1913.
76:e årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.
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Ma rinl äk a ren af 2:a graden G. H. Elander erhåller sökt
afsk ed från och m ed den 1 oktober 1912.
Anvisas 6,000 kronor f ör under söknin g rörande anläggande
})
af k oldep å m. m. samt torpedinskjut ningsstation å Stockho1ms skärg ård.
E n lämplig 45 cm. torp ed f å r utan ersättning utlämnas till
})
ch efen för Vaxholm s ku startillerir egemente i och för
spr ängning.
Antagnin g af sk eppsgossar får verk ställas den 31 oktober
})
i stället för den 30 september 1912.
Afsk ed f r än krigstjän st en f år meddel as 2 :a kl. SJOmannen
))
vid 4 :c m atroskomp aniet n :r 113 L H. Danielsson.
))
R ikst elefon får anordnas till Göteborgs kontrollst ation.
Kadettunderofficer en n:r 98 Ericsson f år, ehuru h an under
två p å hvaranclra följ ande sjöexp editioner förkl ar at s.
ol ä mplig för örlogstj ä nsten, fortsätta vid sjökrigsskolan
fö r att aflägga sjöofficer sex amen.
Resolution på afsk ed med pension för kommendörk apten en
~3.
af l: a graden C. A. F . P :n Rosen s värd.
F ullmakt för K. H. A. P :n Rosen svärd att vara k ommendörkapten af 1:a gr aden vid Kungl. flottan.
D :o för frih erre C. E . L. Liljencr antz att vara cl: o af 2:a
g r aden 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
lö nefy llnad.
})
Fullm akt för J. E. Ki.n nm an att va r a mariningenj ör af 1:a
gr aden.
Förordn ande för S. A. Samzelius att t illsvidare va r a d :o
af 2:a gr aden.
Resolut ion å lön för marinin genjörern a af 1: a g raden A.
"
W . L indg ren och Y . F . Schoern cr.
F ör or dn ande för C. C :son Böös och G. E. H olmber g att
>>
va r a extra ingenjörer vid mariningenjörkåren fr. o. m ed
Llen l okt ober 1912.
Fullmak t för L B. D alsjö at t var a m a rinläkare af 2 :a g r a'>
den vid m ariningenj örk år en i flo ttans r eser v.
27. U nderlöj t n anten vid Kungl. flo t t an g refve A. H . V. Mörner e rhåller afsk ecl m ed rätt att såsom lönlös i fl ott an
kvarstå.
Mar inunclm·intenclenten R. T . Olsson L ander erh åller sökt
"
afskecl.

~ 0.
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27. Beslutes rörande tillträde för brittiska militä rp ersoner 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 bibehålla dagaflöning under tjänstledighet för idkande af
språkstudier i Ryssland.
))
D :o G. D. R. F rendin erhåller 491 kronor 40 öre såsom ersättning f ör k ostnader för deltagande i en prak t isk studiekurs.
))
Underofficerskorpr alen n :r 129 N. A. Svensson f år meddelas
afsked, där est h an erh åller sökt anställnin g vid Ost-Asia:
t iska kompaniet i Göteborg.
))
Reser vund 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.
4. 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 fråg a
om ett af marinförvaltningen medclel aclt förordnande.
Förordnande för kommendörkaptenen af 1: a gr aden grefve
C. A. W ach t meister att med bibehållande af befattningen
såsom chef för sjökrigsskolan vara chef för sjökrigshögskolan fr ån och med elen 12 oktober 1912 tillsvidare uneler
den tid chefen för sjökrigshögskolan bestrider befatt ningen såsom chef för underofficers- och sjömanskårerna i
Karlskrona.
>>
Belopp et af kadetts t erminsafgift vid sjökrigsskolan under
läsåret 1912-1913 bestämmes till 75 kronor.
>>
Förre båt smannen M. A. J :son Ro gsta erhåller oafsedt
unelergångna bestraffningar reglementsenlig p ension.
6. Fullmakt för frih erre L. C. Posse att var a mariningenjör
af 2:a gr aden vid ma riningenjörkåren i flot t ans reserv.
>>
Tillsät t es en kommitte för utredning betr äffande byggande
af en pansarbåt af F -t ypen och för ordnas t ill ordförande
konteramiralen S. A. Lindman samt t ill ledamöter öfver·
ingenjören J. A. Brinell, verkställande direk t ören i brand·
och lifförsäk ringsbolaget Skandia, vice h är adshöfdingen
K. G. I-Ierlitz samt ingenjörerna W . J akobsen och A. F.
Wiking.
))

))
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7. Fö rordn as öfvc rdirektören B. J akobsson-Bergqvist

a tt i
egenskap af censor öfve rvar a kompletteringsexamen vid
Ku ngl. sjökrigsskolan.
11. Fullmakt för A. Grunberg a tt vara mariningenjör af 2:a
g raden vid mariningenjörkåren.
F örarnande för mariningenjören af 2:a graden vid mariningenjörkåren i flottans reserv friher re L. C. Posse att
under den tid mariningenjören S. A. Samzelius bestrider
ma riningenjörtjänst af 1:a graden vara mariningenjör af
2 :a graden vid m ariningenjörkåren.
Fullmakter för C. M. Jakobsson, G. N. Österdahl och B. G.
A :son Dalmark att vara marinunderintendenter vid marin intenclenturkåren.
Resolution å afsked för reser vlöjtnanten i f lottan J. E. T.
öst erber g.
F ullmakt för G. A. Salomonsson att vara reservunderlöjtn ant 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.
E n telefonapparat får anskaffas för advokatfiskalen i mar införvaltningen.
>>
E n t elefonapparat får uppsättas för underofficerarna i stat ionsbefälh afvarens vid flottans station i Stockholm expedition.
»
Löjtnanten vid Kungl. flottan K. G. P. Dyrssen erhåll er
fl yt tningshjälp med ett belopp af 29 kronor.
>>
Beslutes rörande sjöaflöning för ombord kommenderad
båtsman.
Lotskaptenen E. A. Sm ith erhåller t j änstledighet på grund
af läkm·betyg under tid en 1 oktober-31 december inneva rande år.
»
F ullmakt för J. A. Hultman att vara fyringenjör hos lotssty relsen.
>>
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 by ggande af en pansarbåt af F-tyqen utses ingenjör S. G. Bremberg såsom
ledamot i stället för ingenjören A. F. Wiking, som på beg äran entledigats från ledamotskap i kommitten.
))
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Styrmannen B. D,a hlman får vinna inträde i sjökaptens.
klasson vid navigationsskolan i Härnösand utan h inder
af att han ej innehar tillräcklig sjötjänsttid.
>>
Anvisas tillh opa 8,500 kronor såsom ersättning åt tillkallade sakkunniga för utgiva nd E' af ny upplaga af rE'glemen.
tet för marinen, del J.
>>
R ese rvunderlöjtnanten S . .J. Sven sso n erhåller uppskof till
år 1914 med hono m år 1913 åliggande repetitionsöfning.
>>
En brittisk underså te, ombud för firman William Boardmoro & C :o, Limited, får under högst 14 dagar besöka flottans 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 . Sundbl ad erhåller er sättning 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 motorbåta r för nämnda verks
behof.
>>
R eso rvlöjtnanten N. B. Ulfst r and Rosencrantz e rh åller 372
kronor såsom ersättning för under sommaren 1912 utfö rdt
sjömätningsarbe't e.
>>
Beslutes rörande extra lönetillägg t ill förre navigationsskolläraren A. G. Berg.
Beslutes rörande åtgärder för und e rl ättande af rekap itulat ion vi d sjömanskåren.
Chefen för sjöförsva.rsclepartemen te t erhåller bemyndigande att tillkalla högst fem sakkunni ga jämte en sekreterare
för utredning rörande lönareglering vid lotsverk et m. m.
>>
D:o d:o cl:o att tillkall a högst f em sakkunniga att samtidigt 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 j änstledighet för sj ukelom
unele r ticlen 22-25 oktober 1912 och förordnas kanslididet
grefve F. W ran gel 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.

K. Br. 1912. ()kl.
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Fullmakter för 19 kaelettunderofficerare att vara unclerlö jtnanter vid Kungl. flottan.
Unelerlö jtnants förmåner såsom arfvocle, att utgå af dc
lllcclcl, som till fö ljd af vakanser inom kaptensgrad en fin nas disponibl a, 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 p å 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 kostn ad 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 sjöman shus inskrifna elever aflägga examina (sjökapte ns-, sty rm ans- och skepparexamen af 1.:a och 2:a
k lass samt maskinistexamen af ·1:a, 2:a och 3:e klass).
Unelerlö jtnanten vid Kungl. f lottan H . A. Broms erhåll er
er sättni ng m ed 150 kronor för erlagd terminsafgift vid
tekn iska högskolan.
T re kaeletter erh å ll a befrielse från erl äggande af terminsafgifte r vid sjökrigsskolan l äsåret 1912-1913.
Mcd de las tillstå nd 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 aug usti befri else från erläggande af fyr och båkafgift.
Skeppsgossen vid 2:a skeppsgossekompaniet n:r 15 G. Hansson får meddel as sökt afsked.
Förre timmerm annen Per Eriksson erh åller ett unelerstöd
fö r en gång af 50 kronor.
Expeditionschefen i sjöförsvar sdepartementet 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. Wrango l t ill vika rie.
To rp edberedskap, som i komm ando väg anbefall es vid stat ion af flo ttan , förklara s i f råga om chefs bestraffningsrä tt vara likställd med sk ola, som afscs i nådiga kungöI"Plsc n elen 25 · november 1910.
Komme ndörkaptenen vid Kungl. flottan N. S. T. Ankar<:ro na erh ålle r på ansökan afskecl från beställning vid
Kungl. flottan.

K. Br. 1912. Nov.

1.

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

))

>>

Beslutes rörande förskjuten kostnad för inlösen af vissa
inventarier och redskap tillhörande Alfsborgs fästningsbyggnad.

))

>>
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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.

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

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

25.

Ersättning med 200 kronor får utgå för uppehållande af en
bataljonspredikantsbefattning vid flottans station i Ka rlskrona.
))

>>

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

26.

Kadetterna vid sjökrigsskolan n:r 48 Adlerstråhle och n: r
82 ·Tom berg förklaras godkända den förre i 6 :e landklassens och den senare i 4:e sjökl assens fordringar.
))

>>

Beslutes rörande förordnande i anledning af lotkaptenen

E. Smith bevilj ad tjänstledighet.
))

,

Anvisas 550 kronor 4 öre för uppehållande af två ordinarie 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 ve rkställande 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. Bremberg erhålla 500 kronor i ersättning för särskildt arbet e.
>>
Bifalles gjord framställning från nämnde chefen å pansar·
kryssaren Fylgia om l ån af uniformskappor från Karls·
krona kustartilleriregemente.
6. Till sakkunniga för verkställande af utredning röran de
skeppsgossekårerna utses: kommendörkaptenen friherre A·
T. C. Gyllenkrok samt kaptenerna vid Kungl. flotta n A·
R. Fröding och J. A. F. Eklund.

LI.

:28.

»

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 beviljas 2 månaders utrikes tjänstledighet från och med
den 1. januari 1.913.
N :r 729. - Underlöjtnanterna Wallenberg, Engwall, Båge,
Ågren, Bexelius, Mörner, Zimmerman, Hofberg, Hedenström och Wiedemann skola tillhöra flottans station i
Stockholm; underlöjtnanterna Anderberg, Naumann, Pal mqvist, 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 tjänstgöra såsom chef för skeppsgossekåren i Marstrand i stället för kommendörkaptenen Ankarctona.
N :r 732. - Bemyndigat chefen för kutartilleriet att kommendera 2 korpraler eller 2. kl. kustartillerister att vid
Stockholms gniststation genomgå kurs under omkring 5
månader räknadt från och med den 1 nästkommande november.
N :r 733. - En rustmästare tillhörande Stockholms station skall beordras att under högst 1.4 dagar från och m ed
elen 30 innevarande månad vid aktiebolaget Bofors-Gullspångs verkstäder vid Bofors under därvarande kontrollofficers 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 personal å i Karlskrona rekrytafdelning ingående logementsfartyget af Chapman.

G. O. 1912. Okt .
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N :r 736. Ofverstelöjtnanten frih erre W r angel skall
m ed utgå nge n af l äsåret 1912-1913 f r ånt r äda bef attningen såom l är ar e i kustfästnin gslära vid sjökri gshö gskolan.
N: r 737. - Den å p ansarkryssaren Fylgi a under dess fö rest åe nde expediti on komm enderade förr ådskonst apeln skall
för angifvet ända mål snarast möjligt inställa sig i Karlskrona.
30. N:r 738. - marin l äkaren Edholm skall tjänstgöra såsom
extra läkare vid Stockholms station fr ån och m ed den 1
no ve mber 1912 t ill och m ed den 30 april 1913.
>>
N :r 739. - Ch efsf arty get Drott sk all uppläggas.
>>
N :r 740. - R eservund erlöjtnanten Sjöholm beviljas 3 års
t jän stledi gh et fr ån och med den l n ovem ber 1912 för idkand e af in - och utrikes sjöfart.
31. N :r 741. - F astställda t abeller angifv ande för år 1913
dels för h va r och en af yrkesgren arn a sig n al-, torped- och
gnistm atros samt sk epps-, torped- och und ervattensbåteldare det hö gst a sammanlagda antalet m an sk ap och från
yrkesgrenen bcford rad e underofficerare, som m å finnas vid
lwardera stationen, dels högsta sammanl agda antalet ko rpraler och m eniga vid hvardera stati onen i nom sj ömanskårens olik a y rk esgr en ar, skola under ofvannämnda år
lända t ill eft err ättelse, h varjämte dessa tabeller jämväl
skola tj än a till ledning vid r ekryt erin gen innevarande år.
>>
N:r 742. - Vi ceamiral Sidner bevilj as t jänstledighet under tiden den 2--9 no vem ber 1912.
1. N :r 745. - Andrin g i in strukt ion för ch efen å pan sarkryssaren F ylg ia.
N :r 747. - En Stockholms station t illhörande underoffice r,
maskini st , skall ytterligare ställ as till marinför valtninge ns
förfogand e för att biträda vid öfvorvak and et af nybyggnad sarbet en A å mi nfarty get Clas Flemming vid Finnboda
varf.
>>
N :r 749. - R ese r vlöj t nanten Beekeman tillåtes att under
ett å r f rå n och med el en 1O november 191.2 idka utrikes
sjöfart.
2. N :r 750. - L öj t n a nten greve G. G. G. W ach t mcist er skall
fr ån och med don 6 innevarande m å nad i. och för särkildt
uppdr ag t j änstg·öra i m a rinför valtnin ge n.
N :r 751.. - N ämndc Afdclnin gschefens f ör Sto ekholms rekrytafdelnin g anhå llan att besätt nin gslistan för afd elningen m åt te ökas med en underofficer eller unde rofficerskorpral, afseeld at t för es tå afdclningen s market enteri, fö ra nleder ej n ågon åtg ilrd.
28.
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;-,: :r 753. - Löj t na nte n D ahlbeck bevilj as ytterliga re tjä nstledig het unde r t iclrn l -30 nove mber 1.912 för fortsatta
flygstudier.
X :r 754. - Reser vunde rlöjtn anten Guhde bevilj as tillstå nd
a t t under tiden 1. no vr m ber 1912-31 okt ober 1.91.4 idka u t r ikes sjöfart.
N :r 755. - Kanonb å ten Urcl sk:all förl äggas unde r r epar ation.
K :r 756. Vadsch efe rna vid flottan s b åda st ation er
skola under erforde rli g t id stå t ill mar i nför valtningens
förfogand e i S t oekholm för delta g ande i öfverl äggnin ga r
angåe nde a rbet spl ane r för fl ott ans va d å r 1.913 m. m.
X: r 758. - Uncl 0rl öjt nanten \Viedem ann sk all afgå fr ån
sin ge nom g . o. n :r 730/1.912 anbefalld a t jänst göring å
p an sarbåten Thule och f rån och m ed elen 6 dennes i stä ll et
t jänstgöra å pansarbåten Gö t a.
N :r 766. - Bifall till st ationsbefälhafvar ens i K arlskr ona
a nhållan att få elispone ra två pansarbåtsångslupar för
korpralskol ans öfninga l'.
K :r 767. - Bifall till chefens för kustartilleriet anh ållan
om bemyndigande att villkorligt utfärda tillfälliga bestämmelser angående kusta rtilleriets skolor och öfn ingar.
X :r 769. - Marinläk a ren af 2. grad en vid m arinläka rk år en
i flottans r ese rv G. Lilj enroth skall tillsvidare tillhöra
fl ottans sta t i on i stockhol m.
X :r 771. - Und er va ttensbåt en n :r 4 skall förlä ggas unel er
reparation.
N : r 772. - Seda n förklarats att torpedberedsk ap sk all i
fr å ga om chef s bestraffnin gsrätt vara likställd m ed sko la
ha r befa llts att ch ef för anbefalld torpedberedsk ap skall
i nn ehafva befälsrätt öfver beredskapens elever jämväl unde r de tider, då undervisning eller öfningar icke p ågå r vid
to rpedberedska pen.
N :r 773 ' /,. - R eser vlöjtna nten Brandt tillåt es att under
två år fr å n och med den l j anuari 1913 idk a ut rikes
sjöfa rt.
X :r 775. - Marindir ektören af 2. gr aden m. m. I. J. F alkma n och mariningenjören af l. graden S. A. Sa mzeli us
sk ola ställas till ma rin förvaltningens förf oga nde fö r att
deltaga i besiktningen af j aga ren Munin.
N :r 776. - Bifall t ill vad sch efens i St ockholm anhållan
att undervattensbåten Hvalen måtte obero ende af g äll a nde
lw redskapsbestämm else r. få fö rvara fullt benzinförråd ombo rcl.
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;\: r 778. - Marinläka ren af 1. gr. Lage rholm bevilj as
tjänstledi ghet under tiden 17 nove mber 19j 2-16 januari
1913 för studie r i utlandet.
N :r 780. - Rese rvu nderlöjtnanten Vult von Steyern beviljas 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.
N:r 785. - :Med fo rmul är att tillämpas vid afgifvande af
do uppgifter rörande sammanlagda antalet öfningsdagar
för sjöbov äringen, h vilka upp g ifter skola till K un gl. marinför valtningen insändas.
N :r 786. - R eser vunderlöjtn anten Solbe rg beviljas t illstånd att und0r tre år f rån och med den l december 1912
idka utrikes sjöfart.
N :r 787. - Styckjunk aren Ny bom till åtes bära Blekinge
skytteförbunds silfverm edalj .
N :r 788. - Inspektören af flottan s öfnin gar till sjöss skall
förrätta in spektion af Stockholms rekr ytafdelning med
början don 26 denn es.
N: r 789. - Utbildnings- och repetitionskurs för perso nal
vid lotsverket fr. o. m. den 9 januari-13 febr uar i 1913.
N :r 790. - Don pan sarbåt, h varå marinför valtningen den
4 innevarande måna d bemyndigats afsluta kontrakt, skall
tillhöra 1. fa rtygskl assen och Stockholm s 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 to rp edberedskap t jänstgö rande officer att
vara kommen der ad officer å ber edsk apen tillhörande -jagare å dag clå öfning under gång äger rum.
N :r 793. - In st ruktion för chefen å kanonbåten Svensksund.
N :r 794. - Torpedbåten n:r 7 skall förlä ggas uneler re·
paration.
K :r 796. - Tillåtelse för k apte nen m. m. C. O. Lindström
att bära riddarteck net af Preussiska Röda Oms orden, 3.
. klass.
N :r 797. - Fö reskrifter på gr un d af § 50 : 1 inskrifnings·
föror dningen, att i fråga om ordförande, l äkare och öfrig
biträdande personal samt r ullförin gsbefäl vid inskrifnings·
förr ättn in g f ör sjöman sh us lända till eft en ättelsc.
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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 va ra mariningenj ör af 2:a
graden vid mariningenjörkåren.
Förarnande för mariningenjören af 2:a graden vid mariningen jörkåren i flot t ans reserv friherre L. C. Posse att
unde r 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 marinin tenden turkåren.
Resolution å afsked för reser vlöjtnan ten i flo ttan J. E. T.
Österb erg.
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 unde rofficerarna i sta))
t ionsbefälhafvarens vid flott ans station i Stockholm expedition.
Lö jtnanten vid Kungl. flottan K. G. P. Dyrssen erh åller
flyttningshjälp med ett belopp af 29 kronor.
:Beslutes rörande sjöaflöning för ombord komm enderad
båtsman.
Lotskaptenen E. A. Smith erhåller t j änstledighet på grund
af läkarbetyg under tiden 1 oktober-31 december innevarande år.
Fullmakt för J. A. Hultman att vara fyringenjör hos lotsstyrelsen.
))
Ynglingen H . S. M. Friber g får antagas t ill sjökadett
ehuru han öfverskridit därför stadgad maximi ålcler.
Fem änkor eft er vid lotsverk et anställda personer erhålla
ett understöd med 100 kronor h vardera .
I kommitten för utredning rörande byggande af en p ansarbåt af F-tyqen utses ingenjör S. G. Bromberg såsom
ledamot i stället för ingenjören A. F. Wiking, som på begäran entledigat s från ledamotskap i kommitten.
))

))

))

))
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11.

Styrm an nen B. D;ahlman får vinn a inträde i sjökaptens.
klassen vid naviga tionsskolan i Härnösand uta n hinder
af att h an ej inneh a r t illräcklig sjötjänstti.d.
))
Anvi sas ti llhop a 8,500 kronor såsom ersättnin g åt tillka].
l ade sakkunniga för utgi vand e af ny upplaga af r eglemen.
t et fö r marinen, del I.
R eser vunderlöjtn a nten S. J. Svensson erhåller uppskof till
år 1914 med honom å r 1913 åliggande r ep etitionsöfning.
En brittisk undersåt e, ombud för firman William Beard.
more & C :o, Limitecl, f å r under hö gst 14 dagar besöka flott a ns vad i Karl skrona.
))
Beslutes rörande utl ä mning i visst fall till skeppsgosse af
ullstrumpor i ställ et för bomull sst rumpor.
))
Löjtn anten vid Kungl. flottan E. Sundblad erh åller ersätt.
nin g med 336 kronor 50 öre för en vid salu t ombord å
pansarkryssa ren Fylgia den 24 juli 1912 sk adad, honom
tillhörig paraduniform.
Två sjökadetter f å oafsedt vissa omstä ndighet 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.
R eser vlöjtnanten K. B. Ulfstrand Rosencrantz erh åller 372
>>
kronor såsom ersättning för unel er sommaren 1912 utfördt
.
sjömätningsarbet e.
Beslutes rörande extra lön etillägg till förr e n av igations·
>>
skollär ar en A. G. Borg.
Beslutes rörande åtgä rder för unrl erlä t tande af rekapitu la·
>>
t ion vid sjömansk år en.
Ch efen för sjöförsv arsdepartementet erhåll er bemyndigan>>
de att tillkalla h ögst fem sakkunniga jämte on sekreterare
för utredning rör ande 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 befordring sväsendet 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 .g refve K. G. Hamilton at t vara löjtnant vid cl :o.
>>
RPsolu t.ion å lön för löjtnanten A. Strindberg.
))
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L<'ullmald.er för 19 kad ettunderofficera re att Yara unclerlöjtnanter vid Kungl. flottan .
Un derlöjtnan ts förmå ner såsom arfvocle, att utgå. af do
nJedcl, som till följd af vaka nser inom kaptensgraden finn as disponibla, erh åll a sju n yutn ämnd a unclerlöjtnanter.
Ful lm akter för C. H . T. Ekst röm och T. A. Ericsson att
vara unelerlöjtn ant er i Kungl. flottans r eserv.
D :o för tre kaelettund erofficera re att vara underlöjtnanter
vid kustartilleriet.
R esolution på und. besvär af marinintendenten C. Ekm an
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 karto r till en engelsk esk ade r m. m.
Fö roskrifves att för eståndarn a vid navigationsskolorna i
r iket skola till vederbör ande sjömanshus gö ra anmälan
nä r vid sjöman shu s inskrifn a eleve r aflägga examina (sjö],aptons-, sty rm a ns- och sk opparexamen af 1:a och 2:a
k lass samt maskinistexamen ·af 1:a, 2:a och 3:e klass).
Unelerlöjt nanten vid Kungl. flottan H. A. Broms erhålle r
ersättning mod 150 k ronor för erlagd t erminsafgift vid
t ekniska hö gskolan.
T rt> kaeletter erh å ll a befrielse fr ån erläggande af termin s·
afg ifter 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 nove mber 1912 besöka Malmö hamn.
Brittiska ångfartyget City of Vienna erh åller uneler besök
i Stockholm i augusti befri else från erl äggande af fy roch båkafgift.
Skoppsgossen vid 2 :a skeppsgossekompaniet n :r 1.5 G. Hansson få.r meddelas sökt afsked.
Förr e timmermannon Per Eriksson erhåller ett unelerstöd
för en gång af 50 kronor. ·
Expeditionsch efen i sjöförsvarsdep artementet E. J. C.
>>
P lanting-G yll enbåga erhåller t jänstledi ghet för sjukelom
unele r tiden 26 oktobe r- 8 november 1912 och föro rdn as
kanslirådet grefve F. W r angel till vikarie.
To rpeclbereclskap, som i komm andoväg a nbefalles vid sta>>
t ion af flottan, förkla r as i f råga om chefs bestraffni'ngsrät t va ra likst älld med skol a, som afscs i n åd iga kungöl'('lsen elen 25 · november 1910.
1. Kommcnclörkapt onon vid Kungl. flottan N. S. T. Ankarerona erhåller p å ansökan afsk ecl från beställning vid
1\:ungl. flottan.

:23.
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1.

Tolf r eservunderlöjtn anter utnämnas· och förordn as att vara
r eservlöjtnanter i flottan.

))

»

Beslutes rörand e försk juten kostnad för inlösen af vissa
in ve ntarier och r edskap tillhörande Alfsborgs fästn ings.
bygg n ad.

))

>>

))

>>

En mariningenjör f år beordras afresa till Engla nd, Tysk.
land och Frankrike för att und er en tid af högst sel(
veckor taga närmare känn edom om konstruktionen af
dubbl a torpednät till skydd mot sj älfgående torpeder.
Ersättning med 200 kronor får utgå fö r upp eh åll a nde af en
bataljonsp redikantsbefattning vid fl ottans station i Karlskrona.
Eki peringsstipendier med 600 kronor får utgå till en hvar
af till underlöjtnanter utnämnde T. V. H. Thoren, Y . S.
D ah l och E. R. Palmgren.
Kadett e rna vid sjökrigsskolan n :r 48 Adlerstr å h le och n:r
82 Tombe rg förkl aras godkända den förre i 6: e landklassens och den senare i 4 :e sjöklassens fordringar.
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>>

))

>>
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Bes] u t es rörande förordnande i anledning af lotkaptenen
E. Smith bevilj ad tjänstledighet.
Anvisas 550 kronor 4 öre för upp eh ållande af två ordinari e lär arbefattningar vid navigationsskolorna.

Beslutes rörande antagande af anbud å leverans af skrof,
ångturbinmaskin och ångpanneanlä ggning af en 1 :a kl.
pansarbåt.
D:o d:o d:o lever ans af vertikala bepansringsm at erielen
>>
för en pansarbåt af F-typen.
En hvar af sakli:unniga ledamötern a i kommitten för verk>>
ställ ande af utred ning och afgifv ande af ytt rande i fråga
om byggande af en 1:a kl. pansarbåt öfveringcnjören J.
A. Brinell samt ingenjörerna W. J akobsen och G. Bremberg 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 ve rkställande af utrednin g rörande
skeppsgossekårerna utses: kommendörk ap tenen friherre A.
T. O. Gyllenkrok samt kaptenerna vid Kungl. flottan A.
R. Fröding och J. A. F . Eklund .

Q]<t.

LI.

geno m g. o. n :r 302/1912 anbefalld kurs vid Kungl. sJ okrigshögskol an; löjtnanten Måhlen skall afgå från gen om
nyssn ämnda 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 december 1914.
25. N :r 726. - Vid hvardera stationen skall från och m ed
den 1 nästkommande november och tillsvidare anordnas
to rp edberedskap enligt bestämmelsern a i g. o. n :r 746/1910
m. m.
N :r 727. - Kommendörkap te nen af 2. g r. Schneidler beviljas 2 månaders utrikes tjänstledighet från och med
J en 1 januari 1913.
26. N :r 729. - Und erlöjtnanterna W allenberg, Engwall , B åge,
Åg ren, Bexelius, Mörner, Zimm erman, Hofber g, H edenst röm och Wiedemann skola t illhöra flott ans station i
Stockholm; unelerlöjtnanterna Anderb erg, Naumann, Palmqvist , Hamilton, Thoren, Wahlquist, von Bornsteclt, D ahl
och Sterner skola tillhöra fl ott ans sta tion i Karlskrona ;
unele rlöjtnanten i flottans r ese rv Ekström skall tillhöra
flotta ns station i Stockholm ; underlöjtnanten i flottans
reser v T. · A. Ericsson skall tillhöra flott ans station i
Ka rlskrona.
K :r 731. - Kommendörkapten en de Brun skall från och
och med den 1 nästkommande november tillsvidare t jänstgö ra såsom ch ef för skeppsgossek år en i Marstrand i stället för komm endörkaptenen Ankarcrona.
N :r 732. - Bemyndigat chef en för lmtartilleri et att komme ndera 2 korpraler eller 2. kl. kustartillerister att vid
Stockholms gniststation genomgå kurs uneler omkring 5
månader rälmaclt fr ån och m ed den 1 n ästkommande november.
28. N :r 733. - En rustmästare til lhörande Stockh olms station skall beordras att under högst 14 dag ar från och med
elen 30 inneva rande månad vid aktiebolaget Bofors-Gullspångs verkstäder vid Bofors uneler därvarande kontrollofficer s ledning sätta sig in uti konstruktion, skötsel och
vå rd af 12 cm. k. M/11 jämte l avettage m. m.
N :r 734. - Bestämmelser angående kommendering af p ersonal å i Karl skrona r ekrytafclelning ingåe nd e logementsfa rty get af Chapman.
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N :r 736. Ofverstelöjtn anten friherre W r angel skall
med utgången af läsåret 1912-1913 frånträda befattningen såom lärare i kustfästnings lära vid sjökrigshögsk olan.
»
N:r 737.- Den å pansarkryssa ren Fylgia under dess förestående expedition kommenderad e förrådskonsta peln skall
för angifvet ändamål snarast möjligt inställa sig i Karlskrona.
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 ap ril 1913.
>>
N :r 739. - Ch efsfartyget Drott skall uppläggas.
>>
N :r 740. - Reservunderl öjtnanten Sjöholm beviljas 3 års
tjänstled ighet från och med den 1 november 1912 för idkande af in- och utrikes sjöfart.
31. N :r 741. - Fastställda tabeller angifvande för år 1913
dels för hvar och en af yrk esgrenarna signal-, torped- och
gnistmatros samt skepps-, torped- och undervattens båtelelare det högsta sammanlagda antalet manskap och frå n
yrkesgrenen befordrade underofficera re, som må finnas vid
hvarclera stationen, dels högsta sammanlagda antalet korpral er och meniga vid hvarclera stationen inom sjömanskårens olika yrkesgrenar, skola uneler ofvannämncla år
lända t ill efterrättelse, hvarjämte dessa tabeller jämväl
skola tjäna till ledning vid r ekryteringen innevarande år.
>>
N: r 742. - Viceamiral Sidner beviljas tjänstledighe t under ticlen den 2-9 november 1912.
1. N:r 745.- Andring i in struktion för chefe n å pansarkryssm·en F ylgia.
N :r 747. -En Stockholms station t illhörande underofficer,
m askini st, skall ytterligare ställas till marinförvalt ningens
förfogande för att biträda vid öfvcrvakandc t af nybyg gnadsarbetena å minfartyget Clas Flemming vid Finnboda
vad.
K :r 749. - Reservlöjtnan ten 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. Wachtmeiste r skall
f rån och med elen 6 innevarande månad i och för särkilclt
uppdrag tjänstgö r a i marinförvaltn ingen.
>>
N: r 751. - Nä mnclc Af del nin gsch efcns för Stockholm s rel,rytafdelning anh ållan att besättningsli stan för afdelni ngcn m åtte ökas med en und erofficer eller unde roffi cerskorpral, afsedel att förestå afcl elnin gcns marketenteri , föran leder ej någon åtgärd.
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f\ :r 753. - Löjtnanten Dahlbeck bc\·iljas yt terligare tjänstledighet under t iden J-30 november 1912 för fortsatta
flygstuelie r.
X :r 754. - Rese rvund e rlöjtnanten Guhcle beviljas tillstånd
att under ticlen 1 november j 912-31 oktober 1914 idka utrikes sjöfart.
N :r 755. - Kanonbåten Urcl skall fö rl äggas under reparation.
X :r 756. Vadschefern a vid flott a ns b åda stationer
skola under erforderlig tid stå till marinförvalt ni ngens
förfogande i Stockh olm för deltagande i öfve rläggningar
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 m ed den 6 dennes i stället
tjänstgöra å pansarbåten Göta.
N :r 766. - Bifall till stationsbefäl hafvarens i Karlskrona
anhållan att få disponera hå pansarbåtsån gslupar för
korp r alskolans öfningar.
X :r 767. - Bifall till ch efens för kustartille riet anhållan
om bemyndigand e att villkorligt utfärda tillfälliga bestämmelser angående kustartillerie ts skolor och öfningar.
~ :r 769.- Marin l äkaren af 2. graden vid marinläkarkå ren
i flottans reserv G. Liljenroth ska ll t illsvidar e ti ll höra
flottans station i Stockholm .
N :r 771. - U ndcrvattensb åten n :r 4 ska ll förläggas under
reparation.
N :r 772. - Sedan förkl arats att torpedberedsk ap skall i
fråga om ch efs bestraffnings rätt vara likställd med skola
har befallts att ch ef för anbefalld torpedberedsk ap skall
inneh afva befälsrätt öfver ber edskapens elever jämväl under de tide r, då under visning eller öfningar icke pågår vid
to rp ed beredskapen.
N :r 773 'f,. - Reservlöjtna nten Brandt tillåtes att under
två år från och med den 1. j an uari 1913 idka utrikes
sjöfart.
N : r 775. - Marindirektö ren af 2. graden m. m. I. J. Falkman och mariningenjö ren af 1. gr aden S. A. Samzelius
skola stä ll as till marinförvaltn ingens förfog ande för att
rleltaga i besiktn ingen af j agaren Munin.
~: r 776. Bifall till vadschefens i Stockholm anhållan
att undervattens båten Hvalcn måtte oberoende af gällande
heredskapsbe stämmelser. få förvara full t benzinförråd omborcl.
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X :r 778. -

Ll V.

Marinläkaren af 1. gr. .Lagerholm bevilj as
tjänstledighet und e r tiden 17 november 1912- 16 januari
1913 för studier i u tlandet.
N :r 780. - R eser vunderlöjtnanten Vult von Steyern beviljas tre år s tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart .
N :r 781.. - Kaptenen C. G. Falck skall ställas till statsr ådets och che:fcns fö r K ungl. sjöförsvarsdepartementet
förfogande för att bitr äda 4. försvarsberedningen.
N :r 785. - Med form ul är att tillämpas vid afgifva ncle af
dc uppgifte r rörande sammanl agda antalet öfningsdagar
för sjöbeväringen, hvilka uppgifter skola till Kungl. marinförv al tningen insändas.
N :r 786. - R eservunderlöjtnanten Solberg beviljas tillstånd att uneler tre år frå n och med den 1 decembe r 1912
idka utrikes sjöfar t.
N:r 787 . - Styck junka r en Nybo m t ill åtes bär a Blekinge
skytteförbunds silfv ermeclal j.
N :r 788. - Inspektören af fl ott ans öfningar t ill sjöss skall
förrätta inspektion af Stockholms r ekrytafclelning med
· början elen 26 dennes.
N :r 789. - Utbildnings- och r epetitionskurs för personal
vid lotsverket fr. o. m. den 9 januari-13 februari 1913.
N :r 790. - Don pansarbåt, h varå ma rinförvaltningen den
4 inneva rande må n ad bemyndigats afsl utå kontrakt, skall
ti llhöra 1. fa rtygskl assen och Stockholms station och bära
namnet >> Sverige>> .
N:r 791. - Löjtnanten A. Ottosson skall t j änstgö r a som
ad ju tant i sjöförsvarsdep artementets kom m ancloexpeclition.
N :r 792. - Stationsbef älh afvarna vid flotta n s st ationer
må beordra vid torpedber edskap tjänstgörande officer att
vara kommenderad officer å beredskapen t illhörande jagare å dag då öfning unele r gång äger r um.
K :r 793. - Instruktion för chefen å kanonbåten Svensksund.
N :r 794. - Torpedbåten n :r 7 skall förläggas under reparation.
N :r 796. - Till åtelse för kaptenen m. m. C. O. Lindström
att bära riddartecknet af Preussiska Röda örns orden, 3.
k l ass.
N :r 797. - Föreskrifter på grund af § 50: 1 inskrif ningsförordning en, att i f råga om ordförande, läkare och öfrig
biträdande person al samt r ullfö ringsbefäl vid insk r if ningsförrättn in g för sjömanshu s l ända till eft errättelse.
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D:o fö r cl:o · af utred nin g rörande befordringsväsendet vid .
Kungl. flot tan utses ami r a len J. W. L. Sidner, kommendören S. J. T. C. Ankarerona oc h kaptenen vid Kungl.
flo ttan C. H. Akerm ark, elen sistnämnde jämväl såsom
sekrete rare, h varjämte utses kommendörkaptenen H . A. M.
Eneström och kapten en vid Kungl. flottan G. S. N. de
Broen att deltaga uti if råg avarande utredningsa rb et e i
h vacl angår befordringsförh å ll ande inom officerskåren vid
Kun gl. flo ttan.
7. D :o fö r el :o af utredning rörande löner eg le ring för l otsstyre lse n utses hofmarskalken grcfve J>. O. L. Klingspor, sergeanten K. A. M. Joh a n sson Martin , redaktören N. A.
~ ilsso n i Kabbarp och extra byråch efen, frih err e C. G E.
Leij on hufvud.
8. U nde rlöjtn anten vid Kungl. flottan J. W allenberg erh ålle r
sökt afsked m ed tillstånd att k var stå i Kungl. flottan s
reserv.
, Mari nläkarem af 2 :a graden G. Liljenroth erh åller sökt
afskecl m ed t illstånd att va ra marin] äkarc af 2 :a g r aden
vid marinläkarkå r en i flottan s r ese rv.
>>
Lö jtnante n i Kungl. flottans r ese rv A. D.e llwik erh åller
sökt afsked.
Till magasinskontroll a nt vid flottan s station i Karlskron a
under år 1913 förordnas k aptenen A . E. E. Hagens.
>>
A nvisas högst 4,000 kronor till anskaffande af yllevantar
ti ll r ekrytavdelninga.rna vi d flottans stationer.
Bifalles gjord fi:amställning om öfverflyttning af fartygsmodeller m. m. från gamla r ik sbankshuset t ill sjökrigsskol an.
Beslutes rörande t äck ande af brist i medelsan visninge n till
t ryckning af beskr·ifningar öfve r viss kustartillerimaterieL
Ytte rli ga r e tre rikstelefon appar ater få upp sättas inom mar införval tni ngens lo kale r.
>>
En rikstelefonappar at får uppsättas in om sjökartaverkets
hus.
Sjö rullföringsbiträclet i M almö C. O. Wicks t röm erhåller
f ör tiden "'/ 8- 10 /, 1912, då h an fullgjort sjö rullföringsområdesbefälhafvar ens tjänsteåligganden, en ersättning af
två kronor om dagen .
.Beslutes röran de di sposition af arfvocle fö r prästerliga
fönättningar å Gottska. Sandön.
>>
Aflidne ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E . Holms två
döttrar erh ålla ett understöd af tillhopa 300 kronor.
6.
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f. l;ronolotsen E. Ersson erhåller ett understöd af 80 kran.
0
Exp editionschefen å sjöförs\'arsdopa rtcmcntot E . J. ~·
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 förorduor
as
kanslirådet F . Wrangel till Yikaric.
Uifli rdas Yissa änclraclo bestli rnmcl se r i fråga om laguin
g
m. m. af dc vä rnpliktigas beklädn.aclspcrsecllar.
J 3 . Ji'örordnas amanuensen hos Kungl. lotsstyrelsen M. A. Fors.
num att Ya ra sekrderare hos sakkunniga för utredning a!
lönereg-lering för lots1·o rket.
J .J. l ,öj1n,mtc•n Yi<l Kungl. f lottan R. ~I. Yon Heidenstam er.
h å ller p :l ansökan a fskNl medrätt att sil 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 studie r esa .
_\m·.i sas 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 utbetaJa s dt inncsUemk Yitesbdopp . 36.:30'1 kronor. so m leverant ör<>n af u mlt'n·nitensbåten Ih,il cn på grund af fö rseHar! l l'l' l'!'Hn s f:'\it Yidkiinnas.
))
Tddon :får anol'(lnn s i lotsuppa ss ningslokalen å Bönan
m ed 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 r örande an st äl l amlc ,tf ytte rli ga re en assistent
Yi ll JJau1isk-mcteo rologiska byrå n.
:.\1: a rin förnlt ningcn 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 utru stning, allt i den mån dessa belopp
l'nligL upprätl ade l r1·e ran skontrak t förfa lla till betalning
(•ller eljest c dordrn s för utgiftern as bestridande .
))
Am·i sas högst 800 kronor för tryckning i 200 exemp lar af
stat istik öher skol skjutningar yj(] sn• n ska flottan.
J3i fn llc·s gjord fralll s tiillning om :förhy rand e af m~ sslokaler
för u n clf' r officc r are och u nderoffi cerskorpraler Yicl skepps·
gosseld't rPn i 'Mfi i'Strand.
))
'Fullmflkt för E. O. Andersso n att Ya rn marinhikarc af 2 : ~
grflclen Yirl marinhik1rkå ren i flottans r eso n·.
Flyttningshjälp Htr utgå till kommemlörkaplcncn O. :f.
8.
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Iliben. kaptenerna A . 'Blom och S. S1·inhufvud, löjtnantcr!1<1 :N. Unnerus och S. L\mdqui st, underlöjtnanten S. :Mart in. marinintend enten A. Brovall, underofficerskorpralerna
11 :r 143 Pettersson. n :r 4 Sand ström och n :r 56 Brandt samt
i'!ag gfö rrådskonst<~p cln X. A. ::\ilsson och korpralen n:r
156 .) acobsson.
D:o får utgå till l;aptenern a A. R Fröding, C. A. G. Rraum·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 r na Yirl n a ,·iga tia n ss kolan i stockhol m F.
A. Pettersson och lL E. ~yberg sa mt i Malmö O. Mårtcn s;;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 bd ri c·lsc från Yiss del ay ämne t maskin Hi n1 i naYigation sskol as 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'. Ljungquist.
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 jtll<lllts förmi'm cr silsom arfvode.
(!.il'.ilingcnjörrn E. :J. Sjög ren får oaktadt han öfve rsk ricl it
cliirför faststäl ld maximiå lder söka och c t·htil l a to rpPCli 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 jörkå 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 iga s att afsluta kontrakt med
Su rahammars b r uk sa kti ebolag om leverans af all för Pil
pansarbåt erforderl ig 18 mm. pan sardäck spl:H och m ed
aktiebolaget Hofors-Gullspån g om leYcran s af all därför
<'rfordcrlig 28 mm . pansa rdäcksplåt.
D :o bemyndigas Rit med a kticbolag et Bofor s-G ullspång

K. B r. 191 :2. -

XoY.
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Dec.

))

))

XXXII.

afsluta kont rak t om lPwran s Rf såviil 8 st. 15 cm. le Illil'>
m ed laveHage oeh ti llb Phör jämte för dc•ssa kanoner afsect~
<l a 5 st. 57 mm . tubkanoner so m äfn•n ö st. 75 mm. k. lll/l'>
samt 4 st. 75 mm. tubkanoner till :28 cm. kano1wr .
~
:28. Utfärdas vissa föreskrifter bPträffanclf' upphand lin g af
p roviantartiklar för Få r ösunds 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 vattenskad 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 korroktnrläsning :2.1 BO kronor.
Ji'lyttningshjälp får utgå til l komnwndörkapte1wn C. H. A.
Leche. löjtnanten G. H. Engblorn och unclc>rofficcrskorpralon n:r 104 vVallenbt·rg.
>>
LiijtnnntPn ~ - Kilman fllr brhålln dngnflöning umlet· Yistf'lsc i Ryssland för sp råkstu dier.
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
innevara nrlP år Yarit inkallad till tjtinstgö ring Yifl Karlskrona kustartillorin•gpmentP.
ExpPditionschden i sjöförsva r sdepa rtementet E. .J. C. Planting-Gy lle>nbåga r r håller tj änstlccligbct uncle r· dec ember
1912 för beredande af Yissa tirenelen och föro rdna s kanslirå clPt, grc>il-e W r angel till vikarie .
:30 . Beslutes rörande förskott ~~ diet- och miisspenning>H samt
st• rvisbidrag för vissa fartygsrxpPditionP r.
ö. Ett af LuclYigsbergs verkstaels akti0bolag afgihd anbud
å leYcrans af trycklu ft- och kylmask i nPrian 1ägg· n i ng till
<'n pansarbåt får a ntagas.
Utfärdas fö r esk rifter rörande antagning a:E skPppsgossar.
afseelda att ut bilda s t i Jl horn bl ås a ro Yid Stock ho l lllS stat i on.
))
Beslutes röranclP grunder för aflönamlc af cxtn1 pcrsonnl
Yicl sjökartcYc rkct.
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Bifalles en af station sbPiälhafvar en i Karlskrona gjot·Ll
fnnnsttillning rörande prisskillnad sbilje tter för Yiss a nf
1r1H.lc rly dancle personal företagna tjä n ste r eso r.
(; 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 d pn i Karlsk r ona sta d förlngrla
hatit ljon schPiens vi el Karlskrona kustartilleriregemente bostad.
.\m isils 150 kronor till fönärfvanclo af tre kolorerade
t•ngclska koppar st ick , :förcställamJc amiral Nolsons bc>gnlfning i T,onclon den 9 januari l80ö, för statPns sjökt·igs!tisi"ori ska sa mlingar.
Fl;dtningsbjälp får utg å ti ll löjtnanten grchc K. G. Ha·
ntilton. flilggunclProfficerPn A. G. Särnhlacl och und e ro ffic·,•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 åt njuta jämte sa mma aflöningsförmåncr som om
lum vore på f lottans station tjfinstgiirancle, äfven e rsättH in g för resor rrt. m.
F. el. unclcrofficen-• n af 2:a graden C. V. Pettersson crllållf' r g uldmedalj af 6:0 sto rlek en 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 fördel ning anslage>t till flotbns n_,._
h_,·ggna cl och unrlerhåll för år 191 3 m. m.
D :o el :o för h1 sta rtillPriet för el :o.
D :o d:o för Jotssty r cls Pn för cl:o m. m.
Am· isas för år 1912 högst 8,000 kronor till för stärkning 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 exercisskolan vid flo ttans station i Earlskrona.
lh•slutrs röranclo användning af å V tirmdö fällrl. kronan
tillhö r 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 rd nc
U. \Y. Hamilton hestrider befattningen såsom chef för
1tmlerofficPrs - och sjömanskå rerna i Karlskrona.
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.1 3. :Fö.rl'~l~rifve s .. att _ch c:E :fö~· t~rpedbPrl'dskap_. då han medfö ~
]et to r pedbeJ.eclskapen~ ofmnga r trncler gång för att le l
rlesmnma, skall va ra 1 l'konomiskt afsee nde li kstäl id da
Dled
f artygschef.
))
Kapten en E. A. H. l acobi får åte rinträd a i t jä ns t mot
åt.
njutand e af i stat upp fö rda lönefö rm å ner.
d
Fullmakt för E. K. Bri sman att va ra marinunrl e r·i nte n~
.
. .
..
.l
Vlf Jn arnnntendentur.kå ren 1 flottan s r ese rv.
))
Vikaden för klock a rl' n i Skeppsh olrn s f ö rsa mling c rh ' li
a er
.l .
a·E 50 kr onor.
t'n g r<t t 1.f 1-;:atwn
:20. BC.slutes rörande afg~ld fö r k r onan t illhöriga lägenheten
Rob atte rr et n :r 1 1 Vasternorrlands ]än .
))
Beslu tes rör~nde Lok ~ö r.ingen af kostnaderna fö r ombordta gen matertalutred m ng.
))
Fa st stiilJ es st at fö r sj öka rtevPrkets allmänna utgifter år
:1913.
:Marinförvaltnin gcns k emi st J. E. Secle rholm c•rl1ållcr ett
andra ålde rstillägg .
Lotsk apte n en E. A. S.mith erhå lle r ett halft :hs tjänstledigh et från och med elen 1 januari 1913.
))
En lys boj få r utläggas vid gr und et E sten ut a n för Karls·
kron a .
))
Am·isas t illhopa 37.030 kronor fö r fo rtsatt a nstä llaode af
<'xtra bi.trädon å räken skapskontoron vid flottans stationer.
))
l<'öroninas att fu llm äktige i fl ottans pensionskassn skola
sammanträda i Karl sk ro na elen 3 m a rs 1913.
))
Löjtn anten W. O. H. Maelin er hålle r on g ratifi kation af
~,962 kronor 50 öre fö r utarbetande af en lärobok f ör flo!·
tans unclorbcfälssk olor.
))
Beslu tes rörande ext ra ritaren h os s:iökarteve rk d A . F . W.
1-VintzelJ s p ension sförhållanden m. m.
))
Flyt tningshjälp f å r utgå t ill löjtnanterna C. E·. Måh l6n och
G. A:son Blix.
))
Fullm ak t för G. O. J. Cavalli att vn ra förC'stånda re för
naYigationsskol an i Malmö.
D :o fö r C. W. P etor sson att var a d :o för el :o i }[ä rnösand.
D :o fö r J. H. Kilsson att vara cl:o Eör rl :o i K a l ma r.
Vissa af å ngfartygsaktiebo lagets i Hälsingfors ;'r ngfartyg
erhåller lindring i fy r- och bå k afgiftor.
Ma rinöfve rclirektör en 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 lotta n s fartyg.
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lll'l'iljas uppsk of med afgi f va nd e af flottans r· äkenskapskon t ors kassa ra·pport m. m.
Arw isas 1,100 kronor såsom särskild godt gö rolsc åt amanu<' nsl'n och ext ra biträden i sjöfö rsva r sdep artomentot.
]<' ullm akt för R. Fl. R endahl att vara elek tro in genjö r Yid
rn 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 g raden vid marinläkarkån ' n.
D:o fö r J. A. Hul tman att va ra m a riningen jör af l: a gra<l<•n Yid mariningenjörkåre n i f lotta ns r ese rv.
Förord n a nde för majoren S. I. Molin att från oc h med den
1 jan uari 191 3 va ra besiktningsman Yicl fJottn ns station i
Stoo.k holm.
f il. doktorn R. Ekblom ontlPcli gas f rå n och nwrl utg å ngen
,rf juni 1913 fr å n förordnande att \'a r a lektor i :f ra nska språket Y.id sjökri gssk ola n.
Medgihes an st, nd till elen l aug usti 1913 m ed litgä rde r för
ti ll sätta nde af rn akt uariebefattni ng· vid sjök a rt everk et.
Förordn a nde 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 aYo ri er
:'t flottans fartyg.
.-\.n Y.isas 900 kronor till en und C' n ·isningskurs i r,1·sk a språkd fö r off icer a rC' .
Exaruonsförrättare i l :a och 2 : ;~ ma skinistk lassl'l'lla Yid
navigation sskolorn a få vid r eso r i oc h för förrfi ltni ng f a ra
c·fter 3 :<.' ·kla sse n i r eso rogl<'nlC' ntet.
Am-isas 280 k ro nor fö r anskaffning af on del i m·o nta r io r
fö r Malmö sjörullföringsområdes ex p edition sloka l.
A n visas medel t ill va rma bad åt besättningen å Öresund sR n l<'l n ingen .
lkslu tes rö ra nde t illstå nd för e n da n sk kolångfl r0 s bosättn i ng att inkom ma å Karl skr ona yarf.
T\:o lllll rcndörkapt<'m' n G. de }lrun e rh åller 500 kr ono r i orsättning för förhyrd bostad .
A manuen se n M. Forsman och e. o. tjänstomanrwn E. Il åll enius l' rh ålla <' !'sätt ning för Liträcll' Yid utredning i fråga
om lön ar eglerin g f ö r rw rson a len Yid lotsY e rk d. <len fö rre
~.849 kr onor 96 öre och den se n a re .144 kronor.
'Y!P cldcla s t ill stån<l för Yi ssa in ge njörer att taga kännerlom
nm byggnaclscll'taljcr :1 en del uncler nl tt<.'nsbåhll' .
Till marinfön·a ltnin ge n s 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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Am· .i sas 7.850 k ron or för beh ö ri gt uppe h å ll ande af a rbetet
i m a rin :fur valtn in ge n.
F lytt ningsh jälp få r ut gå t ill löjt n a n te r na A . K a ij sc r, 0. A.
•·
H afström och O. F. O. Wa rhinge.
uppskof
r
ålle
rh
e
esson
rj
Bö
P.
O.
n
Hesc r vun de rlöjt. na n tc
1i Il å r 1914 m ed h on om ål igga n el P rf' p Pti t io nsöf nin g .
T n "t pe rso ne r Prh ålla e rsättni ng med t illho p a 300 kronor
:fö r i n t r å ng i fi sk e gP nom fl otta n s öt ni nga r.
BPs lu tPs r ör a n ek r estitutio n af fy r- och båkafg iftcr för
tys ka ångfartyget E lisa beth.
Bc·s lutes rö rand e vissa 2 :::t kl. sjö m ä n s uppfl ytt ning i högre
tj än stb a rh et skl ass och h ög re l ön eg r ad .
B<•slutc•s att v id öfninga r vid f lott a n unele r li r 1913, såvidt
dessa b ö 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 lt ni ngen til Js,·i da re a f nämnda
<ln s lng di spon e ras PH be lop p af 300,000 kr on or.
F öro rd n as am anu e nse n S. M . L. Sö ren sc· n att \'a r a kommis·
sio n är i sjöf ö rsna·sdepa rtem en t et.
Anv isas t illhopa 4.120 kr on o r f rå n im·alidhu sfoncl e n till
unde rstöd åt pe rso n e r. som t illh ört f lotta ns m ili t är a k årer.

X :r 798. - .Taga ren M un 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 l öjtnan ten Obc rg komme nde rad
office r.
R ese r vl öjt n a n te n Kock b ev ilj as till stå nd att
~(i. X:r 799. unclrr t re å r f r ån och m ed den l dece m ber 1912 idk a utrikes sj öf art.
K a non bå t e n Sven sk s und s ge n om g . o. n :r
X :r 800. ()50 1912 nnb da llda exp edition ska ll i nstä ll as.
X : r 801. - Ma ri nl ä k a rf' n af 2. g r. Yid m a ri n l ä k a rk å l'f'll
i flotta n s r ese rv K. O. A nde rsson ska ll t illhöm fl ottan s
stat ion i K a rlskr on a .
X: r 802.- K ap t enen m. m. C. H . Ake r ma rk skall i stä llet
»
för kapten e n m. 11 1. g r cfv<• C. A . P osse va ra ch ef :1 jaga ren
:Mu nin und er rletta fa r tygs gen om g . o. n:r 798'191 2 anhefa lida expedition .
:\ :r 803. - llu stni ngso rd e r f ör Ku stfl ottan.
X :r 804. - Rustn in gso rde r :för G öte bo rgsafd elni ngPn och
»
Ores un dsa fde lninge n.
K :r 805. - Bestäm m el se r a ng å encl c k ustf lottan s fa rtyg m.
fL fö rsee nde m ed bes ättnin ga r.
X :r 806. - E: ompl etterin g af p e rso n al å verk stad sia rtygct
Bl e nda .
X: r 807. - M a ri nl äk a rstipen cl i atcn T. Cede rb erg sk illl ya. r a
f a rtygs läka re å to rpeclk:ryssa r cn Cl acs H o rn unele r a nb efall d exp editio n .
Unden·i snin gcn Yid Kun g l. sj ökri gsh ögskol an
:!8 . X :r 809. ska ll i n st äll as; komm e nd e rin g till t jänstgör i n g v id öfvc rsty r else. st a t io ne r na och t i Il ch ef e ns fö r k ustarti lle ri ets
i'örfoga nde a f .i nä m n da sk ol a ko mrn e ncl e ra de off icer a re .
K ap te ne n O. E . L y beck skall unel e r kommen ~: r 810. dö rk apten E: . A . P osses sj ökommen deri ng t j ä nstgöra såso m
extra ledam ot af Kun g L l otsstyre lscn .
Marinin te nd en te n Ehlin ska ll tj ä nstgör a i
X :r 8ll. m a r i nfö n ·al t nin gc n.
X :r 812.. - R ese r vu nde rlöj 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 decem be r 1912 fä
idka u t r ik es sjö f a r t.
X :r 813. - R Psc r vl öjt 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•mb er :1912 i dk a u t rik<· s
sjöfa rt .
:lo . ); :r 816 - V a risch efen i Stocl..:h ol m m å t ill ve rkstadsfa rtyget Bi enci a utl å n a pan sa rbå t e n F olkes å n gslu p.
:\:r 817. - Ch ef en fö r ku sta rtill e r iet m å kom mentirr a ka p»
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tenen vid Kungl. ku startilleriet A. G. Wihom att
e_n vecka t illfä lligt tjänstgö r a i bemälde chds stal Under
30. ::\:r 818.-Besättningsli stan för pan sa rb åten Osca r 1~·
öka s med 5 mu sikkonstapl ar eller såsom horn blå~ . ska]t
' ale ut.
bildade ekonomikonstapla r eller ho rn blåsa re'.
))
X:r 81.9.- Löjtnanten Laurell skall tjänstgön1 såsom l·
m~~cl ~ rad offieC' r å pan sarb ~ten Manlighctl'n i stället;~
or
lDSJutnaclo lo]tnantcn Torc lms.
))
~ :r 820. - A pansa rb åtarna Thordön och Tirfing s]· l
genom Yarfsch cfe ns i Karlsk ron a fö rso rg- H llOJ"(lna s o·n'io a" ststationer.
')
N :r 821. --:_ Undcrlöjt~ante n D . A_- Lindborg sknll från och
n;ed d0n b dennC's tJUsndarc tJän stgöra i mari nsta be
.1 a.. 1'a re n a f "<::. gr. C. G. Bos t rö m 1- n.Il
::\ T 89·)
- a nn
--· - "YI
~ ·
s 'a
··t t...
..
.Janstgöra såsom diYision släkare i cli,·isionschcfens
J~m va
for ku stflottan s ]V divi sion stab .
3. K :r 823. - M a rinclircktörC'n li'alkmnn ska ll 0mbarkc ra å
pan sarbåten Oscar II i en lighet nw rl g. o. n:r 803/1912; skolande högste bef äl ha f va ren ber eda til.lfällc :Eö r marindir ektör :Falkman att deltag a i anbrfalld lJC'sikt-ning af jagaren 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. - R eserYundcrlöjtnnnte n Edass be1·i ljas tillstånd
att n nder t re å r fr å n och med el en l feb ru a ri 1913 vistas
ut rikes.
))
)[:r 827 . - Re se nuncle rlöjtn~n ten Sa muelsson br,· ilj as tillstånd 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 l1nhar cn öf:l-cr ku st-flottan skall
beordra lämpligt fartyg att efte rsöka ett nnk söde r om
ölamls Söclra g rund och om detsa mma påträffas förstö ra
eller inbogsera detsamma t ill hamn.
4. )[:r 829.- Tot·p oclingC'njören t>jögrc n ska ll tiJJ s,·idarc tillhöra flottans station i J\: a riskro n ~ .
6. X:r 8iti. - Stationsbcfälhaharen i Stoekh ol m må beordra
en maskinistunderoffieC' rskorpral att under en tid af högst
4 månader g enomgå kurs i skötsel af Dieselmotoror vid
aktiebolaget Diesd s m oto 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 t1 rs tjä nstledigh et f rän och med den 1 januari 1.913 för idkande af
sjöfar t.

LVII.

7. X : r 8;'36 . - J{ ommencliirkapten en Sparre sl' a Il från triida
befattningen såsom chef för sjöförsY a rsckpa rtc mentctso
J.;: omma nclocxpeclition sa mt t jänstgöra å Stockl1olm s stat ion J:ör öfrig t jänstgöring; k01mnendören af Klin t skall
f rånt räda b ef attningen såsom. ch ef för unde roffic e rs- och
sjömansk å r erna vid flo tta ns stat ion i Karl skrona sa mt
till svidare va ra ch ef för Sjöförsvarselepa rtementcts kommandoexpedition och tillhöra flottans station i Stockholm;
samt kommendören Hamilton sk all fortf a rande best rida
t jänstebefattningen såsom chef fö r under officers- och sjöman ·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 tjän stledighe t å t Yärnpliktigc·
n : r F 1681 45/1912 Syclow.
n. X: r 837. - Löjtnante n vVrangel skall hi ssa sitt bdälsteck c n elen 1.4 dennes å Iris.
10. X:r 840. - Till sjötjän st Yicl flotbm inskrif na Yärnpliktiga,
lwilka tillhöra 1911 å rs klass och för näna randc fullgö r a
<lem åliggand e tjän stgöring, skol a fortfarande kYarblifva
))

))

11.

'>

td\.
idatt
u t-

rikes sjöfar t.
öher steliijt nanten Bolling beYiljas tjänstl c~ :r 844. Li.ighrt under ticlen 15- 22 dccc rn ber 1912.
Hi. X :r 848.- Vicea mirnl en Siclner beYilja s tjänstledighet under t iden 19 dece mbe r 1912- 7 j:muari 191.3.
18. ~:r 849 . - Fastställelse af läroplan för J1l arinin gc njörsaspiranterna Yid tekniska högskolan.
X :r 860. - Marinintf'nclC'ntcn i flottan s r ese n · B ri sman
skall t illhöra flottans sta tio n i Stockholm.
öfversten Virgin bel'iljas tjlin stl cdigh et för
~:r 851. sjukdom unde r t ide n 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 kommendörsteck en .m ed kra sch an af
Siamesiska Kronorden.
X :r 853. - § 88, Regleme nte för Marin en . del I , § 260: l,
''
R egle mente för Marinl'n , del II samt § 36: k. Re glementeför Marinen, del III skola erh ålla ändr ade lydelse r.
X: r 854. - Kapten e n Starck sk all i egenskap af n t a rinattac he vid Kungl. Maj :ts beskickning i S :t Pete rsburg
omkring den :10 näst kommand e ja nuari inställa sig t ill
tjä nstgöring Yid ifråg<naranclc beskickning.

1::.

))

i tjii nst.
X :r 841. - Rese rvunclu rl öj tn~nten Bäckst röm beY iljn s
~t rs tjänstledighet fr å n och m ed elen 1 j anua ri 1913 för
kande af utrikes sjöf art.
~ :r 843. - Res0rvlöjtnantcn Friber g bevilja s tillstån<l
under två å r från och lll ed ele n 1 jan u a r i 191 3 idk a
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LVJH.

19. X:r 855.- Chefen fö r ku startillc' rict har bemyndigats att
kommendera en honom underlydande kapten såsom till.
fällig för stärkning af s in stabspersonaL
N :r 856 . -Fastställelse af vissa beklädnadspersedlar m. lll..
för man sk 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 skrona fästning kornrnendantsstab
samt kaptenen Yid ku startille riet Falck skall tillsvidare
tjänst gö ra såsom adjutant i ohan nämnda kommendantsstab.
X: r 858. - Bestämmande af antnl offieen1 r<' so m må kom.
>>
menderas att geno mg å dc fort s ä ttn ingsku rscr Yi 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 rik et.
:Z l. X : r 862. - Löjtnanten Bengtsso n tillåtf's att vistas utom
riket under t id e n 3 januari-2 mars 1913.
))
X :r 863. - öhPrstcn Ah lborn beviljas tjUnstlcdighct under tiden don 24-31 december 1912.
))
Resen-underlöjtnante n Lindahl till å tes att
.:\:r 865. under tre å.r fd'm och med den l januari 1913 vistas utom
riket.
'2.7. X:r 866. - M"arinläkarst ipencliatcn öhcr s tat P. V. Persson skall tjänstgöra såsom fartygs läkare å pansa rbåten
Thul e i ställ et för marinläkarstipemliat e n Camitz.
))
X: r 868. - Torpedbä te n Bris skall förHiggas uneler reparation.
28. X:r 870. - MarinunclerintcnclentC 'n C. E. K. Zette rberg
ha r tillåtits bä ra honom tilldel n de rid da rtecknct, först a
klassc·n, af S :t Olavsorcl en.
:30. :X :r 872. - Fördelning af l9l3 ä rs stat för flotta os sjöman skår 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 flottans manskap (skolrc gleme ntc).
:) 1. :X :r 879.- Resen-unelerlöjtnante n Myren bev ilj as ti ll stå nd
att uneler t re fil' från och med cl0n :1. januari l9l 3 idka utrik es 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 sva rt pälsverk,
som enligt tild rc bestämmelser .m å anYäncla s af flottans
man skap.

Utdrag ur generalorder och ämbetsskrivelser uto-na från Kungl. Sjöförsvarsdepartementets kommano
gan~
doexpedition år 1913.
J >]Jl.

:2.

:l.
4.

7.
))

8.

}; :r l. plik.t iga.

Tjiin stgöringstickr för flottan (marinen) \ ärn-

KaptPm' n Yicl Kungl. flottan m. m. C. O. Lind~ :r 2. st röm fö rordnas att Yara adjutnat hos H. M. Konungen.
Re servunclPrlöjtnantPn Bengtsson bevilja s till~ :r '! . stånd att uneler ett å r från och med elen l januari 191 3
iclbi utrik es sjöfart.
X: r 5. - Kaptenen greve Posse beviljas att e mottag>! on
frå n am i ra If' n och off ice rarna å 2. britti ska k ryssa rC'skn rlcrn ÖYC' rl ämnfld minn esgåva .
:'\ :r 6. - Vi ce amiral S irlnPr bevilja s tjänstledighet från
och mC'd clC'n 8 till och med de n 21 januari 1913.
::\ :r 8.- Chc'fcn s för sjökartcve rkct anhå ll an om bef rielse
fr:'m inkallande vid mob ili sering för Yiss p0rsonal vid sjökn rtr-'n'rk et 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. - Uncle rl öjtna n te n i flottans r ese n· :Poign ant bevilja s ti ll stånd att und e r tre å r f rån och med den l januari
1913 få \·istas i Eng la nd.
K a non b å ten D isa skall förläggas unde r repa~:r j 1. ra t ion.
X :r 1:2.- R ese rnmrlPrlöjtnan t cn Runsten bcYiljas ti ll stånrl
a1t under ett år fr~n oc h llll'cl den :1. janu a ri 1913 idka u trike s sjöfart .
X:r 13. - Rc'SC'rnmdcrlöjtnante n O. P. Bö rjesson lJr•vi lja s
.
tjän stkclighC'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 Hmltbu r o· för att därstädes genomg å kurs i ast ronomi sk ortbestä1~ning. rkviation sliira m. m. - Såsom ch ef 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. - Oresundsavcklni ngen. bestik nclP aY torpodk ry
sa ren Cl acs Horn sam t torpoclb:Ha rn a n : r lJ, 1:2. :1.4 och
~
s kola >ll' gi\.. to rped kryssf!re n ti ll Stock h olm s sta tion
torp edb åta rna t i Il Karls krona s tation . anus tas, avm ön st ra
och förlä ggas i 2. borPd skap . - För m ntc riolons vårcl b s
eorclras edo rde rli ga uppbörd smän kYars tanna å Karl skrona
st atio n: sa m t 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.
UmlPrlöjtnan ten T . Darin skall tj iin s tgö 1·a å
» :N :r :1.7 . p ansa rb åte 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 angåen de tidpunkten för befälskursens p:]början rle samt ins truktion soffice rarnas cmba rkPring skoh1 ändra s till tid
'
so m fr amde les kornmer att bestämma s.
:N :r :2:1.. - K a n onb åten Sve nsk sund må sti:illas ti ll sta tionsbrfälh a v:urns i Karlskrona fö rfoga n de i st. f. gr nom g. o.
n :r :1.5:1./:1.910 till st ationsbdälhaYar cns förfogande ställda
k a n onbåten Skulcl .
1:3. X :r 24. - Vä rn 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 roc nchl
av bestämmelsern a i g. o. n :r 258/l9j 2 s kola för fullgöranc]p aY de m åligga nd e t jä nstgö ring inrycka ti ll Va xh olms
ku st a ri:ille riregem en te.
X:r 25. - K aptPncn B:iunwr och löjtnantc'n Sundblad skola
>>
tjänstgö ra . cl0 n fö rre å p>ln sarb åtcn Dri st ighct<' n i stället
fö r kapt en 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 hovprecli h:an te n, r egc nwntspas 1·orn rn. m. Gcmzell och
kaptonen Wahlberg rid dartccknd :3. kl. a1· S :t Annao rd en
samt undPrlöjtn antcr na g n'I'P \Vachtnu·i ster och Ma rtin
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
sjöfa rt.
14. X:r 30. - Eonmwn dörk ap t cnc n ,n· 2. gr. m . m. fril1ene
Äkerhielm skall för ut a r betande' a,. förrskri,·<'n ge ne ral·
rapp ort kvarstanna å Stockholms stat ion u neler högst 6
Llaga r efte r rle t to l'JWdkr.,·ssan' n Cl::es Horn aYmönstnlfs.

JU.

1-1 . X:r :32. - Bemyncliganclo för ch efe n för Kungl. ku star1i ll c ri et att kornm enele r a <' Il sig uncle l'l ycla nclc r egementsofficer att t j änstgöra såsom sta bschef i sin stab under ckn
t ir! ö\·e rsten i ku sta rtill Prict m. m. f riherre W r angel på
grun rl av a nnan t illfäl lig tjänstgöring är förhi ndrad att
.
nämnda befattning uppr ätth ålla.
X :r 33. - Enligt n ådigt beslu t elen 8 december j 899 oc h
se\la n Kun g l. Maj:t denna dag i nåder beslutat att i kommandol·äg meclclPla föres krifter rör a nd e befäl s rätt för officc ra!·e utnämnda i kustartilleriet h ar K ungl. Maj:t mcu
upphävami r aY g . o. n: r 473/:1.896 i nåd er befallt, att officer . som utnämnts till hö g re g r ad i f lottan ell er i ku sta rti ll e riet än den grad, för vilke n han uppbär lön på sta t,
,;k:1 ll äga att taga befäl /Tam/öT övri ga offi cera r e av rcspekt i,-c f lottan och ku starti 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 för stnämnda officer bJi,·it ut n äm nd.
Hi. X :r 35. - 1\: apten e n vid kustartilleriet \V ahlman skall omkring de n 20 dennes när va ra v id skjut nin ga r med en m o·
(]cm 29 cm . haubi ts hos firman Schn eicler & C :o, Cr c uso t,

"ig:
00

))

1R.

))

))

»

))

Frankrike.
X: r 38.- Ma rinl äka ren av 2 g r. Frick skall avgå f rå n sin
komme nderin g såsom fartygs läkare å pansarbåten SYca;
sam t att marinläk a rstipcndiaten L yttk ens skall vara :Eartygs Hikarc å nämnda pansarbåt.
::\: r 39. - Chefen för marinstabe n k ommendöre n m. m .
Anb rcrona och kapi:Pn cn m. m. Linelst röm sk ola åtfö lj a
Il . M. K on un gen unel e r högstden sammes besök i K a rl sk rona elen 22 dennes.
X :r 40. - Vicea miral e n Sicln c r bevi lj as t jän slecl ighl't un der 3 Ycck or från oc h m ed den 24 januari :1.9:1.3.
X :r 4L - P ansa r båten Oden sk all rustas för att i ställ et
fö r pansa rbåten Göta in gå i kustflott a n ; att pu n sa rb åten
Göta skall utg å m ku stf lottan. avgå till Stockbol ms station, a nu stas och fö rläg gas uneler r ep a ra tio n. - K ommendörk aptonen av 2. g r. m. m. L cch e skall vara cl:ef å .pansa rbåten Oden och övriga officerare och yccler lJk a r OYer...
f lyttas frå n Göta t ill Oden.
Logementsfarty get Stockholm skall rustas :for
)i :r 42. att ingå i kustflottan såso m loge rnentsfa rt_yg för t oqwdf artyge ns besättningar. - Kaptonen Svinhufvucl skall Yara
chef å logemc ntsfa rt;rget.

G. O. 1913. -
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44. - Torpedkryssaren Onwn sk all utg å u r kust f]
·
· ·' t 1'l l I'\..R r Js l.;rona s!'ai1on,
flvt·ustas, avmönst.ot:.H 01ga
) lwrocl s l'ap: att ka11on bå ten Svo nsk sutas
f"or l"agg as 1· :...
skall rustas för att in gå i kustflottan: att kaplcnon lll nd
Prytz s ka ll Yara chef och löj tnante n i\erman sa mt Und rn.
löjtnanten Xordling s kola Y:ll'a kommenderade• office . or.
· tara
.
.
.
,
a kHnonb åte n ; samt att fartygschdc·n sb ll h1 ssa sitt bo.
ffilstccken den 25 el r n nos.
))
X :r 45. - Kaptonen Unge r s kall Ya ra sekond :'t pansar.
kry ssa re n Fylgia i stä llet för kaptctwn m. m. Grafström
som på g rund a v sjukdom fri\n nä111nda komme ndcrin;
U\' g å r.
:!1. 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 Stockhol m u m ler dess anbda llcla eXJ1C'rlition s kall öka s med en
befäl s kock och en s h·pp sko ck.
·)·l
- ·) .
X:r 52. - A\·s lag å Jöjtnani·en J\:ilmans anhållan om fö rlängel tjänstledighet för sp råk st uclior .
24 . X : r 54. Torp<-'rl k ry ss 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 gö ra såsom ordföramk i Göteborgs sjörullföringso m råclc .
Officerarr kommenclrt·ad<' att närn1n1 Yirl inX:r 57. 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·n s för ge ne ral sta ben
förfogande .
25 . 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 illhö ra.
Stockholm ~ station.
X :r 69. - l-öjtnanten K. Hallst röm ht·\·ilja s tjänstled ighet
uneler ticlon 3 februari- :-ll mars för att v istas utrik<· s.
29 . X :r 70. - Marinint<'nclontc•n av 2. gr. E. B. E. Thörn skall
från och med clrm l instunclanclc frbt·uari till svirlaro tjänstgöra i ma rinförnltni n gen undc•r tl<'n tirl mar i n i n tonde nten
elV 1. gr. m. m. S . F. Lagerholm iir sjö komrnPndoracL
Desrittnin gsli stan fö r k anon båte n S\·o nsk sund
.;\:r 73 . >>
skall ökas med 2 s keppso lclare.
:-30 . X:r 74. - Rommendörkaptene n 3\' ~. gr. Gi s iko skall
tjänstgönt såsom orrlföranclo i Strömsta ri s sjö rullföringsområde.
20.

X :r
1an ,
oc ll

Värnpliktige n:r F ~8 /1912 Sanbrrg får för full g örande av -honorn å liggand e tjtin stgöring inryc kn i tjänst
s 11<1 rast möjligt.
1. Til ls tånd för marindirektören a\' 1. g r. m. 111. von Eck<' rnnl nn och mariningenjören a\· 2. g r. Löh en att bä ra dem
ti lldelade· orden steck en .
:\ :r 82.- llrse r vunclerlöjtnantrn 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 kust artilleri et m. m. frihrn ·o vVrangcl.
.,,
kapll' nen Yid ku s t a rti lle ri l't M alm berg sa mt löjtnanten
d~rsUidrs Sjökv ist s kola upph örn att stå t-ill mnrinförnlH -

;)0 .

febr.
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V.

l.
H.

.:\ :1· 76. -

ni ngcns förfoga nclc.
.:\ :r 85 . - ] rlen mån så utan olägenhet för t:j[insh•n prÖ\' <l S
k unna sk e, skoLJ de i fartyg s iwsättning nu ingår•ndc korp rall-r oc h m en iga. Yi l k a inne\· ara ode Yinter skol<1 t ge n om gå för uppflyttning (beford r an) före s kriYml s ko lor och kurst'!.' !\ sta t ion e n , efte r sam r åd med Yederböran ck st ation smyrHlighrte r , utb ytas mot annat manskap stam l'llt•r Yiirn pliktiga och kommcmlc r as till fö rrsk riven utbildningskur s :
s:tmt att gni stkur s och y rk esku rs fö r Pldare nti't genomgå s
o mbord .
.:\: r 86 . - Pan sa rb åten Thor ska ll ru st a s fö r <lit omkring
10 rnånadcr ut gå på ex pedition: Officerare och vrderlikar
kom rncncle r aclc å pansa r båten Thor.
S :r 88. - Torp edbåten n:r 11 s kall förläggas uneler repa ration \·id Knrl sk rona n1n.
.:\: r 89.- Bemy ndigande för c lwfc n för ku sta rti ll c· ri d att.
nndl'!' en ticl aY högst t,-å mån a clC'l'. kommenelera on kapten
\' icl kustar t.illeril't såsom tillfälli g förstärkning <l\' stabsJW I' SO mlll' n .
.:\ :r 90. - Marinläkarna a,· :2 . gr . Bosirön: och Backman
s kola aYgå :r:'t n si na komm e nderingar och marinläkaren
a\· 2. g r. H ac kman sa m t JttarinläkarstipPncliakn Ob e rg
s kola tjän stgöra dC'n förra såso m diYi s ion s läkan' i diYi s io nschefen 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.
X :t· 9:2. - Marinintendente ns · a\· 2. gr. Ehlin <Hlbdallrbt
t jiinstgiiring i marinfönaltningon skall upphöra.
:\:r 93. - lnsprktörrn av flo tta ns övningar t ill s jöss för t·ä tt nr in spektion av GöteborgsaHlclningrn den 10 denne s ..

G. O. :1913. 8.

\'T.

N :r 94. - Do till sjötjänst inskri\na värnplil;tiga, \i lk:
1illhörH 1911 års k lass oc h ä ro sjökomm onderade, skol~
omedelb art :wpollrttoras t ill \"Pcle rbörlig flottans station
::\' :r 95. - Värnpliktiga , som jämlik t nådigt b c'slut don
december 1912 skull<' i tjänst kvarbliva, skola h e mförlovas
så sna r t sk e kan.
.K :r 96. - Pansarkryss aron Fylgia, I. flottiljen och logera ontsia rtyget Stookholm skol a utgå u r ku stflottan; att
pansarkryssa ren F ylgia skall a\·gå t ill Göteborg och ingå
i Göteborgsavd elningen: att l ogementsiart yget Stockholm
och ur kustflotta n utg ående, 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 llsvida re vara kommenckrac lt-; att toqwclkryssa r en Psi lander
och ur kustflottan utg ående, Stockholms station ti llhörandP to rpedbåtar skola avmönst ra s samt förlägga s å Radskrona va rv.
X :r 97. - Göteborgsavd el ningens fart yg fö rHi ggas i Göteborg mecl unelanta g av pansark ryssaren F ylgia och torpcdkry ssaren Jacob BaggP. - Komnwnclörk apten <'n av :1 g·r.
m. m . friherre Sparre sk all vara awlclningsclw f 'f:ö r Götcborgsavdclnin gon. - A vprkstaclsfar tyget Blencla förlägges
<'rforderlig personal som skall utöva ti ll syn över de i Götebo rg förlagda fart yge n. - KommPnclori ng 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 a ng åe nde tillsyn on aY dc fa rtyg,
so m skola anu stas och förlägga s i Göteborg.
:X :r :100. - Mariningenjö re rn a a\· l gr. Lindg ren och Björns t-jerna avpo ll ette ras fr å n r espektive pansarkryssa rPil Fylgia och torp edkr:vss a ron P silander: att marin i ngpn jören
Linrlg re n ska ll stä ll as till marinförv altningens förfogande;
sa mt att lll <tri nin ge njör cn Björn stjerna skall t jänstgö ra
såsom fartyg singenjör på pansarkryss aren Fylg ia. - :Mariningenjören a\· 2. g r. ZPtte rström. sk a ll eft e r aYslutad
komme nde rin g p å ve rkstadsfartyg et Blencla stå till marinfö rvaltningens förfogande för att vid Koc kum s mekaniska
w rk stad i Ma lmö biträda Yid ö\-e n ·aka ndo av byggnadsarbetet å därstädes uneler byggnad va rant! c u n <le rvattcnsbåtar.
K:r :101. - Underlöjtnan terna L andq ui st och Ekl'lund skola
tjänstgöra å pa nsa rkryssaren F ylg ia.
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Utdrag ur Kungl. brev m. m. från Kungl. Sjöförsvarsdepartementet under år 1913.
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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 kustartilleriet.
:O:o :för F . O. Widrn a rk. att vara maj or i .k ustartilleriet.
En ku sta rtill e rioffi ce r f å r beordra s av r esa till Fr~nkrik c
för att övervara skju tfö rsök med en modern 29 cm. haubitz.
Kapten e n vi d flottan G. N. H . Krook erh åller ytterligare
t jänstled ighet intill utg å ngen av maj 1.91.3 för fort satt
tjänstgöring hos Chi le nska regeringen.
Resolution p å avsked för rcsc r vlö;jtnantc rna i flott an C. G.
IV. Bc urling. H . N. Rin gqvist , J. E. P a ulsso n, L. P. B ergman och A. G. Kilsson.
R eser vund e rlöjtnanten E. Y. Hamma rber g e rhålle r ett å r s
uppsko1· med repetit ion sö n1ing .
Kon t rakt r ör ande le ve rans av :1 5 cm . kanontom till pansarb åten Sve rige få r avsl utas ensamt med Motala ve rkstael s n ya akti0bolag.
En marind irektör och en office r v id Kun gl. flo tta n få beordras av resa till utlanrlet för att s t uelera nyar e konstruktioner a1· pPriskop för undervattensbåtar.
Förord n as gcnc ralmön stc rk ommiss<tric och general mönster läka r e vid 1.91.3 å rs g0ne ralbcsiktni n g med vissa östra
distrik tet t illhörand e båtsmanskornpanier.
Am·isas 300 kron o r såso m g ratifikation åt marinstabom
b ibliote karie för år 1912.
Am·isas 850 kron or fö r inlösen a v ytterl iga re an t al exemplar av läroböckerna i korpralsundervisning och r ekryt undervis ning.
Anvisas högst 800 kr onor för istånd sättande av äld re skarl ade ha ndl inga r i f lottans arkiv.
Kapten en A. Hägg e rh åll er e n gratifikation av 900 kronor
fö r utarb pta de kanon beskrivningar.
Flytt ningshjälp f å r m ed 606 kronor 40 öre utg å till kaptenen L. Stackell.

K. Br. 1913. .Jan.
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Förordnas fil. doktorn O. A. Lilj eström att unele r åte rstode
.
.
cl o ]''a rare i tnate.Il
n d e a r l)e t s å r va r a n 'k·a ncran
av mnevara
matik vid sjö krigshögskol an.
Anta lot sjökadette r, som innevarande å r skola antagas
'
Lestämmes till 15.

D :o kustartille rikad ettcr, som d :o d :o, bestämmes till 10.
Beslutes rörand e åtgä rde r till unel e rlättande av manskaps.
r ekryteringen vid kustart illeriet.
Unde r officerskorp r a len vid kusta rtill Pri et n:r 48 F . Gustafsson får sjötillägg uneler viss t ids tjänstgöring såsom befälhavare å motorbåt.
:Fast ställPs 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 befattningshavare vid sjökartave rket
Beslutes rörande Prsätt ning ti ll r PsE' rvlöjtnantc n H. B. U.
»
Rosencrantz und er kommendering ti ll sjömätningar.
Beslutes rörande en utrikes resa fö r förestå ndare n för
nautisk-m eteo rolog iska byrån.
Förre båtsmannen K. J. F rödin Koling får befattningsen>>
lig pension oavsett unele r gångna bPstraffningar.
Kronolotsdottern E. Pete rselotter erh ållPr ptt unelerstöd för
en gå n g av 50 kronor.
BPslutt>s rö ran dE' komp lettering a1· kolförrådet å Nya
»
Va r vet.
31. Kamreraren i marinfö rYaltningen E. .1 . F . Wallga st erhåller avsked med pension samt g uldmedalj av 12:c, storleken
>> För nit och r ecllighPt i rikets tjänst.
Beslutes rörand E' uppehå llande a,- kamr prartjä nste n i mainförvaltningcn.
Marinläkaren av 2a gr aden vid marinläkarkåren i flottans r eserv E. H. Rosengren erh å ller kaptens värdighet.
Ersättning för upp ehålland e a v a ud i törstj ärrste n vid flot>>
tans station i Karlskrona under den tid a uditören B. B. B.
de Man~ best ri der stabsau ditörstjänst få r utgå efter 150
k rono r för månad.
Beslutes rörande försä ljnin g av byggnader å Enholmen
»
n1. m .

))

>>
»
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Kya sjökort över sjön Vänern skola utgivas.
Löjtnanten vid kustartilleri et S. H. Wulff får mot visst
villkor avl ägga examen i sty rm a nskl ass vid navigations·
skola.

febr.

VII.

N :r 102. - Å kanonbåten Svensksund skall anordnas gniststation.
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 Stockholm skall uneler högst 4 månader ställas till marinförvaltningens förfogande, fö r att biträda vid besiktningar av
under tillverkning varande minmate rieL
N:r 106.- Befälskurs skall anordnas elivisionsvis med de
1 ~.
å kustflottans pansarbåtar kommenderade, år 19j 2 utnämnda, unelerlöjtn a nterna: 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 r eserv Elancler skall tillhöra flottans station i
Karlskrona.
N :r 108. - Instruktion för chefen å pan sa rbåten Thor.
»
N :r 109. - Tillägg till instruktion för chefen å pansarkryssaren Fyl gia.
1:-l. K:r 110.- Löjtnanten H. Friis skall efter avslutad kommendering å torpedbåten Argo tillsvidare ställas till varvsch efens 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 Avsl ag å anhållan från chefen å pansarkryssaren
>>
Fylgia att besättningslistan måtte ökas med 5 musikkonstaplar eller hornblåsar e.
N :r 114. - Marinläkaren av 1 :a gr. Gemmol skall med
»
bibehållande av innehavande tjänstebefattning bestrida läkarvården vid Vaxholms grenadjärr egemente 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 biträda vid torpedkryssarens förläggande i 2:a beredskap.
14. N:r 116.- Avslag å anh ållan från ch efen för marinstaben
att samtliga å sjömanshus inskrivna värnpliktiga som under år 1913 skola undergå inskrivning, inskrivas i flottan
och tilldelas allmän tjänst.
j

O.
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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
er edskap .
K :r H8. - Löjtn anten Schollin och m arinintendenten
: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 stationsbefäl hava.
rPn s i St.ockholm fö rfogande för att tjänstgö ra vi d de värn.
plikti gas inryckn ing den 20 denn es.
N: r 120. - Tillägg till Reglemente för Marin e n, 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.
N: r 124. - Rep resentanter för Eriksbergs m ekaniska verkstad sa ktiebolag m å i och för avgivande av anb ud ä byggnad av 2:a kl. und ervattensbåtar uneler erfo rderlig tid
bese undervattensbåta r tillhörande den till Göteborg förJa 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 rigsho vrätte n och efter fullgjor t uppdrag återvända till Karlskrom\.
N: r 126. - Bemy ndigande för chd0n fö r kustartille riet
<~tt bl'orclra dels övc~rstcn m. m. frih e rre Wrangcl att tills
vi d a re t illfälligtvis tjänstgö r a vid V axholms kustartillerir ege mente samt dels en sig underlydande r egem entsofficer
att t ill s vidare tjänstgö r a såsom stabschef i sin stab.
N : r 127. - Ch don fö r kustartilleri regementet bemyndigas
att beordra översten frihe rre Wran gol att tillsvidare tjänstgö ra vid Vaxholm s kustartillerir egemente m. m.
N: r :128. - Löj tnanten Ekerot h skall tjänstgöra såsom A.
O. å pansa rb åten Svea i stället för löjtnanten Måhlen.
N: r 130. - P ansa r båte n Thor skall å tid, som va rvschefen
dt<' r öve renskommelse m od fartygschefen äge r bestämma,
intagas i docka i och fö r bottonmålning.
N : r 133. - Andrin ga r i >> Krigsöv ningsinstruktion för Marinen>> (MIG).
N:r 134. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Schneidlor skall f r ån och med den 1 instundande mars och intill
nästkommande oktober månad, m ed undantag av de tider,
då h an på grund av utfärdad generalorder erhållit ann an
kommende rin g, tj än stgö ra å K arlskrona station.

febr.
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IX.

Kustflottans IV division och jagaren V idar avgå r t ill Stookholms station ; kustflottan upplöses, befäl stecknens nedhalande m. m.; ur kustflottan utgående pansarbåta r sammand rages till anbefa llda rekrytavdelningar
va r vid pansa rb åten Thor ska ll ingå i Karlskron a rokryt>lvdclning; jaga ru e skola avmönstras samt de i deras besättningar ingåonde underofficerare och manskap t . v.
ska ll vara komm end erade och ingå i den vid st ationerna
ano rdnade torpodborodskapon ; jagaren Mode skall för l äggas vid K a rlskr ona torpedboroclskap; Svensksund avmönstra s : komm end örkapten en av 1: a gr. m. m. Broman skall
va ra avdelningschef för K :ulskron a rekrytavdelnin g och
kom mnndörk apc nl'n av l :a g r. m. m. Lidbeck avclolningsehd fö r Stockholms rekrytav<lclning ; kommondering av
o:fficoraro och vederlika r i avddningsohefernas å Karlskrona och Stockh olms r ek rytavdel ningars staber och f a r tyg.
"NJarin in ge njören av :1 :a gr. J . Lindbeck skall
~fl . "N: r :1 36. f rå n och m prl de n 27 denn es tillsvidare med bibehållande
a v i nn ehavanclo t jän stebefattn ing stå till chefens för marin staben fö rfogande .
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 n ge njören av l: a g r. Knös skall avgå från
sin k om m<'nckrin g å verk sb el sfar tyget Bknd a; samt mariningPnjörnn av 2 :a gr. Gri.inberg sk all , efter avslutad
ko mmenderin g :1 pansa rb åte n Svea, avresa t ill Göteborg
l'ii r att var a fartygsingenjö r å ve rkstadsfartyget Blonda .
~H . ·~: r 138. -Rö rande ut bildnin gl' n av t ill sjötj änst in skrivnn v[i rnpliktiga ti llhörande :1912 å rs klass.
,, K : r 139. - R ese rvunderlöjtnanten S. W. So nasson tillstån d att uneler tiden 2 mars j 913-31 decomber 1914 idka
ut rikes sjöfa rt.
;). N :r 140. - Be mynd igande för kustartille riet att under
i n ne,;arandl' å r kommend era nedanstående persnoal vid
k ustartilleriet: till K arlskron a torpedbe roclskap: under ti d<' n 2 maj- 15 ;juli ; för genomgåonde av i kustartilleriets
skolrcgleml'ntc ~ 23 för eskrivon kurs vid torpedskol a 2
0lclare: till f lottans speciella s ig nalskola: för utbildnin g
huvud sakligen i si gn alerin g 6 underofficerskorpraler eller
korpral er av minöravdelningcn.
N :r l41. - Löj t nanten Frick sk all avgå fr ån sin kommen>>
elori ng såsom elev i sjökrigsskolan och, m ed undantag av
clo tider, då han på gr und av utfärd ad ge noralorder or-
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hållit annan kommendering, intill nästkommande oktob
er
månad t j änstgö r a å Stockholms station.
Thör
E.
B.
E.
gr.
2:a
av
Marinintrndenten
N:r 145.
skall till inneyarande månads utgång tjänstgöra i mar·!U-n
förvaltningen.
); :r 146. - Reservunderlöjtnanten K. G. Andreasson bev·Jj as tillstånd att undrr tiden lO mars 1913-9 mars 19~
idka utrikes sjöfart.
N:r :147.- Underofficeren av 2:a gr. i flottans rese rv Jar)
skall tillhöra Stockholms station.
Marindirektören av 2:a gr. Falkman och ma~: r 148. 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, värn pliktig eller stam och
en fö rr ådsman. vä rnpli kt ig eller stam; samt att den uppbördsman, som handhavrr torpedbåtarnas samtliga uppbörder med undantag a v maskin- och torped uppbörderna,
även skall handhava vPrlettbåtarnas samtliga uppbörder
med undantag av maskinuppbörderna i stället för uppbö relsmannen å Blenda, vilken för närvarande handhaver
sistnämnda uppbörder.
N :r 151. - Götcborgsavdt'lningen skall upplösas och avdelningschefens befälstecken nedhalas den 10 dennes; pansa rkryssa ren Fylgia skall utgå på expedition till avlägsnare farvatten; samt torpedkryssaren Jacob Bagge skall
avgå till Karlskrona station, avrustas, avmönstras och förläggas i 2:a beredskap.
N :r 154. - Pansarkryssaren Fylgias postadresser.
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
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XI.

W ester må be redas tillfälle att deltaga i fullmäktiges sammanträden.
.:\:r 161. - Torpedkryssaren Psilancler skall rustas för att
avgå från Karlskrona till Stockholm; samt efter ankomsten elit avrustas m. m.; nedannämnda officerare skol a unde r ifrågavarande expediti on tjänstgöra å sagda fa rtyg:
fartygschef: kaptenen Meister, officerare : l öjtna nten Ottosson, underlöjtnanten Skarin; skolande å Karlskrona station befintlig Stockholms station tillhörande personal, som
innevarande vinter varit kommenderad å torpcclkryssarcn ,
i fö rsta hand kommenderas å densamma.
::-<:r 162. - En del manskap vid flottan benådats med
s \ ' ä rdsmedalj.
l\ :r 165.- Utbildningen i sjömanskårens skolo r må fortg å
till dag i april månad, som av vederbörande stationsbefä lvare bestämmes, samt att nämnda befälhavare äge r anbefalla de jämnkningar i fordringarna för erh ållande av godbionande 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 undan tag av dc tider, då han på g ru nd av utfärdad
gene ralorde r r• rh ållit annan kommendering, intill nästkommande oktoi.Jrr månad tjänstgöra å Stockholms station.
N :r 169.- Karletten n:r 43 Lindman beviljas tjänstledighd på gru nd av bifogat läk a rintyg till den l nästkommande juni.
N :r 170. - Löjtnanten Strindberg beviljas tjänstledighet
fö r hälsans vårdande under tiden 23 mars-31 maj 1913.
N :r 171. - Löjtnanten Laurell och underlöjtn ante n Linel berg skola från och med elen 26 dennes tjänstgöra såsom
kommenderade officerare, den fö rre å pansarbåten Manlighrtcn, den sena rr å pansarbåten Oscar II under den tid
kaptenerna Frcnclin och Lilli ehöök på grund av sjukdom
ii ro förhind r ade att nämnda befattningar bestrida.
N :r 172. - Sjömätningsfartygen Svalan, Falken och Tärnan. kanonbåtarna Rota (logementsfartyg) och Disa (utan
bestyckning). ångfartyget Alfhild, logementsfartyget 2 L
samt 26 st. sjökarteverket tillhöriga ångslup ar och motorbåtar skola användas vid dc sjö mätningsarbete n, vilka
jämlikt nådigt beslut elen 20 december 1912 skola äga rum
under innevarande år.
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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.

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 tillhöra följande stationer, nämligen: Karlskrona station:
kommendören Hamilton, lmptenerna Unger, Ekelund, Selander, Tydf!m, Gustafsson och Erikson, löjtnanterna Burman, Lilliehöök, Ä kerhielm, Vahlström, Svenonius, Lundqvist, marinintendenterna I-Ianscll och Aurell; Stockh olms
station: kommendörkaptenen Leuhusen, kaptenerna Tollsten , Åkermark, Brun, Eklund, Carlsson-Schenström och
Aspenberg, löjtnanterna Knafve, Ros, Angelin, Ulff, Hillman, Calissendorff, Lindström och Biörklund , underlöjtnanten Söderhielm, marininge njören Löfven och t orpedingenjören Sjög ren, marinintendenterna Hallden och Larson.
>>
N :r 178. - Följande rcs e rvumlerlöjtnanter skola för genomgående av föreskrivPil repetitionsövning den 21 april
inncvnrnnde år inställa sig till tjänstgöring: i Karlskrona:
reservunderlöjtnanterna Rosen berg och Svensson, i St ockholm.: reservunderlöjtnanterna \Vingård, Gedda och Christcnsson, vid V ax h olms kustartilleri regemente: reser-vunderlöjtnanten Söron, vid Karlskrona kustartillcriregemente:
reservunderlöjtnanterna Israelsson . och Edson; Underlöjtnanten i Kungl. flottans reserv Kistner skall inställa sig
till tjänstgöring å Stockho lms station den 5 maj för att
bö rja tjänstgöra vid till Stockholms station förlagda roineringsskola.
:N :r 179. - Fastställamkt av >>O mfånget av läroämnena
viLl Sjökrig~skolan uti kurserna i land».
27. :'{ :r 180. - Lö jtnanten Ullen och undorlöjtnantqn Ternberg skol a avgå från sina kommenderingar vid skeppsgossekåren 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 pe rsonal skall under april månad till närnn·
da beredskap förläggas torpedbåtarna Castor och Vesta.

G. O. 1913. 28.
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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 nästkommande juni månad avgå från sin an befallda tjänstgöring såsom adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition; kaptenen Tiselius skall med utgången
av nästkommande april månad upphöra att tjänstgöra såsom kadettofficer vid sjökrigsskol an 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 inkallad till tjänstgöring å Stockholms station; löjtnanten
E. W. Sundblad skall med utgången av nästkommande
april månad avgå från sin anbefallda tjänstgöring i marinförvaltningen samt från och med den l nästkommande
maj ti llsvidare vara kadettofficer vid sjökrigsskolan; kapt enen Tamm och löjtnanten Egerström skola från och med
elen 1 nästkommande juli tjänstgöra såsom kadettofficerare vid sjökrigsskolan den förre till och med den 30 april
1914, den senare tillsvidare, va r jämte kaptenen Tamm med
bibehållande av förut inn ehavande befattning skall vara
extra kadettofficer under tiden l maj-30 juni 1913; samt
.:1.tt sistnämnda båda officerare skola tjänstgöra vid innevarande års förberedande kurs i land för sjökadetter.
2!l. N:r 185. - En Stockholms station tillhörande underofficer, mask i n ist, skall ställas till marinförvaltningens förfogande för att biträda v id övervakandet av nybyggnadsarbeten.
» :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 tillstånd att under ett år från och med den 1 april 1913 idka
utrikes sjöfart.
31. N :r 192. - Bestämmelser vid skjutövningar med handvapen för värnpliktiga vilka under nu pågående rekrytskola
å Karlsicrona och Stockholms rekrytavdelningar uttagits
till genomgående av fullständig rekrytkurs vid skjutskola
elle r ingå i kontraminbesättning ; m. m.
N: r 193. - Avslag å an h ållan från löjtnanten Krusen-
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sti e rna att genomgå instr uktörskurs uti gymnastik Vid
Gymnastiska Centralinstitutet.
R eser vund e rl öjtnanten Pihl bevi ljas tjän st ledighet från
och med elen 1 ap ril 1913 till och med den 31 mars 1914
för ut rikes sjöfart.
K :r 195. - Fartygsrustningar m. m.
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 ap ril studera i tävlingarna de!taganclP flygbåta rs konstruktion och övriga egenskaper
m. m.
:\:r 199. - ResNvuncler löjtnanten Th orcll beviljas t jänstledi gh et under tid en 1 april 1913-1 april 1914 fö r idkande
av utrikes sjöfart.
N :r 200. - Kommendering av officerare vid årets sjömätningar.
N :r 201. - R ese rvlöjtnanten Rundblom beviljas t illstånd
att idka ut r ikes sjöfart under ett halft å r från den 29
ma rs 1913.
N:r 202. - Generalmajoren Wrangel beviljas t illstånd att
unel er semester med bibehållande av befälet över k ustartilleri et, uneler oför ändrad adress och högst 14 dagar i
sänder vistas på oli ka platser inom r ik et.
N :r 203. - R eserv und erlöjtnanten Högberg bevilj as t illstånd att under ett år från och med elen 10 april 1913
idka utrikes sjöfart.
N:r 204. - Inspektion sk all av i nspektören av flotta ns övningar 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.
N :r 209. - Löjtnanten vid kungl. kustartilleriet Gehlin
skall ge nom gå den kurs för yngre sub alte rnofficerare vid
Rosersbe rg, som tager sin början den 23 dennes.
N :r 213. - Avslag å underlöjtn anten Landqvists anh ållan
att bliva komm0nclcr ad t ill 1913 års infanteriskj utskola å
Rosersberg .
N :r 214. - Kaptenen Malmgren beviljas villkorligt tillstånd att under t venn e år från och med den 21 mars 1913
vistas utrikes.
N :r 215. - Avslag å anhållan att skeppsgossen Mattsson
må tte ka riskrivas till Stockholms station.
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Arsberättelse i Torpedväsende och
Gnisttelegrafi.
Av led a moten K. P :n Rosensvärd.

I.

Torpedväsende.

To rpedernas öka d e p or te och trä ffsä k erh~t h a r stegra t tor- Torpeder.
pecl vapne ls användbarh et och utsikt till fr a mgå ng, isynnerh et
natt etid, i större prop orti on än vad utveck lingen av fö rsvarsmeclc! H artilleriet, strå lka sta rn a och under vatten ssk ydd et kun .
nat öka fa rtyge ts för svar s förm åga.
Förra år els >>Naval Annuah a n fö r ock så m ed a nled ning av
torpedens utvecklin g att sagda tid skrift 1910 an gav to rpedens
skoll vi del ti ll hälften m ot sk o ttvidd en h os en 30,5 cm . projek til,
men al l man 191 2 m åste erk änn a a tt W hiteh eadsto rpeden numer:l nå tt lik a sk otLvidel m ed p rojektil en.
Uneler det a tt und er va llen sbå tarnas op eration s tid iir dagen ,
hava (i vr iga torp edfarty g sin hu vucl saldi gaste op er ati on slid för lagd pa natten , m en ta ck vare den n u förek omma nde lån ga
torpedp orten tord e dock lyck ade daganfall ej vara u teslutna
h en fö r över va tten storp edfartyg .
Un der det a tt fran sk a m a rinen hittill s huvud sakligast lag t
<tn pa högs ta fa rt å torp eden fö r en elast en d istan s (på sen as te
tiden l ,000 m .) h ava d e fl es ta m a riner, lik som vi, a nvän t sig av
tv enn e distanser , en k ort d ista ns fö r n attan fall med h ög fa rt å
lorpeclc n och en lån g elista ns fö r dagan fall m ed lägr e fa rt å tor Ped en .
Tids lwift i Sjövä sendet.
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Avsked meddel as mariningenjören av 1:a graden P. V.
P :son P erno och marinläk aren av 2:a graden i r eserven
K. J. Marcus.
» Fullm akte r fö r G. Wirgin, A. J. Prag och S. E. P. Haglund att vara marinläk are av 1:a graden i r eserven .
Fullmakt för G. H . Elander att va ra d:o av 2 :a graden i d :o.
» Kanslisekreteraren G. A. Stuart erh åller på grund av särskilt uppdrag er sättni ng med 175 kronor.
,, Amanuensen C. G. H . Törnebladh erh åller för biträde vid
ber edande av vissa ärenden röranclc regleringen av utgifte rn a und er riksstatens femte hu vud titel fö r år 1914 ersättning 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.
,, R eser vlöjtnanten J . Olsson erh åller uppskov t ill år 1914
med honom under innevarande å r åliggande r epetition sövning.
,, Beslu tes om viss ändring i tjänstgörin gsreglem entet för
marinen s gnist st atio ner.
,, Flyttningshjä lp f år utgå ti ll k ommendör en G. av Klint,
löjtn anterna B. E. von Hofsten, N . A. von Malmberg, W.
Run o, J. H. W. 1\orli n, H . A. Brusevitz, R. L. Götherstr öm,
H. G. Ohn g r en och R. G. H. Engström, marinunderintendenten C. H. F. V. Ekman , styckju nkaren C. G. Andersson
samt flagg junkaren E. Ljunggren.
,, Besl utes ang. t illfällig fö rändrin g av t impl an erna för unde rvisnin ge n 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
under stöd med 100 kronor v ar.
8. Förordn as att de jämlikt nådigt b rev el en 6 december 1912
i tjänst kvarvar ande Yärnplikt iga så snart ske kan skol a
h emförl ovas.
,, För ord n as att fa rtyg ti llhörande flo ttans å expedition varand e Göteborgsavdelning skol a tillsvidare förläg gas i Göteborg m. m.
14. Marinförvaltningen får aYslut a kontrakt om lever ans för
pansa rb åten Sveri ge av 2 st. elektriska generatorer och
4 st. st rålk astar e med Lu t h & R osens elektriska aktiebolag ;
av 2 st. å ngturbindyn a mos med in genjörfirm an Zander &
Ingeström och av 2 st . dieselmotorer med aktiebol aget
Diesels motore r .
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Bifalles gjord framställning om uppsättning av två
rikstelefonap parater medledninga r till Stockholms stati:Ya

v~~

febr .

~

Flyttningshjä lp får utg å till und erofficeren vid kustartilleriet E. J. K lasson med 152 kronor 95 öre.
))
Anvisas 75 kronor såsom begravningsh jälp till fortifikationsarbetare n S. Flodgrens änka.
))
Bifa ll es en av värnpliktige H . T. Wanselin gjord ansökning om överflyttning fr ån fl ottan till hären.
))
Åtskilliga fiskare å Hasslö erh ålla ersättning med tillh opa 135 kronor för förstörd fiskredskap.
21. Fullm akt för S. A. Samzelius att va r a marininge njör av
fö rsta gr aden vid mariningenjö rkåren.
))
Förordn ande för B. T. Zotterström att tills Yidare va ra mariningenjör av 1: a g raden vid d:o.
))
R esoluti on å lön fö r mariningenjö rerna av 1:a g raden L.
G. C. Risber g och Y. T . Schoorner.
))
Marinöverdir ektören gr eve E . H . A. Mörner erh åller ytterligare tjänstledighe t t ill och med den 15 maj 1913.
))
Förordnande fö r konteramiral en greve C. A. Ehrensvärd
att vara ordförande hos fullmäktige i flottans pensionskassa Yid sammantr äde i Karlskrona den 3 mars 1913.
Vice auditö ren E. Hagberg erh åller sökt en t ledigande från
fö rordn ande att vara sekret erare vid flottans pensionskassa .
))
Bifalles gjord framställning om disposition av kanoner å
Vaxholms och Osaar-Fredrik sborgs fäst nin g för deras re))
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p aration.
För förrådsprovn ing av krut får uttagas och under erforderlig tid disponera s en av de å pansarbåten Niord uppställda 25 cm. k. M/94 C.
))
Marinläkaren av 2:a graden N. G. Rothman e rh åller ett
r esestipendium å 1.000 kronor för Yissa studier vid marinen s och armens sjukhus i Grekland m. m.
))
Bifalles gjord framstä llning rörande vissa inskränkning ar
i undervisning en vid sjökrigshögsk ol an.
))
Am·isas 220 kronor 75 öre såsom unde rstöd till sjöoffic erssällskap et i Stockholm för utgifter i anledning av h ållna
föredrag.
28. K aptPnen vid Kungl. flottan J. Grafström erhålle r entledigande från befattningen såsom lärare i gymn astik och
vapenfäring vid sjökrigsskola n.
))
Mariningenjö ren A. W. Lindgren erh åller d:o från d:o d:o
i skeppsb;yggcri och ångmaskinlä ra Yid cl:o.

N ars

"

Kommendörk aptenen av 2:a graden H. H. K . Ericson e rh åller d :o från d:o såsom biträdande l ä r a re i matematik
vid cl:o.
Kaptenen vid Kungl. kustartillerie t K Z. Rö nblom erhåller
»
cl:o f rån d: o i minlär a och sp rängäm neslära vid d:o.
att det kaptenen G. S. N. de Broe n meddelade
Förklaras,
»
förordnande att tillsvidare var a lärare i vapenlä r a Yicl
sjökrigsskola n sk all upphör a utom beträffande skol ans 6: c
klass läsåret 1913-14.
Förklaras, att det k aptenen E. G. H . Eneström cl:o d:o att
ti llsvidare va r a lärare i befästningsk onst med f ältbefäst ningsritning, l antkri gskonst oc h topografi vid cl:o skall
upphöra utom beträffande d:o d:o.
7. Kaptenen vid Kungl. flottan A . B. C. J. L age rcr antz e rhålle r sökt avsked från och med elen 1.6 mars 191.3 med
tillstånd att under ett å r f å såsom lönl ös kvarstå.
Förordnande för C. H. H :son Bre ide att under 1.0 år vara
marinläkare av 2 :a g raden vid marinläkarkå ren.
))
Beslutes rörande bidr ag till Stockholms st ad för anska ffanclc av en isbrytare.
))
Beslutes rörande ytt erli g are anslag till a nskaffning av ett
fy rskepp att förlä ggas vid Olands södra udde.
Bifalles gjord fr a mställning om upplåta nde av m ark för
fästningsinge njörskompan iets i V axholm barackläge r m. m .
))
Anvisas 1,000 kronor ti ll provisorisk r eparati on av ångfartyget Alfhild i och fö r anv ändning såsom sjömät ningsfartyg.
Fartygschefe n å verkstadsfart yget Blenda bemyndigas
träffa aYtal med läkare i Göteborg rör ande l äkarvå rden å
n ä mnda fartyg.
Utfärdas vissa för eskrifter i frå ga om vandringsbib liotPk
för f lottan.
Beslutes att för er hållande av för ordnande å en kamr erart jänst hos marinfönnitn ingen icke ska ll fo rch·as att hant
avlagt akademisk examen.
En officer Yid kusta rtill eriet får beo rdr as n ärva ra vid leveransprovskju tning mod 24 cm. l ätt hpgr M/13 Yid
Bofors.
Bifalles en av unel erlöjtnanten i Kun gl. fl ottans resen·
»
F. W. Kistne r gjord a nsökning att innevarande år få g enomgå r epetitionsövn ing.
Beslutes rörande sä rskild gottgö r else till Yikarie för tjänstlediga lärare vid naYigationssk olan i Göteborg C. A. Bergst röm.
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7. Marinlitteraturföreni ngen erhåll er ett understöd för år
1913 av 800 kronor.
}}
skeppsgosseläraren N. A. Magnusson erhåller tjänstledi _
g
h et för sj ukdom till utgången av 1913 års vårtermin.
}}
Underofficerskorprale n n:r 41 Aspeqvist erh åller flyttn ingshj älp med 45 kronor 5 öre.
}}
Beslutes rörand e medel för tryckning av b etänkande rörand e lönereglering för lotsstyrelsen och lotsverket m. m.
14. Underofficerskorp ralen n:r 88 Hans Otto Aberg får beviljag;
avsked, därest han i början av april 1913 erhåller anställning hos ett rederi i Malmö.
19. Kaptenen vid Kungl. flottan C. J. Malmgren erhåller sökt
avsked med ti ll stånd att såsom lönlös få i Kungl. flottan
kv ar stå.
)}
R eservunderlöjtnanten i flottan J. O. Helmers erhåller uppsko v till år 1914 med honom år 1913 åliggande repetitionsövning.
}}
Beslutes rörande beräkningsgrunden för övningskostnaden
av sjöbevä rin gens vapenövning ar .
}}
Föreskrives att ärenden rörande flygmaskiner och flygsk epp inom marinförvaltningen skola ber edas och fö redragas av chefen för ämbetsverkets torp edavdelning.
Anvisas högst 1,330 kronor till anskaffning för marinstaben av tre br and- och dyrkfria kassaskåp.
}}
Anvisas högst 7,200 kronor för år 1913 till underhåll av de
sjökrigshistoriska samlingarna.
)}
Till elirektion en för Abraham Rydb ergs stiftelse får från
flottan s förråd mot ett pris av 60 öre för m eter utlämnas
1,000 meter blått bussarongtyg.
Meddel as tillstånd för k vinnoförbundet för Sveriges sjöför svar 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 förand e m. m.
Löjtn a nten vid Jönköpings regemente A. F. Strömsberg,
som ställts t ill chefens för kust a rtilleriet förfogande fö r
utförande av revi dering av positionskartan över trakten
kring Vaxholm och Osca r-Fredriksborg, erhåller ers ättning med 285 kronor för mistad dag avlönin g till fö ljd av
berörda uppdrag.
Anvisas medel till vissa arbeten och an skaffningar vid:
lotsve rk et.

Iu ar ~

}}

}}

})

}}

Expeditionschefen E. Planting-Gyllenbåga erhåller tjänstJedigbet und er tiden 26-31 m a rs 1913 och förordnas kanslirådet greve F. Wrangel till vik arie.
))
F r anska skolskepp et Jeanne d'Arc får besöka Stoekholms
och Karlskrona krigshamnar under nästkommande juni
månad .
}}
Raptenen vid Kungl. flottan B. R. von Sydow erh åller
sö kt avsked med rätt att såsom lönlös i Kungl. flottan
kvarstå.
})
R esolut ion å lön för kapten erna vid Kun gl. flottan B. G.
vo n Fiandt, E. A. H. Iacobi och J. H. Söderbaum.
Kapt enen i flottan S. F. Dehlgren får kvarstå i Kungl.
flottans reserv.
R ese rnmderlöjtnanten S. L. Grönberger får genomgå r epeti tia nsö vning år 1914 i stället för år 1915.
Anvisas högst 17,000 kronor för anskaffande av två stridsmål för flottans räkning.
}}
Förordnande för konteramiralen greve C. A. Ehrensv ärd,
kommendörkaptenern a 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 antagni ngskommission för antagning av sjökadetter.
An visas 6,000 kronor ti ll fortsatt stenrensning i Flint>>
rännan.
Anvisas tillhopa 2,460 kronor från inv alidhusfonden till
>>
aYskedade p ersoner, som tillhört flottans milit ära kårer.
31. Löjtnanten vid Kungl. flottan C. O. Dahlbeck får beordras
av resa ti ll Monaco för att studer a flygb åt ar s konstruktion
m. m.
Beslutes att ytterligare 1,345,000 kronor av 1913 års anslag
>>
får utgå till flottan s övningar.
4. R ese rvlöjtnanten i flottan F. C. D:. Friberg erhåller avskecl.
K ommendörkaptenen J. G. Ekelund och torpedingenjören
E . F. Elm kvist få beordras avresa till Fiume för att besiktiga torp edgyroskop m. m.
Rese rvunderlöjtnanterna N. E. F. Killman och C. F . Hansson erh åll a uppskov till år 1914 med dem innevarande år
åliggande repetit ionsövningar.
Beslutes r örand e vissa åtgärd er och bestämmelser med av>>
seende å flottans öv ni ng ar år 1913.
Tvättning av kojer och madra ssöverdrag m. m. tillhörande
>>
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Anvisas högst 625 kronor till ersättande av kostnade r 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 registratorn därstädes C. H. Spak erhålla vardera en årlig
pension av 3,700 kronor.
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 kustartille r 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, Whiteworth & C:o Limited om leverans av två undervattenssidatuber avsedela för pansarbåten Sverige till ett pris aY
6,400 pund ste rlin g för båda tuberna.
Anvisas 3,000 kronor för utför ande 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 tryckningskostnader m. m. för en lärobok i sjökri gets kirurgi m. m.
Beslutes rörande vissa åtgärder för kustartilleriets övningar år 1913.
Beslutes rörande användning av från indragna navigationsskol or inlevererade medel.
A vs lås lotsen Hj. Lindmarks und. besvär i fråga om ersättn ing 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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XV.

N :r 216. - Besättningslistorna i dc personalfördelningst ablåer för skolbemannade fartyg m. m. (april-augusti
1913), skola tjäna till ledning vid kommendering av underofficerare 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 inskrivningsförordningen den 5 december 1901.
N :r 219. - Pågående arbetsår vid sjökrigshögskolan skall
avslutas elen 28 dennes.
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 tjänstledighet under tiden 12-15 april 1913.
~: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.
N :r 225. - Mod ändring av g. o. n :r 220/1913 skall kaptenen 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 instundande maj; flaggadjutanten i avdelningschefens för Karlskrona 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.
N :r 226. - Sjökommendcring a y officerare å till rustning
an befallda chefsfartyget Drott.
K :r 227. - Kadetten Södermark entledigas från Kungl.
sjökrigsskolan.
N :r 230. - Marinintendenten Lagerholm ställes till högsto
befälhaYarens över kustflottans förfogande.
N : r 231.- Bestämmelser för utbildning av kustartilleriets
persona l \m der år 1913.
N :r 232. - Löjtnanten Muhl beviljas förlängd tjänstledighet för hälsans vårdande uneler ticlon 15 april-l juli 1913.
N :r 234. - Underofficerarne av 2:a gr. i flottans res e n ·
H . O. Olsson och C. V. Holm skola tillhöra Stockholms
station.
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15. ~:r 235. -Personal av officers värdigh et, som jämlikt
o.. n :r 220/19~~ är kommenderad att tjänstgöra i högste b!:
falha varens over kustflottan stab och som vid tiden
delbart före hissandet av ovannämnde befälhavares be~~e
8
t ecken befinner sig i Karlskrona, må i oc h för inställel~ :
1
sagda stab såsom passager are medfölja pansarbåten 0 scar
.
II t1 ll Stockholms skär gård.
Kaptenen W i bom sk all fr å n och med den 22.
:;\1 :r 236. »
dennes ställas ti ll högste befälha,·arens över kustflott
an
förfogande i Stockholm.
N :r 237. - Mariningenj ören H alldin sk all , efter avslutad
kommendering såsom stabsingenj ör i avdelnin gschefens för
Karlskrona rekrytavelaln i ng stab, för sä rski lt uppdrag ställas till marinförvaltnin gens förfogand e.
N :r 241. - Resen-unelerlöjt nanten K orclenhaag beviljas till.
stånd att vistas utomlanels unele r tiden 12 juni 1913-31
december 1914.
242. - R eservunderlöjtn anten Brandt beyiljas t illstånd att
»
nncl er 2 å r från och med elen 1 maj 1913 idka utrikes sjöfart.
X :r 243. - Kaptenen W alleni us bevilj as tillstånd att uneler
>>
ticlen 12-30 juni j 913 vistas utrikes.
:;\f:r 244. - Avsl ag å kaptenen Girons anhållan om tjänst>>
ledighet under tiden 1 ma j-31 augusti 1913 för ryska
språkstudier.
Majo ren Schinkel och kommendörkapte nen
j 6. N :r 246. Gisiko skola var a ledamöter i den nämnd som enligt § 100
av 1911 år s r eglemente för sjökrigsskol an skall p röva sökandes beh örig het och lämplighet att ifrågakomma vid besättan de av vissa innevarande år ledigförklarade lärarebefat tningar i sjökrigsskolan.
X: r 247. - Kaptene n ,-on Horn tillåtes att under honom
>>
av Stock h 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 avdel n in gsch efen för sjökrigs>>
skola veleini n gen .
K: r 249. - Kaptenen Tiseli us och löjtnanten Cassel även>>
som de å pan sarkryssa r en F ylgia i n mönstrade sjökadetterna
skola avpoll ettera s f r ån sagda fa rtyg.
X :r 250. - Instruktion för högst o befälh av aren över kustflottan.
H. :;\1 :r 252. - Verk stadsfartyget Elen da sam t nnclervattensbåtarn a n :r 2 och 3 skola uneler äld ste ch efens befä l avgå
fr ån Göteborg til l K a rlskrona.

J\Pril

17. N :r 253. - Instruktion för avdelningschefe n för skeppsgossea vdelnin gen.
N :r 254. - De r eso rvoffico rsaspira nter, Yilka skola tjänst))
gö ra å pansa rbåta rna Manligheten och Dristigh eten sk ola
före fa rtygens avgång fr å n Karlskrona embarkera elen 1.
i nstundande maj m. m.
))
N :r 255. -Instrukti on för avdelningschefe n för Götebo rgsa vele! ningen.
K :r 258. - R eservunderlöjtn anten Svenssons inkalla nde till
r epetitionsövning och tjänstgörin g· vid mineringsskola inneva rande å r upphäves.
18. N :r 259.- A\"Slag å ch efens för kustartilleriet anh ållan att
överstelöjtnante n Bolling m ått e beordr as till utländsk stuelieresa .
K : r 260. - Kapten en O. Ly beck sk all und e r den tid kommendörk aptenen Posse på grund av anbefalld sjökommenderin g
är förhindr ad att tjänstgöra såsom extra ledamot av Kungl.
lotssty relsen, bestrid a nämnda tjänstebofattnin g.
N:r 261. - Kaptonen Brodins an befalld a komm endering å
K arlskrona varv skall upphöra m ed elen 3 i nstund ande maj.
K :r 262. - Löj tna nten Ottosson ska 11, mod bibehållande
>>
av innehavande befattnin g, unde r elen tid kaptenen Simo nsson p å grund a Y anbpfalld sjökommenderi n ä r för hind racl at t tj än stgör a såsom adj utant vid Kungl sjökrigsh ögskol an, bestrida nä mncla befattning . ,
:r 263. - Ut näm ning av sjökadetter att fr ån och mod
K
>>
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 r eserv Si lf,~e r swänl
>>
be,·iljas tillstånd att under ticlen 10 maj-l september 1913
vistas utrikes för spr åk studi er.
N :r 265.- MeclgiYancle för r yska marinattachen k aptenen
>>
gro,·o r. K oller att besöka flottans va r v samt r ekry t avdelnin ge n i Stockholm .
19. X:r 266. - Ett om bud från Eriksbergs mekani ska Yorkstacl saktiebolag m å medfölja under elen p rovtur, som skall
företagas med unde r vatten sbåte n n:r 2.
K :r 267. - Komm onde ring av office rar e å övningssk eppet
>>
.T arr amas• oc h övningsbriggen Gladan mod ändring av g. o.
n :r 220/1913.
K :r 268. - Kommendering av officerare å t ill klargöring
>>
anbefallda torpedb åta rn a Si rius, Orion, Virgo och Mi ra.
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 marinläkaren Hammarström är sjökommenderad tjänstgöra en mari _
läkare vid marinläkarkåren i flottan s reserv.
n
21. N :r 273. - Bestämmelser för inmönstring å till rustning
anbefalld a fartyg.
N :r 274. - Medgivande för brittiska och ryska marinattacheer samt ryska, tyska och Förenta staternas militärattacheer att övervara gymnastikuppvisningen med sjökrigsskolans elever.
N :r 276. - För p r aktiska övningar i navigation t ill åtes
elevern a i underofficersskolans styrm ansk lass embarkera å
till Karlskrona torpedberedskap förlagda torpedbåtar då
desamma äro uneler gång.
22. 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 utrekvirer ad materiel och ut ru stning m. m.
l a nde av inneh avande t jänstgöring ställas till marinförvaltvaltningens förfoga nde.
N :r 280. - stationsingenjören Sparre sk all med bibehållande av innehavande tjänstgöring ställas till marinförvaltningen s förfogande .
))
N :r 281. - Unelerofficeren av 2 :a gr. i flottans r eserv, C. O.
J chansson skall tillhöra Stockholms station .
))
N :r 282. - Löjtnanten Lillichöök skall avresa till utl andet
inom Europa för att und er en tid av h ögst tre månader
företräde svis inom Tyskland stuelera luftskeppsma terielen
m. m.
23. :\T :r 283. - Mariningenjören Grilnb crg skall kYarstanna i
Göteborg för att stå t ill chefens å verkstaclsfart~·get Blenda.
kapten en Wester fö rfogande .
:\T :r 285. - Löjtnanten Giron skall tjänstgöra såsom kommenderad officer å jagaren Wale i stä.ll ct för löjtnanten
Lilliehöök: löjtnanten Lindberg sk all tillsvidare tjänstgöra
i marinsta ben.

))

))

))

))

X :r 286. - Vedettbåtarna n :ris 9 och 10 skol a klargöras
fö r att avgå kanahägcn från Götebo rg t ill Stockholms
station, där båtarna efter framkomsten avrustas; löjtnanten Ottosson skall vara chef å vedettbåten n :r 9 och att
en unelerofficer från Stockholms station skall beordras såsom chef å vedettbåten n :r 10; besättningarna för ifrågava rande vedettbåtar skol a kompletteras från Stockholms
station .
N :r 287. - Sjöofficersexamen med sjökadetten n:r 48
))
Acllerstråhle skall äga rum elen 26 dennes och att kommendörk aptenerna av 2:a g r. m. m. Gisiko och No rm an skol a
såsom censorer över va ra denna examen.
X: r 288. - Ovcrste Wrangcl skall ställas till chefens för
~-l.
k usta rtill eri ets förfogande.
~ :r 289. - Marinintendenten Låftman skall inställa sig å
Karlskrona station för tillinventering av uppbörelen å pansarbåten Thor.
:K :r 290. - Elever i underofficersskol ans vid Stockholms
station maskinistklass jämte erforderligt informationsunderbefäl skola avresa till Karlskrona station och vid därva rande unelerofficer sskola erhålla fortsatt utbildning m. m.
25. )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 nä stkommandE' maj, tjänstgöra såsom fartyg släkare
å pansarbåten T i di ng samt att marinläkarstipendiaten
Wållgren med ändrin g från och med elen 13 instun dande
maj skall tjänstgö r a såsom fartygsläkare å pansarbåten
Tirfing.
N :r 293. Avdelningschefen för Stockh olms rekrytavdelning uneler elen 28 och 29 innevarande m ånad skall
ställa löjtnanten Odqvist till stationsbefälhavarens i Stockholm förfogand e för tjänstgö rin g 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 fartyg s avgång
från Karlskrona, för att efte r förbanelens sammandragning
embarkera enligt g. o. n :r 220/1913.
N :r 295. - Kapten en Ta mm, löjtnanten Egerström samt
))
marinläkarna Widstrand och Hult skola va r a ledamöter i
rlen nämnd som elen 28 nästkommande juni sammanträder
i sjökrigsskolan s lokal för att förrätta i § 14 av r eglementet
))

))

»
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för sjökrigsskolan omförmäld kropp sundersökning av inträdessökande till sjökrigsskolan.
27. N :r 298. - Löjtnanten Johnsson skall i stället för insj uknade löjtnanten Ottosson fullgöra vad i g. o. n:r 286/19 13
>>
N:r 299.- Besättningslistan för torpedbåtarna Casto r oc[~
Vesta skall ökas m ed en gnistmatros, korpral elle r 1:a kl
sjöman, från Stockholms station ; samt att torpc dmatroser.
tj änstgörancle å l :a kl. torpeclbå t ingående i å r ets k ust:
flotta, skola, till elen omfattning och enligt de bestämmelser högste befälhavaren över nämnda flotta äger utfärda
bibringas utbildning i gnistsignalering företrädesv is uncle;.
to rp ed skolan.
28. K :r 300. - Högste befälhavarens över kustflott an s stab
skall ökas med en stabsauditör, samt auditörerna i flottan
Gollin och vid flottan de M a rc skola vara stabsauditörer
i nämnd a stab, den förre till och med elen 26 instundande
juni och den senare frän och med den 27 i samma mån ad.
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 gene r alorder erhållit annan komme ndering,
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.
))
N :r 305. - Avslag å chefens å verkstadsfartyget Blenda
anhållan att förrådskonstapeln Pettersson måtte få medfölja fartyget till Stockholm i och för avslutning av räkenskaperna m. m . för vinterförläggningen vid västkusten.
N :r 306. - Resolution å anmälan från chefen å pansarbåten Thule att reservunderlöjtnanten Gedda ej anmält sig
till anbefalld tjänstgö ring å nämnda fartyg.
29. N :r 307. - F. d. redogöraren å verkstadsfartyget Blencla
unelerofficeren Pette rsson skall såsom passagerare medfölj a
verkstadsfartyget Blencla till Karlskrona.
))
K :r 308. - »Fö r slag till ändringar i T. S. I. 1913» skol a
tillsvidare på försök tillämpa s.
30. N :r 310. - Marinläkarstipendiaten Fährm må såsom p assagerare medfölja jag aren Magne från Karlskrona, för att
efter framkomsten till Stockholms skärgård embarke ra enligt 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. - Nä mn de högste befälhavarens över 1913 års
kustflotta anhållan om ombyte av stabsläkare i högste befälhavarens stab l eeler 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. armofördelningens fältövning i trakten av Sundsvall.
N :r 316. - Marinläkaren av 2:a gr. i flottans reserv \V a llin skall tillsvidare tillhöra flottans station i Karlskrona.
N :r 317. - Löjtnanten vid kustartilleriet Rubensson skall
inneHuande år f ölja övningarna vid fästnings- och positionsartilleri cts sk jutskol a, till vilken skol a inryckning
sk a ll äga rum elen 9 instundande juni å Marma skjutfält.
>>
N :r 318. - Kaptc~men vid kustartilleriet Brogren och löj tnanten därstädes Aström skola från och med den 4 instundande juli uneler en tid av omkring sex veckor tjänstgö ra å stridsfartyg uneler innevarande års kustflotta.
N :r 322. - Ingenjören Ly beck, anställd vid Svenska Ackumulatoraktiebolaget Jungner, må ombord å unele rvattensbåten n :r 1. t aga del av ackumulat orbatteriets installation.
» N :r 323. - U nderlöjtnantcn Ad lerstråhle skall t illhöra flottans station i Stockholm.
3. N :r 324. - Underlöjtnanten Adlerstråhle sk all f r å n och
med den 8 dennes tjänstgöra å pansa rb åten Svea.
N :r 325. - Värnpl iktige n :r F 1465 "/mo W essman skall
den 25 n ästkomm ande j un i inrycka till tjänstgöring vid
K un gl. 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 Karlskrona.
6. N: r 330. - G. o. n:r 692/1911 §l el skall erhålla följande
ändrade lydelse: el) »Se nast elen 30 juni efte r samråd med
inspektören av flottans övningar till sjöss och chefen för
kustarti ll e riet förslag t ill de krigsövningar vid kustpositionerna, som under året anses böra utgöras på bekostnad
av anslaget »K ri gsövningar vid kustpositi onerna».
7. N :r 334.·- Avsl ag å unelerlöjtnanten Thorens anhållan att
vinte rn 1913 bliva kon1menclcrad till gymnastiska centralinstitutet .
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. - överstelö j tnanten Bollin g beviljas tjänstledigh et under tid en den 10-17 maj 1913.
N :r 337. - Avslag å underlöj tnanten Englunds a nh ållan att
höste n 1913 bli va komm ender ad att genomgå 2-årig kurs
vid tekniska högskol an .
N :r 338. - Antagnin g av skeppsgossar sk all ve rkställas under nu p ågåen de expeditio ner med sk ep psgosse avdelning ens
och Göteborgs avd elningens f a rtyg.
8. N :r 339. - Högst 4 m a rinintend entselever må antagas inneva rande å r.
N :r 340. - Ma rinin ge njö rsaspir ante rn a av 2: a årskursen
skol a för genomgåe nde av i g . o. n:r 383/1909 f öreskriven
knrs från och med den 9 juni t ill och med den 27 augusti
innevaran de år tjänstgör a å flott a ns varv i Karlskrona.
N: r 341. - Med ändring av g. o. n :r 195/1913 skall marininge njörseleve rna av 2:a å rskursen avpollette ras från pansa rb åten Thor senast den 26 in stund ande a ugusti.
N : r 342. - Bestämm elser :[ö r kustart illerik adett utbildning
om bord å fl ottans farty g skall t ill svida re lända till efterrättelse.
N :r 343. - Kaptenen Ta mm skall från och med den 26
denn es t ill oc h med den 7 nästkomm ande juni följa övninga rn a vid den å ku stflotta n a n ordn ade skjutskol an och
under denna t id va ra inmönstra d å pans a rb åten Dristig>>

>>

,,
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h et e n.
9. N :r 344. - Torp edbåten Ori on skall förl äggas under
r eparation .
N :r 345. - Löjtnante n vid kustartill eri et Göth er ström skall
f rån och med de n l n ästk om ma nde oktobe r tillsvidare
tjä nstgör a å a rtilleridep artemente t i Ka rl skrona i stället
för l öjtnanten vid kustartill e ri et Holmström.
N :r 346. - Kapte nen vid kust a rt ille riet Rönblom ISkall tillsv idare Ya ra l ä ra re i k ustfästnin gsl ära vid Kun gl. sjökrigssko l a n; samt to rp ed inge njören Sjögren ska ll t illsvida re
va ra l ärare i torp edlär a vid samma skol a.
N :r 347. - Kun gl. Maj :t har på därom av målsm a n gjord
ansök an i n åde r entledig at k adetten n :r 29 Dernitz-H elin
f rå n Kungl. sjök ri gsskolan.
N :r 349. - Ma rinl äkar stipenclia tcn öve r stat ö berg skall
med den 31 denn es avgå f rå n sin kommend ering som fartygslä k a re å depåfarty get Skäggalcl ; samt marinläk arstipencliaten Lyttk en s skall f r ån oc h med elen 1 instundan de
juni vara fa rtygsläk ar e å nämnd a fartyg.

XXIII.

N :r 352. - B ernyneli g ande för kommend anten i Vaxholms
och Oscar-Fre clriksborg s fästning att bereda de ledamöt er
av riksdagen , som el ä rom utt ryckt önsk an, t illfälle att besöka ku stposition e ns verk och lokale r m. m .
10. N :r 355. - K a nonb åte n U rcls besättnin gslista skall ökas
med 2 gnistmatr oser.
13. N :r 356. - A pansarbåt en Thule kommend erade fartygsin
gc nj ören, extr a marining enjören Gö rAnsso n sk all från och
mPd de n 15 de nn es tjänstgör a såso m farty gsingenjö r å
pan sa rb å t en Dri stighet e n i ställ et för å pansarbå ten Thule.
))
N :r 357. - k ommendö rk aptenen Lidbeck och m arindirektö re n R undgren skola v ara lecla mö t0r i den a ntagn ingskommi ssion , so m inneva ra nde å r sk all a vgiva försl ag till
a ntagn in g av m a rinin genjörscle vc r; samt mari n iiikar en av
l:a g r. Hu lt och marin l äkarna av 2 :a gr. Edholm och
13oivie sko la ut gö ra den nämnd, som skall ve rkställa kroppsunder sö knin g å de per so ne r, vilka innevaran de å r söka anstä ll nin g såsom m arinin genjörscle ver.
k a 11 ,
15. N : r 359. - H ögste bef älh ava r en öve r k ustflottan
med anledning av Han s Maj :t Konun ge ns föreståe nd e besök i D a nma rk unde r ticlen den 1-3 instunda nde jun i, den
1 in stundande j uni Jll ed pansarb åte n Oscar II befinna si g
i Malm ö för att föra Hans Maj :t Konungen t ill och f rån
Köpenham n ; samt att h ögste befälhava r e n öve r ku stfl ottan
äge r an15efall a k ustflotta ns VII elivision att tjä nstgör a såsom esko rt und e r ifråga varande expeditio n.
))
N :r 360. - Löjtnante n H . K. H. llcrtigcn av Söde rm a nla nd
sk a \l ele n 31 dennes t illfälligt fr ånträda sin Anb efalld a
komm e nd e ring som fartygsch ef å to rp edbåt en A rgo, sk ola nd e löjtnanten Braun erhielm, med t illfälligt frå nt r ädan dc av sin kommend erin g å t o rpedk ryssaren Cl as Ugg la
tjän stgör a som fart;ygsch ef å sagda torpedbåt .
16. N : r 366. - Inst r uktion fö r ch efe n för minerings skol an .
r e20. N : r 369. - Pansarb åte n W as a skall förlä ggas under
p a rati on.
21. N : r 372. - Löjtnante n D ah l beck skall från och med den
1 in st und ande j un i t illsv ida r e tjänstgör a i marinförv alt ningen.
N :r 374. - De 2 :a kl. sjöm ä n, unde rvattc nsb åtsclclarc, so m
innev a ra nd e sommar på grund av sjök omme nde rin g icke
lnma ge nomgå fö r uppflyttn ing föresk ri ven yrkeskur s vid
ingen j örclepartc ment, skol a u n der kustflotta n bereda s tillfäll e att genomgå nämnda kurs å I3lenc1a eller Skä.ggal cl.
9.
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N :r 376. - Löjtnanten Nu ma och underlöjtnanten Broms
skola från och med <l en 1 nästkommande okobter
tillsvirla re ti llh ö ra flottAn s station i I\:arl skrona.
23. .01 :r 378. - Chefen för ku sta rtill e ri et bemyndigas, att t"ll
1
· ·11 rl ess ny a regle mPntsbestämmclser för k s· l a re oc l1 mt1
vie
ust.
.
artJ 11 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 e n 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.
24. N: r 379. - Pan sarkryssa ren F yl gia skall fö rläggas i 2:a
bered skap.
26. ::-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 stationsbefälhava rl' ns i K a riskrona födoga n dc fö r bc rprlande av t illfälle 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 ra r e 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 Leuf v<'m; i torpedkursen: 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, Strindhng. Frick , K n af ve, vV Ps tJnan , Ros, Flory . Ekstraml, Angelin, Ob t> rg, Ulff, vYettN, Hillman , Uggla , Oalisscnclorff,
Gran strön1 , 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 ku sta rtilleriet
Uö gluncl.
27. x :r as6 . Station sbcfälhrt VHrC'n vid flott a ns station i
Stockholin bemyndig>l s att ställa e n oHict>r till chefens för
ha n ska s kol skPppd ».J eanne el' Are >> fö 1·fogande uneler detta
fart.vgs besö k i Stock}JOlms krigshamn.
28. K :r 390. - Unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan Beckman
skall ge nom gå gymnastiklä r arku rs v id gymnastisk a centralinstitutet: sam t undPrlöjtn ante rn a v irl Kungl. flottan
Söderl1ielm, John sso n ocb löjtnanten vid Kungl. kustartilleriet Norlin skola grno mg:l. in st ruktörskurs vid ntimnda
in stitut.
22.
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N :r 392. - stationsbefälh avaren i Stockholm skall ställa
å ngslupen Eugen till chefens för sjöförsvarsdepartementets kommando ex pedition förfo ga nd e uneler den 28 denn es
fr å n kl. 2 e. m.
N :r 394. - Avslag å unde rl öjtnanten Wahlqui sts anhåll a n
ntt hösten 1913 få genomgå kur s vid gymnastiska centralinstitutet.
N:r 395. - D:o å löjtnante n Spens' anbållan att höstPn
1913 få genomgå d :o vid d :o.
X :r 396. - D.:o å chefens för kustartill e riet anhå lla n att
underlöjtn a nten SöclPrrnan må t tE' hösten 1913 f å genomgå
cl:o vid cl:o.
D:o å unde rl öjtn a nten Bergman s anhållan att hösten 1913
få ge nomg å 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 tjänstledighd för häl sans vårdande unde r ticlen l juli 1913- 1 januari 1914.
N :r 400. - N<'Llannämmla oJficcrare skola med utgången
av nä stkommande september må nad frånträda följand e befattningar , nä mligen: i sjö:försv arsclcpa rt c mcnte t s lwmmandoexpcdition: såsom adjutanter kaptenen Hägg och
löjtnanten Ottosson; i marinstaben: såsom chef för komm u;;i kation savrlPlningen kolli mendörkaptenen Posse, såsom
chc:E för mobili se ringsavclC'iningen kommendörkapten en
Gi siko, såsom tjänstgöra n de office ra r(' kommendörkap tenen N orscl i us, kaptenerna Un ge r, Selander, Tyd en ocb
Syl vande r ; i sjökrigsskolan: såsom adjutant kaptenen Si monsson; å Karlskrona statio n: såsom äldste instruktion sofficer , tjänstgörande vid sjömanskårens skolor, kapten en
Holmgren, såsom torpedoffice r kaptenen Ä k c rmark, såsom
chef för 3:c skeppsgossekompaniet kaptenen Huitfeldt,
såsom chef för 1 :a hantverkskompaniet kaptenen de Brun ,
såsom a el j u ta nte r hos che:f:en för unrlc ro:fiiccrs- och sjömanskårC'rna kaptenerna Eklunrl och O:trlsson -Schenströ m,
såsom älcl stc off icer vid sjöin strumcnt- och sjökarteverket
kaptent>n Tllom , såsom adjutant hos station sbefälhavar en
kapten6n Asp<•nbcrg, såso m i nformationsoJiiccr vi d under officersskolan kaptenen " Tes te r ; å Stockholm s s tation: såsom chef fö r 2:a beväringskompaniet kaptonen Odelbcrg,
såsom ka se rn befälhavare kaptenen Ekelund, såsom ch ef
för 5:c skeppsgossekompaniet kaptenen Gustafsson, såsom
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n :i mndn tjänsteb efattnin ga r s kol a f rån och med dena;
na_stkom manclc _o ktober t illsvida re best r idas av följ and
ofhccrar :c: nämhgc n: i : jöförsv a rsdcpar te mcntets komman~
cloex pE'rl rtJOn: såsom adJuatn tcr kapkne r na Akc rma rk och
Aspe n be rg sa mt löjtnant en Sjöberg : i m a rinstabe n : såsom
chef för kommu nikRtio n savdE'lnin gE' n komm endö rkapten
Gisiko, såsom tjän stgöran de officera re kapten enrn a H ä en
och Ek lund samt löjtnatn c ma Zand c r och Wij kmark·g ~
sjökrig sskolan : såsom adj utant kaptene n Tisclius ; å Ra :ls~
kron a station: såsom bcfä lhaYar e för uppford r ade båtsmansko mpanie r och chPf för samt liga statione n tillhöra nde
båts rnnnsko rnpanic r kapt enen Holmen , såsom chef för 5: e
matrosk ompani et kapten e n Eke lund , såsont äldste instruktionsofficE'r. 1-j iinstgö rRncl c v id sjömans kå ren s skolor, kaptenen Maij ström. såso m adjutan t hos ch efen fö r un de rofficers- och sjöman skårern a kapt0nc n Sel a nde r, såsom torp eclofficer kaptene n Tycl en, såsom c hef för j :a hant ve rkskompan iet k apten0n Gustafs son, såsom chef fö r 3 :e skeppsgosse kompan iet k apt enen ·wester , såsom äldste offi cer vid
sjöinstr ument- och sjökartc förråcle t kaptene n Osterma n, såsom i nform fl t i on sofficer vid uneleraffi ccrssko la n k aptenen
Er ik sson (artillcr ikla ssen) och löjtnan te n Bu r man (st yrma nsk lassen). såso m adjutan t hos chefen för unde rofficersoch sjöman skårern a i den nes egenska p av bev äringsb efälha van' kaptene n TsbNg , såsom adjutan t hos stations befälh a va re n löjtnan ten BecJ.;:-Fr ii s, såso m tjänstgö r ande officer
vi d to rpcrldcp a rtPmE'n tct löjtnan ten Blom be r g ; å Stockbol ms stiltian: såsom kasc rnbl?fä lh a ,·nrc kaptene n Arneli us,
slisom ch ef för 4:e matrosk ompan iet kapte nen cl e Br un, såsom chPf för 2:a bevh rin gsk onrpani et kaptene n Carl ssonSchPnst rörn, sftsorn informa t ionsoffi cer vid unelerofficer sskolan (artil lcrik lRssen) kaptE'nc n Syl vanclc r , såsom chef för
5 :c sk cppsgossPk ompan iet kapten en von F iand t. såsom torJWcloffi ccr ocl1 info rm ation so-ffice r i to r·ppd l ära, vid un de roffice rss kolan löjtnan ten Ro srn svä rd, såsom tjänstg örande
officera re virl skeppsg ossek åre n i Marstra nd l öjtnante n
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Torcliu s och underlö jtna nten Sandstr öm, såsom gnistoff icer
vid to rp eddepa rtement et löjtnan ten Rudber g, såsom adjutant hos vars ch efen unelerlö jtnanten Wachtm eistcr. Ne<lannärn nda office rar e skola från och med den 1 nästko mmande oktober unele r ett å r, m ed unda ntag av dc tider,
då dc på grund av utfärda d gen e ralord er erh ållit annan
komme nder ing, tjunstg öra: i mar instabe n: såso m tjänstgö ra nde officP ra re: löjtnan te rna Olsso n, H åkan sson, Lindber g,
vo n Bah r, Krokst cdt och Rose n; vid sjökartc verk ct : såsom
tjänstgö rande officera re löjtnan te rna Schollin ochBou veng ;;
å Ra d sk rona stat ion: i underof ficersskol a n kapten en Brauncr h iel m såsom info rmation sofficer vid resc rvofficc rsaspirantk urs cn, skoland e kapten B raunerh ie lm jämväl tjänstgö r a såsom in str ukti onsoffi cer i den praktis ka utbildn ingen
för elevern a. i näm nda kurs, vid skeppsg osse kåren löjtnan terna von Sch oul tz, von Ar bin och Ä kerhiclm samt underlöjtna n terna Grefber g, Dar in, Nord li ng och La urell, såsom
chef för to rped be redskap en komm endörka ptenen Schneid le r, i'L statione n för öv ri g tjänstgö ring k a pte nerna Celsing ,
lJ ng e r, Kissen , Holmgr e n, Hui tfeldt och Svinh uvud, löjtnan torna l\ il ma n :Flyga re, L i llieh ök, von llofstcn , Str öm,
·w ah lströrn, Sven on i us, A be rg, N uma, Lundqv ist, B agcr,
EnPlt och H amilton samt unde rlöjtnan terna Strömb äck,
Lind e r, Christie r nin , \Vrede, Almgrc n, Schulzc, Humme l,
Linde r, Eriksson , T hohmde r, Vi rgin, Broms, Landq uist,
E lliot, Eke lun d, Nctzle r, Dyr ssen, Ande rberg, Nauman n,
Pal mqvi st , Hamilto n , Tho ren , 1\Tahlqu ist, von Born stcdt,
Dahl och Sterner ; å Stockbo lms st at ion: såsom chef för
torpcdb crcrlska pen löjtna n ten l~rii s, såsom minoffi cer löjtnanten Karlsso n , å stat i on en :för övrig tjänstgö r i ng kommendö r kapte nerna Munthe , lJ!ff, Le u huse n, Sparre, Feychting, Posse, Norseli us och Lilj encrant z, k aptener na Odelberg, von Horn , Tollsten , W<lhlbc rg, Simons sonoch Frendin ,
löj tnanter n a Wa chtmeis ter, A rnb c rge r, Ullen, Låftma n,
Sch ii sslc r, ·w e rnc r, Södc rbcrg, :Få h r mus, Bergma n, Nerman ,
John son , Rudber g, G i ron , Eke roth, Ottosso n, vo n Kru sens ti orna, E ll sen, Humme l, K och, U n n e rus, Må h len, Steph cnso n-Möli E' r , St rindbe rg, .Frick, \Vallin, Grönbe rg, WarfYingc, .Bl ix, Dyr ssc n, Asplund . Knafve , Westma n, Ros,
F lory, Ekstr aml, Angelin , Öberg, Ulff, W ett e r, I-Iillma n,
Uggla, Calissen clodf, Granstr öm, Lind ström, H allst röm,
Biörklu nd, Odqvi st, Lindgre n, Muhl, Laurell , Spens och
Afsel ius, unel e rlöjtn a nterna Te rnb er g, Beckma n, Graaf,
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von de r Bu r g, Wein berg, Söderhielm, lh·oms, J ohnsso
Lindberg, Eck0 rström , Färnst röm , Herlitz, H edin, West n,
lin g, .Hamilton, Båge, Ägren, Bcxel iu s, Mörner, Zim erman, 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·teverk et av en Stockholms statio e
n
tillhörand e unde roffi ce r, sty rman, m ed de n 30 nästkomm ande septe mbe r skall upphöra att gäll a.
N : r 402. - Chdsfar tyg!'t Drott skall k lar gö ras för omkrin
e n m :'t n ad s expedition ; att f a rtygsch efen ska Il hissa sit~
befä lstecken den 4 in st undande juni och fartyget inmönstra s så snart därefter l ämpligen kan ske på t id, som stat ionsbd älha va ren i Stockhol m äge r bestämma; samt att
fartygets bes ättnings) ista skall under cxpedi tiorren ökas
m0cl en förrådskonstapel med uppbö rd samt sex musikkon stap lar.
N: r 403. - Instruk t ion för ch efen å chefsfartyget Drott.
K :r 405. - Oversten m. m. fr ih e rre W r angel skall fö r avsl utande av i g. o. n:r 288/j9j3 angivet uppdrag och under
enahanda villkor ställas till chefens för kustartilleriet förfogande unel e r t id en ele n 1-7 juni innevarande år.
K :r 406. - Nedannämnda marinintendenter skola med utgången av nästkommande september måriad frå nträda följande bef attninga r, nämligen: å Karlskrona station: marin intendentcn Ilalicl en såsom biträdande intendent å räk enskapskon to r e t, marinintendenten Fredholm såsom intendent i chefens fö r underofficers- och sjöman skårerna
expedition sa mt marinintendenten Lm·son och marinuncl crintcndentE' n R enn er såsom biträdande intendenter å räk Pnskapskont oret; å Stockholms station : marinintendent en
H anseli såso 111 biträdande intendent i varvschefens expedition, m arin intendenten Aurell såsom bit rädande intendent i station sbefä lh ava ren s expedition samt marinunderintendenten Cullberg såsom bit r ädande intendent å r äkenskapskonto rtC'. Nedannämnda ma rinintendenter skol a fr ån
och med el en 1 nästkommande oktober tillsvidar e best rida
följ ande befattninga r, nämligen : å Karlskrona station:
ma rinintendenten Han sell såsom biträdande intendent i
stat ion sbefä lh ava ren s expedition , marinintendenten Aurell
såso m biträda nde i ntcnde nt å r äkenskapskontoret samt
marinintend enten R enner såsom intendent i chefens fö r
underofficer s- och sjöman skårerna expedition; å stockholros
st ation marinintend enterna H alld !'m och Fredholm såsoro
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biträdande intendenter å räken ska pskontoret, m arinintendenten Lar·son såsom bitr ädande intendent i statios befäl havaren s expedition samt ma riointendenten Coliberg såsom biträdande intendent i va rvschefen s expediti on .
;\ :r 408.- AYsl ag , marinintendenten 1\o rdstr öms anhål:~1 .
lan om till st å nd att uneler den tid h an är urstån dsatt att
tjänstgöra, få Yist as utrikes.
~ :r 409. - Chefsfartyget Drott skall förläggas i 2: a beredskap utan to rpcduppbörd .
4. ~: r 411. - Rt>serdöjtna nten U l riksen bcYiljas tjänstledigh et under 1 år fr ån och med den 1 juni 1913 för idkande
a v sjöfart.
X: r 412. - Bcfäl han nde amir alen i Karlskrona beln yndigas 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 tio ns ve rk och lokal er, samt station
och Ya rY till elen utsträcknin g so m befälha\·ande fl nli ralen
äge r bestämma .
X:r 414. - F rån Gött>bo r gsanlelningcn s fa rtyg skola avpollettera 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 förbe r edande yrkesutbildning Yid r ekrytskola.
6. N :r 417. - Torpedb åten n :r 73 ska ll ru stas för att deltaga
i landstormsbefälkurse n inom Södermanlanels läns inskriYnin gsomr åcl c : löjtn ante n Arnberger ska ll var a chef å torpedbåten unel er ifrågavarande E'xpedition.
6. X :r 419. - K apte n en Posse skall från och med den 8 dennes uneler elen tid kommendörkapten en Rib en på g rund av
sj ukdom är fö rhin drad tjän st gö ra såsom divisionsch ef f ör
kustflottans VI divi sion bestrida nämnda befattning; kapte nen Elliot skall unel er ovan angh·na tid t jänstgöra såsom
fa rtygsch ef å jagaren W ale och löj tn atnen W ette r under
sa mma tid tjänstgöra såsom kommender ad offi cer å j agaren Magne i stället fö r å ja gar en W ale.
X:r 420. - ~e clannämnda marinintendenter skola med ut))
gå ngE'n av innevarande mån ad frånträda fö lj ande befattningar, nämligen: å Karlskrona station: marinintE'nclcnten
av 1:a g r. sta ngenberg såsom sekretcrare hos varvsch efen
sa mt marinintendenten av 1 gr. R ydE'm såsom intendent å
r äken skapskonto r et ; å stockh alms station: mar i ni n tendenten Favrc såsom biträdande intendent å räkensk apskontor et. Red annämnd a marinintendenter skola från och med
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1 nästk omm a nde juli ti llsvidare bes t rida fö ljande b
·· 1·1gen: 'å 1\.r a r.l sk r on a station: marinintencleefatt
· ga r, nam
n nm
a\· 1 :a g r. stangenborg såsom intende nt å räkensl-a ·kten
• ps on.
. .
toret sa mt manmnte nclonten a \' 1:a g r. Ryden såsom sekr _
torare h os ,·a n·soh ofon : å Stockholms station : ma rininte e
ndenten FaHe såsom intendent å räkensk apskontoret ·
, sarnt
.
· ·
··d
a tt manmntenc1e n ten Lmdg re n ska ll med f rå ntra
·' ande
'
.
av mn ohaYandc befattning, f r ån och med den n a cla oo· t'll
l S· j
\'lC are Yara se k ret e ra re hos stationsbefälhavaren vid fl t0
ta n s statio n i Stockholm.
7. ?\ :r 4:21. - :Med ändring av g. o. n:ri s 220 och 27211913
skola fartygs läka rn a å pansarbåtarna Manligh e te n och
Svea bö rj a sin tjänstgöring den 15 de nnes samt fa r tygslakaron å pansarb åten Dristigh eten den 21 denn es ; stationsbefä lha va r en i K a rlsk rona ska ll till tjänstgö ring å
to rpedkryssa r en Claes H orn och minfartyget Edda från
och med elen 25 res pektive 29 de nnos beord r a ti ll repetitio nsöY nin g ink allade ,·ärnpliktige medicine kand ielater na
Windal och Olsson.
>> N:r 42:2. - Under elen tid kanonb åte n Urcl enli gt hö gste
befäl h a nue ns över kustflottan best ä mm a nde tjän stgö r som
r epet itör . Yede ttbåten n:r 6 t illdelas ~·e rkstaclsfa r ty get
Blonda och Yedett båten n:r 7 det f a rtyg, som högst e befälhaYare n äge r bestämma.
9. K :r 4:24. - Bestämm olser angående unifor mspersed lar, vilka sk ola ingå i unif orm för kustartillorikadetter.
K :r 425. - Torpedb åten n:r 9 ska ll unde r en t id av en
m å n ad. tYå dagar i ,·arjo wcka, ställas ti ll stationsbefälh an re ns i Stockholm förfogand e för beredande av till fälle
till praktiska övninga r i navigation för eleverna i unde roffice rss kolan s styrma nsklass.
N :r 427. - Kaptene n Wallenius erh ålle r förlängel tjä nstledi g het ti ll oc h med don 10 juli 1913 fö r idkande av språkstudier i England.
>> K :r 428. - Logementsfa rtyg et Stockholm skall under ticlen
don 15 september 1913-l maj 191.4 ställas till st ationsbefälhannens i Karlskron a fö rfogand e såsom r esen· för förläggnin g a\· manskap a Y sjömansk å ren.
» X :r 431. - Bifall å an h ållan av chefen för K a r lskr ona
kustartilleriregemente om medginmclo att få bevilj a vä rnpliktige n :r F 243 14/1910 Augustsson tjänstledighet under
tiden 7- 20 inst undande juli.
10. N :r 432.- Förste marinläkaren Setterbom skall ingå i elen
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nämnd, som sk all ve rkställa kropp sunder sökning å dem,
viJl.;:a kunna ifråga komma att anta gas till kustartillerikadette r inn ova r ande å r.
S :r 433.- Löjtnanten W erne r skall från och med den 12
den nes och t ill och med utgången aY nästkommande septo mber månad tjänstgöra såsom adjutant i sjöför sv arsdepartementets kommando expedition .
N :r 434. - Bifall å anhållan f r ån komm endörkaptenen
A kerhi olm, att å ö,·ningsskeppet Najaden unele r angi ve n
t id få som passage r a re medtaga sin l3-årigo son.
1\: r 436 . - Utnämning ay hå sjökadette r att Ya ra flaggunde rofficera r e öve r stat ,·id flottan .
X: r 437. - Kommendörkaptone n Ekelund och löjtnanten
Dahlbock skola ingå i elen kommission som skall vo rkställa inköp och anskaffning av flygmate ri el m . m.
X :r 438.- LogC' lll Pntsfart ygot Frejas besättningsli sta skall
und e r fart ygets genom g o. n:r 19511913 a nbefallda expeditio n öka s med 1 sk rivbiträde. stam elle r bo\'äring.
N: r 439. - Ballongfartyget n :r 1 skall förlägg as under r eparation.
X :r 441. - Bifall å anhållan f r ån kommendö r en Anka r erona om tjä nstledighet den 14 ju ni 1913 för egna angelägenhoters sköta n do.
.!'\: r 443.- Medgivande för r edak tör en R. Kock. meda rb otare i tidnin gen »Aftontidninge n >>, att unde r övningar med
i un eva rande års kustflotta , på egen bekostnad medfölja
densamma. skol a nde do uppsatser. som kunn a komma att
skriYas, genom h ögst o befälh aYa rens för sorg gr an sk as,
innan de publiceras.
K: r 445. - Befordringskommissionen ska ll sam manträd a
i K ung l. sjöförsvarsdepartementet den 13 innevarande
m ånad.
1\ :r 446. - Såsom elever vid inneyarancl e å r s flygskola i
andra utbildningso mgången skol a tjänstgöra löj t nanten
vid Kungl. flottan Kroksteclt och unde rlöjtnanten vid
Kungl. k usta rtilleri et Li nd em sa mt såsom orsätta re för
dess a unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan Malmqvist samt
löjtnanten Yicl Kungl. kusta rtilleriet Bru scwitz.
K :r 447 . - Chefsfartyget Drott ska ll klargöras fö r omkrin g
fjorton dagars expedition: fartygets bosättningsli sta skall
under expediti onen ökas med on förrådskon stapel med uppbörd samt sex musikkonstaplar, såsom h ornblåsare utbild-ade fö rr ådskonstaplar eller hornblåsare.
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~:r 448. In struktion för ch efen å chefsfar tyget Dr t
K :r 449. - Bifall å anhållan från kapten en av K lercker : ;·
under angive n tid få såsom pa ssa gerare å övningsb rig t
.
~n
Gladan ombordt aga sm
hustru.
N :r 450. - Bifall å anh ålla n f rån k ommenc lörkapten e
Ak erhie lm at t å övnin gssk eppet K aj a den uneler angiv en
tid få såsom pa ssager a re ombordt a ga sin 14-årige son
n
K :r 451. - Andrin g i instrukt ion f ör h ögst e befälhav aren
öw r ku stflottan .
X:r 452. - Andr in g a 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 tillsvida re med bibehåll ande av innehava nde
befattnin g ställ as t ill st at sr ådets och ch efens för sjöförsva rsclep artemen tet förfo gand e.
~ :r 457. Tillä gg till instruk t ion för avdelnin gschefen
för sjökri gsskol a ,·delning en.
K :r 458. - Bifall å anhållan fr ån k apte nen W ennerströ m
at t un eler a ngive n tid då h an i egen skap a \· detachementsbefälhav are ä r tilldelad sem est er. f å med bibehåll ande av
befä let öv er p osit ionen vista s högst 5 dagar i följd utom
positione n s omr åde m en i nom Gottl anels län.
K: r 459. - Avslag å anhållan från löjtnant en Lilliehöök
om tj änst ledi gh et fr ån och med elen 25 nästkom man de
ok t ober t ill och med elen 31 januari 1914 samt att denna
t id få vist as ut om riket.
~ :r 460. - Värnplik tige n :r F 60 21/1913 Ottosson skall
elen
4 nästkom mande novembe r inry cka för full görande av honom åliggand e fr eclstjäns tgörin g .
N :r 462. - K ommend a nte n i Alfsborg s fä stning bemyndig as at t i början av nästkom mande juli m ån ad under en dag
bereda ledamöte r av Rid agens båda k amrar t illfälle att
bese till Alfsborgs kustposi t ion hörand e verk och lokaler m. m.
X :r 463. - Rustn ing av far ty g och samman dragning till
r ekryt avclclnin g ar, k ommend ering av f artygsch efer och
offic er are, tid för bef älst ecknens hissande m. m.
X :r 465. - Marinlä k aren Schröcll sk all tjänstgö ra såsoro
läkare vid Alfsborg s kust a rtilleride tachem ang unel er ticlen
elen 10 juli-9 aug usti 1913.
)J :r 468. R esolution å anhåll an från Stockhol ms va rvschef at t en minut bildad offic er måtte ställas till hans förfo gande för tj änstgöri ng å minclep artemen tet.
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Föreskrives att sakkunni gas för utredni ng rör ande beford ringsväsendet vid Kun gl. flott an bet änkande f å r tryckas
i en upplaga av 400 exemplar.
Kapt enen vid Kun gl. fl ot tan L. St ackell f år unde r en t id
>>
av 14 dagar hos firman Carl Zeiss i J ena under gå en kurs
i just erin g, und ersöknin g och vå rd m. m. av optiska instrument avsedd a för sjöartilleristiskt bruk, sä rskilt avst åndsmätar e.
Avsk ed få r meddelas 2 :a kl. sjömannen vid 6 :e m atr os»
k omp aniet n:r 77 K. B. W . H olmg ren.
F örordn as att f ältkri gs r ätt sk all finn as å 1913 års k ustflotta.
Frikallas k ommen dören S. J. T. C. Ankarer on a fr ån upp»
dr ag att vara sakkunni g i och för utrednin g rörande befordrin gsväsendet vid Kun gl. flo t tan.
16. Förordnas överdirektören B. J :son Ber gqvist och läro verksr ådet A. Vv. F alk att vara cen sorer vid kl assexamin a i
Kungl. sjökrigsskolan.
18. Marinl äkar en E. G. Asplund erh åller ett utrik es r esestipendium å 750 kronor.
R eservunderlöjtna nten i flo t t an M. E. Edson erh åller
»
sökt avsked.
Anvisas tillhopa 5,000 kronor för anordnande av fö rel äs»
ning ar och idrottsövni nga r under å r 1913 för flottans och
kustartill eriets manskap.
Sjökadetten n :r 48 Adl erstråle f å r med vissa villkor i nne»
varande å r avlägga sjöofficersexam en.
25. Löjtnanten vid K un gl. flottan W. O. H. Modin erh åller
avsked med rätt att såsom lönlös i Kun gl. flott a n k va rstå.
Fullmakt för N. G. R ydl'm att va ra marinintendent av 1:a
»
g,raden vid marinintendentu rkåren, 2: a löneklassen.
D:o för K . W. G. Sylve n att vara marinintendent av 2:a
»
graden vid m a rinintendenturk år en.
R esolution å lön för ma rinintendenten av 1:a gr aden R. C.
»
T. Näsman i 1: a lönekl assen.
D :o å lön för ma ri nintendenten G. N. Öst erd ahL
»
Fullmakt för H . N. W allin att vara marinläka re av 2:a
»
gr aden med löj t n a nts vä rdigh et.
Marinläkar en av 2 :a gr aden H. U. W allin erh åller sökt
»
avsked.
Ma ri nläka ren av 1:a graden H. E. H ammarström erh å ller
»
kommendörkapt e ns av 2: a g raden värdi gh et.
Fullmakt för F . R. A. Wiberg att var a k apten vid kustar»
t illeri et.
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Fullmakt för R. Wallg ren att vara löjtn ant vid k ustarti lle riet.
R esolut ion å lön fö r kaptenen vid kustartilleriet N. J . 0
Eckerström i denna gr ads l :a löneklass.
·
R eservunde rlöjtnanten C. E. L. Söron erh åller uppskov t ill
år 1914 med h onom innevarande år åliggande repetitionsövning.
Beslu tes rörande revidering av allmänna bestämmelser rörande fordringarna å p ersedlar och m ateri aHer till beklädn ad och sängservis.
Anvisas tillhopa högst 700 kronor till tryckning m m. av
en utav torpedi ngenjören J. G. Lindmark författad tävlingssk rift : »Automobilto rp eden med särskil d hänsy n t ill
dess an vändning».
Anvisas högst 425 krono r till t ryck ning m. m. av en försöksupplaga av skjutinst ruk t io n fö r fl ottan, artilleri .
Ytte rli ga re en rikstelefonapparat f år uppsättas i marinfö rvaltningens to rp edavde lning.
Bifalles gj ord framstä llning om utlåni ng till k ustflottan
av 4 ångslup ar.
Professor G. Cobb entledigas fr ån förordn ande såsom lär ar e i matematik och mekanik vid sjökrigshögskolan med
utgången av innevarande arbetsår.
Overfyrin genjören F. O. U. Grönvall erh åller tillstånd att
vara styr elseledamot i Aktiebolaget Lcan t illsvidar e under
ett å r.
T . f. lotslöjtnanten i övra no rr a lotsdistriktet J . A. Thorslund erh åller tjänstledighet för sj ukdom under ytt erligare
ett år från och med den l maj 1913.
Extra byr åch efen friherre C. G. E. L eijonhufvud erh åller
403 kronor 22 öre för mistade tjänstgöringspenningar såsom sakkunnig vid utredning beträffande löncreglering för
lotsst yrelsen och lotsverket.
s ekreter aren h os sakkunn iga 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 gspen n in gar m. m. såsom n otarie h os medicinalst y relsen.
Anvisas t illhopa 840 kronor för anställande av försö k med
en av överstelöjtnanten W. Unge konstruerad livräddningsapp arat.
Bifalles g jord framställning om befrielse f r ån ommätning
samt fyr- och båkavgift för turistångaren Thalia.
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Bifalles gjord fram stäl lning om befrielse från ommätning
av turistångaren Mantna.
Kadetterna n :r 37 Husbe r g och n:r 29 Demitz-IIclin få
under vissa villkor und erg å kompletteri ngsexamen vid sjökrigsskolan.
Värnplikitge n:r F 16 237/1912 G. E. F ors erhåller guldmcdalj av femte storlek en »för berömliga gärningar>>.
84 daglönare vid fl ottans varv i Karlskrona erh åll a va rdera silvermedalj av 8:e storl eken »för nit och redlighet
i riket s tjänst».
skeppsgosselära ren N. A. Magnusson erh åller oavkortade
avlö ningsförmåner und er tjänstled ighet för sjukdom.
Fyrmästaren vid Djurst ens fyrplats A. F. Bergström erh åller ett under stöd av 100 kronor i an lednin g av l äkarevå rd m. m. v id sjukdomsfall inom hans fami lj.
Understöd t illdelas åtskilliga f. d roddar e vid Gräsgårds,
H älsingborgs, Skärsände och Sandhammars livräddningsstationer.
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 fram ställ ning om anordnande i m a rinstabens
lokal av en för kustsignalväsendet avsedel rikstelefonapparat.
Tillk allas kommendörkaptenen H . A. M. Eneström och underoffice r en av 2:a gr aden vid K ungl. flo tta n N. A. Faleoner att såsom sakkunni g biträda vid utredn ing r öra nde
befordring sväsendet vid f lottan.
Kaptenen vid Kun gl. flottan G. N. H. Krook e rh åll er sökt
avs ked med rätt att såsom lönlös i Kun gl. flottan k va rstå.
Fullmakt för ka dettund e rofficeren C. F. A. Adlcrstr åhlc att
var a underl öjtnant vid Kungl. flottan.
Två ingenjörer vid mariningenjörkåren f å beordr as att i
Tyskl and, Sch wcitz och Italien inhämta kännedom om
ny aste elek t riska a nor dni ngar, bränslemotore r m. m. för
huvud saklige n undervattensbåta r.
Anvisas {i6 kronor för tryckning av ändringar och tillägg
ti ll en l äro- och inst ruktionsbok ang. minmate rielen.
Fö rord nas följ ande personer att från och med den 1. oktober 1913 vara lärar e vid sjökrigsskolan, nämlige n : kaptenen S. Lindsted t i n a vigatian jämte trigonometri ; k ap te-
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n e et T. C. N . W ahlman i vapenlär a å kustartille rilinj en.
löjtnanten J. F. Kyström i minlära å samma linj e:
löjtnan ten A. Kaij scr i kustfästningsl är a; k aptenen G. s'
K. de Brocn i vapenlära å sjöofficerslinjcn; k apte nen E.
H. Bergmark i minlära å samma linj e; kaptonen E. G.
Eneström i befästningskonst; mariningenjören T. G. Knös
i skeppsbygge ri och rnaskinlära, docent en O. A. Lilj eström
i fys ik och filosofi e doktorn R. Ekblom i franska språket.
:2 . Lotssty·rclson få r gå i författning om anordnande av rikstelefonledning mellan Sk ellofteå h amn och Gåsörens uppp assn in gsställe.
>> Värnpliktige n:r F 8 9/1912 K. R. Karl sson får omedelbart
hemförlovas fr ån p ågåondo vapenövning.
9. Kapton en G. V. Magnusson f å r kvarstå i Kungl. flottans
reser v.
Tyska örl ogsfartyget >> Zieten >> får bosöka Göteborgs krigshamn under m aj 1913.
B eslutes rörande disposition av l ogementsfartyget Stockholm vid flottans st ation i Karlskr ona .
))
Meddelas t illstånd för ryttmästaren J. A. Burman att under någon dag av maj 1913 i flot tans exercishus å Skeppsholmen fö r f r ämmande länders r ep r esontanter visa användningen av kanongeväret E xcellent.
))
Anmälan rörande ber äkn ade underh ållskostnader för bek lädnad vid flottan och kust artilleriet föranl eder icke till
någon Kun gl. Maj :ts vida re åtgärd.
Beslutes rör ande utbetalande av arvoden till lärare vid
sjökrigs högskol an.
))
R ektorn vid skeppsgosseskolan i Karlskrona K . J. G.
Segrell erh åller ett andra ålderstillägg från och med
år 1913.
))
Medd elas tillstånd för y nglingarna E. S. Klingonstierna
och T. Lindskog att under vissa villkor innevarande års
sommar för utbildningen i sjömansyrket åtfölj a något av
sjömätni ngsfartygen.
Värnpliktige n:r F 23 60/1912 J. E. Wilund får omedelbart
h emförlovas från pågående Yapenövning.
B efordringssakkunnigas a rbeten få förlägg as till Karlskrona.
Bemyndigas ch efen för sjöförsva r sdepa rtementet att till·
kalla högst tre sakkunniga för att inom departementet
biträd a med utredning i fråg a om flottans nuvarande
strid sfarty gsm ate ri el.
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R esen rundorl öjtnanten i flottan O. Gedda erh å ll er sökt
avsked.
Audi t ör en i k ustartill e riet O. T. H . Wonnorholm erh åller
d :o d:o.
Bifalles gjord framstä1lning om förläggande av ett stridsmål till Alfsborgs fästning.
Beslutes rör ande vissa ändringar i disponer andet av lokaler vid flo ttans statio n i Stockholm.
Anvisas 5,050 ].;:ron or för anläggning av kloaldedni ng från
Karlstens fästning.
))
Förordnas att lotsk aptensexpeditionen i övre norra lotsdistrildet 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 rh ållit ett stuclie resest ipend i u m å
1,000 kronor, erhåller ytte rli ga r e ett stipen dium å 250
kr onor.
19. Utses marinin genjören av 1 :a graden J. Lindbeck och
ingenjören S. G. Bremborg att såsom sakkunnig biträda
inom sjöförsvar sdepa rtementet vid utrednin g av vissa frågo r rörand e flottans nuvarande stridsfar tygsmate rieL
23. Marinöverdirektören greve E. I-I. A . Mörner erhål ler ytterli gare tjänstledighet för sj ukelom under tiden 15 rn aj-l4
oktober 1913.
Am·isas 270 kr onor ti ll uphand li ng av marinalman ackor
fö r m arinens behov.
))
Två to rp edor få utlämnas för sprängning vid kustflottan.
Meddelas för eskrifter rörande bespisning av i marinens
fänge lser intagna personer.
Anvisas högst 1,000 kronor för vissa reko gnosed ngar avseen de planlä gganclct av åtgä rder för värnande av rikets
neutralitet uneler kr ig lll<?llan främmand e makter.
Bifalles g jord framstä llni ng rörande befordran av v·issa
korpraler till underoffice rsko rpraler över stat.
För best ri dande av Y akth ållning å kasernfartyget R onköping uneler innev a rande å rs sommar få r förhyras hå
båtsmän eller f. d. båtsmän mot en dagavlöning av 1. kr ona
70 öre .
Vissa nauti ska in str ument, sjökort och böcker f å från sjöinstr ument- och sjöka rteförråclet vid fl ottans station i
Stock h olm utlåna s ti ll befä lh avare '~ å statens uml crsö knings- och bevakn in gsfartyg Skagerack.
))
Beslutes rörand e k ostnad erna för säkerh etspiketernas utryckande.
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23. · Flyttningshj älp f år utgå t ill komm endörkaptenen av 2:a
gr aden J. C. Schncicllcr och k aptenen E. F . Lj ungquist
Dispa schören C. M. Pincus erh åller 500 kronor jämte rese~
''
ersättning i egenskap av sekrete rar e hos sakkunniga fö r
r cYision av skcppsmätningsfödattningarna.
Beslutes rörande vissa ändringar i tjänstgöringsreglemen"
t et för marinens gniststationcr.
Medel clas föreskrift er r ör ande omfånget av u nelervisningen
"
i dc olika i n av iga t ion slärarkursen ingående kurserna.
Nåcleneclermälcn tilld ela s l1 vid lots 1·c rk ct anställda per"
soner.
Flaggst yrmannen J. A. Tausis erh ålle r guldmedalj av 5:e
"
storleken för nit och redl ighet i rikets tjänst.
30. Föror dnas marinintendenten av 1:a graden R C. T. Näsm an att från och med den 1 juni 1913 bestrida kamrerarbefattningen i Marinförvaltningen.
" Fullmakt för C. J. A. Skarin att va ra löjtnant v id Ku ngl.
flottan .
Resolution å lön för undcrlöjtm.nterna vid Kungl. flottan
"
A. H. B exeli us och T. V. H. Thore n.
Unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan C. F . A. Acl le rstråh le
"
erhå ll e r unelerlö jtn ants förmå ner såsom arvod e.
B eslutes 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 orpedbåta r m. m.
Beslutes rörande an vä ndande av allm änna bespari ngarna
"
å 5 :c hu vucltitcln till inköp av en del tomte r i Ka rlskron a
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 kor vtillverkning vid flottans
kokinrättning i Karl skrona.
H yres- och arrPncl emedel under femte huvudtiteln få an"
an vä nd as t ill bestridand e av förskjutna kostn ade r 17,811
kronor 52 ör e t ill förvä rv av mark för Fårösuncls kustposition.
Medel, so m influtit g<mom försäljning av föråldr ade h and"
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 an ställande av ext ra biträden i marinstaben anvisas
400 kronor i m å naelen från och med den 1 juni 1913.

Dockan ä Galenrarvet f år upplåtas för dockning av R ydbergska stiftelsen s Ö\' nings Ea rtyg.
Förordnas att logementsfartyget av Chapman skall ut"
r a nge r as.
An visas högst 2.000 kronor till anordnande av Yä lkomst"
f äst för p ersona l å ett fr anskt örlogsfartyg.
" "Bifalles gjo rd framstä llning om utlämnande av en pansarbåts ångslup såso m lån t.ill ko rpr 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 kron or
såsom Prsättning för förl orade elle r skadade effekter v id
kollision i K al marsund mellan torpedbåtarna n:r 11 och J4
den 4 deec mber 1912.
Förre korpral en vid K arlsJuona ku startiller iregemente O.
"
S. Svensson erhålle r ett uneler stöd av 100 kronor.
Beslu tes rörande begravningskostnader för manskap vid.
ma rinen.
Anvisas 5,000 kronor för lotsve rket s deltagande i Baltiska
"
utställningen i Malmö år 1914.
4. Löjtnanten vid Kungl. flo tta n A. Strindberg erhåller sö kt
avsked från och med elen 10 juni 1913 med rätt att därefte r kvarstå i Kungl flottan s rese rv.
Med. lic. G. M. Thaarup får söka anställning vid marin läkarkåren uta n hinder där av att han icke fullgjort vä rnpliktsöYning.
Fö rordnas rörande inspektion en av det ä flottans stationer
närvarande manskap.
Beslutes om e rsättning till vi ss p ersonal för fö rhyrd bostad uneler kommenderin g till skjutskola.
" Korpralen vid 1: a hantverkskompaniet n:r 117 Sven sson
bevilj as sökt avsk ed för att söka anställ nin g såsom uncl erofficerskorpr al vid Vaxholm s kustartillerir egemente.
" 13 daglönare vid flottan s varv i Stockholm erhåller si l vormedalj av S: e storleken för "nit och redlighet i rik ets
tjänst."
" Bifalles gjord framställning om lever an s fr än Gä rda fabri k ers aktiebolag av lämpligt ant al hal sdukar.
" Anvisas 125 kronor såsom er sättning ät kaptenen O. W al lenberg för skada å ett honom tillhörigt ti ll lokal för sjömanskå rens skolor uth yrt hus i Karlskrona .
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En vid rik et s västkust tillvaratagen, franska marinen tillhäri g 45 cm. torped f år överlämnas till fran ska staten.
Fullmakt för E. O. T ernberg att vara löjtnant vid Kungl.
flottan.
R esolution å lön för underlöjtnanten vid Kun gl. flottan
gr eve H. Mörner.
Förordnande fö r A. F . Kuylenstjerna och G. E. Hedenlund
att under 10 år vara marinläkare av 2:a graden v id marinläkark år en.
Kaptenen vid Kun gl. flo t t an E. A. I-I. Iacobi erh åll er för
vistelse utomlands förlängd tjänstledigh et från och med
den 6 a ugusti till och med den 30 september 1913.
Beslutes a ng. regleringen av utg ifterna under 5 :e huvudtiteln för å r 1914.
Anvisas 7,850 kron or till förstärkning under år 1913 av arbetskraftern a i marinförvaltningen.
Bifalles gjord fr amställning om ersättning till en revisor
för uppehållande av en ledig tjän st i andra löneg raden hos
marinförvaltningen.
Ch efe n för sjöförsvarsdepartementet bemyndiga s t illkalla
högst fyra sakkunni ga personer jämte en sekretc r are för
utredning rörande organisationen av de till fl ottans station er höra nde myndigheter.
Beslutes rörande gjord framställning om anställand e av ett
sakkunnigt biträd e åt marinförvaltningens k emist.
Lotsve rket t illhöriga lägenheten ön Arholmcn med därå
uppförda byggnader f år uppl åtas på arrende ytte rligare·
10 år.
Lär aren vid skeppsgossesk ol an i Ma rstrand erh åller tjänstledi ghet under läså ret 1913-1914 för fo rtsatta studier vid
Göteborgs högskola .
F. daglönaren vi d f lottans va rv i Karlskrona n :r 1432 Daniel P ettersson erhåller en g r atifikation av 25 krono r.
Bemyndigas ch efen fö r sj öförsvarsd epartementet att t illkalla h ögst fyra sakkunniga, därav en ordför ande, jämte
en sekretcr are för att inom depa rtementet biträda med
omarbetning i erforderli ga delar av de utav sä rskilt tillkallade sakkunnige elen 9 februari 1907 avgivn a förs l ag till
skeppsmätningsförfattningar m. m.
Förordnande för k apte nen vid Kungl. flottan f rih err e C.
Gyllen sticrna att und er t iclen 28 juni-31 j ul i 1913 uppehålla chefskap et för sj ök arteverkct.
Mariningenjören J. Lindbeck och ingenjören S. G. Brem-

.}u ll i
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der angiven tid få såsom passagerare å torpedkryssaren
örnen medtaga ynglingen Victor Ankarcrona.
20. N: r 470. - Komme ndantens i Vaxholm och Oscar-Fredriksborg fä stning skrivelse a ngående felaktigt förfa r ande vid
komp limonte ring vid fran ska skolsk eppet J eanne d' Arcs
besök föranl eder icke till någon åtgärd.
21. N :r 472. - Ilesolution å anhållan från komm endanten i
Alvsborgs fästning att r epresentanter för Götebor gs st ad
m åtte få besöka fästning en samtidigt med ledamöter av
Riksdagens båda k amrar.
25. K :r 473. - Tillstånd för löjtnanten i flot tans r eser v Silfvarskiöld 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 Högstdensamm es förest åe nde besök i Stockholm den 5-7 nästinstundand e juli.
N:r 477. - Löjtnanten Angelin skall avgå från sin befatt ning såsom komm ender ad officer å torpedkryssaren
Jacok Bagge och tjänstgör a såsom kommenderad officer å
pansarbåten Thor, för kustartillerikadetters m. fl. utbildning.
K :r 478. - Högste befäih ava rcn över kustflottan sk all med
»
l ämpliga fartyg den 5 instundande juli vid Almag run det
möta de italienska örlogsfartyg med vilka Deras Maj estät er Konungen och Drottningen av Italien då anländ a samt
då Deras Maj estäter den 7 nästkommande juli lämna Stockholm eskortera dem till sjöss vid Sandhamn.
N :r 479. - R eservunderlöj tnanten Christensson skall avgå
»
f r ån sin befattning såsom kommender ad officer å pan sar båten Od en och t jänstgöra såsom kommenderad officer ä
pansarbåten Oscar II.
N :r 480. - Bifall å anhållan från kommendören Lager»
cr a ntz om tjänstledighet under angiven tid för egn a angelägenhet ers sköt ande.
27. )J :r 481. - stationsbefälh avare n i Stockholm sk all till
t jänstgö rin g å minfartyget Edda beordra t ill repetitionsövning inkallade medici ne k andidaten R eutervall i stället
för vämpliktigc medicine kandidaton Olsson.
N :r 480. - U nderlöjtn an tcn i flo t t ans r eserv M. G. A.
Stiernst röm, m edarbet are i Stockholms-Tidningen, må under en da g medfölja kustflottan, skolande de uppsatser,
som kunn a ko mma att skri vas m ed anledning härav, genom hö gste befälh ava r ens försorg granskas, innan dc publicer as.
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30. N:r 487. - 15 yn glingar antagna till sjökadetter.
1. N:r 492. - Avdelningschefen för sjökrigsskolaveL 1u. fl.
Till ägg till instruktion.
N :r 494. - Inspektion av skeppsgosseavdelningen sk all av
inspektören av flottans övningar till sjöss förrättas i Karlskrona den 14 dennes.
2. N:r 497. - Kapten en Unger skall i egenskap av marinattachc vid beskickningen i Paris omkring den 1 nästkommande september avr esa 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 da g tjänstgöra å kanonbåten
Slmgul i stället för å pansarbåten Thordön.
:'il :r 499. - Avdelningschefen för Göteborgsa vdelningen
>>
sk all snarast möjligt låta ve rkställa erforderlig reparation av kanonbåten Slmgul.
4. N :r 501. - Löjtnanten W r angel skall under ticle n den
25-27 nästkommande augusti doltaga uti inn evar ande års
gencralstabsfältövningar, andra omgången, inom Malmöhus län .
5. N:r 502.- Marinl äkaren Rothman skall med utgången av
innevarande månad avgå f r ån sin kommendering såsom
fartygsläka re å pansarbåten Thor ; samt marinläkarstipendiaten Bolling skall från och med den 1 nästkommande
augusti tjänstgöra såsom f artygsläkare å nämnda pansarbåt.
K:r 506. - Till stånd att bära italienska ord enstecken och
>>
medaljer.
N : r 508. - A vdelningschefen för sk eppsgosseavdelningen.
Bifall å anhållan från kaptenen Gustafsson att få såsom
pa ssager are 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 r å n Karlskrona t ill Stockholm ; att löjtnanten Rosensvärd
skall vara ch ef å torpedbåten under ifrågavarande expedition.
Reservunderlöjtnanter na Kihlbom och Grön» N :r 511. berger skola för fullgörande av dem åliggande rcpctit ionsÖYning den 7 nästkommande jan uari embark era, Kihlboll1
:l pansarbåten Wasa och Grönborger å pansarbåten Tapperheten.
))
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9. N. :r 510. - Komnwndörkaptcnen Sparre skall under den
t id kommendören m. m. G. av Klint beviljats tjänstlecligh et 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 anantagn e medici n e kandidaten K athorst -Windal skall fri! n
och med den 26 dennes tjänstgöra såsom flottiljläka r e 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 förslag, att befälsövningar innevarande år icke måtte anbe:f:flllas för flottan.
N :r 519. - Såsom befälhaYarf' för uppf ordr ade båtsmanskompa nier skola från och med den 1 nästkommande oktober 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 mekaniska Ye rkstadsaktiebolag i Malmö att bese unclerYatto nsbåtar tillhö rande kustflottan.
N: r 522. - AYslag å ingenjö r \ Yeylands anhållan att för
>>
uppgivet ändamål få medfölja någon und ervattensbåt.
N :r 525. - Bifall å anhållan från und erlöjtnant Hultkrantz att uneler bcviljitd tjänstledi ghet få vistas
Amerika.
14. N:r 527.- marindirektören a,- l:a gr. Engström och marindirektören av 2:a gr. i flottan Richson skola från och
med den 15 dennes tillsYida re stå till statsrådets och clwfens för Kungl. Sjöförsvarsdeparteme ntet förfogande.
K :r 528. - Torpedbåten Sirius skall förläggas under reparation.
N:r 529. - Til lstånd för Öl'erfyri ngenjören m. m. Grön >>
va 1J att bära officerstecknet av k r onaorden och lotskaptenen i Malmö Drake att bä ra riddartecknet av S :t Ma uritii- 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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K :r 534. - Torpedbåten n :r 9 skall rust as för att deltaga i l andstormsbef älsk ursern a inom Stockholms inskrivningsområde; löjtn anten Rosensvärd skall vara chef å
torpedbåten under ifrågavarand e expedition.
» N :r 536. - Att krigsövning skall innevarande år utföras.
med kustflottan, sjökri gsskolavdelni ngen och Göteborgsavdolnigen uneler tiden 3-9 augusti, kommande j ämväl
del av kustsignalväs endet att deltaga i denna krigsövnin g~
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 . var vsch efens anhållan. att kanon båten Skulcl måtte få ställas till varvets förf ogande
för bottenmålnin g m. m.
>>
K :r 539. - Avdelningsch efen för sjökrigsskolea vclelni ngen
bemyndigas att bland honom underlydande officerare fö rordna fa rtygschefer å torpedbåtarn a n :r 1 och 2 uneler
elen tid dessa ingå i sjökrigsskole avclelningcn.
21. K:r 543.- Löjtnanten vid kustartillerie t Lindbohm skall
uneler nästkommand e ar betsår vid K. Krigshögskol an vara
extra elev därstäd es.
N :r 544. - T illst ånd för kommendören Krusenstiern a att
bära kommendörst ecknet, 1:a graden av D an nebrogsorclen.
22. N :r 546. - Marini ngenjörcrna av 1 :a gr. Risbe rg och
Björnsticrna skola med utgången av nästkommand e september månad frånträda befattningarn a såsom informationsingenjör er i Stockholrns respektive Karlskrona stations undcrof[icers skol a; samt mariningenjö ren Löfven
skall från och med den 1 nästkommand e oktober tillsvidare
bestrida befattninge n såsom informations ingenjör i uncleroJ'ficersskolan i Stockholm.
>>
;\:r 547. - Kommenderi ng av personal vid mariningenjö rkåren i genom g. o. n :r 463/1913 an befallda staber eller till
rustning anbefallda fartyg.
>>
X:r 55l. -Undervatte nsbåten n:r 4 och torpedbåten n:r
71 skola utgå ur kustflottan ; unde rvattensb åten n :r 4
skall förläga s unde r reparation; samt att torpedbåte n n:t
7l ska ll avgå till Stockholm och förläggas i 2:a beredskap.
>>
~:r 552. Vid vartdera kustartillerir egementets mineringsskola må såsom pris vid tävli ngsminering innevarande 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 lönlös i K'JOgl. flottan få vistas utom riket.
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N: r 554. -Inspektion av sjökrigsskola vdelningen och Göteborgsavdcln ingcn skall av inspektören av flottans övningar till sjöss för r ättas under tiden 4-12 nästkommande augusti.
N :r 557. - Befälsteckne ns n edhalande å kustflottan, Göteborgsa vclelningen, sjökri gsskolavcleln ingcn, skoppsgosseaYdelningen m. m.
]'\:r 556. - En underofficer eller underofficers korpral av
minöravdelni ngen, tillhörande Vaxohlms kustariillerir egemento, 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 Götebo rgs fri villiga motorbåt sflottilj, må deltaga i den anbefallda krigsövningen med kustflottan.
K :r 564. - Torpedingenj ören Sjögren skall vid sjökr igshögskol a n genomgå don för torpedipgenjö r föreskrivna
kursen mod und antag av ämnet torpedlära.
N :r 565. - Marinintende nten E. B. E. Thörn skall uneler
marinintende nten av 1 :a graden A. F. H . Fogelberg bevilj ad semester tjänstgöra såsom marinöverinte nclentsassistent.
N :r 566. - Kaptonen vi d Kungl. Göta artilleriregem ente
m. m. greve Hamilton samt medarbetaren i Stookholmstidningcn, underlöjtnan ten i flottans reser v Stiernströrn
må uneler flottans anbefallda krigsövning vara embarkerade å de i krigsövninge n deltagande fartyg, som ledaren
för densamma äger bestämma.
N :r 567. - Kaptenen E ll iot skall från och mod elen 1 i nstundande augusti vara fartygschef å jagaren :Mode i stället 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. - Kommenderi ng av officerare och vederlikar för
skoleskadern och signalskol an m. m.
N :r 572. - Bif all till an h ållan att on tysk torpedbåt må
inpassm·å till Göteborg.
N :r 573. - Kaptenen vid kustartillerie t C. G. Falck skall
fr ån och med den 4 dennes tillsvida re stå till statsrådets
och ch efens för Kungl. sjöför sva rsdepartemen tets förfog ande.
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"N :r 576. - Medarbetaren i Göteborgs Handels- och Sjöfart stidning må närv ara 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 an h ållan från högste befä l h ava ren
över kustflottan, att tiden inom vi lken generalrapporten
över det honom anförtrodda uppdr aget att vara be fä l havare
över kustflottan skall vara inlämnad , måtte utstr äckas till
6 veckor.
5. l\1 :r 579. - Torpedbåten Mi ra sk all förläggas under reparation.
'' N :r 580. - Bifall å anhållan från kaptenen a v K lereker
om tj änstledighct.
6. "N :r 581. - Unelerlöjtnanten i kustartilleri et s res erv Hedström skall under innevarande år s regementsö vningar
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 avstå ndsmätare, under
en tid av omkring 14 dagar efter år ets regementsövninga r
på tid, som marinförvaltningen äger att eft er sam r åd med
chefen för kustartilleriet bestämma, stå till nämnda ämbetsverks förfogande; samt att löjtnanten vid kustartilleriet 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 marinför valtningens förfo ga nde.
" X :r 586. - Bifall å a nhållan från reservlöjtnanten Meurling om ytterligare två års permission i och för utrikes
vistelse.
9. N:r 588. -Marinläkaren av 1: a graden Hult skall tjänstgö r a såsom stabsläkare i högste befälhavarens öve r kustflott an stab i stä llet för marinläkaren av 1:a graden I-l amm arström.
" K :r 590. - Meclgi vande för fransk e marinattachEm härstädes li eutenant de va isscau J. Gallaud att besöka flottans
varv i Stockholm.
2.
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N:r 591.- Stabsläkaren i högste befälhavarens över kustflottan stab marinläkaren av 1 :a graden Hult skall samtidigt tjänstgöra såsom fartygsläkare å pansarbåten
Oscar II.
12. N :r 592. - Löjtnanten Ol sson sk all tjänstgöra som instruldionsofficcr vid den jämlikt g. o. n:r 557/1913 anbefallda signalskolan i stället för löjtnanten Laurell, som
på grund av sjukdom skall från sagda kommendering avgå.
N :r 593. - Marinläkaren Edholm skall tjänstgöra å Stockholms 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 h et.
18. N :r 598. - En marinläkare vid marinläkarek år en i flottans reserv skall såsom extra läkare t j änstgöra å Karlskrona station under den tid marinläkaren av 1:a graden
Hammarström av sjukdom är förhindrad att tjänstgöra.
N :r 599. - K apte nen vid Kungl. kustartilleriet Brogren
och löjtn anten därstädes Åström skola den 16 dennes samt
mariningenjörsaspiranterna, 3:c å rskursen, den 24 denn es
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 a nbefallda skoleskadern.
Löjtnanten Lilliehöök skall ställas till marinJ :r 601. "
förvaltningens förfogande.
15. N :r 605. - Högste befälhavaren över kustflottan, viceamira len W. Dyrssen skall , seelan hans befälst eck en jämlikt
g. o. n :r 557/1913 nedhalats, fortfarande vara embark e rad
å och utöva befäl över pansarbåten Oscar II, biträdd a v
elen hos honom i egenskap av högste befälh avare nu tjänst görande och å nämnda fartyg embarkerade staben; att
fartyget skall den sista innevarande månad i n träffa i
Stcttin; att högste befälhavaren, flaggkapt enen, fartyg sch efe n, 1:c flaggadjutanten samt ä ldste ombord kommenderade l0jtnanten och underlöjtnanten skol a den 1 nästkommande september avresa till Berlin för överlämnande
t ill H. M. Kejsaren av Tyskland av en av off icerare vid
Kungl. flottan skänkt hcd erssabel, samt den 3 september
återv ända ombord; att fart yget efter nämnda personers.

12.
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återkomst ombord skall avgå till Karlskrona, förläggas
och avmönstr as; att viceami ral 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 överlämnandet av nämnda hederssabeL
N :r 607. - Befälhavande Amiralen bemyndigas bereda
andra försvarsberedningen tillfälle att mell an den 18
augusti-6 september bese de till Karlskrona fästning hörande verk och lokaler.

Aug.

15.

''

"

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 utrikesdepartementet (telegramadress Cabinet, Stockholm) med
angivande av dagen, då passagen är avsedd att äga rum ;
dock att elylik passage må äga rum jämväl utan föregående underrättelse, om särskilda förhållanden därtill föranleda eller ticlen ej m edgiver annorlunda; samt att 1 ex.
av denna order skall genom vedm·börancle stationsbefälha vare s försorg tillställas en var fartygsch ef och högre
befälhavare över på expedition utgående fartyg.

"

"

N :r 609. - Pansarbåten Thule skall senast elen 1 instundande 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 stabsch ef i
chefens för k ustartilleriet stab; samt majoren von Schink el
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 kustflottan anhållan om föreskrift att viss föreskriven tävlingsminering icke skall å kustflottan utföras.
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.

"

"

"

"
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berg skola avresa till Tyskland för att därst ädes und er
en tid av hö gst lO dagar taga kännedom om vissa tekniska
anordnin g ar å skeppsbygg e riet s område.
del av II. tyska torpedbåtsd ivisionens torp edb åtar få
En
28.
und e r inneva rand e å rs sommar besö ka Göteborgs krigshamn och Mölle.
stud eranden P. D. A. Strandbe rg får söka inträde vid sjö,,
krigsskolan utan hinde r av att han r edan år 1911 av lagt
studentexa m en.
Yn glinge n Gustaf P ersson f å r söka int räd e i sjökrigssko lan utan h inder av att han öve rskridit den därför stadgade m ax imi åldern.
An visa s tillhopa 1,800 kronor från invalidhusf onden till en
"
del avsk f' dad e pe rsoner, som tillhört flottan s militär a kåre r.
4. Till fl yg materielkom mi ssionens fö rfo gande får del s i kom mandoväg beordra s en officer vid flottan och dels av st ation sbefälh.ava ren i Stockholm beordras två underoffice rar e
elle r unde rofficerskor pral er av maskinavd elningc n .
Underoffic eren 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 el ampa m åtte f å utlånas för under visningen för
korpralsko lan s i Karlskrona signalkurs.
))
Beslutes rörande itllträde för italien ska militärpers one r till
Vaxholms och Oscar Fredriksbo rgs fästning m. m.
H. Avsked med pension m eddelas komm endörkapte nen av· 2 :a
graden i flottan , kapte nen v id Kungl. flottan greve H. R.
H amilto n.
Marinläka ren av 2:a g rad en vid marinläkar kå re n H . A .
Fröderström medd elas sök t avsked.
Bemäld e Fröderström utnämnes och förordnas att va ra
ma rinläkare a y 2:a graden vid marinläkar kåren i flottan s
))

))

))

))
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))

rese n·.
Förordnas löjtnanten i flottans reserv C. A. Hjulhamm ar
att unde r ticle n l oktober-31 decembe r 1913 upp e hålla lotslöjtnantsbe f attningen i m ellersta lotsdistrikt et.
An visas ytt e rligare 3,000 kronor t ill best ridand e av lwstnaderna för vissa rekognose ringar och avvägnings arbeten
m. m.

))

18.

Avsked meddelas f r ån och med den l september 1913 kaptene n Y id Kungl. f lotta n G. D. W :son Lilliehöök m ed 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 l ä~
karkåren i flottans r eserv 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 röran de gottgörande av en överbetalning å ans l a~
get till flottans nybyggnad och underhåll.
Marinförvaltningen får avsluta kontrakt med J. I sak sson&
& 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 a rb ets ni.a~
skiner för undervisning i maskinarbete vid sjökrigsskol an.
Chefen för marinförvaltningen får beordras till Tyskland
samt eventuellt Holland och Belgien för att i nhämta kännedom om den Westfaliska kolmarknaden.
Schweiziska undersåten överingen jören H . Wehrlin får på
vissa villkor närvara vid insättning m. m. av accumlatorbatterier i undervatt ensbåtar.
Anvisas 4,819 kronor 39 öre ti ll anskaffand e av en del eldsläckningsmateriel för Vaxholms fort.
En skrivmaskin får anskaffas för marinstabens räkning.
Förordnas att lotsstyrelsen sicall för deltagande under innevarande års krigsövning med kustflottan vid för ekommand e övningar med kustsignalväsendet inkalla nödigt
lotsbefäl samt erforderlig per sonal vid lots- och fyrinrättningen.
Beslutes rör ande utspisning av te ti ll marinens manskap
ombo rd å flottans far tyg.
Beslutes rörand e disposition av marinintendenten R. C. T.
Näsmans lönefö rmåner.
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 sjökrigshögskolan .
Kommendören G. av Klint erhålle r 1,200 kronor såsom ersättning· för förhyrd bostad.
Ru stmästaren vid kustartilleriet A. W. Pette rsson e rh åller .
en gratifikation av 25 l;;:ronor.
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Beslutes rörande prövning av militärfyrlampor å kustflottan m. m.
Meddelas tillstånd för holländska fartyg et »Margiena Annette» att för reparation inkomma å Karlskrona örlogsvarv.
Fullmäktige i flott ans pensionskassa skola sammanträda i
Karlskrona den 3 november 1913.
19. Fullmakt för H . G. Lagercrantz att vara konteramiral vid
Kungl. flottan.
R esolution å entledigande för kommendören S. J. T. C.
An k arerona från befattningen såsom chef för mann-·
staben.
))
D :o å el :o för vice amiralen J. W. L. Sidner från befattningen såsom befälhavande amiral i Karlskrona.
D:o å cl:o för konteramiralen H. G. Lagercrantz från befattningen såsom varvschef i Karlskrona.
Förordnande för vice amiralen J. W. L. Sidner att tillsvidare 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 tillsvidare va r a va r vschef i Karlskrona.
22. Utses komm enclörlmptene n C. C .Engström att såsom sakkunnig biträda vid utredning i fråga om flottan s nuvarande stridsfartygsmaterieL
25. Kaptenen i Kungl. flottan C. J. Malmgren får elen 1 nästkommande augusti åte r vinna inträde vid Kungl. flottan
m ed kaptens avlöningsförmåner i denna grads 2:a löneklass.
Anvisas högst 3,500 kronor för en tre veckors expedition
"
med ballonfartyget n :r 1.
» Anvisas 11,870 kronor för förläggning under tide n för kustflottans övningar vid västku sten av materiel för bärgning·
av under vattensbåtar.
Liggskärs, Luleå och Rödkallens lotspl atser skola frå n och
''
med den l nästkommande september sammansläs till en
lotsplats benämnd Luleå lotsplats.
:Förste aktua ri en K. Englund erhåller ersättning med tillhopa 655 kronor 55 ör e för biträde med vissa beräkningar
hos fu ll mäktige i flottans pensionskassa.
Ankan I. Malmqvist erhåller 75 kronor såsom begravningshjälp efter avlidn e kommendantsdrängen A. A. J. MalElqvist.
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Högste befälhavaren över kustflottan erhåller tillstånd att
årets krigsövning förhyra två bogserbåtar användbara för
minsvepning.
))
Utses kommerserådet C. Malmen samt skeppsmätningsöverkontrollören O. Larsson och biträdande skeppsmätaren N.
G. Nilsson att såsom sakkunniga deltaga i revidering av
sk eppsmätningsförfattningarna.
l. En i marinförvaltningen tjänstgörande officer får beordras
avresa till Tyskland för besiktning av beställda siktkikare.
8. Med. kandidaten K. J. H. Bergstrand får utan hinder därav att han såsom icke vapenför fullgjort föreskriven tjänst göring i fredstid i beväringen söka och vinna a nställning
såsom marinläkarstipendiat.
Lotssty relsen erhåller tillstånd att förordna tillfällig ledamot 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.
))
T vå underofficerare, maskinister, få ställas till marinförvaltningens 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.
9. Marinattaellen vid franska beskickningen i Stockholm får
tillstånd att besöka flottans varv i Stockholm.
14. Till sakkunniga föt: verkställande av utredning rörande
organisationen av de t ill flottans stationer hörande myndigheter utses statskommissarien Chr. L. Tenow, konteramiralen II. G. Lagercrantz, marinöverintendenten H. F.
Lindberg och chefsintendenten G. E. Didring.
15. Fullmakt för J . H. Höglund att vara löjtnant vid kustartilleriet.
Marinläkaren av 2 :a graden A. L. Evander erhåll er kaptens värdighet.
Fullmakt för M. P. A:son Lindahl att vara marinintende nt
av 1:a graden.
D:o för O. S. G. Gynther att vara d :o av 2:a graden.
-F örordnande för f rih erre H . G. M. Wrangcl att i egenskap av t. f . ch ef föra befälet över Vaxholms kustartillerir egem ente.
D:o för G. E. Ek att vara sekreterare vid f lottans p ensionskassa.
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l<'ör uppehållande av auditörsbefattningen vid flottans station i Karlskrona under auditören B. B. B. de Mares kommendering såsom stabsadjutant anvisas 150 kronor för
månad.
Bifalles en av I. W edhol m gjord ansökan att söka och
vinna inträde såsom el ev 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 innevarande års höst vistas inom Vaxholms och Oscars-Fredriksborgs fästnings område.
En av löjtnanten vid Kungl flottan T. A:son Johnson till
flottan såsom gåva överlämnad skärgårdskryssare >>Yvonne>> får för flottans räkning mottagas under de a v givaren
angivna villkor och förb ehåll.

Anvisas 4,000 kronor för iståndsättande av en kokapparat
vid Vaxhol ms och Oscars-Fred riksborgs kokinrä ttn i ng.
Medgives b efrielse från ommätning för turistångaren >>Grosser 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 innevarande .år och fastställas ekonomiska bestämmelser fö>·
b erörda krigsövning.
Beslutes utbetalande av rekap itulationspremier inom sjömanskåren.
22. Kommendörkaptenen vid Kungl. flottan S. J. T . C. Ankarerona 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 res bidrag för ett år till sjöunderofficerssäll skap et i Karlskrona.
:29 . 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 in te rnation ella signalboken.
))
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2:a kl. kustartille risten vid 1:a minörkompaniet av Vaxho lms ku startill eriregemente n:r 59 J. L . Forsman erhåller·
PD pennin gebelöning a v 50 kronor för det han vid t vå olika
tillfällen räddat barn f r ån att drunkna.
Lotsstyrelsen bemyndigas att låta verkställa en del arbeten för fyrväsendet och anvisas därtill för inne varande år·
ett belopp av 50,000 kronor.
En ångslup får ställas till andra försvarsberC'dningens för-·
fogand e för att a nvändas vid resor i Stockholm s skärgård.
och beslutPs rör a nde de kostnader, som där av kunna föranledas.
1. Förordnas marinintendenten av 2:a graden G. S. W . EhliiL
att tjänstgöra såsom sekrete r are hos sakkunnige för utredning rörand e orga ni sation en av de ti ll flott a ns st a tioner·
hörande myndighet e r.
, Marinunderintendenten G. N. Österdahl erh å lle r sökt avsked från och med den 8 september 1913, m ed rätt att såsom lönlös i Kungl flottan kvarstå.
Förordnas att för kontrolleri'ng och besiktning av pansarmateriel för p a nsarbåten Sverige cheferna för marinförva ltningens ingenjör- och artilleriavdelningar skola av resa
till Pittsburg i Amerikas förenta stater samt att en officer
i marinförvaltningen och en mariningenjör fing e beordras.
att utföra de uppdrag med avseende på kontroll, provning·
och besiktning, som kunde fin as erforderliga.
, Beslutes rör a nd e upplåtande av mä sslokal för skeppsgossekårens i Ma rstrand officerare.
Beslu tes rörand e bokföring av kostnader för b ev akning av
kanonbåte n Urcl m. m .
Förordnas ang. vikarie uneler tjänstledigh et för läkaren
Yicl Fårösuncls kustposition.
Beslutes rör a nd e å tskilliga 2:a kl. sjömäns uppflyttni ng i
högre tjänstb a rhetsk lass och högre l önegrad.
,
Und erofficersko rp ralen I. S vensson erhålle r cli sp0ns i fråga
om genomgåe nd e a v unclcrofficerskola.
, Meclgi ves tillst å nd för E. R. Johan sson at t uta n hind er
dä ra v att han ich fu llgjort för eskriven sjöt jänst, Yin na
och söka int räd <' såsom elev i navigationsskolas sty rm ansk l ass.
, D':o cl :o för.). H . Both en att, utan hinder a v d :o cl:o, Yinna
och söka cl :o cl:o.
>>
Meddelas ti llst å nd för Georg Strandberg och komministern
G. S. Malm gren och deras rättsinnehavare att hava bygg-
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nacle r kvarst åe nde å Käringön i Göteborgs och Bohu s
län.
12. Förordnas marinin genj örstip endiate rn a G. E. D ahl strand
och T. Pauli att vara extr a ingenjörer vid m a rinin ge njörkåren.
))
Fullmakter för med. doktorn K. ;r. Arnolcl sson och mod.
lic. L. O. S. Wikarrde r att vara marinläkare av 1: a graden
vid marinläkarkå ren i flott a ns r eserv.
Löjtnanten vid Kungl. flott a n S. L. Kalle rman, som el e n
})
22 september 1911 bevilj ats avsked med rätt att såsom lönlös k varst å, erh ålle r tillstå nd att fr å n och m ed ele n 22 sept embe r 1913 kv a r st å i fl ott an s resen·.
))
Löjtn anten vid el :o N. Kilma n e rh ålle r för vist else utomla nels tjänstledighe t fr å n och med elen 1 november 1913 till
och med elen 31 oktobe r 1914 med frånträdande unel e r tiden
av löneförmåner enligt stat.
»
Beslutes med anlednin g a v en utav marinförvaltninge n
gjord fr amställning rör a nde kostnaderna för avhjälpande
av pansarkryssaren F ylgia vid grundstötning orsak ade
skador.
Anvisas högst 3,000 k t·onor för utgallring av h a ndlinga r
ur räkenskap erna vid flo t tans stationer.
>>
Anvisas h ögst 1,000 kronor för cl:o a v cl:o ur el :o h os lotssty relsen.
>>
Anvisas ett belopp av 275 k r onor 97 öre såsom e rsättnin g
för bestridela utgifter m ed a nledning av ett t ysk t örlogsfarty gs besök i Fårösuncls krigshamn.
»
Till ersättning fö r förlor ad eller förstörel prickm a t e riel i
segelleelen vid Karlskron a anvisas 199 kronor.
>>
Aktuarieaspir anten i sjökarte ve rket H . N. Ohlsson utnämnes och förordna s at t vara a kt uarie vid nämnda ve rk.
>>
Förordnas att e n i ma rinstab en tjänstgörande o:Efice r a v
r egementsoffice rs eller kaptens g rad skall tillsvida re såso m
extra ledamot av lotsst yrelsen där h andlägga och för eelraga ärenden rör a nde ku st signal väsendet och lotsve rket s
mobilisering.
»
Förordnas kaptenen Yicl Kungl. flo t tan Ar vid Hägg att
var a ext ra led amot av lotsst yr elsen för handlägg nin g oc h
föredragning a v n yssnämnda äre nden.
>>
Förordnande för kaptenen E. A. H. Iacobi att tillsvidare
va r a lärare i gymn astik och vapenövning vid sjökrigsskolan.
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Anvisas medel för uppehållande av lotslöjtnantsbcfattninbefattningarna i ö v ra norra och mellersta lotsel istrikten.
»
Före fynaktaren N . Hög l und e rhåll er ett undNstöd a y 100>
kronor.
Anvisas tillhopa 500 kronor till åtskilliga f. el. r odda re Yid
Visby, Höganä s och Faluddens livräddningsstationer.
»
13esvär i fråga om ti ll sättande av en revi so rs- och bokhällartjän st 1 lotssty relse n föranleda ej änd rin g i styrelsens
överklagade bes! ut.
2 st. 1:a kla ss pansarbåtsångslupar få utl å nas till siwleskadern för utförande aY föreskrivna skjutövningar fråYL
ångslup.
»
Beslu tes rörande' Yissa ändringar i och tillägg till reglemente för marinen, de l J. m. m.
19. Resolution å lön för kommendören Yid Kungl. flottan H .
V. M. vo n K ru se ns ti e rna.
»
Marinintend ente n K. H. L. Kordström erhål le r sp :-;: månaders tjänstlC'dighet för vistelse utomlanels fö r hälsans Yårrlande.
»
Marinförv altningC'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 ut a rbeta förs lag
till instruktion för skötsel och Yård av kustartiJI C'rif'ts a rtillerimatericl.
»
Avsked från k ri gstjänsten får medd ela s undcrofficC'rsko rp ra len n:r 239 Kils MårtC'nsson.
Anvisas hö gst 2.500 kronor till inköp a\· möblC'r n1. m. för
marinstaben s räkning.
»
Beslutes rörand e b0spisningen a v manskapet å ballongfartyget n:r 1.
»
En skr ivmaskin får anskaffas för kommendanten å Alfsborgs fä stn ing.
AnYisas m edel för flyttning av Häst hvilans och Oramieholmcn s fyrar m. m.
»
Am·isas tillhopa 2,520 kronor såso m un ck rstöd till åtskilliga lotsänko r.
»
Verkmästa ren vid flottans stat ion i Karlskrona H. Broman 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'\·äringsm annen n:r F 271. "/, Hedin erhålla varelera gulclrnC'rl8li
av 5 :e sto rl eken ».l' or berömliga gärningar».
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617.- Underlöjtnanten i flottan s rese r v K istner s kall
med dagen för minfartyget Eddas avmönstring avsluta
elen honom åliggand e repetitionsövningen.
N :r 618. - Tyske marinattachen tillåtes besöka kustflottans fartyg utom undervattensbåtar.
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 husarrege mentet ingiva ansökning om inträde såsom elev vid Kungl. Krigsskolans officerskurs 1913-1914.
~:r 622. -Löj tnante n frih. Äkerhielm beviljas tjänstledighet för sjukdom.
1\:r 623. - D c 3 st. flygbåta r, vilka beställ ts för den
svenska marinens räkning skola erhålla följande benämningar: fl ygbåten 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.
N :r 624. - InspC'ktion av mineringsskolan ska 11 a v inspektö ren av flottans övningar till sjöss fördittas uneler
elen 6 nästkommande september.
N :r 626. - Marin läkaren Hedenlund skall i stället för
marinläkarstipcndi atcn Bolling t jänstgöra såso m fartygsläkare å pansarkryssa ren Fylgia under dess genom g . o.
n :r 463/19:1 3 anbefa lld a expedition.
N :r 627 . -Högste bdälhava r en över kustflottan skall fö re
avgången till Stctt in till de av kustflotta ns fartyg. so m
den 1 in stundande september skola inträffa på r es pektive
stationer, låta överflytta samtliga på Oscar H cm barkerade beväringsmän, v ilk a dC'n 4 sept0mber skola h emfö rlo vas.
N :r 629. - En å ngslup eller motorbåt från Stockholm s
varv skall ställas t i Il ehcfens för sjöförsvarsclepa rtcmcntot
kommandoexp edition förfogande.
N:r 630. - Kaptenen vid ku sta rtilleriet Rönblom ska ll
ställas till stats rådets och chefens för Kungl. söfö rsva rsdepa rtementet förfogande för sär skilt uppdrag.
N :r 632. - Kaptenen Bergmark skall i stä llet för kaptC' nen Maijström vara ch d för den gen om 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 beviljas tjänstlcdighet.
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N:r 635. - Löjtnanten Wahlström beviljas tillstånd att
medfölja kanonbåten Skuld und er dess genom g. o. n:r
220/1913 a nbefallda expedition.
26. N :r 637. - V e rkstadsfartyget Blenda samt vcdctt bå t en
n :r 7 skola t illsvid a re k varstanna i Öresund för bevakning
av Urd och bärgande av eff ekter från fartyget; att mariningenjören Gri.inber g samt en marinläkare, eller marinläkarstipendiat från kustflottan , som högste befälhavar en
äge r utse, skola emb a rke ra å Blend a på tid, som nämnde
befälhavare äger bestämma; att hö gste befälhavaren över
ku stflottan äger vidtaga erforderligt utbyte av personal
å Blond a och vedettbåten, på det att de värnplikt igas utryckning ej må hindras.
N :r 638". - Avslag å a nh ållan fr ån chefen för K a rl sk ron a
;,
kusta rtill erir egemente att få bevilja v ärnpliktige n :r F
243 14/1910 Augustsson tjänstledighet.
27. N :r 641. - Depåfartyget Skäggald skall tillhöra Stockholms stat ion ; att med ä ndring av g . o. n:r 557/1913 p. 1. b.
dep åf a rtyget Skäggald efter ankomsten till Karlskrona
sk all klargöras för att snar ast möjligt avgå till Stockholm.
N :r 642. - Ballongfartyget n :r l sk all rustas för att i
börj an av nästkomm ande september m å nad utg å på omkring 3 veckors expedition och dä runde r deltaga i krigsövningen vid Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fäst ning ;
att kaptenen Elliot skall vara fart ygsch ef och löjtnanten
Hallström kommende rad officer under ovan anbefa lld
expedition .
28. N :r 643. - Den antagning av sk eppsgossar, som sk all äga
rum den 30 nästkomma nde september , må till skeppsgossekår en i Karlskrona vid båda statione rn a antagas ti llhopa
så många gossa r, att sagda kår ko mmer att upp gå till
400 effektiva numme r.
N :r 644. - Marinintendenten av 2:a g r. D ahlgren skall
»
ställ as till eskad erch efens för skoleskade rn förfogande.
N :r 646. - Kommendörk aptenen F cychting sk all t illhöra
"
antagningskommission för antagning av marininte nd e ntselever, samt marinl ä karu e av 1:a g r. Widstrand oc h av 2:a
gr. Bostr·öm och Boivie skola utgö r a den nämnd , so m skall
verkställa kroppsundersökning å de personer, · vilka innevarande år söka an ställning som marinintenclentseleve r .
29. N :r 647: Föreskrifter angående krigsövningen innevarande
år vid Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fä stnin g rn. m.
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N :r 648. - llustning av fartyg ti ll den gf'nom g. o. n: r
647/1913 anbefallda kri gsöv n in gen vid Vaxholms och Osea rFredriksborgs fäst ning.
N :r 649. - Ko mmendering a v officera re t ill den i g. o. n :r
,
647/1913 a n befa lld a kri gsÖI"l1ingen vid Vaxholms och Osca rFredriksborgs fästn in g.
N :r 650. - Under elen krigsövning, som elen 15 innenlra ndo månad a nbefallts till utfö rande, s kol a nedann ä m n da
offic er a re tillfälligt t j änstgö r a uti k ommen dan tsta ben i
Vaxholm s och Oscar -Fr edriksborgs f ästn ing un ele r tiden
8-20 nästkommande septembe r kapte nen Yid kustart i !Jl'riet E dst röm (stabschef) ; unel er t iden 10-18 näst komm an J e september lötnanten vid flottan A rnb Prger : samt e n
en officer v id k ustartille ri e t. som chdcn fö r kustartilleri et
äge r utse.
N :r 651. - Marinöverin te ncl0nten Lin dbe rg sk all ÖYarnt ra
>>
innevar a nd e år s kri gsöv ni ng Yid Vax holm s och Osea rF rodriksborgs fästning.
N :r 652. - Medgivand e för fru Lily Ch r ist io att uneler
>>
inn evarand e å rs höst t ill fälligtvis uppehålla sig in om
Vaxholms och Oscar-Fred riksborgs fäst ni ngsomr ådP.
Pansarkryssa ren Fylgia skall fö rlä ggas un cll'r
~ :r 653. reparation .
N :r 655. - Skcppsgossr'n vid 3 :e sk eppsgossekom p. Bj örkander m å ka rlskriva s till Stockholms stat i on.
N :r 656 . - Skcpssgossen v id 3:P skep psgossekorn p. H a nsen
>>
må k a rl skri vas till Stockholms station.
::30. K :r 657. - Löjtn ante n Ber gman sk all i stället för löjtna nte n :Beck-Friis Ya r a fa rtygschef å torp edbåten Pol lu x.
N :r 658. - Vid de tillfällen ballongfartygf't n :r 1 bef inner sig v id Stockholms stat ion eller V ax holms och Oso<ll"Fredriksborgs fästning m anskapet m å efter fa r tygsch efen~
bedömande och p å h an s rek visition b ~'sp isa s i land gpnom
respek tive my ndigh eters fö rso r g.
1. N: r 660. - Besättnin gslistan för pansarbåtPn Oden llrt{\e r
dess genom g . o. n:r 557/1913 anbefallda expediti on skall
öka s m ed två mu sikkon s tplar elle r såsom hornblåsare utbildade eko nomikon sta pl a r <' ll er h ornbl åsn rc, tillhör a nd e
flottans station i Karlskron a .
N :r 661. - Ängslupen Eugen skall unel e r elen 2. :) och 4
>>
dennes ställas ti ll 2:a för sva r sberednin gens fö rfo gancll'.
N :r 662. - Marinl äkaren Frick sk all i stä llet för ma r in >>
läkaren Evander va ra fartygs läkare å pansarbåten Oden
uneler dess genom g. o. n :r 557/1913 anbefallda exp cd ition.
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~:r 663. Kaptenen Lindström, marindirektö1•en Falkman 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 löjtnanten 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 Oberg beviljas utrikes tjänstledighet 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 språkstudier i :Frankrike.
>>
N :r 675 '/,. - Avslag å beväringsmannen Erikssons anhållan 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 Svensksund för studium av vissa apparater.
5. N :r 677. - Tillåtelse för vissa officerare att bära dom tilldelade tyska ordenstecken.
N: r 680. - Marinattaoben vid Kungl. Maj :ts beskickning
i London, kaptenen Peyron skall omkring medio av innevarande månad inställa sig till tjänstgöring vid nämnda
beskickning.
6. N :r 681. - Augfartyget Ra n jämte erforderlig transportoch båtmateriel skall från och med den 15 dennes under
erforderlig tid stå till varvschefens i Stockholm förfogande för torpedinskjutning i Brandalssund m. m.
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N :r 682. - Med ändring av g . o. n:r 463/1913 skall logementsfartyget av Chapman slopas, övningskorvetten Saga
skall i stället för detta farty g ställas till avdelningschefens för Karlskrona r ek 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 honom 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.
var est fart yget 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 Stockholm skola för utförande av vi ssa försök ställas till clw-Eons för Kungl. fälttelegrafkåren fö rfogande.
>>
~: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 genom 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 iss a
sit t bcHilsteckcn den 15 nästkommand e 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 bcl' akning m. m. i Öresund: verkstadsfartyget Blenda och Y<'dettbåtcn n:r 7 skola avgå till Karlsl;:rona för asliimnamlo
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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 förråden m. m. avgår till Hårsfjärden för att jämlikt g. o.
557/1913 ingå i skoleskadern .
N:r 703. - De enligt g. o. n:r 463/1913 punkt 3: B kommenderade fartygsch eferna först på tid, som framdeles
komm e r att bestämmas skola embarkera och övertaga befälet över respektive fartyg; skolande fartygens sekonder
dessförinnan vara fartygsch efer unde r ifrågavarande expPdition ; samt de enligt samma g. o. punkt 3: C kommenderade fartygscheferna efter fartygens anko mst till Stockholm skola avlämn a chefsskapet till r espektiv e sekonder
och avgå från fartyg en för att på tid, som framdel es kommer att bestämmas, embarkera och återtaga befäl et.
Kontera mirale n greve Ehrensv ärd bevilj as
~:r 704. tjänstledighet und er ticlen 19-27 september 1913.

N :r 705. - Kommendering av officerare såsom fartygschefer å undervattensbåtar .
J7. N :r 706. - För uppbördselektriker avsedel kurs i mode rna
eldledningsanordningar ska ll anordnas å Karlskrona stations 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 tillsvidare 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
unde rvatte nsbåten n:r 2 va ra ch ef å nämnda undervatten sbåt.
19. N :r 709. - Löjtnante n vid Fortifikationen Jacobson må
från och med den 15 instundande oktober studera gnisttelegrafi och materiel fö r gnistteleg rafering vid flottans
gniststation i Stockholm.
N :r 711. - Fastställelse av Rekrytund ervisning (U M F:
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N :r 712. - Maskinisten i f lottans r ese rv Ericson skall tillhöra flottans station i Karlskrona.
N :r 714. - Viceamiralen Sidner och · kommendören Ju pl
skola från och med den 1 nästkomm ande oktober tillsvielare ti1lhöra, den förr e Stockholms och den senare K a l'lskrona station .
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X:r 71.5. - Löjtnante n i flottan Maelin tillåtes att uneler
ett år från och med den 1 oktober 1913 vistas utrikes.
N :r 71.9. - Eskaderchefen för skoleskadern skall å jagaren
Munin låta ve rkställa 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.
K :r 721.. - Reservunderlöjtnanterna Ågre n och Ludwighs
skol a för fullgörande av dem åliggande r epetitionsöv nin g
den 7 nästkommande januari embarkera, Ågren å pansarbåten Osea r II och L ud wighs å pansarbåten Dristigheten.
N :r 723. - Fastställd korpralsundervisning (U M F: I A).
avsedd att såsom in struktionsbok användas vid korpralsntbildn i n gen.
~:r 724. -Löjtnanten vid Kustartilleriet Götherström skall
stå till chefens för Kungl. Ku sta rt illeriet förf ogande i
Stockholm för särski lt uppdrag ; samt löjtnanten vid sa mma rege mente Holmström skall under den tid löjtnant
Götherst röms uppdrag i Stockholm pågå fortfarande tjänstgöra vid artilleridepartementet i Karlskrona.
N :r 726. - Fastställelse av ändringar i Regleme nte för
marinen del I , Skolreglementet och H S I.
K :r 727. -V id Karlskrona station tjänstgörande värnp liktiga 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. - Mariningenjöre n av 1 :a gr. Göslin g skall från
och m ed den 1 instundand e oktober stå till marinförvaltningens förfogande för att utföra erforderlig a uppdr ag med
avsee nd e å kontroll, provning och besiktping av viss hos
Carn egic Steel C:o, Pittsburg, tillverkad bepansringsmatoteriel för pansarbåten Sverige.
N :r 733. - Kapten ern a Åkormark och Simonsson skola för
särskilt uppdrag stå ti ll statsrådets och ch efen s för sjöförsva rsdepa rtementet förf oga nd e.
N :r 374. - Bifall till anhållan att skeppsgossarna Mattsso n och Osterb erg måtte karlskri vas till Stockhol m s statian.
K:r 735. - Föreskrifter m. m. vi lka skol a l ända ti ll efterrättelse 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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736. -Med änd rin g fl\' g. o. n :r 400/1913 skall l öjtnanten Beck-Frii s f rån och med den l nästkommande oktoberuneler ett å r , med unelantag av clP tider, då han på grunct
:tv utfärdad g. o. erhållit annan kommendering tjänstgöra
å Karl skron a stati on fö r Ö\Tig tjänstgöring; sa mt löjtnanten Lilliehöök från och m ed den 1 nästkommande oktoLer
tillsvida re tjänstgöra såsom adjutant hos stationsbefäl havaren i Ka rl sk rona.
:\:r 738. - Kaptenen Hägg skall f rå n och nwd den 1 i nst undande ok tobt> r fortfarande tjänstgö ra i sjöfö rsvar sdepartementets kommandot>xpcclition uneler elen tid kapt ene n
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 '/,.-Löjtna n ten i. flottan Uggl a tillåt<'s att vi stas
utom riket.
29. ~ :r 740. - Overstelöjtn<J n tE' n Bolli ng beviljas tjänst led i ghet un dt> r tiden l-22 oktober 1913.
30. ::\:r 741. - Kaptenen Poss0 skall. fö r utfö rand e a1· förarb eten beträffande pansa rkryssaren F ,d gias fö restå0ncle 0Xpedition, den 11 in st undande oktobrr .instä lla sig i I\cnlskrona.
~:r 748.- Torp ecl kryssnwn Cla s 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 Stockholm avhämta viss ammunitio n.
1. K :r 746. - Löjtnanten Lindberg skall deltaga i rlP r ckognocPringar, 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 Stockhol ms rekrytanlelning tillika uppehålla s in b(•·f'<Jttning såso m 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 kompletteringsexame n i artill0ri och
fysik vid sjök ri gshögskol an.
X:r 749. - Underoi'ficerare och manskap skol a tillsvid >ll'e
>>
Yara kommencleradP å Yissa jagare och t orpedb åta r.
X : r 750. - Torped bered skap 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 lyde lse.
2. :i'J:r 751. - Kommendörkaptenen a1· 2:a gr. Lilj enc rantz
och löjtnanten Friis skol a från och med elen 8 denn es till
och med elen 80 september 1914 tjänstgöra , elen förro såsom chef för Stockholms torpedberedskap och ele n sena re
å Stoc],holms station fö r öui g tjänstgöring.
N :r 758. - I<aptenen Wiborn skall från och med elen 6 i nnevarancle månad ställas till f. el. högste befälbavar<?n ÖYer
1918 års ku stflotta förfogande.
N :r 754. - Chefen för kustartilleriet bemyndigas att kom>>
m<?nclera en officer v id kustartilleriet såsom tillfällig förstärkning a\' sta bspersona len.
Kaptenen von Horn skall för särskilt uppdrag
~:r 755. tjänstgöra i ma rinstaben.
K :r 756. - De från sjökrigsskol an inneva rande höst ut<?xamineracle unelerlöjtnanterna vid flottan skola genomgå befälskurs å Karlskrona och Stockholms rekrytavd elningar.
N :r 757. - I akttagelser b e träffande kommendernig a" personal å till rustning anbefallda fartyg unele r nästkornmande vinter.
~:r 758.- Löjtnimten Olsson skall t j änstgöra såsom flagg>>
adjutant i al'clclningschefcns för Karlskrona rekryta\'Clclnin g stab i stället för löjtnante n Kilman.
4. ~:r 760. - Den genom g. o. n :r 557/1913 anbefallda s ignalskolan skall avsluta s ele n J8 inne1·a rancle månacl.
N:r 761. - De sjökadetter, som innevarande vi nte r skola
>>
genomgå förb e redande kurs ombo rd skola emba rkera å
pansarkryssaren Fyl ga.
:i-J: r 762. - Kommendering av officerare Yilka under inne>>
varande arbetsår i sjök ri gshögskol an skola Yara rPpetitörer
därstädes.
översten i kustart illeriet W r angel beYiljas
N :r 763. >>
tjänstledighet uneler ticlen 8 oktobe r-7 nove mber 1913.
6. ~:r 764. - Inspektion av skoleskadern skall av inspektören av flo tta n s 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 förfogande.
N :r 766.- Kommenderingar av personal till marinens flyg>>
skola jämte program för övningar och unele rvisning m. m.
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7. N :r 767. ~Mariningenjören Göransson skall tjänstgöra såsom stabsi ng enjör 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 genom g. o. n:r 463/1913 anb efallda. expedition anordnas r ekrytskola. för de till 3:c ].;-la ss sjömän k a rl skrivn a s keppsgossar.
10. N :r 769. ~ Bestämmelser fö r utt agnin g till y rkesgr ena 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
sakk unnigas a rb eten för utredning rörande för enklin g av
marinens r edovis nin gsväsende m. rn. in ställa sig i Stockholm den 16 innevarande månad.
>>
N :r 771. ~ Tillstå nd för kaptenen Un ger >ltt bära honom
t illdelade franska hcde rslegionen.
»
N :r 775. ~ Medgivande för nordamerikanska uml er såten
Mr Price Gollier att av lägga besök vid marinens i Stockholm utom va rvet befintliga etablisseman g oeh cliir ull(le r
när va ra vid elementära övningar å sta ti onen .
ll. N :r 776 . ~ Marinläkaren Edholm skall såsom e::dn1 Hi.kare
tjänstgöra å Stockholrns station från och med den 15 inneva rande månad intill u tgå ngen av april må nad näst kommande år.
»
,\f :r 777 . ~ Instruktion för avdelningschefen Hi r Stockh olrns r ekrytavdelning.
>>
1\ :r 778. ~ I ns truktion för a Ydeln ingschdPn fö r l\. a riskrona r ekrytavdelning.
N :r 779. ~ Sekonderna å pansarb åt arn a Aran, \Vasa och
Tapperheten und er dessa fartygs genom g. o. n :r 463/1913
an befallda expedition skola från och med den :30 innevarande månad i Karl skron a biträda Yid fa r t:vgcns utrustanrle för ifrågavarande expedition.
>>
N :r 780. ~ Komm endante n i Alfsborgs fä stning bemyndigas bereda statsreviso r erna t illf älle att Yid de ra s besök i
Götebor g innevarande månad bese ti ll fästningen hörande
verk och lokaler.
N :r 781. ~Avp o llett e 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 statione n tjän stgörand e subaltern office rare ti ll chefens
fö r marinsta ben förfogande .
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