utrekvirerad ma
teriel och ut ru stning m. m. 
lande av inneh avande t jänstgöring ställas till marinförvalt
valtningens förfogande. 
N :r 280. - stationsingenjören Sparre sk all med bibehål
lande av innehavande tjänstgöring ställas till marinförvalt
ningens förfogande . 
N :r 281. - Unelerofficeren av 2 :a gr. i flottans reserv, C. O. 
J chansson skall tillhöra Stockholms station . 
N :r 282. - Löjtnanten Lillichöök skall avresa till utlandet 
inom Europa för att under en tid av h ögst tre månader 
företrädesvis inom Tyskland stuelera luftskeppsmaterielen 
m. m. 
:\T :r 283. - Mariningenjören Grilnbcrg skall kYarstanna i 
Göteborg för att stå t ill chefens å verkstaclsfart~·get Blenda. 
kaptenen Wester fö rfogande . 
:\T :r 285. - Löjtnanten Giron skall tjänstgöra såsom kom
menderad officer å jagaren Wale i stä.ll ct för löjtnanten 
Lilliehöök: löjtnanten Lindberg sk all tillsvidare tjänstgöra 
i marinsta ben. 

)) 
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X :r 286. - Vedettbåtarna n :ris 9 och 10 skola klargöras 
fö r att avgå kanahägcn från Götebo rg t ill Stockholms 
station, där båtarna efter framkomsten avrustas; löjtnan
ten Ottosson skall vara chef å vedettbåten n :r 9 och att 
en unelerofficer från Stockholms station skall beordras så
som chef å vedettbåten n :r 10; besättningarna för ifråga
va rande vedettbåtar skola kompletteras från Stockholms 
station . 
N :r 287. - Sjöofficersexamen med sjökadetten n:r 48 
Acllerstråhle skall äga rum elen 26 dennes och att kommen
dörk aptenerna av 2:a g r. m. m. Gisiko och Norman skola 
såsom censorer över va ra denna examen. 
X: r 288. - Ovcrste Wrangcl skall ställas till chefens för 
kusta rtill eriets förfogande. 
~ :r 289. - Marinintendenten Låftman skall inställa sig å 
Karlskrona station för tillinventering av uppbörelen å pan
sarbåten Thor. 
:K :r 290. - Elever i underofficersskolans vid Stockholms 
station maskinistklass jämte erforderligt informationsun
derbefäl skola avresa till Karlskrona station och vid där
varande unelerofficersskola erhålla fortsatt utbildning m. m. 
)J :r 291. - Marinläkarstipendiatcn David skall, uneler elen 
ti d marinläkarstipencli atcn Wållgren på grund av sjukelom 
ä r fö rhindrad att inträda i tjänstgöring till och med elen 
12 nästkommandE' maj, tjänstgöra såsom fartygsläkare 
å pansarbåten T i di ng samt att marinläkarstipendiaten 
Wållgren med ändrin g från och med elen 13 instun dande 
maj skall tjänstgö ra såsom fartygsläkare å pansarbåten 
Tirfing. 
N :r 293. - Avdelningschefen för Stockh olms rekrytav
delning uneler elen 28 och 29 innevarande m ånad skall 
ställa löjtnanten Odqvist till stationsbefälhavarens i Stock
holm förfogande för tjänstgö ring vid slutrepetition och 
examen i korpralsskolans signalkurs. 
N :r 294. - Mariningenjörerna Björnstjerna och Risberg 
skol a såsom passagerare medfölja respektive pansarb åten 
Dristigheten och jagaren Wale vid dessa fartygs avgång 
från Karlskrona, för att efte r förbanelens sammandragning 
embarkera enligt g. o. n :r 220/1913. 
N :r 295. - Kaptenen Ta mm, löjtnanten Egerström samt 
marinläkarna Widstrand och Hult skola vara ledamöter i 
rlen nämnd som elen 28 nästkommande juni sammanträder 
i sjökrigsskolans lokal för att förrätta i § 14 av reglementet 
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för sjökrigsskolan omförmäld kroppsundersökning av inträ
dessökande till sjökrigsskolan. 

27. N :r 298. - Löjtnanten Johnsson skall i stället för insj uk
nade löjtnanten Ottosson fullgöra vad i g. o. n:r 286/1913 

>> N:r 299.- Besättningslistan för torpedbåtarna Castor oc[~ 
Vesta skall ökas m ed en gnistmatros, korpral eller 1:a kl 
sjöman, från Stockholms station ; samt att torpcdmatroser. 
tj änstgörancle å l :a kl . torpeclbå t ingående i å r ets kust: 
flotta, skola, till elen omfattning och enligt de bestämmel
ser högste befälhavaren över nämnda flotta äger utfärda 
bibringas utbildning i gnistsignalering företrädesvis uncle;. 
to rp ed skolan. 

28. K :r 300. - Högste befälhavarens över kustflott ans stab 
skall ökas med en stabsauditör, samt auditörerna i flottan 
Gollin och vid flottan de M arc skola vara stabsauditörer 
i nämnda stab, den förre till och med elen 26 instundande 
juni och den senare frän och med den 27 i samma månad. 
N :r 301. - Löjtnanten Wahlström skall den 5 instundande 
maj inställa sig i Karlskrona för att intill nästkommande 
oktober månad, med undantag av de tider, då han på grund 
av utfärdad gener alorder erhållit annan kommendering, 
tjänstgöra å Karlskrona station för övrig tjänstgöring. 

» K :r 303. - N y »Skjutinstruktion för flottan, Artilleri, (A. 
S. L)» skall på fö r sök tillsvidare tillämpas. 

>> K :r 304. - Vissa bestämmelser i samband med nu A. S. I. 
skola lända till efter rättelse. 

)) 

)) 

29. 

)) 

N :r 305. - Avslag å chefens å verkstadsfartyget Blenda 
anhållan att förrådskonstapeln Pettersson måtte få med
följa fartyget till Stockholm i och för avslutning av rä
kenskaperna m. m . för vinterförläggningen vid västkusten. 
N :r 306. - Resolution å anmälan från chefen å pansarbå
ten Thule att reservunderlöjtnanten Gedda ej anmält sig 
till anbefalld tjänstgö ring å nämnda fartyg. 
N :r 307. - F. d. redogöraren å verkstadsfartyget Blencla 
unelerofficeren Pette rsson skall såsom passagerare medfölj a 
verkstadsfartyget Blencla till Karlskrona. 
K :r 308. - »Förslag till ändringar i T. S. I. 1913» skol a 
tillsvidare på försök tillämpas. 

30. N :r 310. - Marinläkarstipendiaten Fährm må såsom pas
sagerare medfölja jagaren Magne från Karlskrona, för att 
efter framkomsten till Stockholms skärgård embarkera en
ligt g. o. n:r 220/1913. 
K :r 31l. - Personal a y sjömanskå ren kommeneleras till )) 
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tjänstgöring vid skeppsgossekåren i Marstrand under elen 
tid övningarna till sjöss pågå. 

80. N :r 812. - Nämn de högste befälhavarens över 1913 års 
kustflotta anhållan om ombyte av stabsläkare i högste be
fälhavarens stab leeler ej någon åtgärd. 

2. N :r 315. - Kaptenen Starck skall från och med elen 8 
ti ll och med elen 12 instundande juni deltaga uti VI. armo
fördelningens fältövning i trakten av Sundsvall. 
N :r 316. - Marinläkaren av 2:a gr. i flottans reserv \Val
lin skall tillsvidare tillhöra flottans station i Karlskrona. 
N :r 317. - Löjtnanten vid kustartilleriet Rubensson skall 
inneHuande år f ölja övningarna vid fästnings- och posi
tionsartilleri cts skjutskol a, till vilken skola inryckning 
sk a ll äga rum elen 9 instundande juni å Marma skjutfält. 

>> N :r 318. - Kaptc~men vid kustartilleriet Brogren och löj t
nanten därstädes Aström skola från och med den 4 in
stundande juli uneler en tid av omkring sex veckor tjänst
gö ra å stridsfartyg uneler innevarande års kustflotta. 
N :r 322. - Ingenjören Ly beck, anställd vid Svenska Acku
mulatoraktiebolaget Jungner, må ombord å unele rvattens
båten n :r 1. t aga del av ackumulat orbatteriets installation. 

» N :r 323. - U nderlöjtnantcn Adlerstråhle skall t illhöra flot
tans station i Stockholm. 

3. N :r 324. - Underlöjtnanten Adlerstråhle sk all f r å n och 
med den 8 dennes tjänstgöra å pansarbåten Svea. 
N :r 325. - Värnpliktige n :r F 1465 "/mo W essman skall 
den 25 n ästkomm ande jun i inrycka till tjänstgöring vid 
K ungl. Vaxholms kustartilleriregemcnte. 

5. N:r 327. - Marinintendenten av 2:a gr. Li lj a skall, med 
frånträdande av innehavande befattning, från och med elen 
l O dennes t jänstgöra såsom inventarieintendent i Karls
krona. 

6. N: r 330. - G. o. n:r 692/1911 §l el skall erhålla följande 
ändrade lydelse: el) »Senast elen 30 juni efter samråd med 
inspektören av flottans övningar till sjöss och chefen för 
kustarti ll e riet förslag t ill de krigsövningar vid kustposi
tionerna, som under året anses böra utgöras på bekostnad 
av anslaget »Kri gsövningar vid kustpositi onerna». 

7. N :r 334.·- Avsl ag å unelerlöjtnanten Thorens anhållan att 
vintern 1913 bliva kon1menclcrad till gymnastiska central
institutet . 
N:r 335. - Avslag å chefens å verkstadsfartyget Blencla 
anhåll an om VJSS ökning av fartygets besättningslista. 
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7. N :r 336. - överstelöj tnanten Bollin g beviljas tjänstledig

h et under tid en den 10-17 maj 1913. 

N :r 337.- Avslag å underlöj tnanten Englunds a nh ållan att 

hösten 1913 bliva komm enderad att genomgå 2-årig kurs 

vid tekniska högskolan . 

N :r 338. - Antagning av skeppsgossar sk all ve rkställas un

der nu pågående expeditioner med skeppsgosseavdelningens 

och Göteborgsavdelningens f a rtyg. 

8. N :r 339. - Högst 4 marinintendentselever må antagas in

neva rande år . 
N :r 340. - Mariningenjö rsaspirante rn a av 2: a årskursen 

skol a för genomgående av i g . o. n:r 383/1909 föreskriven 

knrs från och med den 9 juni t ill och med den 27 augusti 

innevarande år tjänstgöra å flott ans varv i Karlskrona. 

N: r 341. - Med ändring av g. o. n :r 195/1913 skall marin

ingenjörseleverna av 2:a årskursen avpolletteras från pan

sa rb åten Thor senast den 26 instundande augusti. 

N : r 342. - Bestämmelser :[ö r kustart illerikadettutbildning 

ombord å flottans fartyg skall t ill svida re lända till efter

rättelse. 
N :r 343. - Kaptenen Ta mm skall från och med den 26 

dennes t ill och med den 7 nästkommande juni följa öv

ninga rn a vid den å ku stflotta n anordn ade skjutskolan och 

under denna t id vara inmönstrad å pansarbåten Dristig

heten. 
>> 9. N :r 344. - Torpedbåten Ori on skall förläggas under 

reparation. 
N :r 345. - Löjtnanten vid kustartilleriet Götherström skall 

f rån och med de n l n ästk om ma nde oktobe r tillsvidare 

tjänstgöra å a rtilleridep artementet i Karl skrona i stället 

för löjtnanten vid kustartille riet Holmström. 

N :r 346. - Kaptenen vid kust a rt ille riet Rönblom ISkall tills

v idare Ya ra l ä ra re i k ustfästningslära vid Kun gl. sjökrigs

sko l a n; samt to rped ingenjören Sjögren ska ll t illsvida re 

va ra lärare i torpedlära vid samma skola. 

>> N :r 347. - Kungl. Maj :t har på därom av målsman gjord 

ansök an i n åder entledigat k adetten n :r 29 Dernitz-H elin 

f rån Kungl. sjök ri gsskolan. 

,, N :r 349. - Marinl äkarstipencliatcn öve r stat ö berg skall 

med den 31 denn es avgå f rån sin kommendering som far

tygsläka re å depåfartyget Skäggalcl ; samt marinläkarsti

pencliaten Lyttkens skall f r ån och med elen 1 instundande 

juni vara fa rtygsläkare å nämnd a fartyg. 

G. O. 1913. - XXIII. 

9. N :r 352. - Bernyneli g ande för kommendanten i Vaxholms 

och Oscar-Freclriksborgs fästning att bereda de ledamöt er 

av riksdagen, som el ä rom utt ryckt önsk an, t illfälle att be

söka ku stpositionens verk och lokaler m. m . 

10. N :r 355. - K a nonbåten U rcls besättnin gslista skall ökas 

med 2 gnistmatroser. 

13. 

)) 

15. 

)) 

16. 
20. 

N :r 356. - A pansarbåten Thule kommenderade fartygsin

gc nj ören, extra mariningenjören Gö rAnsso n sk all från och 

mPd de n 15 denn es tjänstgöra såso m fartygsingenjör å 

pansa rbåten Dri stighet en i ställ et för å pansarbåten Thule. 

N :r 357. - kommendörkaptenen Lidbeck och marindirek

tö ren R undgren skola vara lecla möt0r i den antagn ings

kommi ssion , so m inneva rande å r sk all a vgiva förslag till 

antagn in g av m ariningenjörsclevcr; samt mari n iiikaren av 

l:a g r. Hu lt och marin läkarna av 2 :a gr. Edholm och 

13oivie skola utgö ra den nämnd, som skall verkställa kropps

undersö knin g å de personer, vilka innevarande å r söka an-

stä llnin g såsom m arinin genjörsclever. 

N : r 359. - H ögste bef älh ava ren öve r kustflottan k a 11 , 

med anledning av Hans Maj :t Konungens förestående be-

sök i Danma rk under ticlen den 1-3 instundande jun i, den 

1 in stundande juni Jll ed pansarbåten Oscar II befinna sig 

i Malm ö för att föra Hans Maj :t Konungen t ill och f rån 

Köpenhamn ; samt att högste befälhavaren över ku stfl ottan 

äge r an15efall a k ustflottans VII elivision att tjänstgöra så

som eskort und e r ifrågavarande expedition. 

N :r 360. - Löjtnante n H . K. H. llcrtigcn av Söde rma nland 

sk a \l elen 31 dennes t illfälligt fr ånträda sin A n befalld a 

kommendering som fartygschef å to rpedbåt en Argo, sko

land e löjtnanten Braun erhielm, med t illfälligt frå nt r ädan

dc av sin kommenderin g å t orpedkryssaren Clas Ugg la 

tjänstgöra som fart;ygschef å sagda torpedbåt. 

N : r 366. - Inst r uktion fö r chefen för mineringsskolan . 

N : r 369. - Pansarbåte n W as a skall förlä ggas under re-

pa ration. 
21. N : r 372. - Löjtnanten D ah l beck skall från och med den 

1 inst undande j uni t illsv idare tjänstgöra i marinförvalt 

ningen. 
N :r 374. - De 2 :a kl. sjömä n, unde rvattc nsbåtsclclarc, so m 

inneva ra nd e sommar på grund av sjök ommenderin g icke 

lnma ge nomgå fö r uppflyttn ing föresk ri ven yrkeskurs vid 

ingen j örclepartcment, skola u n der kustflottan bereda s till

fäll e att genomgå nämnda kurs å I3lenc1a eller Skä.ggal cl. 
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N :r 376. - Löjtnanten Nu ma och underlöjtnanten 
skola från och med <l en 1 nästkommande okobter 
rla re ti llh öra flottAn s station i I\:arl skrona. 

Broms 
tillsvi-

.01 :r 378. - Chefen för kusta rtill e ri et bemyndigas, att t"ll 
· l l · ·11 l 

1 s-vie a re oc 1 mt1 r ess nya reglemPntsbestämmclser för k 
.
11 

. ust-
artJ c r·1d varda utfärdade utöver vad genom g . o. n· 
427/1911 bl i 1·it föreskrivit, anhcfAlla fortsatt tillämpnin. r 

av »Hestäm.mel se r för kustartilleri ets regementsövninga~ 
uml Pr ~~r en 1911 och 1912» m ed dc mi n d re ändringar däri 
som e rfa rPnhct kan g iva vid b anden va ra erforderliga. ' 

N: r 379. - Pansarkryssa ren F ylgia skall fö rläggas i 2:a 
bered skap. 

::-J: r 382. - Torped håtl' n n: r 4 skall unclt>r en t i. d av två 

månarln. tdl rlaga r i va rj e vPcka sHillas till stationsbefäl
hava rl' ns i K a riskrona födoga n dc fö r bc rprlande av t ill

fälle till praktiska övningar i na vigation för el everna i 
u Jl(le r off' i ce rsskolans st y r m a nskla ss. 

l\ :r ;384. - Arbetsåret 1·icl sj(>k ri gsskolan sb ll taga sin 
början rlL'll 1 nästko1111T1anrle oktobt>r kl. lO f . m.; samt att 

följ >mtll· officn rare skola van1 ekver: i artillerikursen : 
löjtnnn k rna vid Kungl. flo t t a n Ekeroth och Grönbe rg samt 

d :o vid kusta rti llcrid Sjökvist. och Leufv<'m; i torpedkur
sen: löjtnante rna v id Kungl. flottA n ltuclberg, Sundblad, 

Giron och vVrnvinge ; i 111inl-cursen: löjtnanterna vid Kungl. 
i'lottnn Ottosson och ~tephenson-Mö ll('r samt cl:o vid kust

<ldillnid Wc·ibull , Engblom ocl1 Allbranrlt; i a llmänna 

knrse n: löjtnanternn vicl Kungl. flottn n :M:åhlen, Strind
hng. Frick , K n af ve, vV Ps tJnan , Ros, Flory . Ekstraml, Ange

lin, Ob t> rg, Ulff, vYettN, Hillman , Uggla , Oalisscnclorff, 
Granströn1 , Lincl shÖIIJ, llallström, J3iöl·kluncl och Odqvist 

sa 1nt d:o vid l;u startill e ri ct Gehlin , Gyllcncrcutr-, Dölling 

och \V all g ren sa m t unrlcrlöjtna n te n vid kusta rtilleriet 
Uögluncl. 

x :r as6 . - Station sbcfälhrt VHrC'n vid flottans station i 
Stockholin bemyndig>l s att ställa e n oHict>r till chefens för 

ha n ska skol skPppd ».J eanne el' Are >> fö 1·fogande uneler detta 
fart .vgs besök i Stock}JOlms krigshamn. 
K :r 390. - Unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan Beckman 
skall ge nom gå gymnastiklä r arku rs v id gymnastisk a cen

tralinstitutet: samt undPrlöjtnante rn a v irl Kungl. flottan 

Söderl1ielm, John sson ocb löjtnanten vid Kungl. kustartil

leriet Norlin skola grnomg:l. in st ruktörskurs vid ntimnda 
in stitut. 

~s. 

~9. 

30. 
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N :r 392. - stationsbefälhavaren i Stockholm skall ställa 
å ngslupen Eugen till chefens för sjöförsvarsdepartemen

tets kommandoex pedition förfo gand e uneler den 28 denn es 

fr ån kl. 2 e. m. 
N :r 394. - Avslag å unde rl öjtnanten Wahlqui sts anhåll a n 

ntt hösten 1913 få genomgå kurs vid gymnastiska central

institutet. 
N:r 395. - D:o å löjtnanten Spens' anbållan att höstPn 

1913 få genomgå d :o vid d :o. 
X :r 396. - D.:o å chefens för kustartill e riet anhå llan att 

underlöjtn a nten SöclPrrnan må t tE' hösten 1913 f å genomgå 

cl:o vid cl:o. 
D:o å unde rl öjtn anten Bergmans anhållan att hösten 1913 

få ge nomgå d :o vid d:o . 
N: r 398. - D:o å unelerlöjtnanten Staghs anhållan att 

hösten 1913 f å genomgå d :o vid d :o. 
N: r 399. - Löjtn anten :M:uhl bevi ljas utrik es tjänstledig

hd för häl sans vårdande under ticlen l juli 1913- 1 ja

nuari 1914. 
N :r 400. - N<'Llannämmla oJficcrare skola med utgången 
av nä stkommande september månad frånträda följande be

fattningar , nä mligen: i sjö:försvarsclcpa rt cmcnte ts lwm

mandoexpcdition: såsom adjutanter kaptenen Hägg och 

löjtnanten Ottosson; i marinstaben: såsom chef för kom

m u;;i kation savrlPlningen kolli mendörkaptenen Posse, såsom 
chc:E för mobili se ringsavclC'iningen kommendörkaptenen 

Gi siko, såsom tjänstgöra n de office ra r(' kommendörkapte
nen N orscl i u s, kaptenerna U n ger, Selander, Tyd en ocb 

Syl vander ; i sjökrigsskolan: såsom adjutant kaptenen Si 

monsson; å Karlskrona statio n: såsom äldste instruktions

officer , tjänstgörande vid sjömanskårens skolor, kaptenen 

Holmgren, såsom torpedofficer kaptenen Ä kcrmark, såsom 
chef för 3:c skeppsgossekompaniet kaptenen Huitfeldt, 

såsom chef för 1 :a hantverkskompaniet kaptenen de Brun , 

såsom a el j u ta n te r hos che:f:en för unrlc ro:fiiccrs- och sjö
manskårC'rna kaptenerna Eklunrl och O:trlsson-Schenström, 

såsom älcl stc off icer vid sjöinstrumcnt- och sjökarteverket 

kaptent>n Tllom , såsom adjutant hos stationsbefälhavaren 

kapten6n Asp<•nbcrg, såso m i nformationsoJiiccr vi d under 

officersskolan kaptenen " Tes ter ; å Stockholms s tation: så
som chef fö r 2:a beväringskompaniet kaptonen Odelbcrg, 

såsom kase rnbefälhavare kaptenen Ekelund, såsom ch ef 

för 5:c skeppsgossekompaniet kaptenen Gustafsson, såsom 



G. O. 1913. - XXVI. 

informationsofficer vid underofficersskolan kapt 

F i C fl mlt, såsom torpNioffi cc r och i n form at i ansofficer i enen 

]l .. · l l j"'" tor-
p_cc ara_ Vlf un_c cro ~rcc r:skol an löjtnanten F riis, såsa 

t .. Janstgo randc offiCera re vrrl skcpJJso·ossekårcn ·r Ma . t m 
.. . • · b · · r s rand 

loJtnRntcn Ullen och underlöjtnanten Tcrnber g· å 
] . , .. . , s som 

aCJutant ho~ varvschefen loJtnanten Öberg såsom . 
' gn1st. 

officer vid torpeddepa rtementet löjtnante n Wett er , Ned 

n :i mndn tjänstebefattninga r skola f rån och med dena; 

na_stkommanclc _o ktober t illsvidare best r idas av följ and 

ofhccrar:c: nämhgc n: i : jöförsvarsdcparte mcntets komman~ 
cloexpE' rl rtJOn: såsom adJuatntcr kapknerna Akcrmark och 

Aspe n be rg sa mt löjtnanten Sjöberg: i ma rinstaben : såsom 

chef för kommunikRtionsavdE'lnin gE'n komm endö rkapten 

Gisiko, såsom tjän stgörande officerare kaptenenrn a H ä en 

och Ek lund samt löjtnatnc ma Zand c r och Wijkmark·g~ 
sjökrigsskolan: såsom adj utant kaptenen Tisclius; å Ra1:ls~ 
krona station: såsom bcfä lhaYare för uppford r ade båts

manskompanier och chPf för samtliga stationen tillhörande 

båts rnnnskornpanic r kaptenen Holmen, såsom chef för 5:e 

matroskompaniet kapten en Eke lund , såsont äldste instruk

tionsofficE'r. 1- j iinstgö rRncl c v id sjömanskå ren s skolor, kap

tenen Maij ström. såso m adjutant hos ch efen fö r un de roffi

cers- och sjömanskårerna kapt0ncn Sela nde r, såsom tor

peclofficer kaptenen Tycl en, såsom chef för j :a hantverks

kompaniet k apten0n Gustafsson, såsom chef fö r 3 :e skepps

gossekompaniet kapt enen ·w ester , såsom äldste officer vid 

sjöinstrument- och sjökartcförråclet kaptenen Osterman, så

som i nform fl t i on sofficer vid uneleraffi ccrsskolan kaptenen 

Er iksson (artillcr ikla ssen) och löjtnante n Bu r man (styr

mansk lassen). såso m adjutant hos chefen för underofficers

och sjömanskårern a i den nes egenskap av bev äringsbefäl

ha van' kaptenen TsbNg, såsom adjutant hos stationsbefäl

h a va ren löjtnanten BecJ.;:-Frii s, såso m tjänstgö rande officer 

vi d to rpcrldcpa rtPmE'ntct löjtnanten Blom be r g ; å Stock

bolms stiltian: såsom kasc rnbl?fä lh a ,·nrc kaptenen Arnelius, 

slisom chef för 4:e matroskompan iet kapte nen cl e Br un, så

som chPf för 2:a bevh rin gskonrpaniet kaptenen Carl sson

SchPnströrn, sftsorn informat ionsofficer vid unelerofficerssko

lan (artil lcriklRssen) kaptE'ncn Syl vanclcr , såsom chef för 

5 :c skcppsgossPkompan i et kaptenen von F i and t. såsom tor

JWcloffi ccr ocl1 info rmationso-ff ice r i to r·ppdlära, vid un de r

office rsskolan löjtnanten Rosrnsvä rd, såsom tjänstgörande 

officerare virl skeppsgossek åren i Marstrand löjtnanten 
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Torclius och underlöjtnanten Sandström, såsom gnistofficer 

vid torpeddepartementet löjtnanten Rudberg, såsom adju

tant hos varschefen unelerlöjtnanten Wachtm eistcr. Ne

<lannärnnda office rare skola från och med den 1 nästko m

mande oktober unele r ett å r, med undantag av dc tider, 

då dc på grund av utfärdad generalord er erhållit annan 

kommendering, tjunstgöra: i mar instaben: såso m tjänstgö

ra nde officP ra re: löjtnante rna Olsso n, H åkansson, Lindberg, 

von Bah r, Krokstcdt och Rose n; vid sjökartcverkct : såsom 

tjänstgörande officerare löjtnante rna Schollin ochBouveng ;; 

å Ra d sk rona stat ion: i underofficersskolan kaptenen Brau

ncr h ielm såsom info rmationsofficer vid resc rvofficcrsaspi

rantk urscn, skolande kapten B raunerhie lm jämväl tjänst

gör a såsom instruktionsofficer i den praktiska utbildningen 

för eleverna. i näm nda kurs, vid skeppsgossekåren löjtnan

terna von Sch oul tz, von Ar bin och Ä kerhiclm samt under

löjtna n terna Grefberg, Dar in, Nord li ng och Laurell, såsom 

chef för to rped be redskapen komm endörkaptenen Schneid

ler, i'L stationen för övri g tjänstgöring kaptenerna Celsing, 

lJ nger, Kissen , Holmgren, Hui tfeldt och Svinhuvud, löjt

nan torna l\ il ma n :Flyga re, L i lliehök, von llofstcn, Ström, 

·w ah lströrn, Sven on i u s, A be rg, N uma, Lundqvist, Bagcr, 

EnPlt och H amilton samt unde rlöjtnanterna Strömbäck, 

Linder, Christier nin , \Vrede, Almgrc n, Schulzc, Hummel, 

Linder, Eriksson , T hohmder, Vi rgin, Broms, Landquist, 

E ll iot, Eke lun d, Nctzle r, Dyrssen, Anderberg, Naumann, 

Palmqvi st , Hamilton , Tho ren, 1\Tahlquist, von Bornstcdt, 

Dahl och Sterner; å Stockbolms st at ion: såsom chef för 

torpcdbcrcrlskapen löjtna n ten l~rii s, såsom minofficer löjt

nanten Karlsson , å stat i on en :för övrig tjänstgör i ng kom

mendör kaptenerna Munthe, lJ!ff, Le u huse n, Sparre, Feych

ting, Posse, Norselius och Lilj encrantz, k aptenerna Odel

berg, von Horn , Tollsten, W<lhlbcrg, SimonssonochFrendin, 

löj tnantern a Wa chtmeister, Arnbc rge r, Ullen, Låftman, 

Sch ii sslc r, ·w e rnc r, Södc rbcrg, :Få h r mus, Bergman, Nerman, 

John son , Rudber g, G i ron , Eke roth, Ottosson, von Krusen

s tiorna, E ll sen, Hummel, K och, U n n e rus, Må h len, Stephcn

son-Möli E' r , St rindberg, .Frick, \Vallin, Grönberg, Warf

Yingc, .Bl ix, Dyrssc n, Asplund. Knafve, Westman, Ros, 

F lory, Ekstr aml, Angelin, Öberg, Ulff, W ett e r, I-Iillman, 

Uggla, Calissenclodf, Granström, Lindström, H allst röm, 

Biörklund, Odqvi st, Lindgren, Muhl, Laurell, Spens och 

Afsel ius, unel e rlöjtn anterna Ternberg, Beckman, Graaf, 
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von der Bu r g, Wein berg, Söderhielm, lh·oms, J ohnsso 
Lindberg, Eck0 rström , Färnst röm, Herlitz, H edin, West n, 
ling, .Hamilton, Båge, Ägren, Bcxel ius, Mörner , Zim er

man, I-Iofbng, Heden st röm, Wi edemann och Adlcrstr~;r
N :r 401. - Bestämmelsen i g. o. n :r 430/1910 angående. 

kom menel ori ng vid sjök::u·teverket av en Stockholms statio e 

tillhörande unde roffi ce r, sty rman, med den 30 nästkomm n an-
de september skall upphöra att gäll a. 
N : r 402. - Chdsfar tyg!'t Drott skall k largö ras för omkrin 

en m :'t n ad s expedition ; att fa rtygschefen ska Il hissa sit~ 
befä lstecken den 4 instundande juni och fartyget inmönst
ra s så snart därefter lämpligen kan ske på t id, som sta

t ionsbdälha varen i Stockholm äge r bestämma; samt att 
fartygets besättnings) i sta skall under cxpedi tiorren ökas 

m0cl en förrådskonstapel med uppbö rd samt sex musik
kon staplar. 
N: r 403. - Instruk t ion för chefen å chefsfartyget Drott. 
K :r 405. - Oversten m. m. fr ih e rre W r angel skall fö r av

slutande av i g. o. n:r 288/j9j3 angivet uppdrag och under 

enahanda villkor ställas till chefens för kustartilleriet för
fogande unel e r t iden elen 1-7 juni innevarande år. 

K :r 406. - Nedannämnda marinintendenter skola med ut
gången av nästkommande september måriad frånträda föl

jande befattninga r, nämligen: å Karlskrona station: ma
rin intendentcn Ilalicl en såsom biträdande intendent å rä

kenskapskon to re t , marinintendenten Fredholm såsom in

tendent i chefens fö r underofficers- och sjömanskårerna 
expedition samt marinintendenten Lm·son och marinun

cl crintcndentE' n Renn er såsom biträdande intendenter å rä

kPnskapskontoret; å Stockholms station : marinintendenten 
H anseli såso 111 biträdande intendent i varvschefens expe

dition, marin intendenten Aurell såsom bit rädande inten
dent i stationsbefä lh ava rens expedition samt marinunder

intendenten Cullberg såsom bit rädande intendent å r äken

skapskonto rtC'. Nedannämnda ma rinintendenter skola från 

och med el en 1 nästkommande oktober tillsvidare best rida 
följ ande befattninga r, nämligen : å Karlskrona station: 

ma rinintendenten Hansell såsom biträdande intendent i 
stat ion sbefä lh avaren s expedition , marinintendenten Aurell 

såso m biträda n de i ntcndent å r äkenskapskontoret samt 

marinintendenten Renner såsom intendent i chefens för 

underofficers- och sjömanskårerna expedition; å stockholros 
st ation marinintend enterna H alld!'m och Fredholm såsoro 
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biträdande intendenter å räkenska pskontoret, marininten

denten Lar·son såsom bitr ädande intendent i statiosbefäl
havarens expedition samt ma riointendenten Coliberg så

som biträdande intendent i varvschefens expediti on . 
;\ :r 408.- AYslag , marinintendenten 1\ordströms anhål

lan om till st ånd att uneler den tid h an är urståndsatt att 

tjänstgöra, få Yist as utrikes. 
~ :r 409. - Chefsfartyget Drott skall förläggas i 2: a bered

skap utan to rpcduppbörd . 
~: r 411. - Rt>serdöjtna nten Ul riksen bcYiljas tjänstledig

het under 1 år fr ån och med den 1 juni 1913 för idkande 

a v sjöfart. 
X: r 412. - Bcfälhannde amiralen i Karlskrona beln yndi

gas att unel er en da g omkring den 27 dennes bereda 168 

ledamöter av Riksd agens båda kamrar tillfäll e att besöka 
Ka rl skrona kustposi tions verk och lokal er, samt station 
och Ya rY till elen utsträcknin g so m befälha\·ande fl nli ralen 

äger bestämma . 
X:r 414. - F rån Gött>borgsanlelningcn s fa rtyg skola av

pollettera s 10 skeppselclarc, vä rnpliktiga, och i deras ställe 
från K arlskrona station komm eneleras motsvarande antal 

3 :c klass sjömän, sk eppscldarc, fö r att genomgå förbere

dande yrkesutbildning Yid r ekrytskola. 
N :r 417. - Torpedb åten n :r 73 ska ll ru stas för att deltaga 
i landstormsbefälkursen inom Södermanlanels läns inskriY

ningsområcl c : löjtnanten Arnberger ska ll var a chef å tor

pedbåten unel er ifrågavarande E'xpedition. 
X :r 419. - K aptenen Posse skall från och med den 8 den
nes uneler elen tid kommendörkaptenen Riben på g rund av 
sj ukdom är fö rhin drad tjänst gö ra såsom divisionschef för 

kustflottans VI divi sion bestrida nämnda befattning; kap
tenen Elliot skall unel er ovan angh·na tid t jänstgöra såsom 

fa rtygschef å jagaren W ale och löj tnatnen W ette r under 
sa mma tid tjänstgöra såsom kommenderad officer å jaga

ren Magne i stället fö r å ja garen W ale. 
X:r 420. - ~eclannämnda marinintendenter skola med ut

gångE'n av innevarande månad frånträda följ ande befatt

ningar, nämligen: å Karlskrona station: marinintE'nclcnten 
av 1:a g r. sta ngenberg såsom sekretcrare hos varvsch efen 

sa mt marinintendenten av 1 gr. RydE'm såsom intendent å 
r äkenskapskontoret ; å stockh alms station: mar i ni n tenden

ten Favrc såsom biträdande intendent å räkensk apskonto

r et. Red annämnd a marinintendenter skola från och med 
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1 nästkomm a nde juli ti llsvidare best rida fö ljande b 
· ·· 1· å 1r efatt 

nmga r, nam 1gen: ' \. a r.l sk r ona station: marinintenclen -
a\· 1 :a g r. stangenborg såsom intendent å räkensl-a ·kten 

. . . • ps on-
toret sa mt manmntenclonten a \' 1:a g r. Ryden såsom sekr _ 
torare hos ,·a n·sohofon : å Stockholms station : ma rininte e 

denten FaHe såsom intendent å räkensk apskontoret · n-
tt · · 1 

. , sarnt 
a manmntenc en ten Lmdgren ska ll med f rå ntra··d 

. ' ·' ande 
av mn ohaYandc befattning, f rån och med denna clao· t'll 

· j o l S-
\'lC are Yara se k rete ra re hos stationsbefälhavaren vid fl t-
ta n s station i Stockholm. 

0 

7. ?\ :r 4:21. - :Med ändring av g. o. n:ri s 220 och 27211913 
skola fartygsläka rn a å pansarbåtarna Manligheten och 
Svea bö rj a sin tjänstgöring den 15 de nnes samt fa r tygs
lakaron å pansarbåten Dristigh eten den 21 dennes ; sta
tionsbefä lha varen i K arlskrona ska ll till tjänstgö ring å 
to rpedkryssaren Claes H orn och minfartyget Edda från 
och med elen 25 respektive 29 dennos beordra ti ll repeti
tionsöY ning inkallade ,·ärnpliktige medicine kand ielaterna 
Windal och Olsson. 

>> N:r 42:2. - Under elen tid kanonbåten Urcl enli gt högste 
befäl ha nuens över kustflottan best ä mm a n de tjänstgö r som 
repet itör . Yedettbåten n:r 6 t illdelas ~·e rkstaclsfa r tyget 
Blonda och Yedettbåten n:r 7 det f a rtyg, som högste befäl
haYaren äge r bestämma. 

9. K :r 4:24. - Bestämm olser angående uniformspersed lar, vil
ka skola ingå i uniform för kustartillorikadetter. 
K :r 425. - Torpedb åten n:r 9 ska ll under en t id av en 
månad. tYå dagar i ,·arjo wcka, ställas ti ll stationsbefäl
han rens i Stockholm förfogand e för beredande av till fälle 
till praktiska övninga r i navigation för eleverna i under
office rss kolan s styrmansklass. 

N :r 427. - Kaptenen Wallenius erh åller förlängel tjänst
ledig het ti ll och med don 10 juli 1913 fö r idkande av språk
studier i England. 

>> K :r 428. - Logementsfa rtyget Stockholm skall under ticlen 
don 15 september 1913-l maj 191.4 ställas till st ationsbe
fälhannens i Karlskrona fö rfogande såsom resen· för för
läggnin g a\· manskap aY sjömanskå ren. 

» X :r 431. - Bifall å an hållan av chefen för K ar lskrona 
kustartilleriregemente om medginmclo att få bevilj a vä rn
pliktige n :r F 243 14/1910 Augustsson tjänstledighet under 
tiden 7- 20 instundande juli. 

10. N :r 432.- Förste marinläkaren Setterbom skall ingå i elen 
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nämnd, som sk all verkställa kroppsundersökning å dem, 
viJl.;:a kunna ifrågakomma att antagas till kustartilleri

kadette r innova r ande år. 
S :r 433.- Löjtnanten W erne r skall från och med den 12 
den nes och t ill och med utgången aY nästkommande sep
to mber månad tjänstgöra såsom adjutant i sjöförsvarsde

partementets kommandoexpedition. 
N :r 434. - Bifall å anhållan f rån komm endörkaptenen 
A kerhi olm, att å ö,·ningsskeppet Najaden uneler angiven 
t id få som passage ra re medtaga sin l3-årigo son. 
1\: r 436. - Utnämning ay hå sjökadette r att Ya ra flagg

unde rofficera re öve r stat ,·id flottan . 
X: r 437. - Kommendörkaptonen Ekelund och löjtnanten 
Dahlbock skola ingå i elen kommission som skall vo rk
ställa inköp och anskaffning av flygmate ri el m. m. 
X :r 438.- LogC' lll Pntsfartygot Frejas besättningsli sta skall 
unde r fart ygets genom g o. n:r 19511913 anbefallda expedi

tion ökas med 1 skrivbiträde. stam elle r bo\'äring. 
N: r 439. - Ballongfartyget n :r 1 skall förlägg as under re

paration. 
X :r 441. - Bifall å anhållan f rån kommendören Anka r
erona om tjä nstledighet den 14 juni 1913 för egna angelä

genhoters sköta n do. 
.!'\: r 443.- Medgivande för redak tören R. Kock. medarbo
tare i tidningen »Aftontidningen >>, att unde r övningar med 
i unevarande års kustflotta , på egen bekostnad medfölja 
densamma. skol a nde do uppsatser. som kunn a komma att 
skriYas, genom högst o befälhaYarens försorg gr ansk as, 

innan de publiceras. 
K: r 445. - Befordringskommissionen ska ll sam manträd a 
i K ung l. sjöförsvarsdepartementet den 13 innevarande 

månad. 
1\ :r 446. - Såsom elever vid inneyarancl e års flygskola i 

andra utbildningsomgången skola tjänstgöra löj t nanten 
vid Kungl. flottan Kroksteclt och underlöjtnanten vid 
Kungl. kusta rtilleriet Lindem sa mt såsom orsätta re för 
dessa unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan Malmqvist samt 
löjtnanten Yicl Kungl. kusta rtilleriet Bruscwitz. 
K :r 447. - Chefsfartyget Drott ska ll klargöras fö r omkrin g 
fjorton dagars expedition: fartygets bosättningsli sta skall 
under expeditionen ökas med on förrådskonstapel med upp
börd samt sex musikkonstaplar, såsom hornblåsare utbil

d-ade fö rr ådskonstaplar eller hornblåsare. 
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~:r 448. - Instruktion för chefen å chefsfartyget Dr t 
K :r 449. - Bifall å anhållan från kapten en av K lercker :;· 
under angiven tid få såsom pa ssa gerare å övningsbrig t . ~n Gladan ombordtaga sm hustru. 
N :r 450. - Bifall å anhålla n f rån k ommenclörkaptene 
Ak erhie lm at t å övnin gsskeppet K aj a den uneler angiv e n 
tid få såsom passagera re ombordtaga sin 14-årige son n 
K :r 451. - Andrin g i instruktion för högst e befälhavaren 
öw r kustflottan. 
X:r 452. - Andringa r i g. o. n:r 139/1911. 
X :r 453. - K aptenen F en ell sk all fr ån och med den 19 
dennes och tillsvidare med bibehåll ande av innehavande 
befattning ställ as t ill stat srådets och chefens för sjöför
sva rsclepartementet förfo gand e. 

18. ~ :r 457. - Tillä gg till instrukt ion för avdelningschefen 
för sjökri gsskol a ,·delningen. 

» K :r 458. - Bifall å anhållan fr ån k aptenen W ennerström 
at t un eler angiven tid då h an i egenskap a \· detachements
befälhavare ä r tilldelad semester. f å med bibehållande av 
befä let över posit ionen vista s högst 5 dagar i följd utom 
positionens område men inom Gottl anels län. 

» 18. K: r 459. - Avslag å anhållan från löjtnanten Lil liehöök 
om tj änst ledi ghet fr ån och med elen 25 nästkommande 
ok t ober t ill och med elen 31 januari 1914 samt att denna 
t id få vist as ut om riket. 

>> 19. ~ :r 460. - Värnpliktige n :r F 60 21/1913 Ottosson skall elen 
4 nästkommande november inrycka för full görande av ho
nom åliggand e freclstjänstgöring. 

» » N :r 462. - K ommendante n i Alfsborgs fästning bemyndi
gas at t i början av nästkommande juli mån ad under en dag 
bereda ledamöter av Ridagens båda k amrar t illfälle att 
bese till Alfsborgs kustposit ion hörand e verk och loka
ler m. m. 

» » X :r 463. - Rustn ing av far tyg och sammandragning till 
rekryt avclclning ar, k ommendering av f artygschefer och 
officer are, tid för bef älst ecknens hissande m. m. 

» 20. X :r 465. - Marinläkaren Schröcll sk all tjänstgöra såsoro 
läkare vid Alfsborgs kust a rtilleridetachem ang unel er ticlen 
elen 10 juli-9 augusti 1913. 

» )J :r 468. - R esolution å anhåll an från Stockholms varvs
chef at t en minutbildad officer måtte ställas till hans för
fogande för tj änstgöring å minclep artementet. 
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11. Föreskrives att sakkunni gas för utredning rörande beford

ringsväsendet vid Kun gl. flott an bet änkande f å r tryckas 

i en upplaga av 400 exemplar. 
>> Kapt enen vid Kungl. fl ot tan L. St ackell får under en t id 

av 14 dagar hos firman Carl Zeiss i J ena undergå en kurs 

i just erin g, undersöknin g och vård m. m. av optiska in

strument avsedda för sjöartilleristiskt bruk, sä rskilt av

st åndsmätare. 
» Avsked få r meddelas 2 :a kl. sjömannen vid 6:e matros

komp aniet n:r 77 K. B. W . H olmgren. 

Förordn as att fältkrigsrätt sk all finn as å 1913 års k ust

flotta. 
» Frikallas k ommendören S. J. T. C. Ankarerona fr ån upp

drag att vara sakkunni g i och för utrednin g rörande be

fordrin gsväsendet vid Kungl. flo t tan. 
16. Förordnas överdirektören B. J :son Ber gqvist och läroverks

rådet A. Vv. F alk att vara censorer vid klassexamin a i 

Kungl. sjökrigsskolan. 
18. Marinläkaren E. G. Asplund erhåller ett utrikes resesti

pendium å 750 kronor. 
" » Reservunderlöjtnanten i flo t t an M. E. Edson erhåller 

sökt avsked. 
" » Anvisas tillhopa 5,000 kronor för anordnande av fö rel äs-

ningar och idrottsövningar under å r 1913 för flottans och 

kustartill eriets manskap. 
'" » Sjökadetten n :r 48 Adlerstråle få r med vissa villkor inne-

varande å r avlägga sjöofficersexamen. 

25. Löjtnanten vid Kungl. flottan W. O. H. Modin erhåller 

avsked med rätt att såsom lönlös i Kun gl. flott an kvarstå. 

» Fullmakt för N. G. Rydl'm att va ra marinintendent av 1:a 

g,raden vid marinintendenturkåren, 2: a löneklassen. 

» D:o för K . W. G. Sylven att vara marinintendent av 2:a 

graden vid marinintendenturkåren. 

» Resolution å lön för ma rinintendenten av 1:a graden R. C. 

T. Näsman i 1: a lönekl assen. 

" » D :o å lön för marinintendenten G. N. Öst erdahL 

» Fullmakt för H . N. W allin att vara marinläka re av 2:a 

gr aden med löj t nants värdighet. 

" » Marinläkaren av 2 :a graden H. U. W allin erh åller sökt 

avsked. 
» Marinläka ren av 1:a graden H. E. H ammarström erhå ller 

kommendörkaptens av 2: a g raden värdighet. 

" » Fullmakt för F . R. A. Wiberg att vara k apten vid kustar-

t illeriet. 



K. Br. 1913. - X. 

Apri1 25. Fullmakt för R. Wallg ren att vara löjtnant vid kustar
ti lle riet. 

>> » Resolut ion å lön fö r kaptenen vid kustartilleriet N. J . 0 
Eckerström i denna gr ads l :a löneklass. · 

» R eservunderlöjtnanten C. E. L. Söron erhåller uppskov t ill 
år 1914 med honom innevarande år åliggande repetitions
övning. 
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, Beslu tes rörande revidering av allmänna bestämmelser rö
rande fordringarna å persedlar och m ateriaHer till bekläd
nad och sängservis. 
Anvisas tillhopa högst 700 kronor till tryckning m m. av 
en utav torpedi ngenjören J. G. Lindmark författad täv
lingsskrift : »Automobiltorpeden med särskild hänsyn t ill 
dess användning». 

» Anvisas högst 425 kronor till t ryckning m. m. av en för
söksupplaga av skjutinst rukt ion fö r fl ottan, artilleri . 

» Ytterli gare en rikstelefonapparat f år uppsättas i marin
fö rvaltningens torpedavdelning. 

» Bifalles gjord framställning om utlåning till kustflottan 
av 4 ångslupar. 

» Professor G. Cobb entledigas fr ån förordn ande såsom lä
rare i matematik och mekanik vid sjökrigshögskolan med 
utgången av innevarande arbetsår. 

» Overfyringenjören F. O. U. Grönvall erh åller tillstånd att 
vara styrelseledamot i Aktiebolaget Lcan t illsvidare under 
ett å r. 

» T. f. lotslöjtnanten i övra norra lotsdistriktet J . A. Thors
lund erhåller tjänstledighet för sj ukdom under ytterligare 
ett år från och med den l maj 1913. 
Extra byråchefen friherre C. G. E. Leijonhufvud erhåller 
403 kronor 22 öre för mistade tjänstgöringspenningar så
som sakkunnig vid utredning beträffande löncreglering för 
lotsstyrelsen och lotsverket. 

)) s ekreter aren h os sakkunniga vid nyssnä mnda utredning 
M. A. Forsman erhåller 250 kronor i månaden i arvode 
för tiden " f,, 1912- 10

/ , 1913 samt därjämte ers. fö r mistade 
t jänstgörin gspenningar m. m. såsom notarie hos medicinal
sty relsen. 

» Anvisas t illhopa 840 kronor för anställande av försök med 
en av överstelöjtnanten W. Unge konstruerad livrädd
ningsapparat. 

>> Bifalles g jord framställning om befrielse f r ån ommätning 
samt fyr- och båkavgift för turistångaren Thalia. 

K. Br. 1913. - XI. 

f\p l" il 25. Bifalles gjord framstäl lning om befrielse från ommätning 
av turistångaren Mantna. 

)) 

)) 
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» Kadetterna n :r 37 Husberg och n:r 29 Demitz-IIclin få 
under vissa villkor undergå kompletteringsexamen vid sjö
krigsskolan. 

» Värnplikitge n:r F 16 237/1912 G. E. F ors erhåller guld
mcdalj av femte storleken »för berömliga gärningar>>. 
84 daglönare vid fl ottans varv i Karlskrona erh åll a var
dera si lvermedalj av 8:e storleken »för nit och redlighet 
i rikets tjänst». 

» skeppsgosselära ren N. A. Magnusson erhåller oavkortade 
avlöningsförmåner under tjänstled ighet för sjukdom. 
Fyrmästaren vid Djurstens fyrplats A. F. Bergström er
håller ett understöd av 100 kronor i anledning av läkare
vård m. m. v id sjukdomsfall inom hans familj. 

» Understöd t illdelas åtskilliga f. d roddare vid Gräsgårds, 
H älsingborgs, Skärsände och Sandhammars livräddnings
stationer. 

» Värnpliktige n :r F 1498 45/1910 K. S Hällen får f ull göra 
100 dagars repet itionsövning år 1913 i stället för år 
1914. 

» Beslutes rörande medel för vissa fartygsexped itioner 
m. m. 

» Bifalles g jord framställ ning om anordnande i marinstabens 
lokal av en för kustsignalväsendet avsedel rikstelefon
apparat. 

26. Tillk allas kommendörkaptenen H . A. M. Eneström och un
derofficeren av 2:a graden vid Kungl. flo ttan N. A. Faleo
ner att såsom sakkunni g biträda vid utredning rörande 
befordringsväsendet vid f lottan. 

2. Kaptenen vid Kun gl. flottan G. N. H. Krook e rh åll er sökt 
avsked med rätt att såsom lönlös i Kungl. flottan kva rstå. 

» Fullmakt för kadettunde rofficeren C. F. A. Adlcrstr åhlc att 
var a underlöjtnant vid Kungl. flottan. 

» Två ingenjörer vid mariningenjörkåren få beordras att i 
Tyskland, Sch wcitz och Italien inhämta kännedom om 
nyaste elek t riska anordningar , bränslemotorer m. m. för 
huvudsakligen undervattensbåta r. 
Anvisas {i6 kronor för tryckning av ändringar och tillägg 
ti ll en l äro- och inst ruktionsbok ang. minmaterielen. 
Fö rord nas följ ande personer att från och med den 1. okto
ber 1913 vara lärare vid sjökrigsskolan, nämligen : kapte
nen S. Lindsted t i n a vigatian jämte trigonometri ; k ap te-
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K. Br. 1913. - XII. 

n e et T. C. N . W ahlman i vapenlära å kustartillerilinj en. 
löjtnanten J. F. Kyström i minlära å samma linj e: 
löjtnanten A. Kaij scr i kustfästningslära; kaptenen G. s' 
K. de Brocn i vapenlära å sjöofficerslinjcn; k aptenen E. 
H. Bergmark i minlära å samma linje; kaptonen E. G. n: 
Eneström i befästningskonst; mariningenjören T. G. Knös 
i skeppsbygge ri och rnaskinlära, docent en O. A. Lilj eström 
i fysik och filosofi e doktorn R. Ekblom i franska språket. 

:2 . Lotssty·rclson få r gå i författning om anordnande av riks
telefonledning mellan Skellofteå h amn och Gåsörens upp
passn in gsställe. 

>> Värnpliktige n:r F 8 9/1912 K. R. Karl sson får omedelbart 
hemförlovas fr ån pågåondo vapenövning. 

9. Kaptonen G. V. Magnusson få r kvarstå i Kungl. flottans 
reserv. 
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Tyska örlogsfartyget >> Zieten >> får bosöka Göteborgs krigs
hamn under m aj 1913. 
Beslutes rörande disposition av logementsfartyget Stock
holm vid flottans st ation i Karlskrona. 
Meddelas t illstånd för ryttmästaren J. A. Burman att un
der någon dag av maj 1913 i flot tans exercishus å Skepps
holmen fö r f rämmande länders represontanter visa använd
ningen av kanongeväret E xcellent. 
Anmälan rörande ber äknade underh ållskostnader för be
k lädnad vid flottan och kust artilleriet föranleder icke till 
någon Kungl. Maj :ts vida re åtgärd. 
Beslutes rörande utbetalande av arvoden till lärare vid 
sjökrigshögskol an. 
Rektorn vid skeppsgosseskolan i Karlskrona K . J. G. 
Segrell erh åller ett andra ålderstillägg från och med 
år 1913. 
Medd elas tillstånd för ynglingarna E. S. Klingonstierna 
och T. Lindskog att under vissa villkor innevarande års 
sommar för utbildningen i sjömansyrket åtfölj a något av 
sjömätningsfartygen. 
Värnpliktige n:r F 23 60/1912 J. E. Wilund får omedelbart 
hemförlovas från pågående Yapenövning. 
Befordringssakkunnigas a rbeten få förlägg as till Karls
krona. 
Bemyndigas chefen för sjöförsvarsdepa rtementet att till· 
kalla högst tre sakkunniga för att inom departementet 
biträd a med utredning i fråg a om flottans nuvarande 
strid sfarty gsmate ri el. 

K. Br. 1913. - XIII. 

16. Resen rundorlöjtnanten i flottan O. Gedda erh å ll er sökt 
avsked. 
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Audi tören i k ustartill e riet O. T. H . Wonnorholm erh åller 
d :o d:o. 
Bifalles gjord framstä1lning om förläggande av ett strids
mål till Alfsborgs fästning. 
Beslutes rörande vissa ändringar i disponerandet av loka
ler vid flo ttans station i Stockholm. 
Anvisas 5,050 ].;:ron or för anläggning av kloaldedni ng från 
Karlstens fästning. 
Förordnas att lotskaptensexpeditionen i övre norra lotsdi
strildet skall från och med elen 1 oktober 1913 ti ll svida re 
va ra förl agd i Umeå. 
:Marinläkaren K. G. Rothman, so m jämlikt nådigt brev 
elen 21 februari 1913 e rhållit ett stuclie resest ipend i u m å 
1,000 kronor, erhåller ytterli ga re ett stipendium å 250 
kronor. 

19. Utses mariningenjören av 1 :a graden J. Lindbeck och 
ingenjören S. G. Bremborg att såsom sakkunnig biträda 
inom sjöförsvarsdepa rtementet vid utrednin g av vissa frå
gor rörand e flottans nuvarande stridsfar tygsmate rieL 

23. Marinöverdirektören greve E. I-I. A . Mörner erhål ler ytter
li gare tjänstledighet för sj ukelom under tiden 15 rn aj-l4 
oktober 1913. 

)) 
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)) 
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Am·isas 270 kronor ti ll uphand ling av marinalman ackor 
fö r m arinens behov. 
Två torpedor få utlämnas för sprängning vid kustflottan. 
Meddelas föreskrifter rörande bespisning av i marinens 
fängelser intagna personer. 
Anvisas högst 1,000 kronor för vissa reko gnosed ngar av
seende planlägganclct av åtgärder för värnande av rikets 
neutralitet uneler kr ig lll<? llan främmande makter. 
Bifalles g jord framstä llni ng rörande befordran av v·issa 
korpraler till underofficersko rpraler över stat. 
För best ri dande av Y akth ållning å kasernfartyget R on
köping uneler inneva rande å rs sommar få r förhyras hå 
båtsmän eller f. d. båtsmän mot en dagavlöning av 1. krona 
70 öre . 
Vissa nauti ska instrument, sjökort och böcker få från sjö
instrument- och sjöka rteförråclet vid fl ottans station i 
Stockholm utlåna s ti ll befä lhavare '~ å statens uml crsö k-
nings- och bevakn in gsfartyg Skagerack. 
Beslutes rörand e kostnad erna för säkerhetspiketernas ut-
ryckande. 
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K. Br. 1913. - XIV. 

23. · Flyttningshjälp får utgå t ill komm endörkaptenen av 2:a 
gr aden J. C. Schncicllcr och k aptenen E. F . Lj ungquist 

'' Dispaschören C. M. Pincus erh åller 500 kronor jämte rese~ 
ersättning i egenskap av sekrete rare hos sakkunniga för 
r cYision av skcppsmätningsfödattningarna. 

" Beslutes rörande vissa ändringar i tjänstgöringsreglemen
t et för marinens gniststationcr. 

" Medel clas föreskrift er rör ande omfånget av unelervisningen 
i dc olika i naviga t ionslärarkursen ingående kurserna. 

" Nåcleneclermälcn tilldelas l1 vid lots1·c rkct anställda per
soner. 

" Flaggstyrmannen J. A. Tausis erhålle r guldmedalj av 5:e 
storleken för nit och redl ighet i rikets tjänst. 

30. Förordnas marinintendenten av 1:a graden R C. T. Näs
man att från och med den 1 juni 1913 bestrida kamrerar
befattningen i Marinförvaltningen. 

" Fullmakt för C. J. A. Skarin att va ra löjtnant v id Kungl. 
flottan . 

" Resolution å lön för undcrlöjtm.nterna vid Kungl. flottan 
A. H. Bexelius och T. V. H. Thore n. 

" Unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan C. F . A. Acl le rstråhle 
erhå ll e r unelerlöjtn ants förmå ner såsom arvod e. 

" Beslutes rörande anstä llande av en mariningenjörsstipen
diat över stat. 

)) Besl utes rörande användande av fonelen för krigsfa rtygs 
byggande till anskaffande av ångpanno r i reserv för t or
pedbåtar m. m. 

" Beslutes rörande an vändande av allmänna bespari ngarna 
å 5 :c hu vucltitcln till inköp av en del tomter i Ka rlskrona 
för ut vidgning av flottans varvs område därstädes. 
Föres k ri ves rörande utvidgning a v koldepån å flottans varv 
i Karlskrona. 
Beslutes om ano rdnande av korvtillverkning vid flottans 
kokinrättning i Karl skrona. 

" H yres- och arrPncl emedel under femte huvudtiteln få an
anvä nd as t ill bestridand e av förskjutna kostnade r 17,811 
kronor 52 öre t ill förvä rv av mark för Fårösuncls kust
position. 

" Medel, so m influtit g<mom försäljning av föråldr ade hand
npen m. m., f å am·ändas till inköp intill ett belopp av 
9,274 krono r 19 öre av ammunitionsgördlar för f lottans 
behov. 
För anställande av ext ra biträden i marinstaben anvisas 
400 kronor i månaelen från och med den 1 juni 1913. 

h m i 
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K. Br. 1913. - XV. 

30. Dockan ä Galenrarvet får upplåtas för dockning av Ryd
bergska stiftelsens Ö\'nings Ea rtyg. 

" Förordnas att logementsfartyget av Chapman skall ut
rangeras. 

" An visas högst 2.000 kronor till anordnande av Yä lkomst
f äst för persona l å ett fr anskt örlogsfartyg. 

" "Bifalles gjo rd framstä llning om utlämnande av en pan
sarbåts ångslup såsom lån t.ill korpr alskolan vid flott ans 
station i Karlskrona. 

" Förordnas fo rt ifika t ionska ssö ren m. m. K. P. Karlsson att 
tillsvidare und er ett år från och med elen 1 septem lwr 
191 3 vara besiktningsman vid flo tta ns statio n i Karlskron a. 
Löjtnanten vid Kungl. flo ttan A. Ellsen erh åll er 100 kronor 
såsom Prsättning för förl orade elle r skadade effekter v id 
kollision i K almarsund mellan torpedbåtarna n:r 11 och J4 
den 4 d eec m ber 1912. 

" Förre korpralen vid K arlsJuona ku startiller iregemente O. 
S. Svensson erhålle r ett unelerstöd av 100 kronor. 
Beslutes rörande begravningskostnader för manskap vid. 
marinen. 

" Anvisas 5,000 kronor för lotsverket s deltagande i Baltiska 
utställningen i Malmö år 1914. 

4. Löjtnanten vid Kungl. flo tta n A. Strindberg erhåller sökt 
avsked från och med elen 10 juni 1913 med rätt att där
efte r kvarstå i Kungl flottan s rese rv. 
Med. lic. G. M. Thaarup får söka anställning vid marin 
läkarkåren utan hinder därav att han icke fullgjort värn
pliktsöYning. 
Fö rordnas rörande inspektionen av det ä flottans stationer 
närvarande manskap. 
Beslutes om e rsättning till vi ss personal för fö rhyrd bo
stad uneler kommenderin g till skjutskola. 

" Korpralen vid 1: a hantverkskompaniet n:r 117 Svensson 
bevi lj as sökt avsked för att söka anställ nin g såsom uncl er
officerskorpr al vid Vaxholms kustartilleriregemente. 

" 13 daglönare vid flottan s varv i Stockholm erhåller si l vor
medalj av S: e storleken för "nit och redlighet i rikets 

tjänst." 
" Bifalles gjord framställning om lever ans fr än Gärda fabri 

kers aktiebolag av lämpligt ant al hal sdukar. 
" Anvisas 125 kronor såsom ersättning ät kaptenen O. W al 

lenberg för skada å ett honom tillhörigt ti ll lokal för sjö
manskå rens skolor uth yrt hus i Karlskrona . 
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K. Br. 1913. - XVI. 

En vid riket s västkust tillvaratagen, franska marinen till
häri g 45 cm. torped får överlämnas till franska staten. 
Fullmakt för E. O. Ternberg att vara löjtnant vid Kungl. 
flottan. 
Resolution å lön för underlöjtnanten vid Kungl. flottan 
greve H. Mörner. 
Förordnande fö r A. F . Kuylenstjerna och G. E. Hedenlund 
att under 10 år vara marinläkare av 2:a graden v id marin
läkark åren. 
Kaptenen vid Kungl. flo t t an E. A. I-I. Iacobi erh åll er för 
vistelse utomlands förlängd tjänstledighet från och med 
den 6 augusti till och med den 30 september 1913. 
Beslutes ang. regleringen av utgifterna under 5:e huvud
titeln för å r 1914. 
Anvisas 7,850 kron or till förstärkning under år 1913 av ar
betskrafterna i marinförvaltningen. 
Bifalles gjord fr amställning om ersättning till en revisor 
för uppehållande av en ledig tjänst i andra löneg raden hos 
marinförvaltningen. 
Chefe n för sjöförsvarsdepartementet bemyndigas t illkalla 
högst fyra sakkunni ga personer jämte en sekretc rare för 
utredning rörande organisationen av de till flottans sta
tioner hörande myndigheter. 

» Beslutes rörande gjord framställning om anställande av ett 
sakkunnigt biträd e åt marinförvaltningens kemist. 
Lotsve rket t illhöriga lägenheten ön Arholmcn med därå 
uppförda byggnader får uppl åtas på arrende ytterligare· 
10 år. 

» Läraren vid skeppsgosseskolan i Marstrand erhåller tjänst
ledighet under läså ret 1913-1914 för fo rtsatta studier vid 
Göteborgs högskola . 

» F. daglönaren vi d f lottans varv i Karlskrona n :r 1432 Da
niel P ettersson erhåller en g r at ifikation av 25 kronor. 

» Bemyndigas chefen fö r sj öförsvarsdepartementet att t ill
kalla högst fyra sakkunniga, därav en ordförande, jämte 
en sekretcr are för att inom depa rtementet biträda med 
omarbetning i erforderliga delar av de utav sä rskilt till
kallade sakkunnige elen 9 februari 1907 avgivna förs lag till 
skeppsmätningsförfattningar m. m. 

» Förordnande för k aptenen vid Kungl. flottan f rih erre C. 
Gyllensticrna att und er t iclen 28 juni-31 jul i 1913 uppe
hålla chefskapet för sj ökarteverkct. 
Mariningenjören J. Lindbeck och ingenjören S. G. Brem-
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G. O. 1913.- XXXIII. 

der angiven tid få såsom passagerare å torpedkryssaren 
örnen medtaga ynglingen Victor Ankarcrona. 

20. N: r 470. - Komme ndantens i Vaxholm och Oscar-Fredriks
borg fä stning skrivelse angående felaktigt förfa r ande vid 
komplimontering vid franska skolskeppet J eanne d' Arcs 
besök föranl eder icke till någon åtgärd. 

21. N :r 472. - Ilesolution å anhållan från kommendanten i 
Alvsborgs fästning att representanter för Götebor gs st ad 
måtte få besöka fästningen samtidigt med ledamöter av 
Riksdagens båda k amrar. 

25. K :r 473. - Tillstånd för löjtnanten i flot tans reserv Silf
varskiöld att bära ridd ar tecknet 3 kl. av S :t Stanila iorden. 

26. N :r 476. - Viceamiralen W. Dyrssen skall tjänstgöra hos. 
Hans Maj est ät Konungen av Italien under Högstdensam
mes förestående besök i Stockholm den 5-7 nästinstun
dand e juli. 
N:r 477. - Löjtnanten Angelin skall avgå från sin be
fattning såsom kommender ad officer å torpedkryssaren 
Jacok Bagge och tjänstgöra såsom kommenderad officer å 
pansarbåten Thor, för kustartillerikadetters m. fl. utbild
ning. 

» K :r 478. - Högste befäihavarcn över kustflottan skall med 
lämpliga fartyg den 5 instundande juli vid Almagrundet 
möta de italienska örlogsfartyg med vilka Deras Majestä
t er Konungen och Drottningen av Italien då anlända samt 
då Deras Majestäter den 7 nästkommande juli lämna Stock
holm eskortera dem till sjöss vid Sandhamn. 

» N :r 479. - Reservunderlöj tnanten Christensson skall avgå 
f rån sin befattning såsom kommenderad officer å pansar
båten Oden och t jänstgöra såsom kommenderad officer ä 
pansarbåten Oscar II. 

» N :r 480. - Bifall å anhållan från kommendören Lager
crantz om tjänstledighet under angiven tid för egna an
gelägenheters sköt ande. 

27. )J :r 481. - stationsbefälh avaren i Stockholm sk all till 
t jänstgö ring å minfartyget Edda beordra t ill repetitions
övning inkallade medici ne k andidaten R eutervall i stället 
för vämpliktigc medicine kandidaton Olsson. 
N :r 480. - U nderlöjtnantcn i flo t t ans reserv M. G. A. 
Stiernst röm, medarbetare i Stockholms-Tidningen, må un
der en dag medfölja kustflottan, skolande de uppsatser, 
som kunna ko mma att skri vas med anledning härav, ge
nom högste befälh avarens försorg granskas, innan dc publi
cer as. 
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G. O. 1913. - XXXIV. 

N:r 487. - 15 ynglingar antagna till sjökadetter. 

N:r 492. - Avdelningschefen för sjökrigsskolaveL 1u. fl. 
Till ägg till instruktion. 
N :r 494. - Inspektion av skeppsgosseavdelningen skall av 
inspektören av flottans övningar till sjöss förrättas i Karls
krona den 14 dennes. 

N:r 497. - Kaptenen Unger skall i egenskap av marin
attachc vid beskickningen i Paris omkring den 1 näst
kommande september avresa till nämnda plats. 

N :r 498. - Underlöjtnanten R. Martin skall från och med 
den 3 dennes tjänstgöra å pansarbåten Thordön i stället 
för å kanonbåten Skagul samt att underlöjtnanten Elliot 
skall f r ån och nwd samma dag tjänstgöra å kanonbåten 
Slmgul i stället för å pansarbåten Thordön. 

>> :'il :r 499. - Avdelningschefen för Göteborgsa v delningen 
skall snarast möjligt låta ve rkställa erforderlig repara
tion av kanonbåten Slmgul. 

4. N :r 501. - Löjtnanten W r angel skall under ticlen den 
25-27 nästkommande augusti doltaga uti innevar ande års 
gencralstabsfältövningar, andra omgången, inom Malmö
hus län . 

5. N:r 502.- Marinläkaren Rothman skall med utgången av 
innevarande månad avgå f rån sin kommendering såsom 
fartygsläka re å pansarbåten Thor ; samt marinläkarstipen
diaten Bolling skall från och med den 1 nästkommande 
augusti tjänstgöra såsom fartygsläkare å nämnda pan
sarbåt. 

>> K:r 506. - Till stånd att bära italienska ordenstecken och 
medaljer. 
N : r 508. - A v delningschefen för skeppsgosseavdelningen. 
Bifall å anhållan från kaptenen Gustafsson att få såsom 
passagerare under angiven tid ombordtaga sin hustru å 

ÖYningsskeppet J a n· am as. 
9. N :r 509. - Torpedbåten n :r 11 skall rustas för att avgå 

f rå n Karlskrona t ill Stockholm ; att löjtnanten Rosensvärd 
skall vara chef å torpedbåten under ifrågavarande expe
dition. 

» N :r 511. - Reservunderlöjtnanter na Kihlbom och Grön
berger skola för fullgörande av dem åliggande rcpctit ions
ÖYning den 7 nästkommande jan uari embarkera, Kihlboll1 
:l pansarbåten Wasa och Grönborger å pansarbåten Tap
perheten. 

Jul i 
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9. N. :r 510. - Komnwndörkaptcnen Sparre skall under den 
t id kommendören m. m. G. av Klint beviljats tjänstleclig
het tjänstgöra såsom chef för sjöförsv:1rsdepartementets 
kommandocxped i t i on. 

11. K:r 517. - Å torpedkryssaren Claes Horn tjänstgörande 
och den 7 dennes till marinläkarstipcncliat Öl'er stat an
antagne medici n e kandidaten K athorst -Windal skall fri! n 
och med den 26 dennes tjänstgöra såsom flottiljläkare i 
flottiljchefens för kustflottans nr flottilj stab, ti llika far 
tygsläkare :l toqwdkryssaren Claes Horn. 

>> X :r 518. - Inspektören av flottans Öl'ningar till sjöss m. fl. 
Bifall till inspektörens av flottans ÖYningar till sjöss för
slag, att befälsövningar innevarande år icke måtte anbe
:f:flllas för flottan. 
N :r 519. - Såsom befälhaYarf' för uppfordrade båtsmans
kompa nier skola från och med den 1 nästkommande okto
ber tillsl'idarc tjänstgöra: å Karlskrona station chefen för 
1:a eldarekompani et samt å Stockholms station chefen för 
2 :a ekonomi kompaniet. 

12. K :r 521. - Medgivande för fem ombud från Kockums me
kaniska Ye rkstadsaktiebolag i Malmö att bese unclerYat
tonsbåtar tillhö rande kustflottan. 

>> N: r 522. - AYslag å ingenjö r \Yeylands anhållan att för 
uppgivet ändamål få medfölja någon undervattensbåt. 
N :r 525. - Bifall å anhållan från underlöjtnant Hult
krantz att uneler bcviljitd tjänstledighet få vistas 
Amerika. 

14. N:r 527.- marindirektören a,- l:a gr. Engström och ma
rindirektören av 2:a gr. i flottan Richson skola från och 
med den 15 dennes tillsYida re stå till statsrådets och clw
fens för Kungl. Sjöförsvarsdepartementet förfogande. 
K :r 528. - Torpedbåten Sirius skall förläggas under re
paration. 

>> N:r 529. - Til lstånd för Öl'erfyri ngenjören m. m. Grön 
va 1J att bära officerstecknet av k ronaorden och lotskap
tenen i Malmö Drake att bä ra riddartecknet av S :t Ma u
ritii- och Lazariorden. 

15. K:r 530. - Marinläkaren av 2:a gr. vid marinläkarkåren i 
flottans· reser v Fröderström skal l tillsYida re tillhöra flot 
tans station i Stockholm. 

16. K :r 532. - Löjtnanten \Verner förordnas :1tt stå till kom 
missionens förfogande för inköp och anskaffning av flyg 
materiel m. m. 
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18. K :r 534. - Torpedbåten n :r 9 skall rustas för att del
taga i landstormsbefälsk ursern a inom Stockholms inskriv
ningsområde; löjtn anten Rosensvärd skall vara chef å 
torpedbåten under ifrågavarande expedition. 

» N :r 536. - Att krigsövning skall innevarande år utföras. 
med kustflottan, sjökrigsskolavdelningen och Göteborgs
avdolnigen uneler tiden 3-9 augusti, kommande jämväl 
del av kustsignalväsendet att deltaga i denna krigsövning~ 

19. K :r 537.- »U ndervisning för manskapet vid flott an IV a 
Pannor och maskiner>> införda ändringar och tillägg fast~ 
ställes. 

>> ~ :r 538. - Bifall till t. f . varvschefens anhållan. att ka
non båten Skulcl måtte få ställas till varvets förf ogande 
för bottenmålning m. m. 

>> K :r 539. - Avdelningschefen för sjökrigsskoleavclelningen 
bemyndigas att bland honom underlydande officerare fö r
ordna fa rtygschefer å torpedbåtarna n :r 1 och 2 uneler 
elen tid dessa ingå i sjökrigsskoleavclelningcn. 

21. K:r 543.- Löjtnanten vid kustartilleriet Lindbohm skall 
uneler nästkommande arbetsår vid K. Krigshögskolan vara 
extra elev därstäd es. 
N :r 544. - T illst ånd för kommendören Krusenstierna att 
bära kommendörstecknet, 1:a graden av Dannebrogsorclen. 

22. N :r 546. - Marini ngenjörcrna av 1 :a gr. Risbe rg och 
Björnsticrna skola med utgången av nästkommande sep
tember månad frånträda befattningarna såsom informa
tionsingenjörer i Stockholrns respektive Karlskrona sta
tions undcrof[icersskola; samt mariningenjören Löfven 
skall från och med den 1 nästkommande oktober tillsvidare 
bestrida befattningen såsom informationsingenjör i uncler
oJ'ficersskolan i Stockholm. 

>> ;\:r 547. - Kommendering av personal vid mariningenjör
kåren i genom g. o. n :r 463/1913 an befallda staber eller till 
rustning anbefallda fartyg. 

>> X:r 55l. -Undervattensbåten n:r 4 och torpedbåten n:r 
71 skola utgå ur kustflottan ; unde rvattensbåten n :r 4 
skall förläga s unde r reparation; samt att torpedbåten n:t 
7l ska ll avgå till Stockholm och förläggas i 2:a beredskap. 

>> ~:r 552. - Vid vartdera kustartilleriregementets mine
ringsskola må såsom pris vid tävlingsminering inneva
rande år utdelas högst 300 kronor. 

24. X :r 553. - Bifall å anhållan från kaptenen G. W :son 
Lilliehöök att unel er elen tid sökanden kvarstår såsom lön
lös i K'JOgl. flottan få vistas utom riket. 
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N: r 554. -Inspektion av sjökrigsskolavdelningen och Gö
teborgsavdclningcn skall av inspektören av flottans öv
ningar till sjöss för r ättas under tiden 4-12 nästkomman
de augusti. 
N :r 557. - Befälstecknens nedhalande å kustflottan, Göte
borgsa vclelningen, sjökri gsskolavclelningcn, skoppsgosseaY
delningen m. m. 
]'\:r 556. - En underofficer eller underofficerskorpral av 
minöravdelningen, tillhörande Vaxohlms kustariillerirege
mento, och som genomgått gnistkurs å torrstation, skall 
snarast möjligt kommonderas att för fortsatt utbildning 
under en månad tjänstgöra vid Stockholms gniststation. 
:t\ :r 561. - Tre motorbåtar tillhörande Göteborgs fri vil

liga motorbåt sflottilj, må deltaga i den anbefallda krigs
övningen med kustflottan. 
K :r 564. - Torpedingenjören Sjögren skall vid sjökr igs
högskolan genomgå don för torpedipgenjör föreskrivna 
kursen mod undantag av ämnet torpedlära. 
N :r 565. - Marinintendenten E. B. E. Thörn skall uneler 
marinintendenten av 1 :a graden A. F. H . Fogelberg be
vilj ad semester tjänstgöra såsom marinöverintenclentsassi
stent. 
N :r 566. - Kaptonen vi d Kungl. Göta artilleriregemente 
m. m. greve Hamilton samt medarbetaren i Stookholms
tidningcn, underlöjtnanten i flottans reserv Stiernströrn 
må uneler flottans anbefallda krigsövning vara embarke
rade å de i krigsövningen deltagande fartyg, som ledaren 
för densamma äger bestämma. 
N :r 567. - Kaptenen Ell iot skall från och mod elen 1 i n
stundande augusti vara fartygschef å jagaren :Mode i stäl
let fö r kaptenen Maijström. 
N :r 568. - Kaptenen Malmgren skail från och med den l 
nästkommande augusti till och mod elen 30 september 19l4 
tjänstgöra å Karlskrona station. 
N :r 569. - Kommendering av officerare och vederlikar för 
skoleskadern och signalskolan m. m. 

1. N :r 572. - Bifall till anh ållan att on tysk torpedbåt må 
inpassm·å till Göteborg. 

2. N :r 573. - Kaptenen vid kustartilleriet C. G. Falck skall 
fr ån och med den 4 dennes tillsvida re stå till statsrådets 
och chefens för Kungl. sjöförsva rsdepartementets förfo-
g ande. 
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2. "N :r 576. - Medarbetaren i Göteborgs Handels- och Sjö
fartstidning må närvara vid krigsövningen. 

4. N :r 577. - Kaptenen :Fröding skall från och med elen 10 
denn es vara fartygsch ef å övningsbriggen Gladan i stället 
för kaptenen H . C. F. av ·Klerckcr. 
"N :r 578. - Bifall å anh ållan från högste be fä l havaren 
över kustflottan, att tiden inom vi lken generalrapporten 
över det honom anförtrodda uppdraget att vara be fä l havare 
över kustflottan skall vara inlämnad, måtte utsträckas till 
6 veckor. 

5. l\1 :r 579. - Torpedbåten Mi ra sk all förläggas under repa
ration. 

'' N :r 580. - Bifall å anhållan från kaptenen a v K lereker 
om tj änstledighct. 

6. "N :r 581. - Unelerlöjtnanten i kustartilleriet s reserv Hed
ström skall under innevarande års regementsövningar 
tjänstgöra vid Vaxholms kustartilleriregemente. 

" "N :r 582. - Kaptenen vid kustartilleriet W i bom ska ll från 
och med den 8 denn es tillsvidare uneler erforderlig tid för 
särskilt uppdrag stå till statsrådets och chefens för Kungl. 
sjöförsvarsdepartementet förfogande. 

7. N :r 584. - Maskinisten i f lottans reserv Söclerström skall 
t illhöra flottans station i Karlskrona. 
N :r 585. - Kaptenen vid kustartilleriet Malm berg skall, 
för deltagande i vissa försök med avståndsmätare, under 
en tid av omkring 14 dagar efter årets regementsövningar 
på tid, som marinförvaltningen äger att efter sam råd med 
chefen för kustartilleriet bestämma, stå till nämnda äm
betsverks förfogande; samt att löjtnanten vid kustartille
riet Sjökvist skall, för utförande av vissa triangule ringar 
inom Alvsborgs fästning, under en tid av högst 14 dagar 
från och med den 1 nä stkommande oktober st å till marin
för valtningens förfo gande. 

" X :r 586. - Bifall å a nhållan från reservlöjtnanten Meur
ling om ytterligare två års permission i och för utrikes 
vistelse. 

9. N:r 588. -Marinläkaren av 1:a graden Hult skall tjänst
gör a såsom stabsläkare i högste befälhavarens öve r kust
flott an stab i stä llet för marinläkaren av 1:a graden I-l am
m arström. 

" K :r 590. - Meclgi vande för franske marinattachEm härstä
des li eutenant de va isscau J. Gallaud att besöka flottans 
varv i Stockholm. 

G. O. 1913. - XXXIX. 

_\ ng. 12. N:r 591.- Stabsläkaren i högste befälhavarens över kust-
flottan stab marinläkaren av 1 :a graden Hult skall sam
tidigt tjänstgöra såsom fartygsläkare å pansarbåten 
Oscar II. 

, 12. N :r 592. - Löjtnanten Olsson sk all tjänstgöra som in-
struldionsofficcr vid den jämlikt g. o. n:r 557/1913 anbe
fallda signalskolan i stället för löjtnanten Laurell, som 
på grund av sjukdom skall från sagda kommendering avgå. 

, N :r 593. - Marinläkaren Edholm skall tjänstgöra å Stock
holms station under den tid marinläkaren av 1:a graden 
Hult jämlikt g . o. n: r 588/191.3 är sjökommenderad. 

, N :r 594. - Löjtnanten Laurell beviljas tjänstledighet. 

" " N :r 596. - Reservunderlöjtnanten Dahlström beviljas till
stånd att und er 2 år idka utrikes sjöfart. 

" N :r 597. - Avslag å marinunderintendenten Ostm·dahls 
anhållan om tj änstlcdi g het. 

" 18. N :r 598. - En marinläkare vid marinläkarek åren i flot-
tans reserv skall såsom extra läkare t jänstgöra å Karls
krona station under den tid marinläkaren av 1:a graden 
Hammarström av sjukdom är förhindrad att tjänstgöra. 

" N :r 599. - K aptenen vid Kungl. kustartilleriet Brogren 
och löjtnanten därstädes Åström skola den 16 dennes samt 
mariningenjörsaspiranterna, 3:c å rskursen, den 24 dennes 
avgå från sin genom g. o. n:r 195/1913 p. 13 c och n:r 
318/1913 anbefallda tjänstgöring å kustflottan. 

" N :r 600. - Instruktion för eskaderchefen över den genom 
g. o. n:r 557/1913 anbefallda skoleskadern. 

" J :r 601. - Löjtnanten Lilliehöök skall ställas till marin-
förvaltningens förfogande. 

" 15. N :r 605. - Högste befälhavaren över kustflottan, viceami-
ra len W. Dyrssen skall , seelan hans befälst ecken jämlikt 
g. o. n :r 557/1913 nedhalats, fortfarande vara embarke rad 
å och utöva befäl över pansarbåten Oscar II, biträdd av 
elen hos honom i egenskap av högste befälhavare nu tjänst
görande och å nämnda fartyg embarkerade staben; att 
fartyget skall den sista innevarande månad i n träffa i 
Stcttin; att högste befälhavaren, flaggkaptenen, fartygs
chefe n, 1:c flaggadjutanten samt ä ldste ombord kommen
derade l0jtnanten och underlöjtnanten skola den 1 näst
kommande september avresa till Berlin för överlämnande 
t ill H. M. Kejsaren av Tyskland av en av off icerare vid 
Kungl. flottan skänkt hcderssabel, samt den 3 september 
återvända ombord; att fartyget efter nämnda personers. 
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återkomst ombord skall avgå till Karlskrona, förläggas 
och avmönstr as; att viceamiral Dyrssens befälstecken skal] 
nedhalas den 4 september ; samt att kommendörkaptenen 
F. M. Peyron må under ovan omförmälda resa ti ll och 
från Stettin medfölja fartyget för att deltaga i överläm
nandet av nämnda hederssabeL 

Aug. 15. N :r 607. - Befälhavande Amiralen bemyndigas bereda 
andra försvarsberedningen tillfälle att mell an den 18 
augusti-6 september bese de till Karlskrona fästning hö
rande verk och lokaler. 

'' " N :r 608. - Fartygschef eller högre befälhavare, som, utan 
att vara därtill av Konungen beordrad, har för avsikt att 
låta underlydande fartyg eller sjöstyrka passera ge nom 
D.'rogden eller I-Iollenderdybet, då så lämpligen ske kan, 
bör några dagar i förväg därom direkt underrätta utrikes
departementet (telegramadress Cabinet, Stockholm) med 
angivande av dagen, då passagen är avsedd att äga rum ; 
dock att elylik passage må äga rum jämväl utan föregå
ende underrättelse, om särskilda förhållanden därtill för
anleda eller ticlen ej medgiver annorlunda; samt att 1 ex. 
av denna order skall genom vedm·börancle stationsbefäl
ha vare s försorg tillställas en var fartygschef och högre 
befälhavare över på expedition utgående fartyg. 

" " N :r 609. - Pansarbåten Thule skall senast elen 1 instun-
dande september befinna sig i Karlskrona för utbyte av 
besättning m. m. 

" " N :r 610. - översten i kustartilleriet Wrangel skall den 
17 dennes avgå från sin tjänstgöring såsom stabschef i 
chefens för kustartilleriet stab; samt majoren von Schinkel 
skall från och med elen 18 dennes tillsvidare ordnarie 
tjänstgöra såsom stabschef i chefens för kustartilleriet 
stab. 

" N:r 613.- Kaptenen av Klercker tillåtes att under honom 
genom g. o. n:r 580/1913 beviljad tjänstledighet vistas 
utrikes. 

" " N :r 614. - Bifall till högste befälhavarens över kustflot-
tan anhållan om föreskrift att viss föreskriven tävlings
minering icke skall å kustflottan utföras. 

" 16. N :r 615. - Kaptenen i flottans reserv Gibson får tillstånd 
bära utmärkelsetecken. 

" >> N: r 616. - Andring a r i bil. 1 a till g. o. n : r 683/1910 
sam t i g. o. n: r 139/1911. 



K. Br. 1913. - XVII. 

berg skola avresa till Tyskland för att därst ädes und er 

en tid av högst lO dagar taga kännedom om vissa tekniska 

anordnin gar å skeppsbyggeriet s område. 

Juni 28. En del av II. tyska torpedbåtsdivisionens torpedbåtar få 

und er inneva rand e å rs sommar besöka Göteborgs krigs

hamn och Mölle. 
, ,, studeranden P. D. A. Strandberg får söka inträde vid sjö

krigsskolan utan hinde r av att han redan år 1911 av lagt 

studentexamen. 
>> Yn glingen Gustaf P ersson f år söka int räd e i sjökrigssko

lan utan h inder av att han öve rskridit den därför stad

gade maximi åldern. 

>> " Anvisas tillhopa 1,800 kronor från invalidhusfonden till en 

del avsk f'dad e personer, som tillhört flottans militära kårer. 

Juli 4. Till fl ygmaterielkommi ssionens fö rfogande får dels i kom-
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mandoväg beordra s en officer vid flottan och dels av st a

tionsbefälh.avaren i Stockholm beordras två underofficerare 

elle r underofficerskorpraler av maskinavdelningcn. 

Underofficeren av 2:a graden vid flo ttan V. A. Korn får 

utnämn as till flaggund erofficer över stat vid flottan. 

Bifalles gjord fram ställ ning därom att en Schuckerts hori 

sontala seri elampa måtte f å utlånas för under visningen för 

korpralskolans i Karlskrona signalkurs. 

Beslutes rörande itllträde för italienska militärpersone r till 

Vaxholms och Oscar Fredriksborgs fästning m. m. 

Avsked med pension meddelas komm endörkaptenen av· 2 :a 

graden i flottan , kaptenen v id Kungl. flottan greve H. R. 

H amilto n. 
Marinläka ren av 2:a g raden vid marinläkarkå ren H . A. 

Fröderström medd elas sök t avsked. 

Bemälde Fröderström utnämnes och förordnas att vara 

marinläkare a y 2:a graden vid marinläkarkåren i flottans 

resen·. 

Förordnas löjtnanten i flottans reserv C. A. Hjulhammar 

att unde r ticlen l oktober-31 december 1913 uppehålla lots

löjtnantsbefattningen i mellersta lotsdistriktet. 

An visas ytt e rligare 3,000 kronor t ill best ridand e av lwst

naderna för vissa rekognose ringar och avvägningsarbeten 

m. m. 

Avsked meddelas f rån och med den l september 1913 kap

tenen Y id Kungl. f lotta n G. D. W :son Lilliehöök med rätt 

att såso m lönlös i Kun gl. flottan k\·arst å. 
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R esolution å lön för kaptenen vid Kungl. flottan K. G_ 
Bjurner. 
Kaptenen vid Kungl. flottan S. Lindstedt erhåller löne~ 

fyllnad, motsvarande skillnaden mellan innehavande lön 
och kaptens lön i 1 :a klassen. 

Avsked rm;ddelas marinläkaren av 2:a graden vid marin lä~ 

karkåren i flottans reserv F. V. Djurberg. 
Löjtnanten vid kustartileriet F .. T. E. Eriksson erhåller av~ 

sked från och med den 8 augusti 1913 med rätt att under 
två år såsom lönlös i kustartilleriet kvarstå. 
Beslutes rörande gottgörande av en överbetalning å ansla~ 

get till flottans nybyggnad och underhåll. 
Marinförvaltningen får avsluta kontrakt med J. I saksson& 

& C :o kassaskåpsfabrik om leverans till ett pris av 47,030· 
kronor av st ålmöbler för pansarbåten Sverige. 
Anvisas högst 2,800 kronor till anskaffning av arbetsni.a~ 

skiner för undervisning i maskinarbete vid sjökrigsskolan. 
Chefen för marinförvaltningen får beordras till Tyskland 

samt eventuellt Holland och Belgien för att inhämta kän
nedom om den Westfaliska kolmarknaden. 
Schweiziska undersåten överingen jören H . Wehrlin får på 
vissa villkor närvara vid insättning m. m. av accumlator
batterier i undervatt ensbåtar. 
Anvisas 4,819 kronor 39 öre ti ll anskaffande av en del eld
släckningsmateriel för Vaxholms fort. 
En skrivmaskin får anskaffas för marinstabens räkning. 

Förordnas att lotsstyrelsen sicall för deltagande under in-
nevarande års krigsövning med kustflottan vid förekom
mande övningar med kustsignalväsendet inkalla nödigt 

lotsbefäl samt erforderlig per sonal vid lots- och fyrinrätt
ningen. 

>> Beslutes rörande utspisning av te ti ll marinens manskap 
ombo rd å flottans far tyg. 

» Beslutes rörande disposition av marinintendenten R. C. T. 
Näsmans löneförmåner. 

» Förordnas docenten, filosofie doktorn O. A. Liljeström att 

från och med den 1 oktober 1913 t illsvidare uneler 6 år 

vara lärare i matematik och mekanik vid sjökrigshög
skolan. 
Kommendören G. av Klint erhålle r 1,200 kronor såsom er

sättning· för förhyrd bostad. 
Rustmästaren vid kustartilleriet A. W. Pette rsson e rhåller . 

en gratifikation av 25 l;;:ronor. 
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K. Br. 1913.- XIX. 

Beslutes rörande prövning av militärfyrlampor å kustflot

tan m. m. 
Meddelas tillstånd för holländska fartyget »Margiena An

nette» att för reparation inkomma å Karlskrona örlogs

varv. 
Fullmäktige i flottans pensionskassa skola sammanträda i 

Karlskrona den 3 november 1913. 
Fullmakt för H . G. Lagercrantz att vara konteramiral vid 

Kungl. flottan. 
Resolution å entledigande för kommendören S. J. T. C. 
An karerona från befattningen såsom chef för mann-· 

staben. 
D :o å el :o för vice amiralen J. W. L. Sidner från befatt

ningen såsom befälhavande amiral i Karlskrona. 
D:o å cl:o för konteramiralen H. G. Lagercrantz från be

fattningen såsom varvschef i Karlskrona. 
Förordnande för vice amiralen J. W. L. Sidner att tills

vidare vara chef för marinstaben. 
D:o för konteramiralen H. G. Lagercrantz att tillsvidare· 

vara befälhavande amiral i Karlskrona. 
D :o för k ommendören S. J. T. C. Ankarerona att tillsvi

dare var a varvschef i Karlskrona. 
Utses komm enclörlmptenen C. C .Engström att såsom sak
kunnig biträda vid utredning i fråga om flottans nuva

rande stridsfartygsmaterieL 
Kaptenen i Kungl. flottan C. J. Malmgren får elen 1 näst
kommande augusti åter vinna inträde vid Kungl. flottan 

med kaptens avlöningsförmåner i denna grads 2:a löne

klass. 
" Anvisas högst 3,500 kronor för en tre veckors expedition 

med ballonfartyget n :r 1. 
» Anvisas 11,870 kronor för förläggning under tiden för kust

flottans övningar vid västkusten av materiel för bärgning· 

av undervattensbåtar. 
'' Liggskärs, Luleå och Rödkallens lotsplatser skola från och 

med den l nästkommande september sammansläs till en 

lotsplats benämnd Luleå lotsplats. 
:Förste aktuari en K. Englund erhåller ersättning med till

hopa 655 kronor 55 öre för biträde med vissa beräkningar 

hos fu llmäktige i flottans pensionskassa. 
Ankan I. Malmqvist erhåller 75 kronor såsom begravnings

hjälp efter avlidne kommendantsdrängen A. A. J. MalEl

qvist. 
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Högste befälhavaren över kustflottan erhåller tillstånd att 
årets krigsövning förhyra två bogserbåtar användbara för 
minsvepning. 
Utses kommerserådet C. Malmen samt skeppsmätningsöver
kontrollören O. Larsson och biträdande skeppsmätaren N. 
G. Nilsson att såsom sakkunniga deltaga i revidering av 
sk eppsmätningsförfattningarna. 
En i marinförvaltningen tjänstgörande officer får beordras 
avresa till Tyskland för besiktning av beställda siktkikare. 
Med. kandidaten K. J. H. Bergstrand får utan hinder där
av att han såsom icke vapenför fullgjort föreskriven tjänst 
göring i fredstid i beväringen söka och vinna a nställning 
såsom marinläkarstipendiat. 
Lotsstyrelsen erhåller tillstånd att förordna tillfällig le
damot under viss tid av september och oktober 1913. 
Torpedingenjören ,J. A. F. Arsenius får beordras avresa 
till Newcastle on Tync för b esiktning av pansarbåten 
Sveriges torpedtuber. 
Två underofficerare, maskinister, få ställas till marinför
valtningens förfogande för att biträda vid övervakandet 
av arbetena å vid Kockums mek. verkstad i Malmö under 
byggnad varande undervattensbåtar. 
En skrivmaskin får anskaffas för artilleribefälhavarens i 
Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning expedition. 
Marinattaellen vid franska beskickningen i Stockholm får 
tillstånd att besöka flottans varv i Stockholm. 
Till sakkunniga föt: verkställande av utredning rörande 
organisationen av de t ill flottans stationer hörande myn
digheter utses statskommissarien Chr. L. Tenow, konter
amiralen II. G. Lagercrantz, marinöverintendenten H. F. 
Lindberg och chefsintendenten G. E. Didring. 
Fullmakt för J . H. Höglund att vara löjtnant vid kustar
tilleriet. 
Marinläkaren av 2 :a graden A. L. Evander erhåll er kap
tens värdighet. 
Fullmakt för M. P. A:son Lindahl att vara marinintendent 
av 1:a graden. 
D:o för O. S. G. Gynther att vara d :o av 2:a graden. 
-Förordnande för f riherre H . G. M. Wrangcl att i egen
skap av t. f . ch ef föra befälet över Vaxholms kustartilleri
r egemente. 
D:o för G. E. Ek att vara sekreterare vid f lottans pensions
kassa. 
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l<'ör uppehållande av auditörsbefattningen vid flottans sta
tion i Karlskrona under auditören B. B. B. de Mares kom
mendering såsom stabsadjutant anvisas 150 kronor för 

månad. 

Bifalles en av I. W edhol m gjord ansökan att söka och 
vinna inträde såsom elev i navigationsskolas styrmansklass, 
oaktat han icke full g j ort föres kr i ven sj ötj än st. 
Utländska undersåten fru Lily Christie får under inneva
rande års höst vistas inom Vaxholms och Oscars-Fredriks
borgs fästnings område. 
En av löjtnanten vid Kungl flottan T. A:son Johnson till 
flottan såsom gåva överlämnad skärgårdskryssare >>Yvon
ne>> får för flottans räkning mottagas under de a v givaren 
angivna villkor och förbehåll. 

Anvisas 4,000 kronor för iståndsättande av en kokapparat 
vid Vaxholms och Oscars-Fredriksborgs kokinrä ttn i ng. 
Medgives befrielse från ommätning för turistångaren >>Gros

ser Kurfursb. 
. Bifalles gjord framställning om anordnande av krigsövning 
vid Vaxholms och Oscar Fredriksborgs fästning under tiden 
från och med den 12 till och med den 18 september inne
varande .år och fastställas ekonomiska bestämmelser fö>· 

berörda krigsövning. 

Beslutes utbetalande av rekap itulationspremier inom sjö

manskåren. 

Kommendörkaptenen vid Kungl. flottan S. J. T . C. Ankar
erona erhåller a v sked med pension. 
Förordnande för kommendören A. B. J u el att från och med 
den 1 oktober 1913 vara varvschef vid flottans stat ion i 

Karlskrona. 
Förordnande för A. M. Bolling att vara marinläkare av 2:a 
graden vid marinläkarkåren. 
Anvisas 1,000 kronor såsom h y resbidrag för ett år till sjö
underofficerssäll skapet i Karlskrona. 

Meddelas tillstånd för läraren vid finska handelsinstitutet, 
fil. kanel. E. E. Kaila att utföra historiska for skningar i 
flottans a rkiv. 
Beslutes rörande ifrågasatt användande av viss å fartyg 
befintlig materiel för övningsändamåL 
Anvisas tillhopa 1,325 kronor till bestridande av tryck
ningskostnader m. m. i och för revidering av den svensk>l 
upplagan a:v den internationella signalboken. 
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29. 2:a kl. kustartilleristen vid 1:a minörkompaniet av Vax
holms kustartill eriregemente n:r 59 J. L . Forsman erhåller· 
PD penningebelöning av 50 kronor för det han vid t vå olika 
tillfällen räddat barn f rån att drunkna. 
Lotsstyrelsen bemyndigas att låta verkställa en del arbe
ten för fyrväsendet och anvisas därtill för innevarande år· 
ett belopp av 50,000 kronor. 
En ångslup får ställas till andra försvarsberC'dningens för-· 
fogande för att användas vid resor i Stockholm s skärgård. 
och beslutPs röra nde de kostnader, som där av kunna för
anledas. 

1. Förordnas marinintendenten av 2:a graden G. S. W . EhliiL 
att tjänstgöra såsom sekreterare hos sakkunnige för utred
ning rörande orga ni sationen av de ti ll flott a ns st ationer· 
hörande myndigheter. 

, Marinunderintendenten G. N. Österdahl erh å lle r sökt av
sked från och med den 8 september 1913, med rätt att så
som lönlös i Kungl flottan kvarstå. 
Förordnas att för kontrolleri'ng och besiktning av pansar
materiel för p a nsarbåten Sverige cheferna för marinför
va ltningens ingenjör- och artilleriavdelningar skola avresa 
till Pittsburg i Amerikas förenta stater samt att en officer 
i marinförvaltningen och en mariningenjör finge beordras. 
att utföra de uppdrag med avseende på kontroll, provning· 
och besiktning, som kunde fin as erforderliga. 

, Beslutes rörand e upplåtande av mässlokal för skeppsgosse
kårens i Ma rstrand officerare. 
Beslutes rörand e bokföring av kostnader för bevakning av 
kanonbåten Urcl m. m. 
Förordnas ang. vikarie uneler tjänstledighet för läkaren 
Yicl Fårösuncls kustposition. 
Beslutes röra nd e å tskilliga 2:a kl. sjömäns uppflyttning i 
högre tjänstb arhetsk lass och högre lönegrad. 

, Und erofficersko rp ralen I. Svensson erhålle r cli sp0ns i fråga 
om genomgåe nd e av unclcrofficerskola. 

, Meclgi ves tillst å nd för E. R. Johansson at t uta n hinder 
dä ra v att han ich fu llgjort föreskriven sjöt jänst, Yin na 
och söka int räd <' såsom elev i navigationsskolas sty rm ans
k lass. 

, D':o cl :o för.). H . Bothen att, utan hinder a v d :o cl:o, Yinna 
och söka cl :o cl:o. 

>> Meddelas ti llst ånd för Georg Strandberg och komministern 
G. S. Malmgren och deras rättsinnehavare att hava bygg-
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nacler kvarst ående å Käringön i Göteborgs och Bohus 
län. 

12. Förordnas mariningenj örstipendiatern a G. E. Dahl strand 
och T. Pauli att vara extra ingenjörer vid m arinin genjör
kåren. 
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Fullmakter för med. doktorn K. ;r. Arnolcl sson och mod. 
lic. L. O. S. Wikarrder att vara marinläkare av 1: a graden 
vid marinläkarkå ren i flott ans reserv. 

Löjtnanten vid Kungl. flott a n S. L. Kalle rman, som el en 
22 september 1911 bevilj ats avsked med rätt att såsom lön
lös k varst å, erh ålle r tillstånd att fr ån och med elen 22 sep
t ember 1913 kvarst å i flott ans resen·. 

Löjtn anten vid el :o N. Kilma n erhåller för vistelse utom
lanels tjänstledighe t frå n och med elen 1 november 1913 till 
och med elen 31 oktober 1914 med frånträdande unel er tiden 
av löneförmåner enligt stat. 

» Beslutes med anledning a v en utav marinförvaltningen 
gjord fr amställning rörande kostnaderna för avhjälpande 
av pansarkryssaren Fylgia vid grundstötning orsakade 
skador. 
Anvisas högst 3,000 k t·onor för utgallring av h a ndlinga r 
ur räkenskaperna vid flo t tans stationer. 

>> Anvisas h ögst 1,000 kronor för cl:o a v cl:o ur el :o h os lots
sty relsen. 

>> Anvisas ett belopp av 275 k ronor 97 öre såsom ersättning 
för bestridela utgifter med anledning av ett t ysk t örlogs
fartygs besök i Fårösuncls krigshamn. 

» Till ersättning fö r förlor ad eller förstörel prickm a te riel i 
segelleelen vid Karlskron a anvisas 199 kronor. 

>> Aktuarieaspir anten i sjökarteverket H . N. Ohlsson utnäm
nes och förordnas at t vara aktuarie vid nämnda ve rk. 

>> Förordnas att en i ma rinstaben tjänstgörande o:Efice r a v 
regementsofficers eller kaptens g rad skall tillsvidare såso m 
extra ledamot av lotsstyrelsen där h andlägga och före
elraga ärenden röra nde kustsignal väsendet och lotsve rket s 
mobilisering. 

» Förordnas kaptenen Yicl Kungl. flo t tan Arvid Hägg att 
vara extra led amot av lotsstyrelsen för handläggnin g och 
föredragning av nyssnämnda ärenden. 

>> Förordnande för kaptenen E. A. H. Iacobi att tillsvidare 
vara lärare i gymnastik och vapenövning vid sjökrigs
skolan. 
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Sept. :12. Anvisas medel för uppehållande av lotslöjtnantsbcfattnin-
befattningarna i ö v ra norra och mellersta lotsel istrikten. 

» Före fynaktaren N . Hög l und erhåll er ett undNstöd a y 100> 
kronor. 

>> Anvisas tillhopa 500 kronor till åtskilliga f. el. r odda re Yid 
Visby, Höganäs och Faluddens livräddningsstationer. 

» » 13esvär i fråga om ti ll sättande av en revi so rs- och bokhäl
lartjänst 1 lotssty relsen föranleda ej änd rin g i styrelsens 
överklagade bes! ut. 

» 2 st. 1:a kla ss pansarbåtsångslupar få utl å nas till siwl
eskadern för utförande aY föreskrivna skjutövningar fråYL 
ångslup. 

» » Beslutes rörande' Yissa ändringar i och tillägg till regle
mente för marinen, del J. m. m. 

» 19. Resolution å lön för kommendören Yid Kungl. flottan H . 
V. M. von K ru se ns ti e rna. 

» » Marinintend ente n K. H. L. Kordström erhål ler sp :-;: måna
ders tjänstlC'dighet för vistelse utomlanels fö r hälsans Yår
rlande. 
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» MarinförvaltningC'n bemyndigas avsluta kontrakt mdlan 
kronan och Stoekholms stad rörande en isbryta rP. 

» Marinförvaltnin gen bemyndigas att uppdraga å t kaptenen 
vid kustartill eriet I-I. G. Malmb0rg att uta rbeta förs lag 
till instruktion för skötsel och Yård av kustartiJI C'rif'ts a r
tillerimatericl. 

» Avsked från k ri gstjänsten får medd ela s undcrofficC'rskorp
ra len n:r 239 Kils MårtC'nsson. 
Anvisas högst 2.500 kronor till inköp a\· möblC'r n1. m. för 
marinstabens räkning. 

» Beslutes rörand e b0spisningen a v manskapet å ballongfar
tyget n:r 1. 

» En skr ivmaskin får anskaffas för kommendanten å Alfs
borgs fä stn ing. 
AnYisas m edel för flyttning av Hästhvilans och Oramie
holmcns fyrar m. m. 

» Am·isas tillhopa 2,520 kronor såso m un ck rstöd till åtskil
liga lotsänko r. 

» Verkmästa ren vid flottans stat ion i Karlskrona H. Bro
man erhåller gu ldmedalj av 5 :e sto rleken »För nit och 
redlighet i rik0ts tjänst». 

» Verkmä sta ren av 2:a g raden C. E. Thorsell och bC'\·ärings
mannen n:r F 271. "/, Hedin erhålla varelera gulclrnC'rl8li 
av 5 :e sto rl eken ».l' or berömliga gärningar». 

G. O. 1913. - XLI. 

Aug. 16. ~:r 617.- Underlöjtnanten i flottans reser v K istner skall 
med dagen för minfartyget Eddas avmönstring avsluta 
elen honom åliggand e repetitionsövningen. 

» » N :r 618. - Tyske marinattachen tillåtes besöka kustflot
tans fartyg utom undervattensbåtar. 

» 18. N :r 620. - Chefsfartyget Drott skall avrustas, avmönst ras 
och förläggas i 2 :a beredskap. 

» N :r 621. - Underlöjtnanten i flottans reserv H . Ekström 
må till chefen för Kungl. Skånska husarregementet in
giva ansökning om inträde såsom elev vid Kungl. Krigs
skolans officerskurs 1913-1914. 

» ~:r 622. -Löjtnanten frih. Äkerhielm beviljas tjänstle
dighet för sjukdom. 

» » 1\:r 623. - Dc 3 st. flygbåta r, vilka beställ ts för den 
svenska marinens räkning skola erhålla följande benäm
ningar: flygbåten av typ Nieuport: flygbåten K. l ; d :o av 
typ Farman: flygbåten F. 1; d:o av t yp Donnet-T,evcquc: 
flygbåten L. t. 
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19. N :r 624. - InspC'ktion av mineringsskolan ska 11 a v in
spektö ren av flottans övningar till sjöss fördittas uneler 
elen 6 nästkommande september. 

20. N :r 626. - Marin läkaren Hedenlund skall i stället för 
marinläkarstipcndi atcn Bolling t jänstgöra såso m fartygs
läkare å pansarkryssa ren Fylgia under dess genom g . o. 
n :r 463/19:1 3 anbefalld a expedition. 

22. N :r 627 . -Högste bdälhava ren över kustflottan skall fö re 
avgången till Stctt in till de av kustflottans fartyg. so m 
den 1 instundande september skola inträffa på respektive 
stationer, låta överflytta samtliga på Oscar H cm barke
rade beväringsmän, v ilka dC'n 4 sept0mber skola h emfö r
lovas. 

» N :r 629. - En å ngslup eller motorbåt från Stockholm s 
varv skall ställas t i Il ehcfens för sjöförsvarsclepa rtcmcntot 
kommandoexpedition förfogande. 

2:3. N:r 630. - Kaptenen vid kusta rtilleriet Rönblom ska ll 
ställas till stats rådets och chefens för Kungl. söfö rsva rs
depa rtementet förfogande för särskilt uppdrag. 
N :r 632. - Kaptenen Bergmark skall i stä llet för kaptC'
nen Maijström vara ch d för den genom g . o. n : r 557/1918 
an befallda signalskol a n. 
N :r 633. - Kaptenen W ennerström bevilja s tjänstledighet 

» N :r 634. - U nderlöjtnanten Almgren bevil jas tjänstlc-
dighet. 
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Aug. 23. N:r 635. - Löjtnanten Wahlström beviljas tillstånd att 
medfölja kanonbåten Skuld und er dess genom g. o. n:r 
220/1913 anbefallda expedition. 

>> 26. N :r 637. - Verkstadsfartyget Blenda samt vcdcttbå ten 
n :r 7 skola t illsvidare k varstanna i Öresund för bevakning 
av Urd och bärgande av effekter från fartyget; att marin
ingenjören Gri.inber g samt en marinläkare, eller marin
läkarstipendiat från kustflottan , som högste befälhavaren 
äge r utse, skola emb arkera å Blenda på tid, som nämnde 
befälhavare äger bestämma; att högste befälhavaren över 
kustflottan äger vidtaga erforderligt utbyte av personal 
å Blonda och vedettbåten, på det att de värnplikt igas ut
ryckning ej må hindras. 

., ;, N :r 638". - Avslag å anh ållan fr ån chefen för K a rl skron a 
kusta rtill eriregemente att få bevilja värnpliktige n :r F 
243 14/1910 Augustsson tjänstledighet. 

" 27. N :r 641. - Depåfartyget Skäggald skall tillhöra Stock-
holms stat ion ; att med ändring av g . o. n:r 557/1913 p. 1. b. 
depåfartyget Skäggald efter ankomsten till Karlskrona 
skall klargöras för att snarast möjligt avgå till Stockholm. 

. >> N :r 642. - Ballongfartyget n :r l sk all rustas för att i 
börj an av nästkommande september må nad utgå på om
kring 3 veckors expedition och därunde r deltaga i krigs
övningen vid Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning ; 
att kaptenen Elliot skall vara fartygschef och löjtnanten 
Hallström kommenderad officer under ovan anbefa lld 
expedition. 

>> 28. N :r 643. - Den antagning av sk eppsgossar, som sk all äga 
rum den 30 nästkommande september , må till skeppsgosse
kåren i Karlskrona vid båda stationerna antagas ti llhopa 
så många gossar, att sagda kår ko mmer att uppgå till 
400 effektiva numme r. 

>> » N :r 644. - Marinintendenten av 2:a g r. Dahlgren skall 
ställ as till eskad erch efens för skoleskadern förfogande. 

>> " N :r 646. - Kommendörkaptenen F cychting sk all t illhöra 
antagningskommission för antagning av marininte nd ents
elever, samt marinl äkarue av 1:a g r. Widstrand och av 2:a 
gr. Bostr·öm och Boivie skola utgöra den nämnd , so m skall 
verkställa kroppsundersökning å de personer, · vilka inne
varande år söka anställning som marinintenclentselever . 

» 29. N :r 647: Föreskrifter angående krigsövningen innevarande 
år vid Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning rn. m. 

G. O. 1913. - XLIIT. 

Aug. 29. N :r 648. - llustning av fartyg ti ll den gf'nom g. o. n: r 
647/1913 anbefallda krigsöv n ingen vid Vaxholms och O sea r

Fredriksborgs fäst ning. 
>> , N :r 649. - Kommendering av officera re t ill den i g. o. n :r 

647/1913 an befa lld a krigsÖI"l1ingen vid Vaxholms och Osca r

Fredriksborgs fästning. 
» N :r 650. - Under elen krigsövning, som elen 15 innenl

rando månad anbefallts till utfö rande, skol a nedann ä m n da 
officer are tillfälligt t jänstgör a uti k ommendan tsta ben i 
Vaxholm s och Oscar-Fredriksborgs f ästn ing un ele r tiden 
8-20 nästkommande september kaptenen Yid kustart i !Jl'
riet E dst röm (stabschef) ; unel er t iden 10-18 nästkomm an 
J e september lötnanten vid flottan A rnbPrger : samt e n 
en officer v id k ustartille ri e t. som chdcn fö r kustartilleri et 

äger utse. 
>> >> N :r 651. - Marinöverin te ncl0nten Lindbe rg skall ÖYarnt ra 

innevarand e års kri gsöv ni ng Y id Vax h olms och O sea r

F rodriksborgs fästning. 
>> >> N :r 652. - Medgivande för fru Lily Ch r ist io att uneler 

innevarand e å rs höst t ill fälligtvis uppehålla sig in om 
Vaxholms och Oscar-Fred riksborgs fäst ningsområdP . 

>> ~ :r 653. - Pansarkryssa ren Fylgia skall förläggas un cll'r 

reparation. 
>> N :r 655. - Skcppsgossr'n vid 3 :e sk eppsgossekom p. Bj ör

kander må ka rlskriva s till Stockholms stat i on. 
,, >> N :r 656. - Skcpssgossen v id 3:P skeppsgossekorn p. H a n sen 

må k arl skri vas till Stockholms station. 
::30. K :r 657. - Löjtn anten Ber gman skall i stället för löjt

nanten :Beck-Friis Ya ra fa rtygschef å torpedbåten Pol lu x. 
N :r 658. - Vid de tillfällen ballongfartygf't n :r 1 bef in
ner sig v id Stockholms stat ion eller V axholms och Oso<ll"
Fredriksborgs fästning m anskapet må efter fartygsch efen~ 

bedömande och på h ans rek visition b~'sp isa s i land gpnom 

respek tive myndigheters fö rsorg. 
Sept. 1. N: r 660. - Besättnin gslistan för pansarbåtPn Oden llrt{\e r 

dess genom g. o. n:r 557/1913 anbefallda expediti on skall 
ökas med två musikkonstplar elle r såsom hornblåsare ut
bildade eko nomikonstapla r <' ll er h ornblåsn rc, tillhöra nde 

flottans station i Karlskrona . 
>> >> N :r 661. - Ängslupen Eugen skall unel e r elen 2. :) och 4 

dennes ställas ti ll 2:a försva rsberedningens fö rfogancll' . 
>> >> N :r 662. - Marinl äkaren Frick skall i stä llet för ma r in -

läkaren Evander vara fartygsläkare å pansarbåten Oden 
uneler dess genom g. o. n :r 557/1913 anbefallda expcd ition. 
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G. O. 1913. - XLIV. 

j. ~:r 663. - Kaptenen Lindström, marindirektö1•en Falk
man och marinintendenten av 1 gr. Lagerholm skola under 
tiden den 1-15 nästkommande oktober ställas till högste 
befälhavarens över kustflottan förfogandei Sstockholrn i 
och för biträde vid utarbetande av generalrapport. 
N :r 664. - Löjtnanten Braunerhielm skall, efter avslutad 
kommendering å torpedkryssaren Clas Uggla, tjänstgöra 
såsom instruktionsbefäl å signalskolan i stället för löjt
nanten Biörklund. 

» K :r 665. - Reservunderlöjtnanten Adelborg tillåtes att 
vistas utrikes. 
N:r 666. - Maskinisten i flottans reserv vVallman skall 
tillhöra Stockholms station. 

3. K :r 667. - Eskaderchefen för skoleskadern bemyndigas 
att för montering av vissa måltavlor beordra pansarbåten 
Oden avgå till Stockholm. 

>> N :r 668. - Löjtnanten Dyrssen skall under ticlen den 
9-30 innevarande månad vara fartygschef å ångfartyget 
Skölclmön 1 stället för löjtnanten Oberg. 
N :r 67l. - Instundande läsår i Kungl. Sjökrigsskolan skall 
taga sin början den 1 nästkommande oktober. 

>> K :r 672. - Löjtnanten O berg beviljas utrikes tjänstledig
het under tiden den 12-30 september 1913. 

4. N:r 674. - Avslag å underlöjtnanten Netzlers anhållan 
om utrikes tjänstledighet under tiden '"/, 1913-"/3 1914 för 
språkstudier. 

>> K :r 675. - Avslag å löjtnanten Weinbergs anhållan om 
tjänstledighet under ticlen '/10 1913-"/, 1914 för språkstu
dier i :Frankrike. 

>> N :r 675 '/,. - Avslag å beväringsmannen Erikssons an
hållan om inryckning till värnpliktstjänstgöring i förtid. 

>> N:r 676.- Kaptonen A. I-lägg beviljas tillstånd att under 
den 8 och 9 september 1913 få medfölja kanonbåten Svensk
sund för studium av vissa apparater. 

5. N :r 677. - Tillåtelse för vissa officerare att bära dom till
delade tyska ordenstecken. 
N: r 680. - Marinattaoben vid Kungl. Maj :ts beskickning 
i London, kaptenen Peyron skall omkring medio av inne
varande månad inställa sig till tjänstgöring vid nämnda 
beskickning. 

6. N :r 681. - Augfartyget Ra n jämte erforderlig transport
och båtmateriel skall från och med den 15 dennes under 
erforderlig tid stå till varvschefens i Stockholm förfogan
de för torpedinskjutning i Brandalssund m. m. 
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6. N :r 682. - Med ändring av g . o. n:r 463/1913 skall loge
mentsfartyget av Chapman slopas, övningskorvetten Saga 
skall i stället för detta fartyg ställas till avdelningsche
fens för Karlskrona rek rytaYdelning förfogande för att 
an v ändas såsorn marketen te r i fart y g. 

8. N :r 684. - Majoren Key beviljas tillstånd att uneler ho
nom tilldelad semeste r vistas utrikes. 

9. N:r 686.- Marinintendenterna av 1:a gr. Ulff och Thörn 
skola från och med elen 19 innevarande septembe r stå till 
marinförvaltningens förfoga n el e. 

lO. N :r 687. - Med upp h ä vande av g. o. n :r 642/1913 skall 
ballongfartyget n :r 1 återföras . ti ll Stockholms station. 
varest fartyget avrustas och avmönstras. 

11. ~:r 688. - 1\ ngslupen EugPn skall från och med den 1:2 till 
och mod elen 18 dennes ställas till statsrådets och chefen 
för K ung l. Sjöförsvarsdepartementet förfogande. 

12. N :r 690. - Två gnistmatroser från flottans station i Stock
holm skola för utförande av vi ssa försök ställas till clw
-Eons för Kungl. fälttelegrafkåren förfogande. 

>> ~:r 691. - Chefsfartyget Drott skall klargöras för omkring 
åtta dagars expedition. 

>> ::\1 :r 692. - Instruktion för chefen å Drott. 
N:r 693. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. Posse skall 
mod utgången aY inncvarandP månad avgå från sin ge
nom g. o. n:r 1278/1908 anbefallda kommendering såsom 
extra ledamot av lotsstyrelsen. 

>> N:r 695. -Löjtnanten Kilman tillåtes att uneler honom 
beviljad tjänstledighet Yistas ntrike s. 
N:r 696.- ]nstruktion för chden å Fylgi.a. 

15. ::\l:r 698. - Fem motorbåtar, tillhörande Göteborgs f rivilli 
ga motorbåtsflottilj , må deltaga i dc krigsövningar, som 
äro avsedda att utföra s i Ahsborgs fäst ning :n- dän-aranclP 
kustartiii ericleta chemang uneler ticlen 19- 26 im1eva r ande 
månad. 

>> N :r 701. - Chefen å pansarkryssaren Fylgia umlcr <less 
genom g. o. n:r 463/1913 an befallda expedition , skall h i ss a 
sit t bcHilsteckcn den 15 nästkommande oktobPr: samt b L'
sättningslistan för nämnda expPdi.ti.on skall ökas merl 5 
llll'lsikkonstapla r. 
1'\ :r 702. - Verkstadsfartyget Blcnda samt Yedei t båten n : t· 
7 skola avgå från genom g. o. n:r 637/1913 anbefalld bc
l'akning m. m. i Öresund: verkstadsfartyget Blenda och Y<'
dettbåtcn n:r 7 skola avgå till Karlsl;:rona för asliimnamlo 



G. O. 1913. - XL VI. 

av från u rd bärgade effekter och därefter till stockhol m 
varest Blonda efter ankomsten till stationen avrustas; samt 
vedettbåten n :r 7 efter erforderlig komplettering av för
råden m. m. avgår till Hårsfjärden för att jämlikt g. o. 
557/1913 ingå i skoleskadern . 

Sept. 15. N:r 703. - De enligt g. o. n:r 463/1913 punkt 3: B kom
menderade fartygscheferna först på tid, som framdeles 
kommer att bestämmas skola embarkera och övertaga be
fälet över respektive fartyg; skolande fartygens sekonder 
dessförinnan vara fartygschefer under ifrågavarande expP
dition ; samt de enligt samma g. o. punkt 3: C kommende
rade fartygscheferna efter fartygens ankomst till Stock
holm skola avlämna chefsskapet till respektive sekonder 
och avgå från fartygen för att på tid, som framdeles kom
mer att bestämmas, embarkera och återtaga befäl et. 
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>> ~:r 704. - Konteramiralen greve Ehrensvärd bevilj as 
tjänstledighet und er ticlen 19-27 september 1913. 

16. N :r 705. - Kommendering av officerare såsom fartygsche
fer å undervattensbåtar . 

J7. N :r 706. - För uppbördselektriker avsedel kurs i mode rna 
eldledningsanordningar ska ll anordnas å Karlskrona sta
tions varv; såsom ledare för kursen skall tjänstgöra elek
troingonj ö ron Christoffersson. 
N :r 707. - Extra mariningenjörerna Dahlstrand och Pauli 
skola från och med den 1 nästkommande oktober tillsvi
dare tillhöra flottan s station i Karlskrona. 

:18. N :r 708. - Löjtnanten Zander skall und er den tid löj tnan 
ten Schiissler är förhindrad upprätthålla chefsskapet å 
undervattensbåten n:r 2 va ra ch ef å nämnda undervattens
båt. 

19. N :r 709. - Löjtnanten vid Fortifikationen Jacobson må 
från och med den 15 instundande oktober studera gnistte
legrafi och materiel fö r gnistteleg rafering vid flottans 
gniststation i Stockholm. 
N :r 711. - Fastställelse av Rekrytundervisning (U M F: 
I B). 

» N :r 712. - Maskinisten i f lottans rese rv Ericson skall till
höra flottans station i Karlskrona. 

>> N :r 714. - Viceamiralen Sidner och · kommendören Ju p l 
skola från och med den 1 nästkomm ande oktober tillsvi
elare ti1lhöra, den förre Stockholms och den senare K a l'ls
krona station . 

~- -
/ 

G. O. 1913. XLVII. 

Sept. 19. X:r 71.5. - Löjtnanten i flottan Maelin tillåtes att uneler 
ett år från och med den 1 oktober 1913 vistas utrikes. 

22. N :r 71.9. - Eskaderchefen för skoleskadern skall å jagaren 
Munin låta verkställa skjutförsök med s. k. spårljus till 
75 mm. projektiler. 

,, » N :r 720. - Eldleeini ngskurs för officerare skall anordnas 
å genom g. o. 557/1913 anbefalld skoleskader. 
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23. K :r 721.. - Reservunderlöjtnanterna Ågren och Ludwighs 
skol a för fullgörande av dem åliggande repetitionsöv nin g 
den 7 nästkommande januari embarkera, Ågren å pansar
båten O sea r II och L ud wighs å pansarbåten Dristigheten. 

:24. N :r 723. - Fastställd korpralsundervisning (U M F: I A). 
avsedd att såsom instruktionsbok användas vid korprals

ntbildn i n gen. 
>> ~:r 724. -Löjtnanten vid Kustartilleriet Götherström skall 

stå till chefens för Kungl. Kusta rt illeriet förfogande i 
Stockholm för särski lt uppdrag ; samt löjtnanten vid sam
ma regemente Holmström skall under den tid löjtnant 
Götherst röms uppdrag i Stockholm pågå fortfarande tjänst
göra vid artilleridepartementet i Karlskrona. 

25. N :r 726. - Fastställelse av ändringar i Reglemente för 
marinen del I , Skolreglementet och H S I. 

>> K :r 727. -Vid Karlskrona station tjänstgörande värnplik
tiga tekniker 2 och vid Stockholms station tjänstgöraridP 
4 skola uttagas för underbefälsutbildning för tjänstgöra 
å pansarkryssaren Fylgia i stället för maskinister, stam. 

>> X :r 728. - Mariningenjören av 1 :a gr. Göslin g skall från 
och med den 1 instundande oktober stå till marinförvalt
ningens förfogande för att utföra erforderliga uppdrag med 
avseend e å kontroll, provning och besiktping av viss hos 
Carnegic Steel C:o, Pittsburg, tillverkad bepansringsmato
teriel för pansarbåten Sverige. 

26. N :r 733. - Kaptenern a Åkormark och Simonsson skola för 
särskilt uppdrag stå ti ll statsrådets och chefens för sjöför
sva rsdepa rtementet förfogande. 
N :r 374. - Bifall till anhållan att skeppsgossarna Matts
son och Osterberg måtte karlskri vas till Stockhol m s sta-
tian. 

27. K:r 735. - Föreskrifter m. m. vi lka skol a lända ti ll efter
rättelse mod aYseende å kommende rin g, utbildning och ö,·_ 
ning av personal å pansarkryssaren Fylgia under detta 
fartygs gpnom g. o. n :r 463/1913 anbebllda expedition. 
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Sept. :!.7. ~:r 736. -Med ändrin g fl\' g. o. n :r 400/1913 skall löjtnan-
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ten Beck-Frii s f rån och med den l nästkommande oktober

uneler ett å r , med unelantag av clP tider, då han på grunct 

:tv utfärdad g. o. erhållit annan kommendering tjänstgöra 

å Karl skrona station fö r Ö\Tig tjänstgöring; samt löjtnan

ten Lilliehöök från och med den 1 nästkommande oktoLer 

tillsvidare tjänstgöra såsom adjutant hos stationsbefäl ha

varen i Ka rl sk rona. 
:\:r 738. - Kaptenen Hägg skall f rå n och nwd den 1 i n

stundande ok tobt> r fortfarande tjänstgöra i sjöfö rsvarsde

partementets kommandot>xpcclition uneler elen tid kaptenen 

Akf'l'mark på g rund av särskilt uppLlr ag såsom sakkunnig 

är förl1 i n dr ad tjänstgöra i nämnda expecli tio n. 

>> :\:r 739.- :Fa ststä lld läroplan för mariningenjörsaspi ran

tema vid tekniska högskolan . 

::\:r 739 '/,.-Löjtnanten i. flottan Uggla tillåt<'s att vi stas 

utom riket. 
29. ~ :r 740. - Overstelöjtn<J n tE' n Bolli ng beviljas tjänst led i g

het un dt> r tiden l-22 oktober 1913. 

30. ::\:r 741. - Kaptenen Poss0 skall. fö r utfö rand e a1· förarbe

ten beträffande pansarkryssaren F ,dgias fö restå0ncle 0Xpe

dition, den 11 instundande oktobrr .instä lla sig i I\cnls-

krona. 
>> ~:r 748.- Torp ecl kryssnwn Clas Uggla skall 0Eter <Lvslu

tandet a1· genom g. o. n:r 557/1913 anbefa lld expe>cliti on och. 

före torpedkryssarens avgång t ill Karlskrona uti Stock

holm avhämta viss ammunitio n. 

1. K :r 746. - Löjtnanten Lindberg skall deltaga i rlP r ckog

nocPringar, so m äro avsedda att utföras under Kungl. 

VästNbottPns J'('g<?mentPs office rsöYningar unde t· tidPn elen 

6-ll innevarande> månacl. 
•) K:r 747. - KomnwndörPn Krusensti0rna skall unrl(-'l' sin 

genom g. o. n :r 46:'l/1913 anbefa ll<l a kom nwncl e ring såsom 

anlchtingsehd för Stockholms rekrytanlelning tillika up

pehålla s in b(•·f'<Jttning såsom stabschef i in spC'ktörcn av 

flotta n s ö1·ninga r till sjöss sta b. 

>> X:r 748. - Löjtnanten ::\uma tillåtes a tt i colutet :w oktohrr 

månad 1918 avHigga kompletteringsexamen i artill0ri och 

fysik vid sjök ri gshögskol an. 

>> X:r 749. - Underoi'ficerare och manskap skola tillsvid >ll'e 

Yara kommencleradP å Yissa jagare och t orpedbåta r. 

>> X : r 750. - Torped beredskap skall a n ordnas vi<l flottans 

statimwr i enlig·het med bestäuunrlse rna i g. o. n:r 726i19e 
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med iakttagande• aY att p. 5 i nämnda g. o. skall erh å lla 

förändrad lydelse. 
2. :i'J:r 751. - Kommendörkaptenen a1· 2:a gr. Lilj enc rantz 

och löjtnanten Friis skola från och med elen 8 dennes till 

och med elen 80 september 1914 tjänstgöra , elen förro så

som chef för Stockholms torpedberedskap och elen sena re 

å Stoc],holms station fö r öuig tjänstgöring. 

N :r 758. - I<aptenen Wiborn skall från och med elen 6 i n

nevarancle månad ställas till f. el. högste befälbavar<?n ÖYer 

1918 års kustflotta förfogande. 
>> N :r 754. - Chefen för kustartilleriet bemyndigas att kom

m<?nclera en officer v id kustartilleriet såsom tillfällig för

stärkning a\' sta bspersona len. 
~:r 755. - Kaptenen von Horn skall för särskilt uppdrag 

tjänstgöra i ma rinstaben. 
K :r 756. - De från sjökrigsskolan inneva rande höst ut<?xa

mineracle unelerlöjtnanterna vid flottan skola genomgå be

fälskurs å Karlskrona och Stockholms rekrytavd elningar. 

N :r 757. - I akttagelser be träffande kommendernig a" per

sonal å till rustning anbefallda fartyg unele r nästkornman

de vinter. 
>> ~:r 758.- Löjtnimten Olsson skall t j änstgöra såsom flagg

adjutant i al'clclningschefcns för Karlskrona rekryta\'Clcl

nin g stab i stället för löjtnanten Kilman. 

4. ~:r 760. - Den genom g. o. n :r 557/1913 anbefallda s ignal

skolan skall avslutas elen J8 inne1·a rancle månacl. 

>> N:r 761. - De sjökadetter, som innevarande vi nte r skola 

genomgå förb e redande kurs ombo rd skola embarkera å 

pansarkryssaren Fylga. 

>> :i-J: r 762. - Kommendering av officerare Yilka under inne

varande arbetsår i sjök ri gshögskolan skola Yara rPpetitörer 

därstädes. 
>> N :r 763. - översten i kustart illeriet W r angel beYiljas 

tjänstledighet uneler ticlen 8 oktobe r-7 nove mber 1913. 

6. ~:r 764. - Inspektion av skoleskadern skall av inspektö

ren av flo tta ns övningar till sjöss förrättas uneler den 21 

inneva rande månad. 
>> N :r 765. - Kommendörkaptenen av 1:a gr. Sparre. kapte

nen Aker rnark och mariningenjören Löfven skola från och 

med elen 7 dennes stå till chefens för marinsta ben förfo

gande. 
>> N :r 766.- Kommenderingar av personal till marinens flyg

skola jämte program för övningar och unele rvisning m. m. 
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Okt. 7. N :r 767. ~Mariningenjören Göransson skall tjänstgöra så-
som stabsingenjör i avdelningschefens för Stockholms re·· 
krytavdclning gen0in g. o. n:r 463/1913 anbefal lda stab. 

>> 9. 1\:r 768. ~A pansarkryssaren Fylgia skall under dess ge-
nom g. o. n:r 463/1913 anbefallda. expedition anordnas re
krytskola. för de till 3:c ].;-la ss sjömän karl skrivn a skepps
gossar. 

» 10. N :r 769. ~ Bestämmelser fö r utt agnin g till y rkesgrena r av 
de sk eppsgossar tillhörande Karlskrona och Stockholms 
stationer, vi lka. beräknas att hösten 1914 kunna ka rlskriYas. 

>> » K :r 770. ~ Kaptenen Ekelund skall för deltagamle i dc 
sakkunnigas arbeten för utredning rörande för enklin g av 
marinens r edovisnin gsväsende m. rn. in ställa sig i Stock
holm den 16 innevarande månad. 

» >> N :r 771. ~ Tillstånd för kaptenen U n ger >ltt bära honom 
t illdelade franska hcderslegionen. 

» » N :r 775. ~ Medgivande för nordamerikanska uml ersåten 
Mr Price Gollier att avlägga besök vid marinens i Stock
holm utom varvet befintliga etablissemang oeh cliir ull(ler 
närva ra vid elementära övningar å sta tionen . 

>> ll. N :r 776. ~ Marinläkaren Edholm skall såsom e::dn1 Hi.kare 
tjänstgöra å Stockholrns station från och med den 15 inne
va rande månad intill u tgången av april må nad näst kom
mande år. 

» » ,\f :r 777. ~ Instruktion för avdelningschefen Hi r Stock
h olrns rekrytavdelning. 

>> >> 1\ :r 778. ~ I ns truktion för a Ydeln ingschdPn fö r l\. a riskro
na rekrytavdelning. 

>> N :r 779. ~ Sekonderna å pansarbåtarn a Aran, \Vasa och 
Tapperheten under dessa fartygs genom g. o. n :r 463/1913 
an befallda expedition skola från och med den :30 inneva
rande månad i Karl skrona biträda Yid fa r t:vgcns utrustan
rle för ifrågavarande expedition. 

" >> N :r 780. ~ Komm endante n i Alfsborgs fästning bemyndi
gas bereda statsrevisorerna t illf älle att Yid de ra s besök i 
Göteborg innevarande månad bese ti ll fästningen hörande 
verk och lokaler. 
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N :r 781. ~Avpollette rin g frå n skolesk adern av rlc 3:a klass 
eldare som skola tjänstgöra å F ylgia. 
N :r 783. ~ stationsbefälhavaren i Stockholm skall ställ a 
8 å stationen tjänstgörande subaltern officerare ti ll chefens 
fö r marinsta ben förfogande . 
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