1911.
74:e årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.
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Resolution å understöd till aflidnc generalmajor en O. L.
Beckmans två minderåriga söner H. O. Beckman och A.
O. Beckman å 300 kronor hvar från allmänna indragningsstaten.
D:o å pension å allmänna ind ra gningsstaten af 2,000 kronor t ill gravör0n Yicl ~ jökarteYerkct A. T. Lillja.
D:o :"t unelerstöd frän cl:o cl:o å 400 kr. t ill lektorsänkan
M. D. C. \Vcj lc och å 100 kronor till 011 h,·ar af lwnnes
sönN C. S. och S. M. W0jle.
D:o å pension från Ll:o cl:o å 300 kronor till Yerkrnä sta r cänkan K. J ohansson.
D :o å cl:o från el :o rl :o rt 54 kronor t ill f. claglöm1 n' n O.
H. Karlsson.
Nådig kun gö relse ang. ändring i nåd. kungörels0 ang.
anta gn in g och utbildning <.tf marinintende ntselC\·er och
marinintende ntsaspiranter cl('n 11 december 1903.
D:o ang. ändrad lydelse af §§ 5 och 9 i nåd. förordning en
ang. marinintende nturkåren i flottans r eserv.
D :o a ng. ändrad lydelse af § 6 i förnyade nådiga kun görelsen ang. antagning af man skap vid flott ans sjömanskår genom kontrakt ·elen 31 december 1907 samt formulär
4 till samma kungörelse.
Beslutes !"Örandc lokaler för kår chefens och beväringsbefälhafvarons expeditioner vid Stockholms station m. m.
Anvisas 100 kr. utöfvor förut anvisade 150 kronor till premier och jetonger åt ('leYer i underbef älsskolan i Karlskrona.
Gratifikation med 250 kronor får utgå till kapten<'n vid
Kungl. flo ttan K. W ester för biträde vid omarbetande af
artilleriexerc isr eglemente för flottan.
Löjtnanten J. E. F. Aström erhåller ersättning med 364.
kronor 50 öre för Yorkställd utrcLlning fö r anordn ande af
en skjutbilna för Vaxholms kusta rtilleriregcme ntf'.
En kock i sjöresenen får förhyras vid flottans station i
Karlskrona , intill dess kock af sjömanskåren s mrrnskap
lmn e rh åll as; dock ej fö r längTe tid än t ill den 1 oktobm·
1911.
Flyttningshjä lp med 94 kronor f år utgå till löjtnant<'n vid
kustartillerie t .R. G-. H. Engström.
Meddelas tillstånd för kadetten n :r 20 Frisk att kn rstå
i sjökrigsskola n samt att aflägga kompletterin gsexa men
i vissa ämnen.
Re,'isorn hos lo tssty rel sen v..r. r etre erhåller tjän stledig-
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het för sjukdom från och med den 16 september-31 december 1910.
12. Mä st erlotsänkan Maria J,arsson er h å ll er ett understöd af
100 kronor.
Am·isas medel till aflönande af biträdande extra lärare
vi d navigationsskolorna i Stockholm, Göt eborg och Malmö.
Beslutes rörande villkor fö r inträde i navigationsskola för
Plever vid Abraham Rydb ergs stiftelses praktiska sjömansskola.
Förordnande för kapten en B. G. von Ficandt att under
oktober 1910 upp ehålla kaptenen J. Grafströms l ärarbefattning i gymnastik och vapenfäring vid sjökrigsskolan.
..y,
Komm endörkap te n en af 2:a graden i flott a n, kaptenen vid
_i) .
Kungl. f lott an J . E. Wilcke erh åller afskcd med pension.
))
Lotslöjtnanten JI. B. F. Hamberg erhåller för sjukdom
ytte rligare tjänstledighet fr . och m ed den 1 ok tolJer 1910
t ill och m ed den 31 mars 1911, och förordnas reservlöjtnanten C. :F. Halen till v ikarie.
Kommendörkapten en .T. E. vVilcke förordnas att tillsv1dare
till och m ed den 30 september 1913 vara besiktningsma l'
vid flottans station i Stockholm .
Kaptenen vid Kungl. flottan C. O. Linelsst röm erhålle r ett
stipendium af 400 kronor i mänadcn uneler den tid af två !lr
han skall tjänstgöra i tyska marinen .
>>
D:o d:o får åtnjuta da gaflöning under viss ledighet för
vistelse i T ysklamt fö r e inträdet i tyska marinen.
Lö jtnanten vid Kungl. flottan G. D . W :son Lilliehöök får
under vistelse i :Ryssland för idkande af språkstudier upp bär a dagaf löning äfven eft er den i g ällande regl emente
stadgade tid af 42 dagar.
>>
Beslutes rörande ommätning af bel giska ångf artyget
Ambiorix .
Anvisas 1,440 kronor t ill inl0scn af 1,200 ex empla r lärobok
i cl ektrici tetslä ra.
>>
Beslutes rör ande ut redning i fråga om lönareglering för
personalen vid Jotsvorket.
>>
Förordnas läraren vid navigationsskolans i Götebo rg navigationsafdelning C. W. Petersson att uppehålla förestånda r ebefattningen vid navigationsskolan i Härnösand
under tiden frå n och m ed elen 1 oKtob er 1910 t ill och rne•l
16 juni 1911 under förestån d aren J. A. Hj. W. Bolin bevilj ad t j änstleclig-het.
>>
Sjöka p tenen O. V. Granath får antagas t ill r eservoffi-ce rsaspirant ~-id R ung l. flottan under vissa villkor.
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Förre underofficerskorpralen v id kustartill eriet J. Appelberg får med iakttagande af vissa omständig-heter antagas
till underoffi cerskorpral vid sjömansk åre n.
Beslutes rö rande dagarvod e och rn esspenningar ti ll Ullderofficerskorpral kornmenderad såsom mätningsförrättare.
Bifalles gjord framställning om till stånd för två daglönare
vid flottans station i Karlskrona att ge n omgå kurse r vid
underofficersskola och därunder bibehålla daglön.
Sjömannen S. Senander får vi nna inträde s åso m d m- i
sjökaptensklassen vid navigation sskola.
Daglönaren O. .T. Sundberg f å r oafseclt undergångna bestraffningar t illd elas författning senlig pension.
Åtskilliga f. d. rodel are v id Höganäs och Skanörs lifräddningsstationer erhålla unders töd utaf fy r - oeh båkrnedlen.
Kap ten en vid K. flottan G. S. N. de Broen förordna s att
från och med den 1 oktober tills vidare vara lärare i vapenlära vid sjökrigsskolan.
Förordnas kaptenen vid kustartilleriet T. C. K . W a hlmnn
att under läsåret 1910- l9l1 upp ehålla kapten en G. S. N.
de Broens undervisningsskyldighet i vaplmlära å kustartillerilinjen vid Kungl. sjökrigsskolan.
Förordnas kapten en vid Kungl. flottan G. L. Brodin att
under kapten en G. S. N. de Broens nuvarande sjökomm endering såsom 1. flaggadjutant i eskaderehefen s för
speeiella skjutskaleeskaderns stab upp ehålla de Broens undervisningsskyldighet i vapenlära å sjöofficerslinjen Yid
Kungl. sjökrigsskolan.
Fullmakter för B. F. F:son Freidenfelt, O. von Malmborg
oeh K. M. I. Allander att vara marinunderintenden te r vid
marinintendentur kåren.
Fullmakt för K. V. Dahlman att vara marinläkare af 1:a
graden vid marinläkarkåren.
Resolution å afsked för marinläkaren af 2:a graden vid
d:o F. A. Almroth.
Fullmakt för F. A. Almroth att vara marinläkare af 2 :a
graden vid marinläkarkåren i flottans reserv.
Kaptenen K. W ester får beordras af resa till Köpenhamn
för besiktning af orclerapparter m. m.
Direkt rikstel efonförbindelse får anordnas t ill Stockholms
gniststation.
Beslutes rörande försäljning· af logeme ntsfartyget Lage rbielke rn. m.
Beslutes rörande utarbetande af en undervisnin g;sbok
ekonomilär a.
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Löjtnanr c:n E. H. W. Weibull erhåller ersättning för termin safgifter vid tekniska hö gskolan.
Reslutes rörande bestridande af Yissa utgifter för nayigctt ion sskolan i Stockholm.
Danske und e rsåten .T. Aanonsen C'rh [tllrr e rsättn:ng för
skada och förlust ge nom bortförand e af skeppsgossar af
('n honom tillhörig båt .
FörordnandC' fiir k aptC'nPn 13. Frithiofsson Holmgren att
förriiita tentame n och sjöofficersexamC'n i sjökrigskonst
Yid sjökrigsskol an inn PYar ande å r.
Kad ettunderofficenu n a n:r 91 :Johnson och 104 Alm H.
ehuru fö rkl a ra de olämpliga för örlo gstjänsten, aflägga
sjöoffi cC' r sexa nwn inn('Varanile höst.
Fullm akt för A. A. L. Palan dl' l." att va r a amiral Yid Kungl.
flottan.
Amiral(-' ll A. A. L. Paland cr crhållC'r på därom gjord an sökning afskl·cl lllC'cl pension.
Ilesol ution ii. lön för konteramiralen IV. Dyrsse n och kom mendörC'n diir sti~d es G-. af Klint.
Löjtn ante n R. 13. A. Kn ahc erhålle r sök t nfsked med t ill stå nd att s[tsom lönlös i flottan kvarstå.
Föronlnnncle för frih('tTe L. C. Posse att vara extra ingen jör Y id m a ri ningenjörkåren.
Fullmakter fö r 20 r eservoffi cer saspiranter att vara r eserv nncl erlöjtnantC'l" i flotta n.
Beslu tC's ang. fördelning mellan olika ansl ag a.f vissa
kostnader för fartygsexpeditio ner.
Belöningar fö r Yi sad praktisk yrkesskicklighe t till marinens per sona l skol a bestridas nf till person alens öfningar
anvisade m edel.
Till daglöna re vid torpeddeparteme ntet vid Yarfvet i Karl skrona m å aflöning, i elen mån uppr ättade kontrakt ej lade
hinder i vägen , från och m ed elen 1 nästkommande november utgå såsom timpenning.
Anvisas 700 k ronor :för utarbetand e m. rn. af en flnggbok
fö r m arinen.
Sen-isbidrag får utgå till de 1 :a klass sjömän, h vilka unrler nu pågående speciella skjutskolceskad er kommenderats
att göra t j ä n st såsom und erofficerskorpra l cr.
Bifall es gjord framställning om ut vidgnin g af den i sjömansk åren s k ase rn i Karl skrona befintliga telefonväxelstationen.
Artillerikonstap eln af 2:a graden C. L. Olsson erhåller
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ersättning för viss utgift på g1~uncl af upphäfcl kommendering.
8. Innehatvare af verkmästar ebefattning å lotsstyrelsens fy ringenjörkontor förkl a ras i pensionshänseen de likställd med
den å nämnda kontor anställde första gradens tjänsteman,
materialför valtare.
" Beslutes om expropriation af m a rk för en fyranläggning
å skär et L äge rholm en .
>> K aelettund erofficeren C. V. Färnström få r, ehuru förk larad
ol ämplig för örlogsstjänst, efter aflagd officersexamen utnämnas till officer vid Kungl. flottan.
>> K ad etten H. A. Broms får, ehuru cl :o cl:o, på vissa villkor
eft er aflagcl el :o utnämnas till el :o d :o.
>> Beslutes röra nde afgån gsbfltyg i ämnet >>F rihandsteckning
och geometrisk k onstruktionsritn in g » vid sj ökrigsskolan.
Sjömannen B. O. Santesson f år antag as som elev vid styrmansklass vid navigation sskola.
>> 7 clagaflön ar e vid va rfvet i Karlskrona erh ålla silivermedalj er >>för nit och redli gh et i rikets tjänst».
» Marinöfverkomm issarien .T. E. D ahlin får tills vidare unrler en tid af tre år behålla uppdrag att vara ombud för
konungariket Sveriges staelshypotekska ssa hos Stockholms
och Uppsal a staclshypotek sför enin gar.
14. Vice amiralen C. O. Olsen erhåller afskccl m ed pensi on.
Resolution å lön f ör konteramiralen T. C. A. Sandström.
>>
» Fullmakt för C. T. H erlin att vara m ari ningenjör af 1:a
g r aden vid mariningenjörk åren.
Förordnande fö r O. R. M . T. Björnstj erna att tills vidare
>>
Yara mariningenjör af 1:a g raden, 2:a löneklassen, vid cl:o.
>> öppet bref på afskecl för marinintendente n af 2:a graden
i flottan K. O. E. Linqvister m od tillstånd att kvnrstå i
flottans r eserv.
Marinunderinten denten C. K K. Zetterberg· erhåller marin>>
underintendents lön och marinunderinten denten O. von
Malm borg ·clagaflöning.
Nio tyska kryssare få und er november 1910 besöka Kun gs>>
backa.
Med. kandidaten C. H. Hanson få r uta n hinder af att
»
han icke fullgjort föreskrifven värnpliktstjänst göring i
fr edstid anställas såsom marinläkarstipe ndiat.
Underofficersko rpralen n:r 51 Gå rdman får b efordra s till
»
torpedmästare af 2 :a graden, ehmu han ej tjänstgjort 1
år å flottans fartyg.
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Bifalles gjord framställning· om förhyrande af 1 maskinist och 8 förhandseldar e vid Vaxholms kustartilleriregemente.
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanterna G. A. Hn.fström
och G. Rubenson.
Förordnas om indragning af Ekenäs lotsplats från och
med den 15 no vem ber 1910.
Utfärdas föreskrifter för antagning af sjökaeletter enligt
den nya organisationen af sjökrigsskolan.
Extra lönetillägg får för år 1910 utgå till vaktmilstaren
vid sjökarteverket.
Beslutes rörande inkva rtering Hf gnistpersonalen i Tingstä(le.
Sju kadetter erhålla befrielse från erläggande af terminsafgifter vid Kungl. sjökrigsskolan.
Fullmakt för A . Ekström att vara kommendör vid KungL
flo ttan .
D :o för grefve L. P . Hamilton att vara kommendörkapten
af 1:a graden vid d:o.
D:o för I. Nordenfelt att vara d:o af 2:a graden vid cl:o.
D:o för C. C. Engström att vara cl:o af 1:a graden vid d:o_
D:o för J. C. Schneidler att vara d:o af 2:a graden vid cl:o.
Resolution å lön för G. H. Lidbeck och C. G. Norselius
samt A. T. Blom och C. A. G. Braunerhielm.
Kaptenen vid K. flottan G. L. Brodin e rhåller arvode·
till ett belopp motsvarande skillnaden mellan innehafvande lön och kaptens lön i l :a klassen.
Resolution å entledigande för C. A. M. Hjulhammar från
ordförandeskapet
direktionen öfver flottans pensionskassa.
Förordnande för J. \V. L. Sidner att vara ordförande i
direktionen öfver d:o d:o.
Fullmakt för 8 reservunderlöjtnanter att vara reservlöjtnanter i flottan.
Kaptenen K. W ester erhåller 750 kronor såsom gratifikation m. m. för utarbetande af beskrifningar å apparater
för eldens ledning.
Anvisas 900 kronor för en undervisningskurs i ryska språket för en del officeran,, särskildt de vid marinstaben
tjänstgörande.
Anvisas ytterligare 1,600 kronor för anställande af extra
biträden vid Karlskrona station.
Anvisas medel för tryckning af lärobok i vapenlära föt
kustartilleriets vapenskolor m. m.

K. Br. 1910. Okt.

>>

"

»

>>

»

>>
>>
"

"

>>

N ov.
»

21.

XXVII.

Ersättning för flyttningskostnad er åt pe rsonal vid marinen
skall utgå i enlighet med nåd. kungörelsen den 11 mars
1910 ang. bestämmelser rörande flyttningshjälp åt. personalen vid armen.
Flyttningshjälp får utgå till kaptenerna O. W. Brogren,.
B. F:son Holmgren och löjtnanten S. I. Wibom.
>>
Meddelas tillstånd att befordra f . korpralen C. G. E. Dahlström till underofficerskorpral öfver stat.
>> Telefonförbindelse får anordnas till lotskontoret i Kalmar ..
>> Understöd med 200 kronor får utgå till matrosen 5. chefs·
ånga ren Göteborg B. Johansson.
28 . Fullmakter för K. G. Bjurner, S. Lindstedt, S. F. Dehlgren, A. E. Aspenberg, D. H. Tiselius och H. V. Simonsson
att vara kaptener vid Kungl. flottan.
»
D:o för A. H. O. Ros, S. A. Flory, S. Y . EkstranJ, O. F.
Angelin, E. A. Öberg, S. G. C:son Ulff och S. E. P:son
Wetter att vara löjtnanter vid d:o.
>>
D:o för 19 kadettunderofficerare att vara underlöjtnantcr ·
vid d:o.
>>
D:o för 2 d:o att vara und erlöjtnanter i Kungl. flottans .
reserv.
Fullmakt för J. H. Aström att vara löjtnant vid kustartilleriet.
"
D:o för G. W. Englund att vara underlöjtnant vid d:o.
>>
Chefen för marinförvaltninge-ns minafdelning och en min ingen jör få beordras afresa till Kiel, eventuellt till Hamburg, för att inhämta kännedom om vissa till minväsendet hörande frågor.
>>
Beslutes rörande ersättning för vissa af marinförvaltningen bestridda utgifter.
>>
Anvisas 1,000 kronor till vidtagande af anordningar till
skydd mot skjutningar å Galervarfvet.
Beslutes rörande aflöning till marinläkaren K. V. Dahlman för tjänstgöring å Fårösu nd.
Flyttningshjälp får utgå till kaptenen vid Kungl. flottan
P. H. Huitfeldt och löjtnanten vid kustartilleriet K. P.
M. Holmström.
>> 1:a kl. sjömannen n:r 144 Pettersson erhåller guldmedalj
af 5:e storlek en med inskrift >>För berömliga gärningar>>
för räddandet af en sjöman från att drunkna.
4. Beslutes rörande tryckning af sakkunnigas utlåtande med·
förslag till stater för navigationsskolorna m. m.
D:o rörande d:o af sakkunnigas utredning beträffande
bokföringen och kontrollen vid flottans varf m. m.
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En ångslup få r fö rh y ras för kommunikation m ellftn OsaarFredriksborg och Vaxholm.
Flytt ningshjlilp fi\r utgå till marindirektör en S. Pauli.
mariningenjören J. J,indheck, kaptenerna L. T. Hassel gren,
A. Odelberg, IC W ester och E. A. I-I. J acobi.
Ekiperingsstipendi e r ti Il delas till underlöjtnante r utnämnde I. A:son Hummel, D. A. Lindberg och G. W. E:1glund.
" Sanatorievi'twl C'rhftlla p å kronans bekostnad 2:a kl. sjömännen n :r 8 Olsson och n :r 196 Mård.
, Beslutes rörande ändringar i lotsledsförteckningarna för
Yissa lotsplatser inom Yästra lotsdistriktet.
Förre kronolotsC'n E. Ersson erhåller ett unele rstöd af
80 kronor.
, ExpeclitionschdC'n i sjiiför svarsclep:t E. J. C. Planting-Gyllenbåga erhåller tjänstledighet uneler ticlen ' /,-"'/" 1910
för beredande aJ Yissa på departementets fö rcdrilgning
beroenclP ä rPntlen och förordnas kanslirådet grcfve F.
Wmngel till Yikari<'.
11. Förordn as f . rl. majoren C. A. }lorgman att ti lls vidare
under år 191t vara mr1gasinskontrollant vid flottans statwn i Karlskron a.
Lotsstyrelsen bemyndigas att förordna fyringenjören F. O.
,
Lundeberg att vid förhinclPr fö r öfverin genjörcn bestrida
dennes åligganden.
Rikstelefon får uppsättas i den för exercis- och uncler,
befälsskolorn a upplå t na lokal i gamla riksdagshuset.
Anvisas 4!)1 kronor 94 öre till anskaffning af sablar för
flottans station s i Stockholm poliskår.
Beslutes om tryckning af betänkande rörande förenkling
>>
af marinen s redovisningsväsende m. m.
Anvisas :250 kronor för uppehållande af ett vikariat vid na,
vigationsskol an i Göteborg.
Beslutes rörand e fullmäktiges i flottan s pensionskassa den
»
3 november 1909 afgifna und. betänkande.
Löjtnanten Yid Kun gl. flottan G. D. R. Frendin f'thåller
»
105 kronor för tcrrninsafgifter vid tekn iska högskolan.
Bifalles en af löjtnanten vid Kungl. flottan I-I. E. L. Ro ,
sen gjord ansökning om att åtn juta dagaflöning uneler
tjänstledig h et f ö r i clkandc af språk studier i RyssLmd.
Marinintendenten C. Ehrlin erhåller en gratifika ~i on af
»
200 kronor för konstruktion af en låsregeL
Underofficeron af 2:a graden F. J. Petter sson erhåller
,
guldmedalj af femte storleken ,För nit och redlighet i
rikets t jänst».
4.
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3:e kl. sjömannon vid 4:e matroskomp aniet n:r 318 Blom,
som tjänstgjort vid armen, får vid beräkning af tjä nstetiden vid sjömanskåren tillgodoräkna sig tolf månaler såsom extra tjänstetid.
Utfärdas n ådig kungör else ang. tillägg till nåd. kungör elsen don 31 december 1907 ang. organisation af marin staben och denna stabs verksamhet i fredstid.
Anvisas 4,550 kronor till utförand e af vissa inredningsarbeten å 1:a kl. pan ~a rbåtarna Oscar II, T appc rl1 cton och
Oden.
Beslutes rörande anordningar tt Karlskrona stations varf
för förvarin g af smörjolja för marinens bchof.
Anvisa s högst 4,000 kronor för anställand e af prof med
vantar af ylle.
Anvisas 1,200 kronor till öfningar i simning och !ifräclcl ·
ning vid exe rci sskolan å flottan s station i Stockholm.
Två telefoner få anordnas vid stationsbefälhflfvarens virl
flo ttans station i Karlskrona expedition.
Ett belopp af 542 kronor 98 öre får utgå till kapt:!nen O.
Ly beck för resor i egenskap af marinattaolle i S :t Petersburg.
Afsked från krigstjänsten får meddelas 2:a kl. sjömannen
n:r 108 O. L. Kruse samt korpralen Yid 6:o kompaniet n:r
351 J. B. Lundin.
Resolution å afsked för reservlöjtnanten i flott a n M. W.
Yon H eidoman.
Anvisas 625 kronor till omarbetning af handbok i internationell rätt för marinen.
Beslutes rörande pastoralvården i J\1 y n Varfvets ~örsam
ling vid Göteborg.
Anvisas 800 kronor för anskaffning ~f s. k. kolsy rogeYär
för exercissk.olorna.
Anvisas 70 kronor ti ll premier i kusta rtilleriets nndcrbc ·
fälsskolor m. m.
Fastställas stater och arbetsplan fö r sjökarteve rkct för i'tr
1911 m. m.
Utfärda s n ådig- kungörel se ang. pensionering af Je vid
marinen anställda förmän bland daglönare, sjukYa ktare
och öfriga daglönare.
Understöd med tillhopa 300 kronor tilldelas aflidne ombudsmannen vid lotsstyrelsen C. E. Holms två döttrar.
Afsked från krigstjänsten får meddelas 2:a kl. sjömannen
n :-r· 608 C. H . R. Svensson.
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Reservunderlöjtnanten A. Sch umbur g får redan å r 1911 gen omgå honom först år 1912 åliggande r epetitions5[ning.
Beslutes tryckning af betänkande rörande marinintendenturkårens organisation m. m.
,
Förordnas om ändringar i §~ 6 och 38 af r cglerncdc för
marinen, del T.
2. Fullmakter för H . T. A. Tham, A. G. F. Browall , K H. L
~o rd s tröm och C. R E. Strandber g att vara ma r i nintenrlenter af 1:a graden i flottan .
Fullmakt för G. H. O. Col!JD att vara auditör i flot.tan.
» Gorltgö r else t ill värfningsfö rrättare får uneler r>tt !\.r fr:om
och med elen 1 janu a ri 191.1 ut gå med 30 kronor för hvarje
antagen man.
öfverlämn adt förslag t ill spisordning å flottan s c;_j ukhu s
föranleder ej t ill vi clm·e ytt rande än att föreskrifterna i
§ 229 mom. 2 r eglemente för marinen, del I , må ti ll'i.mp as.
jämväl i fråga om spisordning för sj uka å flottans sj ukhus.
, Anvisas 2,600 kronor för ändringar m. m. af fy rsk: eppen.
vid Grundkallegrund och grundet Kopparstena rna.
>>
Beslutes rörand e taxa fö r begagnande af to rrd o-ckan å
Lindholmen vid Göteborg.
, Anvisas 247 kronor 53 öre fö r förskjutna kostnarler försvärd smedalj er m. m.
R eser vunderlöjtnanten i flottan W . Win gård h erh äller ett
års uppskof m ed honom å r 1!.!11 åligga nde r epetition skurs:
för idkande af utr.i kes sjöfart.
, Särskild ersättning får utgå till flaggm askinisten I. Bohm
och underofficeren af 2:a graden P . M. Ryssber g för·
biträd e vid öfvervakandet af arbeten för nybyggmtcler förflottans räkning.
, An visas till hopa 30 kronor 20 öre såsom ersättnin g m. m.
i anledning af för h emmansäg a ren J. A. Folin af en torpedbåt förstörda flundrenät.
9. Beslutes r örande försälj ni ng af korvetten Balder.
, Beslutes rörande försök af ny spisordning för fri;ka under tjänstgöring i lan d.
, Fastställas state r för lotsverket m. m. för år 1911.
Flyttningshjälp får utgå t ill kaptenen vid kustartilleriet
J . A. Edström .
, Kommersr ådet U. Malmen erhåller 855 kronor 55 öre för·
mistad inkomst till fö ljd af visst uppdrag såsom sakkunnig.
16. Fastställas stato r för flottan och kust a rtilleriet för å r 191L
Beslutes rörand e uppgörande af fartygsliggare.
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Anvisas 15,600 kronor till anskaffande af två stör re motorb åtar för sjökarteve rkcts behof.
Anvisas tillhopa 4,804 kronor 27 öre från handels- och
sjöfartsfond en till bestridande af kostnader för revision af
skepps m ä tningsförfa ttni ngarna.
Beslutes rörande tryckning· af sakkunniges utlåtande med
förs lag t ill reglemente för navigationsskolorna i r iket m. m.
Anvisas ytterl igare 3,800 kronor för ordnande af flottans
stations i Karlsk rona arkiv.
Flyttningshjälp får ut gå till konteramiralen J. W. L Siclner. k aptenen A. Hägg samt löjtnanterna S. Y. O. Håkansson och S. R. ·w orne r.
Am·isas 385 kronor t ill förhyrande af mässlokaler fi."·r underofficerare och underofficerskorpraler vid skeppsgossekåren i Marstrand.
Beslutes rö rande en af förrådskonstapeln C. O. F. 1\fattsson
gjord ansökan om ersättning för öfvcrskott i proviantuppbörd å logeinentsfartyget F r eja.
Såsom bostad åt marinstabens vaktmästare får upplåtas
rummet n: r 86 och köket n :r 85 i väst ra boställsh usot å
Skeppsholmen från och mod elen 1 apr il 1911.
Marinläkaren af 2 :a graden vid marinläkarkåren L Wielner erh ålle r sökt afsk ed och utnämnes till mari~1äkare
af 2:a graden vid marinläkarkåren i flottans resPt-v.
Re visorn i lotsstyrelsen W. Petre erh åller fö rlängd tiånstledighet för sjukelom unel er tYi\. månader fr. och m. elen
l januari 1911.
Anvisas högst j ,200 kronor till tryckning af beskrifning
öfver kustpositionernas artillerimaterieL
Anvisas 1,442 kronor 76 örP till bosh·idando af kostnaderna för en af chefPn fö r marinförvaltningens int<'ndentafclelning företagen resa för upphandling af kol.
Anvisas 1,880 kronor 30 öre till d:o cl:o af d:o för utaf
marinattchön i London och Paris för etagna r esor m. m.
A.m·isas 55 k ronor 56 öre säsom ersättning åt stationsingenjören K. Holmgren för mistade tjänstgö rin gspenningar
till följd af visst uppdrag såsom sakkunnig.
Flyttningshjälp får utgå till kommendörkaptenern::t af 2:a
graden C. F . .J. Linelström och K . S. T. Ankarcrona. löjtnanterna vid Kungl. flottan G. N. II. Krook, A. T' :;\orlander, N. K i !ma n, C. F. A. Cassel, F. G :son Fl vf!· are,
Å. K. E. Låftrnan och ~- H . Schollin, marinclirektriren I.
:Falkman , marinintendenten E. \V. Z. öherbo rg samf kap-
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tenen Yid kustartilleriet F. O. Widmark och löjt~Hmten
därstädes C. G. V. L. Mobet·ger.
23. Styrmannen J. J oscphson får vinna inträde Y id mtYigationsskolans i Göteborg sjökaptensklass.
))
Anvisas 40 kronor till vaktmästarbiträdc åt sakktmniga
för revision af skcp psmätningsförfattningarna.
Afsked från krigstjänsten får meddelas 2:a kl. sjömannen
~:r 196 A. E. A. P ettersson.
Anvisas 700 kronor till särskild godtgörelse åt amflnuenscr
och extra Liträden i sjöförsvnrsclepartementet.
i30. Fullmakter för B. T. Zetterström och E. E. Löfven att vara
marinin genjö rer af 2:a graden vid mariningenjörk:",,.en.
>>
R esolution å afsked för marinläkaren af 2:a graden vid
marinläka rkåren i flottans reserv J. H. Jakobsson.
>>
Fullmakt för G. A. Stuart att vara kanslisekrete r are i
Kungl. Maj :ts kansli.
>>
Förordnas om vissa ändringar i reglemente för marinen,
del II och III.
>>
Anvisas tillhopa högst 2,891 kronor 47 öre med anledning af kaptenen L. Stackell och löj tnanten ~. F. Ekf'
roth konstruerad riktöfningsmatericl.
"
UnderofficerskorpralPn S. G. östling erhåller guldmedalj
af femte storlek en med inskrift >>För berömliga gärningar>>
för det han r äddat en rekryt fr ån drunkning.
>>
Anvisas tillhoprt 4,040 kronor från invalidhusfonden till
nådegåfvor <'tt personer, som tillhört flottans mEitära
kårer.
))

Utdrag ur Kungl. bref m. m. från Kungl. Sjöförsvarsdepartementet under år 1911.
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Beslutes rörande tillkallande af sakkunniga för utredning
af vissa frågor rörande marinläkarkåren.
14. Såsom sakkunni ga för ofvannämnda utredning utses kommendören Gustaf Dyrssen. marinöfvcrläkaren K. L. Rudberg, professorn J. H . .Åkerman, medicine doktorn K. E.
O. Kjellberg och såsom dc sakkunniga s sekreterare marinläkaren af 1 :a graden L. G. E. Nilson.
20. Fullmakt för R. B. Hillman att vara löjtnant vid Kungl.
flottan.
"
Resolution å lön för unelerlöjtnanten B. A. V. Virgin.
D:o på afskecl för reservlöjtnanterna J. G. H. Wcssman,
G. O. Lidrnan, L. W. Rammel, C. F. Plorngren, E. C. J.
Taube och E. A. Indebetou.
>>
Afskecl beviljas marinläkaren af 2:a graden S. E. P. Haglund, so m utnämnes och förordnas att vara marinläkare af
2 :a graden vid marinläkarkåren i flott ans reserv.
»
Anvisas 500 kronor såsom ersättning t ill åtskilliga officerare och civilmilitära personer tillhörande flottans station i Karlskrona för geno mgående af undervisningskurs
i ryska språket.
"
Anvisas 300 kronor såsom gratifikation för år 1910 till
marinstabens bibliotekarie.
Flyttningshjälp får utgå till kaptenerna vid Kungl. flottan B. R. von Syclow och C. G. A. Sylvander, löjtnanten
därstädes C. C:son Lindberg samt kaptenen vid kustartilleri et O. E. Rosenberg.
>>
En f. el. musikorpral får antagas till underofficerskorpral
öfver stat vid kustartilleriet.
>>
Författningsenliga pensioner få utgå till förre båtsmännen J. A. J :son Stag och C. A. A:son Lundqvist.
24. Förordnande för löjtnanten vid Kungl. flottan C. G. Kroksteclt att under februari, mars och april månader 1911
uppehålla kaptenen J. Grafström lärarbefattning i gymnastik och vapenfäring vid Kungl. sjökrigsskolan.
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Förordnande för marinintendenten af 1: a graden A. L.
Holmquist och marinläkaren L. G. E. Nilson, den förre aft
vara generalmönsterkommissarie och den senare att vara
generalmönsterläkare vid 1911 års generalmöstring med
södra distriktet af båtsmanshållet tillhörande kompanier.
Kamre r aren hos marinförvalt ningen E . J . F . Wollgast får
i sin tjänst kvarstå t ills vidare intill den 1 februari 1912.
Meddel as tillstånd för reservunderlöjtnanten i flottan E. F.
Peh rsson att år 1911 fullgöra honom ä r :1912 åliggande
repeti tionsöfning.
Beslutes rör a nde ändringar i och tillägg till tjänstgöringsreglemen te och ekonomiska föreskrifter för marinens
gniststationer vid kommersiell gnisttelegrafering.
Anvisas 67 kronor 43 öre till ersättande af kostnader för
Yärnpliktige V. V. Anderssons införpassande till Karlskrona .
Förre maskinisten å lotsängaren Vega F. G. D. Thelander
erhåller ett unde rstöd för är 1911 af 800 kronor.
Statskommissrien O. L. Tenow erhåller uppdrag att afgifva utredning och yttrande rörande det öfverskridna anslaget till flottans öfningar och bemyndigas chefen för
sjöförsvarsdepartementet att, på förslng af statskommissarien Tenow, tillkalla sakkunniga biträden vid ifrågavarande arbete.
Anvi sas medel till aflönande af extra biträden vid flottan s
stationer under är 1911.
Anvisas 5,000 kronor för anordnande af föreläsningar och
idrottsöfningar för flottans och kustartiller,icts manskap.
Beslutes om utredning rörande ändrade bestämmelser beträffande antagning och utbildning af r eservbefäl.
Beslutes rörande tillstånd för fyra tyska örlogsfartyg att
besöka svenska h Rmna r.
Underlöjtnanten G. S. K ordström erh ålle r guldmedalj af
femte storl eken med inskrift >>För berömlig~ gärninga n>
för räddning af en 6-ärig flicka frän att drunkna.
Flyttningshjälp får utgå till kaptenen H. Huitfeldt, l öjtnanterna O. Söderbcrg och A. E. Amundson samt sergeanten O. Brand.
sekreteraren hos sakkunnige för navigationsskolornas omorganisation amanuensen E. G:son Bergman erhåller ett
arfvode af 2,000 kronor.
Styrmannen J. O. O:son Björne får vinna inträde Yid
navigationsskolans i Göteborg sjökaptensklass.
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10. Utlåtamlr hrtdiffande Yissa frågor rör clllfl e marinläknrkårE'n fi\ r tryckns i HJO exrmplar.
Beslut<'s röramle förvärfvandc af Yiss mArk å Tjmkö i
f31 Pk ingC' Hin.
Mr<lrlrl<~ s fi)r('skriftc•r för antagning nf kushtrtillrrikA'lC'ttC'I".
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Brslu tC'S röntnrl C' "flyttningsh.iälp ti ll knptc•ncrnn K. n.
Bjurnr• r oc h F. O. Widmark snmt sPJ"gE'antC'n C. F. Frrrlriksson.
Undrrsthrl i'1 100 .k ronor tilldela s fiskarrn A. :Joltansson
''
för ilC'rnforsl;llldr nf likrt nf hnn s unrl<•r di rnplik tsöfning
a fl irhw son .
17. Fu ll makt för O. A. M. Hjulhnmmar ntt \"firn YiC(' amlrnl
vid Kungl. f lottan.
Oppet bre:f på afs kNl nlC'd pension fi)r vice amiralen C.
''
A. M. Hjulltammar.
Fullmakt för G. D~' r SS<' n ntt vara kontC' rnmiral vicl Kungl.
"
flotta n.
Resol ution å lön fö r konteramirAlen grefvo O. A. Ehren''
sv är d.
F ullmakter för A. H. .Tucl och gr dvc H. W. Ilamilton
Att vara kommendörer Yid J(ungl. flottan.
Fullmakt för g rcf ve C. A. Wachtm e ist er att Yara kom ''
menrlörkaptC'n af: 1 :a graden vid Kungl. flottan.
D:o för C. C. A. Fa lleniu s att nu;~ rl:o d: o 1·id d:o.
D:o för G. de Brun och II. H. K. Ericso n att 1·ara kommendörkaptC'ner af 2:a graden vid el :o.
.Resolution 1\ lön för O. O. Engström. :1. O. Schnricllcr,
G. L Brodin och O. R A. Gustafsson.
Lön<'fyll nad e rhå ller kaptenen vi•l Kungl. "flothm C. J.
M almgrC'n.
Förorclnantlc :för S . .l. T . O. AnkArerona ntt t ill s1·irhHc
vant cllPf :[ör 111>1rin sta hrn.
ExpC'tlition schrfC'n E. .1. U. l~] anting-Gyllen båga <•rhållPr
''
tjänst lrrlighd uncl C' r tidrn 20 fp]wuari - 11 mars Hl11 och
fö rordnas kansli raJet grcfvp F . \VrangC'l till YikariC'.
SPkreterarC'n hos sakkunniga för utrrrlning af YiSS<l frågor rhrand E' marinläkarkå rrn L G. E. Xiison r rh å ller C'it
nrfvod e å 700 kronor.
Anvisas 1,500 kronor fö r iståndsättanrlc af iilrlrc' skncla dc
hand lingar i f lottans nrkiv.
T~eslutE's rörand e kostnnd<: rna för nnrle r h~ll n·f i<'lt>fonl<'dningPn mrllan 1fii oclt rikRh·Jdon nätet.
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Anvisas bögst 1,000 kronor till tryckning i 1,400 C'xempl ar
af instru k t ionsboken: »Undervi sning för man skap Yicl
flottnn, V . Tornvridningsanordning nn>.
JC1ptC'nl'n Yid Kungl. fl ottan A. G. af K lt' rckC'r och C'lek>>
troingC'njö rPn E. C. Cronvall C' rh ~ ll a t illh opa C'n g rati fikat ion nf j ,SOO kronor fö r utarbe-tande af ]ärohokC'n
U.NJ.li'. VT A , ocb l'll•Hroingen jörr·n Cronvall för hi tr~cl(•
m0rl utHrlwtan<le af lärobokC'll U.M .l<'. VI B 200 kronor:
l.öj tna ntC'n G. D. R F r0nrlin Nh ~ IIC'I' C'rsättning mecl .140
>>
kronor för tPrmi nsafg ift Yid tC'kniskn högskolan.
Fl yt tningshj älp H\r utgå till löjtnanten K r. M. Holm >>
st röm och unclProffi ceren af 2 :<l g raden E. Cla sson.
F.vra Yal;tmä stare vid marinintC'Jlclenturkåren få hvardC'ra
ett an rlr a ålde r st ill~gg å j()O honor fr . och mC'cl år 19ll.
:~:e kl. sjö mannen n :r 163 H. K. Eriksson f år meddelas
sökt afsk<'cl.
>> ChdC' n för sjök arteverket erhåll er till stånd att å rligen
undC'r högst 30 dagar företaga in spektionsresor.
11C'slu tes rörande änd rin g i lotsledsfö rteckningen fö r Breelskärs lotsplats.
>> A n visas t illhop a 1.170 kronor 97 öre såsom ersättning åt
biträde vid utredning i fr åga om lön ereglering för p ersonal v id lotsve rket.
Sk0ppsgosselära ren N. A. Mag nusson erhåll er 75 Juonor
fö r genomgående af en akademisk somm arkurs i nneYara ncl e år.
Lira rPn Y i el skeppsgosseskol an i Ma rstr and G. Sandström
>>
erhåller ett stipend iu m å 125 k ron or för ge nom gående af
kn rs i teck nin g vi d Nääs' slöjcll ärareseminarium.
24. Anvisas högst 1,250 kronor t ill utg ifvande af ny upplaga
af »M~ rinPn s inkall elseintruktion fö r beväringen>> .
Fullmakt för F. O. Luncleberg att vara fyringenjör hos
lotsstyre lse rr.
Beslut('S rörande befrielse från p a rti0ll ommätning af
>>
turi stånga ren >> Mantu a>> .
B0sl ut(• s rörande bd t·i else från fy r- och bålmfgift för
>>
tur istå ng a ren >> Dunottar Castle>>.
Fl~·ttningshjälp få r utgå till kaptenen A. Sal oman.
>>
Fla ggun derofficerarn a i flottan s r esen · A. T . Pettersson
och C. E. D ahlgren erhå lla h varelera medalj af 5 :e storlekl'n 111C'å inskrift: >> l<'ör nit och redlighet i rikets tjänst» .
Umleroffiet· rskorpt·al en vid Vaxholm s kustartilleriregent<• rtt<• Ji'. Y . Cn rl sson, som 1·ari t gift men nu vo re la g-
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ligen skild, f år åtnjuta inkvarteringsbidrag med samma
rätt som änkling.
24. Civilingenjören S. Bohman erhåller förordnande å en
extr a l ärare befattnin g vid navigationsskolan i Malmö, att
af honom tillträdas vid slutet af innevarande läsår.
3. Uppdrages åt lotsstyrelsen att efter samråd med vattenfallsstyrelsen uppgöra en plan för ordnande af fyrbelysningen vid elen nya farl eden Vänersborg-Göteborg samt
för utprickning af nämnda farled.
» Bifalles gjord fram st ällning rörande telefonanordningar
vid flottans sjukhus i Karlskrona.
>> D :o D :o rörande uppsättning af en rikstelefonapparat för
flottans räkenskapskontor i Stockholm.
>> Uppdrages åt kapten en G. S. N. de Broen att verkställa
omarbetning af skjutinstruktion för flottan, artilleri.
>> Lotslöjtnanten i Västr a distriktet H. B. F. Bamberg erhåller för sjukdom förlängel tjänstledighet till och med
den 30 september 19U och förordnas reservfyrmästaren,
reservlöjtnanten i flottan C. F. Halen till vikarie.
En kopi a af originalmätningskarta öfver Gamlebyviken
får fr ån själcarteverket såsom lån utlämnas till Sveriges
geologiska unclersökni ng.
10. Kapten en vid KungL flott a n A. G. af Kloreker erhåller
sökt afsked med tillst ån d att såsom k apten i Kungl. flottans reserv kvarstå.
Anvisas 332 kronor 79 öre såsom ersättning till marinatta>>
chen i S :t Petersburg för r esor och inköp af böcker m. m.
På gjord fr amställning meclgifves att vid Kungsbroplanen
>>
i Karlskron a framför sjukhusskansen plat s må disponeras
för uppf örande af ett minnsmä rke öfver Eric Dahlberg;
dock att, innan nämnda minnesmärke kommer till utförande, ritningen till detsamma skall unelerställas Kungl.
Maj :ts pröfning.
» Bemy ndigas lotsst yr elsen att för anst alta om upprättande
af karta öfver kronolägenheten Käringön för reglering af
lotsplatsen därstädes.
» Beslutes rörande ändrin g i gällande stat för personalen
vid Svangens fyrp lats
Underlöjtnanten i flottan s r eserv C. A. Hjulhamma r f år
>>
uneler kommendering att deltaga uti innevarande års sjömätningsarbeten af själcarteverkets medel uppbära dagaflöning med sjötillägg, dietpenningar m. m., allt i likhet
med öfriga t ill sjömätning kommenderade officerare.
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Beslutes rörande handhafvande af afgående materialintendentens vid Stockholms station uppbörder.
Beslutes rörande ersättning till civila ritare eller elever
vid sjökarteverket under resa i tjänsten.
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanten vid kustartilleriet
E. F. Leijström och marin l äkaren af 1:a graden A. R
Ge mm el.
Löjtnanten vid Kungl. flottan S. Rudberg erhåller 140 kronor för erlagda terminsafgifter vid tekniska högskolan.
Föreståndaren för navigationsskolan i Malmö J. S. Björling erhåller 1,046 kronor 99 öre för mistade tjänstgöringspenning~:· och a rfvoden till följd af offentligt uppdrag.
))
R ese rdoJtn a nten E. B. Hallgren erhåller uppskof till
år 1912 med föreskrifven repetitionsöfning.
D :o C. F. Rydell .får år 1911 undergå repetitionsöfning
stället för år 1912.
Sjuksköterskan vid skeppsgossekåren i Marstrand erhåller
rese- och traktamentsersättning enligt 5 :e klassen i resereglementet för resa från Stockholm till Marstrand.
))
F. el. konstaplarn a vid flottans poliskår A. Ehrnström och
B. F. · M. Elmborg erhålla h vardera guldmedalj af 5:e
storleken >>För nit och r edlighet i rikets tjänst».
Anvisas högst 1,540 kronor för utförandet af prof med under vattensbåtarna n :r 2 och H valen.
17. Flyttningshjälp får utgår till löjtnanten vid kustartilleriet
•T. G. Karlberg.
Beslutes rörande r ese- och traktamentsersättning för lärar e och lärarinnor vid lotsbarnskolor.
Skeppsgossen n: r 13 Karl .T ohansson får meddelas för
honom sökt afsked.
3:e kL sjömannen vid 6:e matroskompaniet n:r 2 Karl Gunnar Nyman får meddelas för honom sökt afsked.
C. Sundell i Ytterby erhåller 10 kronor för skada, som
tillfogats hans trädgård under stridsöfning med värnpliktiga vid Vaxholms kustartilleriregemente.
24. Resolution å lön för kaptenen vid Kungl. flottan C. J.
Malmgren.
Kaptenen vid Kungl. flottan S. F. D ehlgren e rhåller sökt
afsked med rätt att såso m lönlös i Kungl. flottan kvarstå.
))
Resolution å afskod för reservunderlöjtnanten i flottan E.
H. Arvedson.
Bifalles gjord framställning rörande fördelning af sjökrigsskolans 5:e och 6:e landklasser på parallellklasser.
))
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VII.

Anvisas ytterlig are 5,000 kronor till fortsatt stenränsning
i Flinträ nnan.
Oppet bref på afsked med pension för marinintendenten
af 1:a graden O. F. Roos.
Fullmakt för J. L. Lindqvist att vara marinintendent af
l:a graden vid marinintendenturkåren.
D:o för B. E. Hansell att vara d:o af 2:a graden vid d:o.
Resolution å lön för marnitendenten af l:a graden E. O.
N. Törnebladh i denna grads 1:a löneklass.
Resolution å d:o för marinintendenten B. F. F:son Freidenfelt.
Marinunderintendenten K M. I. Allander förklaras berättigad att åtnjuta dagaflöning.
En hos marinförvaltningen tjänstgörande officer får beordras afresa till Tyskland för besiktning m. m. af brisansrör.
Beslutes rör ande upphandling af oljefat.
J,ogementsfartyget Lagerbjelke får försäljas för ett pris
af 5,900 kronor till Furusunds slips- och varfsaktiobolag.
Beslutes rörande upphandling och ändring af skrifmaskiner
för marinens behof.
Beslutes rörande e rsättning för i officersbostäder förbrukad elektrisk ström från elektriska kraftstationen å OscarFredriksborgs fort .
Afsked får meddelas 3:o kl. sjömannen A. L. Nilsson.
D:o får meddelas 2:a kL d:o P. A. Berglund.
Silfvermodalj af S:e storleken med inskrift >>Fö r nit och
redlighet i rikets tjänst» tilldelas en hvar af förmannen
vid spannmåls- och proviantförrådet i Karlskrona n:r 12
Sven Pettersson samt daglönarna vid kronabageriet i
Karlskron a n:r 8 Sven Andersson, n:r 13 Carl August Andersson och n:r 5 Axel Alfred Pettersson.
Anvisas högst 40 kronor för reparation af ett vid undervisningskursen i astronomi erforderligt instrument.
Anvisas tillhopa 140,400 kronor till vissa arbeten och anskaffningar vid lotsve rket.
Beslutes rör ande lotsafgifters beräknande.
Understöd tilldelas åt förut vid lifräddningsstationer anställda personer.
AnYisas tillhop a 2,505 kronor från invalidhusfonden till
en del afskedade personer, som tillhört flottans militära
kårer.
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Löjtnanten vid Kungl. flottan G. H:son af Sillen, som
den 1G april 1909 erhållit afsked med rätt att såsom lönlös i flottan kvarstå, får åter vinna inträde vid Kungl.
flottan.
Reservunderlöjtnanten O. Y. G. Rydeberg erhåller sökt
afsked.
D :o A. B. I-I. Solberg får redan år :l9H fullgöra honom
åliggande repetitionsöfning.
Meddelas tillstånd för fyra amerikanska slagskepp att
under jnni 1911 besöka stockhalms krigshamn.
En officer af flaggmans grad samt en marindirektör skola
såsom representanter för Sverige närvara vid firandet af
ett jubileum inom ))Institution of ~aval Architects>> hvilket jubileum jämte kongress skall äga rum i London under
.iuli 1911.
Beslutes rörande anskaffni ng af lifbälten å flottans fartyg.
Sjöofficerssällskapet i Stockholm erhåller 213 kronor 53.
öre för utgifter i anledning af hållna föredrag.
Beslutes rörande lönetillägg till manskap vid sjömanskåren.
Beslutes rörande ersättning till mässar för bespisning af
kockar och hofmästare, hvilka därstädes utbildas.
Beslutes om förhyrande af ångslupar eller motorbåtar för
kustartilleriet.
Kaptenen vid Kungl. flottan B. Holmgren erh åller ytterligare flyttningshjälp med 50 kronor 80 öre för förflyttning från Stockholm till Karlskrona.
Mariningenjören af :l:a gr aden G. Risberg erhåller flyttningshjälp med' 370 kronor 30 öre för d:o d:o.
sakkunniges för revision af skeppsmätningsförfattningarna betänkande får tryckas i 800 exempl ar.
Beslutes om förändrad reglering af lotsplanen vid Bergkvara lotsplats.
Kommendörkaptenen H I-I. K. Ericson förordnas att fortfarand e kvarstå såsom biträdande lärare i matematik vid
sjökringsskolan.
Löjtnanten vid Kungl. flottan G. H :son W r angel erhåller
sökt afsked med tillstånd att kvarstå i flottans reserv.
Ytterligare två rikstelefonapparater få uppsättas inom flottans station i Karlskrona.
Anvisas 425 kronor till anskaffning af ett järnskåp till
förvaring af hemliga handingar i marinstaben.
Anvisas högst 1,150 kronor till anskafning af skottregistreringsapparater.
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Kaptenen vid Kungl. flottan K. Wester erhåller ytterligare
flyttningshjä lp med 53 kronor 90 öre för flyttning från
Stockholm till Karlskrona.
Till vikarie för upp ehållande af reservfyrmästarbefattningen i södra lotsdistriktet får utgå, utom tjänstgörings- och
spisningspenningar, ett extra ar·fvode å 50 kronor i månaden.

Kamreraren vid flottans pensionskassa P. V. Gynt.her erhäller afsked med pension.
Unde r stöd med :lOO kronor får utgå till en hvar af tre
>>
f. d. roddare vid Sandhammarens lifräddningsstation.
28. Kaptens värdig·het tilldelas en hvar af marinläkaren af
2:a graden vid marinläkarkåren E. G. Asplund och marinläkaren af 2:a graden vid marinäka rk årcn i flottans reserv G. M. Koraen.
Danska kustförsvarsfartyget >>Peder Sb·am» får under juni
))
månad innevarande är besöka stockhalms krigshamn.
Beslutes rörande omföringar mellan vissa anslag å riks>>
staten s femte hufvudtitel.
Till undervattensbåtskolans öfningar få utlånas 3:e kl.
>>
pansarb åtarna Sölves och Folkes ångslupar.
» Anvisas 75 kronor till inköp af 600 exemplar af ett utaf
torpedingenjören G. Lindmark utgifvet arbete: ))Supplement till Dc moderna ste torpedmoclellerna>>.
Anvisas 300 kronor till afhjälpande af olägenheter vid
»
v ax h olms kustartilleriregementes skj utbana.
Afsked från tjänsten får meddelas 3:e kl. sjömannen vid
))
4 :e matroskompaniet n:r 305 A. L. P ettersson.
Xytt reglemente för sjökrigsskolan får utfärdas att träda
»
i stället för förnyade nådiga stadgan för sjökrigsskolan af
den 25 apri l 1902.
Beslutes rörande signalering beträffande vattenståndet i
l<'li ntrännan.
f. d. roddaren vid Höganäs lifrädclningsstation G. A. Linde>>
löf erhåller ett unelerstöd af 100 kronor.
5. Kaptenen vid Kungl. flottan G. V. Magnusson erhåller
sökt afsked med rätt att såsom lönlös få i Kungl. flottan
kvarstå.
Resolution å lön för kaptenen vid Kungl. flottan J. S.
»
Svinhufvud.
» Lönefyllnad få r utgå till kaptenen vid Kungl. flottan J ..
E. G. Carlsson-Schenström.
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:Fullmakt för H. A . Broms att va ra unelerlöjtnant vid
Kungl. flottan.
Beslutes rörande reparation af pansarbåten Dristighetens
15 cm. lavettage.
Anvisas 550 kronor för tryckning af beskrifning öfve r 57
mm. K. M/95 D med lavettage.
Anvisas 150 kronor för d :o af t illägg och rättelser till
beskrifningar öfver vissa torp eder.
Beslutes rör a nde komm ende rin g af underofficerare och undorofficerskorpralcr vid flottan till tjänstgöring vid kusta rtilleriet.
Föreskrifves att under tjänstgöring vid 1911 års unclervattc nbåtsskoleafdelning skall ut gå sjöaflöning per dag
med 10 kronor till en såsom afd elningsch ef beordrad kommendörkapten af 2 :a graden och 6 kronor till en å afdelningen kommenderad mariningenjör af 2:a graden.
En sjögående motorbåt f år innevarande år förhyras för
slmppsgosseafdelningen.
Ynglingen G. G. Toren, som på g rund af sj ukl igh et erhållit sökt entledigande från sjökrigsskolan, f år ånyo vinna
i nträde i skolan.
Bifall es gjord fr'a mställning om indelning af sjökadetternas vaktgöring i flera än fem kvarter innevarande års
sommar.
Beslutes rörande kassörsbefattningen hos lotsstyrelsen.
idsked får meddelas 3:e kl. sjömannen n:r 523 C. O. E.
Carlsson.
Meddelas föreskrift e r rörande hushållningen och räkenskape rn a vid expeditioner med flottans fartyg innevarande år.
l~ . d. lotskaptenen C. H. Ramsten erhåller 594 kronor 52
öre för mistad inkomst till följd · af uppdrag såsom sakkunnig.
Berättelse öfver förrättad generalmönstring med södra distrildet af flottans båtsmansh åll föranl eder ej vidare åtgärd.
D :o rörande kurs i ryska språket för officerare m. fl.
vid flottans station i Karlskrona föranleder ej vidare
åtgärd.
Beslutes rörande ändring i tjänstgöringsreglemente och
eko nomiska föreskrifter för marinens gniststationer vid
kommersiell gnisttelegrafering.
Båtst yraren C. Ostergren erhåller silivermedalj af 8:e sorleken m ed inskrift >>för nit och redlighet i rikets tjänst>>.
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Bifalles gjord framställning att få' mottaga och utdela af
J. V. Svenssons motorfabrik öfverlämnade fyra pokaler så·
som belöningar för god skötsel af motorerna i sjökarteverkets motorbåtar.
Författningsenlig pension får utgå till förre båtsmannen
vid Blekinge 5:e kompani N. J . A. Qvistberg oaktadt undergångna bestraffningar.
::.6. Anvisas tillhopa 49,695 kronor 41 öre af f emte hufvudtitelns
allmänna besparingar för anläggande å flottans varf i
Karlskrona af ett förrådshus med cisterner för olja, för
anordnande af stridsförbandsplatser å p ansarbåtarna Göta
och Thule samt till täckande af brist i anslagen till navigationsskolorna, nämligen med respektive 35,250: - ,
8,100: - och 6,345: 41.
Beslutes rörande anläggande af en stormvarningssignalstation å Västra Hästholmen.
En 38 cm. to rp ed m/93 får utan ersättning utlämnas från
flottans stations i Stockholm förråd till innevarande års
torpeds kola.
Beslutes rörande inkv arteringsbidrag till vid skeppsgossekåren i Marstrand tjänstgörande ogift manskap, som erhållit tillstånd att bo utom kasernfartyget.
Flyttningshjälp får utgå till sergean-ten vid kustartilleriet
J. F. Bergman med ett belopp af 71 kronor 25 öre.
D:o d:o till d:o vid d:o E . G. .Janze med118 kronor 30 öre.
))
Eefälhafvaren å tyska skonaren Bertha W. Knuth erhåller guldmedalj af 5 :e storleken med in skrift >>för berömliga gärningar>> och två bes ättningsmän å nämnda
skonare e rhålla hvardera en penningebelöning å 30 tyska
riksmark för räddning af en fyrmästare och ett fyrbiträde
från att drunkna.
Revisorn hos lotsstyrelsen Vv. Petre erhåller för sjukdom
tre månaders tjänstledighet från och med den 1 juni 1911.
Beslutes rörande pensionsreglering för personalen vid lotsverket.
))
Husarö, Berghamns och Gröttlingbonddes lotsplatser skola
indragas med 1911 års utgång och å dessa platser varande
personal fr. och m ed den 1 januari 1912 flyttas på öfvergångsstat.
2. Beslutes rörande användande af behållning å extra ordinarie anslagen t ill nybyggnader för kustartilleriets förl äggning m. m.
D:o rörande ändring i staten för ordinarie tj änstemän och
vaktmästare vid flott a ns p ensionskassa m. m.
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D :o rörande ändrad lydelse af § 3 i nåd. kungörelsen der1
31 december 1907 ang. organisation en af marinstaben och
denna stabs ve rksamhet .
Kanonbåten Skäggald får ändras till moderfartyg för undervattensbåtar för en kostnad af högst 224,510 kronor och
arbetet utföras å varfvet vid flottans station i Karlskrona.
Anvisas högst 65,000 kronor för byggande af en motorbåt
för Vaxholm-Oscar Fredriksborgs fästning.
Beslutes rörande läkarvården vid kustartilleriets mineringsskola vid Hörningsholm.
D:o om ändring i spisordning å fl ottans fartyg.
Anvisas 1,000 kronor till hyra för ett år af lokal för
sjöunderofficerssällskapet i Karlskron a.
En del nautiska instrument få mot vissa villkor utlånas.
för en expedition till Spetsbergen.
Förest åndaren för navigationsskolan i Härnösand I. A. Hj .
W. Bolin e rhåller ytterligare tjän stledighet för sjukdom
uneler ticlen från och med elen 17 juni 1911 till och med utgången af läsåret 1911- 1912 och förordnas lär aren vid
navigationsskolan i Göteborg C. W. P etersson till vikarie.
En af medlemmar af flottans poliskår gjord ansökan att
få erlägga retroakti va pensionsafgifter uneler tre år i stället för under ett år bifalles på visst villkor.
Meddelas afskecl med pension för lotskaptenen å öfvergångsstat och indragningsstat A. V. Berggren.
Beslutes rörande täckande af öfverbetalning å reservationsanslaget till flottans öfningar.
D:o om rätt för ägaren af kronolotshemman att verkställ a afsöndring från hemmanet.
Beslutes rörande sjöaflöning m. fl. förmåner, tillkommande personalen vid flottan under sjökommendering.
Anvisas högst 1,000 kronor för utredning ang. förbättrad e
anordningar för utlossning m. m. af stenkol vid Karlskrona vad.
Anvisas 300 kronor till inbindnin g af till marinstabens
bibliotek hörande arbet en.
R eservunderlöjtnanten A. A. W esterberg får redan 1912
fullgöra honom år 1914 åliggande repetitionsöfning.
Anvisas medel till ersättning för utredning rör ande det
öfverskridn a anslaget till flottans öfningar.
Flaggunderfoficeren A. F. Werkström erhåller 122 kronor 72 öre för vissa sjukvårdskostnader.
Beslutes rörande arrvänelade af sjömätningsfartyget Tär-
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narr vid utmärkande af sjögränsen mellan Sverige och
Norge.
9. 12 guld- och 18 silivermedaljer tilldelas vid l otsverket
anställda personer för nit och redlighet i rikets tjänst.
» Anvisas 200 kronor såsom understöd åt arbetaren L. G.
Larsson och hans hustru med anledning däraf att deras.
son under tjänstens utöfning omkommit genom -olyckshändelse.
regleringen af utgifterna under riksstatens fe mte
Aug.
16.
hufvudtitel fö r å r 1912.
» Fullmakter för G. H. H alldin och A. Gr unberg att vara
mariningenjörer af 2:a graden i flott ans reserv.
» Meddel as tillstånd för tyska skolfartyget »Herta>> att instundande sommar besöka Stockholms krigshamn.
» Komm endörkaptenen J. G. Ekelund och t orpedingenjör F.
Elmqvist f å beordras afresa till Berlin och Paris fö r at t
studer a tillverkningen af varmluftstorp eder enligt Gesztesys system.
» Beslutes rörande rese- och traktamentsersättning till kommendörkapten J. C. Schneidlcr under t jänsteresa till Paris.
Ang. summarisk redovisning för alla af marinförvaltnin>>
gen under å r 1910 för valtade medel och bestridda utgifter m. m.
» Beslutes rörande ny spisordning för fri ska under tjänstgöring i l and.
Till esk aderchefen för kustesk adern få r utlånas p ansa r>>
båten J olm Ericssons ångslup.
Anvisas 350 kronor för tryckning af >> Krigsöfningsinstruk»
tion för marinen i 1,200 exemplar.
» Anvisas högst 4.200 kronor t ill vissa ändringar i en dei
tjänstelokaler vid flottans station i Karlskrona.
» Beslutes rörande inredningsarb eten i kronans byggnader å
Nya Varfvet.
» Anvisas 1,600 kronor med anledning af stormskador under
år f910 å förtöjningsanordningar vid Fårösund m. m.
Kaptenen vid Karlskron a kustartillerirege mente O. E. Ro»
senberg erhåller ersättning för kostnader för sjukvård å
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med 33:
kronor 25 öre.
Beslutes rörande en officers beordrande att studera flyg»
konsten i utlandet m. m.
Förordnande för A. R. Lundgren att tills vidare vara kamrerare vid flottans pensionskassa.
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Beslutes rörande pensionsrätt för vaktmästaren i marinstaben.
22. Två ryska kryssare f ä besöka Stockholms krigshamn innevarande å rs sommar.
» Beslutes rörande samöfning i förening med skarpskjutning
mellan trupper ur armen och delar af flottan.
» Framstäldt förslag i fråga om mässpenningar för underofficerskorpral vid kustartilleriet under viss kommendering föt• anled er ej till någon Kungl. Maj :ts vidare åtgärd.
» Beväringsmann en n:r F 181 "'/1010 Abrahamsson, som den
5 juni räddat en kvinna frän att drunkna, erhåller guldmedalj af femte storleken med inskrift »För berömliga
gärningar».
Bifalles en af båtsmansänkan C. Nordqvist gjord ansökning att fä uppbära en hennes aflidne man tillerkänd
nådegåfva af 15 kronor.
30. Behållningen ä två e. o. anslag å tillhopa 188 kronor 34
öre fä till statskontoret inlevereras.
Anvisas 1,600 kronor till förhyrande under ett är af lokal
i Karlskrona för sjömanskårens skolor.
En officer vid Kungl. flottan får beordras afresa till
Berlin och till W annsee för att taga kännedom om en
uppfinning, benämnd teledynamo.
))
En tysk torpedbåtsflottilj får under senare hälften af juli
månad besök a Göteborgs krigshamn.
Ang. lotsverket s ställning vid utgången af år 1910 m. m.
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanten friherre C. O.
von Rosen med 184 kronor 70 öre och till flaggjunkar en
E. F. Ljunggren med 239 kronor 53 öre.
Anvisas tillhopa 1,705 kronor från invalidhusfonden såsom
nådegåfvor till afskedade personer, som tillhört flottans
militära kårer.
7. Meddelas tillstånd för italienska skolskeppet Etna att besöka Stockholms krigshamn under instundande augusti
månad.
D :o för 7 brittiska örlogsfartyg att besöka Göteborgs
krigshamn under d:o d:o.
Erforderligt a ntal extra biträden få under senare hälften
af innevarande år anställ as vid flottans station i ~ltock
holm.
Anvisas 479 kronor 22 öre såsom bidrag till kostnader för
en välkomstfest för underofficerare å amerikanska fartyg
under besök i Stockholm.
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. 7. Författningsenlig pension får utgå till förre båtsmännen
A. A :son Kamp och A. .J. A :son Ring oakt ad t af dem
undergångna bestraffningar .
14. Pension från allmänna indr agningsstaten tilldelas f. fortifikationsarb etaren J. F. Svensson-Norrbom med 221 kronor
och gravören vid sjökarteverktet F. W. Åkerberg med 2,0"00
kronor årligen.
))
Mariningenjören af 1:a graden C. T. H erlin får beordras
afresa till Hamburg f ör besiktning af pallag rafinstrument
m. m.
))
Marinlitteraturföreningen erhåller ett understöd för år
1911 af 800 kronor.
))
Båtsmansänkan Anna Stina Svensdotter tillerkännes en
hennes man i lifstiden t illdelad n ädegåfva af 15 kronor.
21. Marinförvaltningen bemyndigas antaga ett af firman
Schneider & C :i gjordt erbjudande till skjutprof med en
pansarplåt af firmans tillverkning.
))
Från firman Drägermark i Lubeck får inköpas tre rökhjälmar för en kostnad af tillhopa 1,014 tyska riksmark.
))
Bifalles gjord framställning om anordnande af telefonförbidelse mellan H örningsholms kustposition och rikstelefonnätet.
))
En elektrisk förbindelsekabel får för en kostnad af högst
3,000 kronor anskaffas vid flottans station i Stockholm.
28. Beslutes rö r ande krigsöfning vid Karlskrona fästning innevarande år.
Anvisas högst 1,950 kronor till beredande af ökadt utrymme för sjöunderofficerssällskapet i Stockholm.
))
Anvisas medel för uppeh ållandet af ett vikariat vid navigationsskol an i Göteborg.
))
Göteborgs h amnstyrelse erhåller tillstånd att på vissa
villkor nedrifva och försälja fy rbygg naden å Buskär.
4. Revisorn i lotsstyrelsen W. P etre erhåller ytterligare en
månads t jänstledighet fö r sjukdom.
11. Förordnande för G. H. Halldin att t ills vida re va ra mariningenjör af 2:a graden vid mariningenjörkåren.
))
D:o för G. H. Elander att var a marinläkaren af 2:a gr::tdcn
vid marin läkarkåren.
))
Marinläk a rstipencliaten E. D. Rudb erg erhåller vä rdi ghet
lika med löjtnant.
F. el . flaggund eroffi cerarn a G. A. A. Billow och C. P. W.
))
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Sundsto dt erhålla hvarder a guldme dalj af femte storleke n
med inskrift : »För nit och redli ghet i rikets tjänst».
12. En i marinfö rvaltnin gen tjän stgöran de officer får beordra
s
afr esa till K öpenham n för besiktn ing af orderap p arater
m. m.
))
Belutes rörande fördeln ing af å rets anslag till resestip endier för marinlä kare.
Båtsma nsänkan Maria Svensso n får komma i åtnjuta nde
af en h ennes aflidn e man tillerkä nd nådegå fva af 15 kronor.
))
Kapten en A. I-lägg erh åller 325 kronor för af honom uta rb etade boskrifn ingar öfver 57 mm. k. M/95 D.
Fyra lots än kor erhålla under stöd med 100 kronor h var.
18. Beslute s rör ande r edovisn ing af influten utdelni ng från
allmänn a brandfö rsäkri ngsverk et för byggna der på landd.
Tv å bogserb åtar få förhyra s för kustflo ttans öfninga r.
))
Anvisas medel till tryckni ng m. m. af beskl·if ning öfver
flott ans torpodu tskjutni ngsapp a rater.
Anvisas 735 kronor 46 öre till ersättan de af resekostnad för
marina ttachen i London .
>>
En del ändring sarbete n få företag as inom sjökrigs skoians
lokal och anvisas härtill hösgt 990 kronor.
,
skeppsg osselära ren i Marstra nd A. B. Olsson erhålle r ett
stipend ium å 175 kronor för att genomg å metalls löjdkur s
i Götebor gs folksko lors slöjdafd elning.
» Chefen för sjökarte verket, komme ndören P. J. Dahlgre
n,
erh åller 200 kronor i ersättni ng för ett af honom utfö rdt
uppdrag att med dansk a sjökort arkivet söka öfveren skomma om plan f ör uppmät ning af viss del af Öresund .
Extra lönetill ägg för år 1911 får utgå till vaktmä :;taren
vid sjökarte verket af detta verks medel.
Anvisas tillhopa 1,520 kronor af fyr- och båkmed len till
underst öd åt åtskilli ga lotsänk or.
Glödlam psignal ställ och toppsig nallant erna få utlånas f rån
pansarb åten Hildur till kasernf artyget Eugeni e.
» Meddel as t illstånd för 17 rysk a torpedb åtar att under tiden
mollan den 21 augusti och den 6 septemb er 1911 besöka
on del svenska h amnar.
:25. Resolut ion å afsked för reservlö jtnante n i flottan K.
T.
Larsson .
» Beslutes rör ande anst ällande under viss tid af ett extra
biträde å stations befälha fvarens ·vid flottans station i
:::ltockholm expedit ion.
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D :o rör ande t illsätta nde af en n ämnd för att värdera och
utbetal a ersättni ng för vissa ma rkskado r åstadko mna af
trupper under deltaga nde uti innevar ande å rs krigsöf ning
vid Karlskr ona fästning .
D:o rörande ersättni ng för uppehå llande af auditör stjäns))
ten vid flottans station i Karl skrona under auditör en B. B.
B. de Mares komme ndering såsom st absaudi tör.
Anvisas högst 1,100 kronor till tryckni ng af skjutin sti'Hk))
tion för flottan , artilleri .
Löjtnan ten vid kustart illeriet E. H. W. Weibul l erhåller
))
130 kronor för erla gda afgifter vid teknisk a högsko lan.
Beslutes rörande befrielse från fy r- och båkafg ifter för i.u))
ristång aren Otranto m. m .
F yr vaktarä nkan K. W . J oh ansson erh åller underst öd med
))
100 kronor.
Unders töd med 580 kronor får utgå till åtskilli ga f . d.
))
roddare vid lifräddn ingsstat ioner m. fl.
31. Meddel as tillstån d för löjtnan ten H. Koch att äter vinna
inträde vid Kungl. flottan frän och med den 31. oktober
1911.
öfv erlotsen J. C. Holmgr en får under sin tjänstet id vid
))
lotsverk et k varst å såsom reservlö jtnant i flottan.
R ysk a torpedb åtar få besöka Stockho lms krigsha mn.
))
Bifalles gjord framstä llning om anlitand e af båtsmä n så))
som vaktma nskap viss tid vid sk eppsgos sekåren i Marstrand.
1. Fl yttning shj älp får utgå t ill löjtn anten vid kustart ille riet
C. G. Lundin g med t illhop a 296 kronor 55 öre.
Moddel
as tillst änd för A. S. N. Schytte att vinna inträde
8.
såsom elev i sjökapt ensklas s vid navi g ationssk ola.
s tuder anden I . Lindah l får antagas till marinin tendent s))
elev utan hinder däraf att han vo re behäft ad med inskrän kt
rör elseförm åga i vänstra armbå gen .
15. Förordn as marinin genjörs tipendi aterna N. J. Ljungzell, G.
G. Göranss on och E. G. L. Lindber g att vara extra ingenjörer vid ma rininge njörk å r<'n från och med den 1 oktober
1911., Ljungze ll under 1 ä r och de t vå öfriga under 2 år.
K aptonen E. A. H . I acobi och löjtnan ten A. P. Norland er
))
f å beordr as att i H agen i W estphal en genomg å kurs i ackumulator b,tttcri crs skötsel och vård hvarjäm te en ingenjö r
y id marin inge njörk åren får beordra s att
såväl i Hagen som
25.
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skötsel och vård m. m.
Förord nas att sjukhu sintend enten vid flottan s station
i
Karlsk ron a skall från och med den 1 oktobe r 1911
tills
vidare ersätta s af en såsom redogö rare vid sj ukhuse t
kommende rad undero fficer af ekonom iafdeln ingen.
»
Bifalles en af K. H . Peterso n gjord ansökn ing att antaga
s
till marini ntende ntselev utan hinder däraf att ansökn
ingen
ej ingifvi ts inom föreskr ifven tid.
>>
Chefen för kustart illeriet bemyn digas att uppdra ga åt
två
därtill komp etenta officer are att omarbe ta en förut
utgifvcn beslu·i fning öfver ku startill eriets ballong materi
eL
AnYisas ytterli gare 600 kronor utöf ve r förut anvisad e
3,300
h-onor till bestrid a nde af löpand e utgifte r för de för
revision af skepps mätnin gsförfa ttninga rna tillkall ade sakkun
niga.
>>
Lotska ptenen .T. E. Bohm erh åller tjänstl edighe t för
sjukdom under tiden ''lo 1911- ''/, 1912 med lotslöj tnanten
P. A.
H. Jacobs on t ill vika rie ; och förordn as t. f. reservf yrmäst
ar en O. A. Hjulha mmar till vikarie för lotslöj tnanten
J acobsson.
>>
Unders töd tilldela s tre lotsänk or med 100 kronor åt
dem
h vardera .
>>
Förre roddar en vid Högan äs lifräcld ningsst ation J. Bengts
son erhålle r ett unel erstöd af 100 kronor .
>>
Anvisa s medel för aflönan de af biträda nde extra lärare
vid naviga tionssk olorna i Stockh olm, Götebo rg, Malmö
och
Härnö sand.
22. Löjtna nten vid Kungl. flottan S. L. Kaller man
erhålle r
afsked med rätt att såso m lönlös kvarst å i Kungl. flottan
.
Bifalle s gjord framst ällning om tryckn ing af andra
delen
af utredn ing och yttrand en beträff ande anslag et till
flottans öfning ar.
Antagn ing af sk eppsgossar få med hänsyn till barnfö
rlamnin gsepid emien uppskj utas från elen 30 septem ber
1911
till den 3 oktobe r 1911.
>>
Uppdra ges åt marinf örvaltn ingen att i samråd med chefen
för kustart illeriet inkomr na m ed förslag till inkvar terings
planer för kustart illeriet s bostad slägen heter.
Beslute s om hyrand e af lotssty relsens ämbets lokal.
>>
Sjöman nen E. W. N ordqvis t får vinna inträde
såsom
orclinar~e elev i sjökap tenskla ssen vid
naviga tionssk olan i
Stockh olm.
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28.

N :r 805. - Marinl äkaren Pihl skall i Marstr and
verkst~ill a anbefa lld ög onunde rsöknin g å för utbildn ing
till
artiller i- och torped matros er vid därvar ande skepps gossekår uttagn a sk eppsgo ssar.
31. N :r 806. - 4 meniga eldare tillhör ande Karlsk rona station skola beordr as att till och med elen 31 instund
ande·
j<muar i tjänstg öra vid Karlsk rona kustar tilleri regeme
nte.
l. N :r 807. - Torped båten Rigel skall förlägg as
i 2. bered skap och därefte r und er en tid af högst åtta dagar
ställas till va rfsch cfcns i stockh alm förfoga nde för
utförande af yissa prof enligt föreskr ifter, som marinf
örvaltnin gen äger utfärda .
N :r 80!l. - Kapten en A. G. af Kloeke rs anbefa llda tjänstgöring i marins taben skall upphör a med denna dag.
N :r 810. - Alfsbo rgs kustart illeride tachem ang skall
tills
vidare förstär kas m ed l undero fficersk orpral, 2 korpra
ler eller 1.. kl. kustar tilleris ter och 2 meniga , alla
af
m askinaf delning en.
N :r 8:1.1. - 9 m eniga eldare tillhör ande S tockhu lms
station skola beordr as att till och med den 15 april
1911
tjänstg öra vid Vaxho lms kustar tillerir e gcmen te.
3. N :r 814. - Kom mendö rkapten en H. R. Hamil ton
skall
från och med den 4 dennes till och m ed den 30 septem
ber
l9H tjänstg öm å Stockh olms station med undant ag
af
de tider, då h a n på grund af ntfärda d genera lorder
må
h afva erhålli t annan komme ndering .
N :r 816. - Ji'astsiä llclsc af värnpl iktsbl ank etter.
N:r 817. - Elekt ricitets lära (U M F: VI B), afsedel
att
såsom instruk tionsbo k använd as för rekryt- och korpra
lsntbildn ingen vid flottan har faststä llts.
~:r 818. - In strukti on för Chefen å kanonb åten Svensk
sund.
N :r 819. - Pansar båten .T oh n Ericsso n skall förlägg
as
i 2. ber edskap .
5. N:r 820. - l~ese rv unclerlöjtnantcn K. J. Larsso
n skall
för fullgör ande af honom åliggan de repetit ionsöfn ing
embarker a å pansar båten Tapper h et en den 7 nästko mmand
e
januar i ; skolan de nämnd a repetit ionsöfn ing afsluta s
den
30 därp å följand e juni; m. m.
.
N :r 822. - Löjtna nten Friis skall, med bibehå llande
af
inneha fvande tjänste befattn ing, tillsvid nre tjä.nstg öra
såsom inform ationso fficer i torped lära i Stockh olms
stations unclero fficerss kola.
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7.

N :r 823. - De fartyg, h vilka skola tillhöra Karlskrona
e ll er Stockholm s rekryt afd elnin g skola genom vederbörand e vadschefs försorg för e den 16 dennes vara förlagda
till för dem under r ekrytafdeln ingen afsedela platser å
eller vid respektive varf;
för logementsf artyget af Chapman under Karlskrona
rekrytafdel ning afsedel besättning skall inmönstras å
logementsf a rtyget Stockholm.
>>
N :r 824. - Bifall till kaptenen fri h. Gyllensticm as anhållan om tjänstledig h et under tiden 1 december 191030 april 1911 för att tjänstgöra så som befälhufva re å
postångfar tyget Olancl.
8. K :r 825. Gene ralordern bifogad fö rdelningsbo k för
stridda r tyg, gr und ad på vakttjänste ns bestridande på tre
kv a rte r, äfvensom bifogad fördelnings bok för stridsfart yg, gr undad på Yak ttjä nstcns bestridande p å två vakter
(fy ra b ·a rtcr) sk ola på försök tillämpas, elen förra å pansarbåtarna Aran, vVasa, Tappe rheten och Dristighete n,
den sena re å pansarbåta rna Svefl, Göta och Thule, uneler
fartygen s genom g. o. n :r 463/1910 an befallda expedition ,
äfvensom uneler dc expeditione r, som :[ör dessa fartyg
kunna komma att anbefallas och h vilka komma at t afslutas före den 15 november 1911; m. m.
,, N :r 827. - Marinunde rintenden ten Zetterb erg skall fr ån
oeh med elen 9 den nes unele r marininten denten Trysen bevilj ad t j änstleclighc t tjä nstgöra vi d Va xholms kustartilleri regemente.
N :r 828. - J3if:, U till reser vunderlöj t nant Sonessens arrhallan :1tt under ett å r fr ån och med de n 12 november
idk a sjöfa r t utom :Engelska. kana len.
0. N:r 829. - En marinl äka re vid marinläkar kåren i flottans reser v skall t j änstgö ra i marinöfvrr läkarcns expedit ion f rå n och med den 10 till och merl den 30 dennes.
11. N: r 834. - Fastställd modell å el istinktion stcckcn för
ordningsm an vid skeppsgoss e k å ren.
))
N:r 835. -Bestäm melser angående ofvannämn cla distinktionstecken s anbringand e m . m.
))
N :r 836. Vadschefe rn a vid fl ottans båda stationer
skola från och med elen 22 dennes under erforderlig tid
stå till marinfön altningcns förfogande i Stockholm för
deltagande i öfwrläg-gn ingar angående arbetsplane r för
fl otta ns varf 1911 m. m.
~ : r 837. En grneralorcl e r bifogad Lärobok i vapenlära
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för kustartiller iets underoffice rsskolor skall tillsvidare användas vid under visningen i sagda skolor.
N :r 838. - Bifall t ill reservunde rlöjtnant Wihls anhållan
om tjänstledig het under ett år fr å n och med den 15 november 1910 för idkande af utrikes sjöfart.
N :r 839. - Fastställd Korpralsun dervisning (U M F: I A),
afseeld att såsom instruktion sbok användas vid korpralsutbildninge n; skol ande ett exemplar af nämnda instruktionsbok kostn aclsfritt t illdel as elev i korpralsko lan.
N :r 840. - V orkstadsfar tyget B len da och gnistfartyg et
Rota skol a från och med den 15 dennes tillsvidare under
den tid instundand e vinter, då sådant för manskapet s fö rläggning enligt stationsbef älh afvarens i Stockholm bestämmande erfordras, stå t ill bemälde stationsbef älhafvar es förfog ande för att användas såsom kasernfarty g.
N:r 841. - De i kanonbåten Urcls nuvarande provisorisk a
bestycknin g i stället för 1 st. 15 cm.k.M/83 och 2 st.
kulsprutor ingående 1 st. 12 crn.k. M/94 i lavettage M/94
och 2 st. 57 mm.k. M/89 B skola tills vidare, så länge de
ej äro för annat ändamål erforderlig a, kvarstå å nämnda
fartyg.
N :r 842. - Chefen för marinstabe n skall till att såsom
sakkunni g biträda inom landtförsva rsdepartem entet vid
vid utarbetand e af en slutgiltig signalinstr uktion för armen beordra en honom unelerlydan de officer.
N :r 844. - Kommendö rkaptenern a Liepe och Hermelin
skola f r ån och med elen 18 dennes un der en tid af högst
8 dagar stå till chefens för marinstabe n förfogande i
Stockholm .
N :r 845. - Kanonb åten Svensksund sk all efter dess ankomst till västkusten under erforderlig tid, ber äknad till
omkring 8 dagar, stå t ill ch efens för marinstabe n förfogande för särskild t uppdrag; chefen för m arinstaben har
bemyndiga ts att, eft er öfverensko mmelse med chefen å
Svensksund om tid och plats för embarkerin g, beordra en
i marinstabe n tjänstgöran de officer att under ofvannämn da tid medfölja kanonbåten för utförande af ifrågava ·
rande uppdrag.
N :r 847. - Torpedbåta rna Vega och Vest a skola sjösättas,
Vega den 17 och Vesta den 24 dennes.
N :r 849. - Löjtnanten vid kustartiller iet von Rosen må
under en tid af högst 2 veckor innevarand e är i Stockholm och Örebro t aga kännedom om ballongmat eriel m. m.
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N :r 850. -

Bifall till reservunderlöjtnant J. Arrderbergs
anhållan om tjänstledighet under ett å r från och med
den l december 1910 för idkande af utrikes sjöfart.
N :r 851. - Bifall till reservunderlöjtnant Lindeblads anhållan om t jänstledighet under ett år från och med den
l november 1910.
N :r 852. - Kommendörkaptenen Ankarerona och löjtnanterna Wachtmeister och Bergman hafva tillåtits emottaga
och bära dem af Hertigen af Sachsen-Altenburg tilldela-·
de ordenstecken.
N :r 853. - Chefsintendenten N euendorff skall af resa till
Karlskrona den 19 dennes och därifrån återvända till
Stockholm den 22 samma månad.
N :r 855. - Bifall till reservunderlöjtnant Sjöborus anhållan om tjänstledighet under ett år från och med den l
januari l9U för idkande af utrikes sjöfart.
N :r 858. - Fastställande af personal att kommenderas
af Karlskrona kustart illeriregemente till Alfsborgs kustartilleridetachemang från och med den 1 januari 1911. ·
N:r 859.- Japanska capitairra de corvette Kenzo Yutani
må i början af nästkommande månad besöka flottans
varf och öfriga etabli ssemang i Karlskrona och Stockholm.
N :r 86L - Mariningenjören Lindbeck skall från och med
den 21 dennes under erforderlig tid stå till chefens för
marinstaben och inspektörens af flottans öfningar till
sjöss förfogande för särskildt uppdrag.
N :r 863. - Föreskrifterna i g. o. 50 H/1910 skola icke vidare var a hemliga med undantag af det minfartyget Claes
Flemming tilldelade ständiga numret.
N :r 866. - Bestämmelser angående utbildningskurser för
personal vid lotsverket fö r tjänst vid kustsignalväsendet.
N :r 868. - Bifall t ill r eservunderlöj tnant Mellins anhållan att under ett år från och med den 1 januari 19U
få idka sjöfart å aflägsnare farvatten.
N :r 869. - Bifall till reservlöjtnant Biels anh ållan om
tjänstledighet under 4 år från och med den 1 januari
19U för idkande af in- och utrikes sjöfart.
N :r 870. -Chefen för kustartilleriet har bemyndigats: att
kommendera honom underställd, nyutnämnd underlöjtnant att vid det regemente, hvarå han är placerad,
genomgå underlöjtnantskurs, afsedd att bibringa större
insikt i och vana vid att utöfva befäl; samt att utfärda
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de för nämnda kurs erforderliga närmare bestämmelserna.
24. N :r 872. - Krigsfiskalsämbetet må för uppgifvet ändamål såsom lån från sjökarteverket utkvittera ett stycke
kartblad n :r 73 tillhörande militärspecial n :r 2.
"
N :r 874. - Det manskap vid fl ottan, som på frivillighetens väg uttages för att instundande jul och nyår åt telegr afverket lämna biträde vid utdelning af telegrant
inom staclcm, må under denna tjänstgöring å uniformen
rundt ena ärmen bära af telegrafverket tillhandahållet
igenkänningstecken.
»
Kaptenen :Lybeck skall i egenskap af marinattaolle vid
Kungl. Maj :ts beskickning i S :t Petersburg omkring elen
8 nästkommande januari aft·esa till nämnda plats och anmäla sig till tjänstgöring vid beskickningen därstädes.
26. N :r 877.- Kaptenen de Champs har i nåder tillåtits emottaga och bära japanska orden Uppgående Solen.
»
N :r 879. - :Manskap vid sjömanskåren tillhörande yrkesgrenarna torped- och gnistmatros skall tillhöra å Karlskrona station 5. och å Stockholms station 6. matroskom paniet.
>>
N:r 880. - Tabeller angifvande dels för hvar och en af
yrkesgrenarue signal-, torped- och gnistmatros samt
sk epps-, torped - och unclervattenbåtselclar e det högsta
sammanlagda antalet manskap och från yrkesgrenen befo rdr ade underofficerare, som må finnas under år 1911,
dels högsta sammanlagda ant alet korpraler och menige
inom sjömanskårens olika yrkesgrenar under år 1911.
28. K :r 881. - Reservunderlöjtnanten Hoffman skall för fullgörande af honom åliggande repetitionsöfning embarkera
å pansarbåten Thule den 7 nästkommande j anuari ; skolande nämnda repetitionsöfning afslutas den 30 därpå följande juni.
N :r 882. - .Jagaren V idar skall, bemannad genom Stockholms varfs försorg, uneler en tid af h ögst fyra dagar
under inst und ande dec e m her månad stå till marinförvaltningens förfogande för vissa försök med gnistmateriel enli gt program, som ämbetsverket äger uppgöra.
N :r 883. - Marindirektöron von Eckerman skall elen 20
dennes inställa sig i mariningenjörkårens chefsexpedition
för att under högst 6 dagar stå ti ll marinöfvenlirektörens
förfogande.
29. N :t· 884. - Bifall t ill reservunderlöjtnanten Solbergs an-
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h åll an att under ett år från och m ed den 1 december
1910 fä idka sjöfar t å afl ägsnare farvatten.
N :r 885. - Kaptenen N orman s genom g. o. n: r 1156/1909
anbefallda uppdrag att stå till marinfö r valtningens förfog and e skall m ed denna dag upphöra.
N :r 886. - Majorern a Sylvan och K ey, kaptenen Norman
samt minin genjören Hök skola från och med den S
dennes under en tid af högst 8 dagar stå til ma rinförvaltningens förfogande i Stockholm för att biträda vid utr edning af vissa mintekniska frågor m. m.
N :r 894. - Fastställelse af modeller å yrkesbeteckning ar
för signal-, torped- och gnistm atr oser.
N :r 895. - Fastställelse af modeller å yrkesbeteckning ar
för sk epps-, to rp ed- och under vattensbåteldare .
N:r 896. - Fastställd rekryt undervisning (U M F: I B),
afsed el att såsom in strukt ionsbok användas vid rekrytutbildningen ; skol ande vid inträde i tjänstgöring enhvar
tillhörande sjömans- och sk eppsgossekårern a samt värnplikti ga utan ersättning t .illdel as ett exemplar såväl ai
nämnda i nstruktionsbol.;: som af »Bihang t ill sjöm anskap,
1908».
N :r 897. - Torpedk ryssare n Clas U g g l a samt torpedbåtarna Castor och Plejad skola förl äggas under r ep aration.
N :r 898. - Ångfartyget Sköldmön skall uppläggas.
N :r 899. - Chefen för K arlskrona kustartillerirege mente
h ar bemyndigats att beordr a kapten en R. E. G. Lindberg
att under en tid af högst 6 dagar innevarande månad i
K a rl skrona mottaga 4. minörkompaniet s h andlin gar.
N :r 901. - Bifall t ill position sbefälhafvar ens i F årösund
anhållan om t jänst ledi ghet under tiden 18 december 191010 januari 1911.
N :r 902. - Bifall t ill kommendantens i Vaxholms och
Oscar-Fr edriksbor gs fästning anhållan att därvarande
gniststation måtte fö r vissa arbetens utförande t illsvidar e
få förläggas under reparation.
N:r 903. -Bifall till reservunderlöjtn anten C. V . Jakobsson s anh åll an om två månaders t jänstled igh et f r ån och
med den 21 jan uari 1911.
N :r 906. - :Fastställda m odeller å y rkesbeteckninga r för
sign al-, torped- och gnistmatroser samt skepps-, t orpedoch undervatten sbåteldare skola anläggas så snart ske kan
efter ingången af nästkommande år · skolande dock si o·nalmatroser och skeppseldare endast: i den m ån de till
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dem utl ämnade yrkesbeteckning arna af äldtc modell blifva
förs li tna, anl ägga de för dessa yrkesgren ar fastställda nya
y rkesbeteckninga rn a.
N :r 908. - Kaptenen Ericson har utnämnts och förordnats
att vara adjutant hos H. M. Konun gen.
N :r 909. - Bifall till r c~crv unde rlöjtn ante n Wingå rdhs
anhållan om tjänstledighet uneler ett år från och med den
l december 1910 för idkan de af utrikes sjöfart.
N :r 911. - :B'artygsliggare skola ti ll svidare icke utarbetas
för vissa äldre fartyg. Arbetet med uppgörande af fartygsli ggar e fö r återstående fa r tyg, öfver hvilka dylika liggare skola finn as upprättade, men fö r h vilka detta aroete
icke än nu hlifvit utförclt, skall ve rkställas å respektive
varfs ingenjörsdeparte ment enlig t de anvisningar, som
marinöfverdir ektören äger meddela; de i tj änstgöring varande värnpliktiga teknikern a skola, i den mån de lämpligen kunna härför afses, deltaga uti ifrågavar ande arhete, hvilket bör så bed rifvas, att bristen å fa r tygsliggare
snarast möjligt må varda fy lld; skolande 3 st. af de å
Stockholms varf tjänstgörande värnpliktiga teknikerna på
förslag af vadschefen för nu nämndt ändamäl beordras att
t illsvidare tjänstgöra ä Karlskrona station.
N :r 912. - Chefsintendente n Neuendorff skall för utförande af särskildt uppdrag den 17 innevarande månad
afresa till Karlskron a och därifrån åte rresa t ill Stockholm
den. 27 i samma m ån ad.
N :r 914. - F astställelse af än d rin gar i >> R eglemente för
kustartille ri ets skolor och öfni ngar>> (Kustartilleriets skolreglemente).
N :r 916. - Bifall t ill t·ese rvunderlöjtnante n R eis' anhållan att uneler 2 år fr än och m ed den 1 j anuari 1911 få
idka ut rikes sjöfart.
N :r 918. - D e till fäst nin gstjänst, >> öfriga>>, år 1910 inskrifn a vä rnpliktiga, h vilka komma att inrycka till !örsta
t jänstgöring de n 14 januari 1911, skola u tan hinder af
g. o. n:r 218/1906 med däru ti gj orda ändrin ga r vid inryckningen fördelas t ill minörafdelninge n: vid Vaxholms kustartilleriregemen tes hufvudstyrk a 30 man och vid Alfsborgs
kustartillerideta chement 5 man.
FastställE-lse af ritni ng t ill >>6,, mm. aut . kul~ :r 919. spr. M/10>>.
N:r 920. - I fastställd ri tning t ill 6,, mm. aut. k ulspr.
M/10, h ar m a rinför valt n in gei\ medgifvits att framdeles
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låta vidtaga de mindre afvikelser från ritningen, som må
befinnas erford erliga,
21. N:r 921. - Bifall till konteramiralen Dy rssens a nh ållan
om tjänstledighet under tiden 22-31 december 1!l10.
N :r 923. - I l9H års stat för flottan s sjöm ansk år upptagna 137 arvoden för kompanikorpraler skola sålunda
förd elas: Karlskrona station 80; Stockholm s station 57.
22. N :r 924. - Följande ti ll kustpositionerna hörande verk och
lokaler skola va ra fullständigt undantagna fr ån besök af
and ra civil a per soner ä n de svenska undersåtar, h vilka för
erforderliga arbeten eller i tjänsteärenden enligt af kommendanten (positionsbefälhafvaren) utfärd ade särskilda
för eskrifter därtill äga tillträde, nämligen:
1. observations-, strålkastare- och kommandoulatser
•
samt . afstånds- och signalstationer,
2. flank eringsanläggningar,
3. durkar och öfriga förråds lokaler samt maskinrum
och verkstäder,
4. syft- och tändstationer,
5. torpcdbatterier, sa mt
6. öfriga försvarsanstalter, där person al icke f innes
förlagd.
Beträffa nde t illträde t ill marinens gniststationer staelgas i g. o. n:r 968/1908.
» N :r 926. -- Marinl äka ren Olsson skall med utgå ngen af
innevar ande m ån ad afgå fr:'\n sin kommendering å loge.
mentsfartyget Stockholm; marinläkaren H e rrlin sk all från
och med elen l janua ri 1911 t.i änstgöra såso m f a rt~·g sl ä k are
å sagda fartyg.
N :r 927. - Bifall till .kouteramiral Sandströms anhåll an
att under semester, då så erfordras, få handlägga vissa
ärenden i.n om marinstaben.
» N :r 928. - Bifall t ill r eser vunderlöj t n anten Elisens anhållan att få vistas en tid af sex m å nader utom de tarYatten, som omnämnas i »Bestä mmelse r rör and e resen-befäl för flottan § 9 mom. b. »
23. N: r 930. - Kaptonen Mag nu sso n skall , m ed t illfälligt
frånträdand e a.f sin tjänstgöring i marinförvaltningen,
från och med elen 2 till och nwd den 8 instundande januari tjän stgöra å Stockholms station.
27. N:r 933. - Bifa ll ti ll och med den "'/, 1912 å reservun derlöjtnanten Grönhagc>ns anhållan att unele r två års c1d
få vistas å sjöresor tltom riket.
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Bifall till chefens för kustartilleriet a nhållan,

att chefen fö r Karlskrona kustartilleriregemente måtte
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bemyndi gas att uneler en tid af hö gst 10 dagar under
januari månad år 1911 kommender a nuv arande kompaniadjutanten vid 4. minörkompaniet att i Alfsborgs fästning verkställa öfvcrl ämnandE't af kompani ets beklädnaelsoch utrustningspersedlar m. m.
29. N :r 936. - Generalordern bifogad handbok i internation ell rätt för marinen skall t jäna till ledning vid bedöm a ndet af internationella rättsfrågor; skolande densamma utlämnas till fa rtygsch efe r och högre befälhaf va re öfver p å
expedition va rande fartyg äfvensom till positionsbefälhafvarna i kustpositio ne rna .
30. N :r 938. - Fast ställelse af ändringar i Reglemente för
marinen, del n.
N :r 939. - Stationsbefälhafvaren i Karlskrona har be>>
myndigats att låta beo rdra ett lämpligt unelerbefäl att i
Göteborg under en tid af cirka 15 arbetsdagar genomgå
utbildningskurs i maskinskrifning.
31. N:r 943.- G. o. n:r 1249;07 skall erhålla följande tillägg:
§ 8.
underlydande officer uneler högst två
m ånader.
Ledighet för vaktmästare bevilj ar chefen för marinstaben för så lång tid. som finnes l ämpligt.
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l
(

>>

N :r 944. -Den jämlikt nådigt beslut elen 8 m aj 1903 inom
marinstaben utarbetade >>Handbok i internationell rätt
för svenska flottan s bef äl>> skall indragas och återställas
till sjöförsvar sdep a rtementets kommandoexpedition samt
den till ut läm ning anbefallda >> P. M. angående vissa
den i nternationell a rätte n berörande frågor>> sk all indragas
och uppbränna s; allt m ed undantag af de bland vederbörliga expedit ioners h:mdlingar inbundn a exc>mplaren af ofvan n ämnda böcker.

Uttlrag ur generalorder och ämbetsskrifvelser, utgångna
från Kungl. Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition
år 1911.
J~n.
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X :r 1. - Fastställelse af tjänstgöringstider för m a rinen
tillhörande värnplikti ga.
N :r 4. - Marinläkaren af 2. gr. vid marinläkarkåren i flottans reserv Widner skall tillsvidare tillhöra flotta ns stiltian i Karlskrona.
))
N :r 5. - Bifall från och med den '/, 1911 till och m erl
den "'/, 1912 å r eservunderlöjtnanten E. B. Perssons nnhållan om tillstånd att idlm utrikes sjöfart.
» N :r 6. - Bifall till och med den " /, 1914 å r eservlöj tnant
Prestos anhållan om tjänstledigbet för idkande af ut rikes
sjöfart .
3. N :r 7. - Af bestämmelserna i reglemente för utbildningaf flottans manskap mom. 4 punld 1, mom. 8 punkt d ,~eh
mom. 10 påkallade unde rsökningar af sy nskärpa och optisk uppfattningshastighet skola tillsvidare och intills nnnorlunda blifver bestämdt utföras jämlikt bifogade för eskrifte r; skolande uppgift om resultatet af dessa undersökningar insändas till chefen för sjöförsvarsdepartcmentet.
J . N :r 9. - Bifall till r eservunderlöjtnant Tolls anhållan
att under tiden 1 januari 1911-31 december 1912 H irlka
utrikes sjöfart.
.). N:r 14. - Torpedbäten n:r 1 skall förläggas under repar ation.
N :r 15. - Bifall till kaptenen Reuterskiölds anhållan ait
>>
i och för affärsstudi er få Yistas utrikes 1'/, år fr ån odt
med elen 8 januari 1911.
N :r 22. - Chefsintendenten m. m. I. Neuenclorff skall fö r
P
utförande af särskilclt uppdrag elen 14 innevarande måmcd
afl·esa till Karlskrona och därifrån återresa till Stockholm elen 17 i samma månacl.
2.
))
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(marinen ).
N :r 30.- Med änd rin g af genom g. o. n:r 305/:1.906 punkt
i) utf ärdade bestämm elser rörande det antal reservrev obrar, som sk all medföra s ombord å flott an s fartyg, h :n befa llts, att å fartyg, hvarå enligt vederbör li g mobilise ringstabell högre befälhuf vare än f artygsch ef skall finnas, upptages de antal r evolvrar (pistoler ) utöfver ordinari e befäls
och underbef äls, som erfordra s fö r den h ögre befälhaf varens jämte dennes stabs- och expediti onsper sonal, samt ait
därutöiv er å L och 2. kl. fartyg, utom torpedbå tar, revolvrar (pistoler ) sk ola finnas i r eserv endast till det :111tal, som anses erforder ligt fö r att bereda ersättnin g i h ändelse af skada eller förlust.
N :r 32. - Pansarb åten T appe rheten må repar eras nndcr

·l

pågående expedit ion.
:1.8. N :r 33. - Inspektö ren af flottans öfningar till sjöss skall
under erforder lig t id fö rr ätta inspekti on af Karlskro na
rekrytaf delning med början den 26 och af Stockhol m;;
rekrytaf delning med bör j an den 30 dennes.
:1.9. N :r 37. - Bifall t ill kaptene n af Klercker s anhållan om
tjänstled ighet under ticlen 23 januari-: 1.2 mars :1.91.1. för
hälsans vå rdande.
N :r 38. - Bifall ti ll rese rvunderl öjtnante n S. W. Sonessans anh åll an att u nder tiden :1. m ars :1.91:1.- :1. mars 19J 3 H
idka utrikes sjöfart.
21. N:r 39. - Nedannä mnda officerar e hafva förordna ts t ill
ordfö rande i inskrifni ngsnämn dcr för sjömans hus inncva-

J li.

randc år, nämlige n : i Göteborg s sjörullfö ringsom råd8:
kommen dörkapte nen af 2. gr. frih e rre Hermeli n ; i Malmö'
sjörullfö ringsom råde: kommen dö rk aptenen af 2. gr. m. m.
N ordenfel t; i Karlskro na sjörullfö ringsomr åde : kommea dörkapte nen af :1.. gr. m. m. vo n Schoultz ; i Strömst; tdssjörullfö ringsom råde : kommen dörkapte nen af 1. g r. :n. JJJ.
Lanners tierna; i Stockho lms sjörullfö ri ngsomr åde: kommendörk aptenen af L gr. m. m. Munthe; samt i Härnösa nds
sjörullfö rin gsom r åde : kommen dörkapte nen af 2. gr. m. :n .
Ank arcr ona.
21. N :r 40. - N edannäm nda officerar e skola för i värnplik tslag·en § :1.8: :1. n ämndt ända må l när vara vid inskrifn ingarna inom följande rullförin gsomr åden, n ämli gen:

N:r 23. - Kanonbå ten Skagul skall förlägga s uneler rep:·., ration .
i\ :r 24. - En marinlä kare vid marinlä kargåren i flo tta u'.:
»
reserv skall tjänstgö ra i marinöf verläkar ens expediti on
hån och med den :1.6 till och m ed den 31 innev; . randc
m ån ad.
:1.6. ~:r 27. - Extra m a riningen jören Halldin skall i ställt·t
för marinin genj ören af 2. gr. Schoern er tjänstgö ra ;;asum
fa rtygsing enjör å pansark ryssaren Fylgia under detta fartygs genom g. o. n:r 463/:1.91.0 anbefa llda expeditioJ? .
N :r 28. - Faststäl lda bifogade ändringa r i genom g. o. n r
»
89/:1.909 fastställ d I n struktio n fö r officer, hvilken jämlikt §
:1.8 mom. :1. värnplik tsl agen är närvaran de vid samman träde af insk rif ningsnäm nd fö r sj örullföri ngsområ de, frJ.n
hvilket ett större antal vä mpliktig a inskrifva s i flot~:•. n

:1.4.
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från flottan:
inom Kristia nstads rullförin gsområd e n :r lO ]mpt0·
n en Tollste n ; in om Göteborg s norra rullförin gsomr åde n:r29 kaptenen Sundin ; inom Uddeval la rullförin gsomt·årle
n:r 30 kaptenen m. m. Prytz; inom Stockho lms stadsrul lföringso mråde n: r 45, södr a delen, kaptenen Elliot ; inom
Stockho lms landtrul lföringso mrådc n :r 46 kaptene n vo n
Sydow;
från kustarti lleriet:
inom Karlsham n s rullföring ·sområcl e n:r 11 kapte nen
E . Lindbe rg; inom K a rlskrona rullförin gsområd e n :r :1.2 k a;-oten en Ekström ; inom Stockholms stadsrull fö rin gsomr åde·
omr åde n: r 45 östra delen löjtnan ten Mobergc r, västi'a
delen k aptenen Sal omon ; inom N orrtäljc rullförin gsområd e
n:r 47 k apt enen Åkerlun d ; i nom Uppsala södr a rullförin gsomr åde n:r 54, under elen t id inskr ifningsn ämnclen sammanträd er i Uppsala, kaptene n Kock ; inom Gäfle rullföringsom råd c n: r 60. under den t id i nskrifni ngsnämn dcn
samman träder i Gäflc, kaptene n Wahlber g; samt enli gt de
närmare för eskrifte r, som chefen för kustarti lleriet 'ig('r
utfä rda, inom rullförin gsområd en i Göteborg s och Boh us'
inskrifn ingsomr ådc k aptenen Rosenb erg och inom r'Jllföringso mråclen i Gottlane ls inskrifn ingsomr ådc kaptcm·n
Hasselg ren.
N :r 41.. - Till biträden åt inskrifn in gs n ämnder för sjö·
manshus innevara nde år äro beordr ade inom: Göteborg s
sjörullfö ring ·om råde: m a rinläkar en af 2. gr. Kuylens tjec"na; Malmö sjörullfö ringsom r åde : ma rinl äkare n af 2. gr.
Boivie; Ka rl skr ona sjörullfö rin gsområd c: marinl äka ren n.f·
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2. gr. Rothman; Stockholms sjörullfö ringsområde: n::u·in läkaren af 2. gr. Hultgren; Härnösands sjörullföringsområlle : marinläkaren af 2. gr. Evand er; hva.r·jämte såsom hitraae åt inskrifningsnämndcn inom Strömstads s,jör nllföl·ingsområde skall .kommenderas läkare vid marinHik.m·kåren i flottans reserv.
21. K:r 42. - Därest vid Stockholms station tillgång saknas
för kommendering af erforderlig pe rsona l af underofficers
dl er manskaps grad till tjänstgö ring vid skeppsgossekåren
i Marstrand, dylik personal må, utan hinder af förc:o:lniften i g. o. n:r 468;1.907, efter därom af stationsbcfälh,1fvaren i Stockholm gjord framställning enligt stationsbefälhatvarens i Karlskrona bestämmande kommenderas från
sistnämnda station.
)[:r 43. - Kaptenen von Horn skall från och med d or~ :?5
))
uennes till och med den 12 instundande mars tjänst;~öra
såsom fartygschef å pansarbåten W asa i stäliet för p·'i
grund af sjukdom permitterade kapten en m. m. af Kle•·cl;;:r_•r.
~:r 44. - Bifall till löjtnanten Friis anhållan om tjänst))
ledighet under t iden 1 mars-30 april 1911 i och för giftermåls ingående.
~ :r 45. - Torpedingenjören Lindmark skall från och med
den 1 mars till och med den 30 april innevarande år undr'r
löjtnanten Friis beviljad tjänstledighet tjän stgöra så:,: sm
informationsbefäl i torpedlära i Stockholms stations underofficersskola.
))
~ :r 46. Kaptenen m. m. Leche skall från och med den
30 innevarade månad under en tid af högst åtta cla2;:E
ställas till marinförvaltningens förfogande för att biträda
vid inom ämbetsverket pågåonde omarbetning af gällan-Je
bestämmelser för sjöinstrument- och själcarteförrådens
hanclhafvande.
N :r 48. - Kaptenen m . m. Linelsström skall från och med
(len 1 nästkommande februari tillsvidare tjänstgöra i warinstaben med unelantag af de tider, då han på grund af
utfärdad generalorder erhållit annan kommendering.
~:r 49. - Förändrade uniformsbestämmelser dels för por·
son al af officers eller unelerofficers grad eller v ä rrli g hd i
flottans r eserv med undantag för person rt \en vid
Kungl. Maj :ts flottas nya reservstat - dels för lotsbefälet.
:25. N :r 52. - Bifall till reservunderlöjtnanten K. G. Nilssons
anhållan om 2 års tjänstledighet från och med elen 1
februari 191l för idkande af utrikes sjöfart.
))
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N :r 5:3. - Ängfartyget Kare skall under en tid af högst
tio dagar från och med den 27 dennes stå till chefens för
sjökarteverk et förfogande och bemyndigas nämnda chPf
att beordra kaptenen Reinius att, med biträde af en vd
sj ök a rtever k et tjänstgör ande underofficer uneler nämncia
tid utföra vissa rekognosceringar.
26. N:r 54.- Genom g. o. n: r 109/1.910 utfärdade föreskrifte•·
rörande redovisning uneler år 1910 af sådanrt värnpliktiga,
hvilka afsPs i § 16 mom. 6 värnpliktslagPn, skola jämvd
innevarande år och tillsvidare lända till efterrättelse.
Förnyadt formulär till i ofvannämnda g. o. omförmälde.
blanketter bifogas; skolande under sistlidet l\r utlämn ;,d•~
blanketter å baksidan förses med erforderliga krEnpletterande anteckninga r i öfverensstämmelse med ifrågavarande fömyado formulär.
~ :r 55. Bifogas »Grunder för fördelning till länsning· ,
att tillämpas vid genom g. o. n:r 285/1910 anbefallda fi.irsök med nya fördelningsböoker, skolande yttrande öi ve r
dessa grunder afgifvas i samband med i nämnda generalorder föreskrifvet yttrande.
27. N:r 58. - Marinläkaren af 2. gr. vid marinläkarkåren
i flottans rosC'rv Haghmd ska ll tillsvidare tillhöra flottan~
station i Stookholm.
>>
K :r 59. - Förändrad lydelse af g. o. n :r 9:'1/1902, andra
stycket (ang. inskrifning af icke vapenför till allmän tjänst
inskrifven värnpl.).
28. N :r 60. - Värnpliktige skrifbiträden med tjänstgöring i
hvarclera af sjörullfö ringsexpeditionerna i Stockh0lm,
Härnösand. Strömstad, Karlskrona, Göteborg och Malmö
inbeordras direkt till el e n ort där tjänstgöringen ifrågakommer och homförlofvas af vederbö rande rullföringsområdesbefälhafvare; och skall för sådan värnplikt ig i generalorder föreskritven utbildning meddelas af vederböran:le
ru 11 föringsomr å d e sbefälhafv are .
:)0. N :r 62. - Reserv und erlöjtnanten Schumburg skall tillsvidare tillhiira flottans station i Stodcholm.
X :r 63. - Antalet underofficerare ai kustartilleriets mi ·
nörafdelning, som skall kommeneler as till ordinarie tjänstgöring å flottans vad i stockhol m m i nskas från och m c).l
don l instundande april till en.
N :r 65. - Bifall till löjtnanten von Heidenstams anhåll an om tjänstledig h et. Hnder tiden 18 februari-H mars
1911 för gifterrn:'\ ls ingående.

O. O. Hll1. .T an.
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VI.

81. ~:r 66. - En nwd 45 cm. torpedtuber och förrader försedd
l. kl. to rped b åt, tillhörande Karlskrona station och bemannad från rlärvarande torpedberedskap, skall för utförande
af vissa försök med 45 cm . torpeder M/09 under erforderlig t.id stå till marinförvaltningen s förfogande.
N :r 67. - Med än drin g af g. o. n :r 480/1910 skol a marin))
undP- rintendenterna Rh oborg och l<'rodholm tjänstgöra s-lsom fa r tygsin tendenter, den förr e å p;msarkryssaren :Fylgia och den senare il pansarb åten Dristigheten under
dessa fa rty gs anbefallda exp editioner i Karlskrona rekrytafcl elning.
))
N :r 68. - Mariningenjören af 1. gr. Nilsson skall med
t i.llHi lligt frånträdande af sin tjänstgö rin g i marinförvaltningen från och mod den 1 instundande :februari till och
med den 30 nästkommande september tjänstgöra å f lottans
vad i Stockh olm.
))
K :r 69. - Reservunderlöjtnante n K. A. S. Hoffman skall
för f ull gö rand e af repetiti.onsöfning embarkera å pansarbåten Thule den 6 instundande februari.
X :r 71. - Bifall till chefens för kustartilleriet anhålla u
angEtende Yiss lä roboks mwändande vid kustartilleriet m. ;n.
))
X :r 72.- Underlöjtnanten i Kungl. flottans reserv H. l{ing
får 11ncler medgifven p roftj änstgöring för vinnande af behörighet för transport till kavalleriet, bära för officer,
ntn ämncl i Kungl. flot tan s r eserv, fastställd uniform.
N :r 73 . - Bifall till reservunderlöjtmmten Branclts anlttdl an att under två års tid från och med elen 1 febru:ni
1911 få ictka utrikes sjöfart.
n. K :r 77'. - Bifall till löj tnanten G. W :son Lilliehööks anhållan om förlängning af honom för ut beviljad utrikc2
t j änstledigh et till den 1 maj 19H fö r fortsättande af ryska
språkstudier .
))
N :r 78. - Värnpliktige n:r F 346 '"io• Hansson skall, för
fullgör ande af honom åliggande å terstående t j änstgöm~g
inrycka till flottans station i Stockholm den 9 nästl\:1)];;mandc juni; skolande Hansson erhålla utbildning s~1som
läkare.
))
N :r 79. - Bifall till afdelningschefcns för Karlskrona
Tckrytafdelning anhållan om vissa inredningsarbeten å
pansarbåtarna Ara n, V\7 asa, Tapperheten och Dristigheten
måtte få utföras.

VII.

8. ':\:r 8~. - ~jörnätningsf artygen Svalan . Falken och Tärmm, gnistfa rtyget Rota , kanonbåten Disa utan bestyckning. [mgfartygot .A lfhilcl , logementsfartyget 2 L samt 22
st . sj öka rtPverkct ti llhöriga ån gslu par och motorb åta r
skola p i\ uppgifna tider vara rustad e fö r att användas vid
dc sjömätningsarlwt<'n. hvilka jämlikt nådigt heslut d·::n
2!) novemlwr 19Hl Hilller innevarande åt· skola äga rum.
1
::\ :r 8~. - Påg~wncle arbetsår vid sjökrigsskolan skal t~ tsluta s dC'n 20 nästkommande april.
9. K : r 84. - Bifall till konteramiral Sidners anhållan om
l.ilinstlodiglwt umler tiden 10- 12 febi'Lmri l9H.
X: r 85. - Bi.f>~ll t ill konteramiralen i flottans reserv Lennman s anhållan att Hrrder bevistande af bröllop i Gotha

))

få bära uniform.
K: r 86. - Bifall till löjt n anten Akc rbielm s anhållan ~tt
under bevistande af bröllop i Finland få bära uniform.
10. 1\ :r 87. - Befordringskommissi onen skall sammanträ ~la i
station sbdälhafva rens i Stockholm iim1 ctslokal den lJ
innevarande månad kl. 12 m.d.
14. X :r 89. - Torpedingenjören Lindmark skall från och med
dC' n 16 dennes unde r erforderlig tid stå till mar i nförvaltningens fö rfog ande för vissa försök med 45 cm. torp<-!tkr
Mi09 i Karlskrona.
1il. X:r 90. - Kaptene n Ril.Jcn skalL med tillEälli gt frånträ dand e af innehafvandc tjänstebefattning, fri't ll och n:c•l
den 1G dl'nnes undC'r erfo rderlig tid för särskildt uppdrag
tjänstgö r a i marinstaben.
N :r 92. - Sex mariningenjörselevor u1å uneler innevar a11d0
))
))

17.
))

))

år :mtagas.
X :r 97 . - Till öfveradju tant hos H. M . Konungen ltctr
11tniimnts och förordnats kommendören Hamilton .
::\: r 98. - Kommcn,lö ren Ankar erona skall med utgåuge11
:Yf inneva rande månad frånt räda lw-En ttningen såsom ~hef
Jör uJide rofficers- och sjö manskårerna i Karlskrona s~.rnt
:f:rftn och med clC'n t nästkommande m a rs och tillsvi c~ar o
tillhöra :flotta n s station i Stockholm.
::\' :r 90 . - Chefsintendenten Keucndo rH ska ll för utförande
af särskildt uppdrag den 18 inncv<trande månad ai'res:t
till Ra riskrona och d >i rifrån iite rreöa till Stockholm U <) !l
22 i samma m å nad.

C: . O. 1011. Febr.
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VJTL

X:r 100. - · Komm e ndörk apte nen dc T3run skall under den
titl, h var und c r h a n jä mlikt g. o. n:r 553/1010 ä r oh oJ' å
pan sa rb åte n Göta. uta n hinder af fö1:eskriftcn
rcgl. för
marinon mä ssa Yid gunrumsbordet.

1\1 l l l" H

N :r 100 '/,. Bifall till rc·scrvunderlöjtna ntc n T i l.lroths
anhsålla n att uneler :J år . räkn ad t fr å n och m ed dC' n l
mars 19ll, få idka utrik es sjöfart.
~1.

N :r 102. - Faststälkl sL· af fredsbe sätt nings li sta fö r Ka rlskrona fä stning.
N":r 106. - K ano nb il t e n :::;,·ensksunds anb efa lld a expedition
till rikets Yästra ku st skall den 24 den nes upphöra: och
skall kanonbåten därefte r åter vä nda till l\.a rlskrona. sawt
förlägga s i 2. beredskap.

))

~: r

107. - K omme ndöre n af Klint sk a ll med utgån go n
af nästkomm a nde sep te mber månad f rånträda sin a nb efalld a tjänstgö rin g såsom chef för marin stabe n s kom mu ni k atio n safcleln i ng samt från och med elen 1 nästkommande
oktober tillsvidare vara chef för underoffic er s- och sjöJn ;mskån~rna , tillika bev äringsbefälhafvarc, i Karlskrcn:a.
i\ :r 112. Förändrad. l ydelse af f astställdt T-l.cgl c mento
de värnpliktiga s öfn i ng a r vi d kustar t illeri et.
))

X :r ll2. Föräncl rad ly de lse af fast ställd t R eglem ente
för kustartill e riets sk olor och öfningar.

))

i\':r 113. - MNl anledning af att marinför valtningen medgihits anstånd intil l den 10 nästkommanek mars med a f gifvanrle af fö resk rihen »uppgift å dr för flottans öfningar nndor ingångna ;het tillgängliga rncclch, sk all för slag till öfningspl an fö r ticlen l april-3j docomb er innevarande ;h, obe r oemlt· af anbefallda för eskrifte r, a fgifvas
s narast möjligt, efte r det marinförv altnin g·e ns ofvannärn n ·
lla uppgift i nk ommit.
.\ :r 114. - Underlöjtnanten 13age r sl.;:all p å g runLl af sjukdom m ed denna dag a f gå från anbefalld kommonclerino;
till g y mna stisk<1 ce nt r a lin stitutet S<l mt ti llsv ida re tjäns t ·
göra å Stockhol lli S sta t i on fö r öfrig tjänstgöring .

N :r ll5. - Såsom bdälh afvare å don i g. o. n :r 66/J!Jl(J
omnämnda torpedbåten m å utan hindE' r af bestämmelserna
i sagda g. o. beo rdras officer, tjänstgörande å Karl skro na
vad.

::\:r l17.
.Fö r än1lrarl lydelse fr. o. m. 1 näst konun ·m.Je
april af g. o. n: r 155/1905.

))

L'\..

.\ :r 11 8 . l•' nsts Ui llclt prof pi\ blält rctlgnrn slw n<l t ill
di stinktion skr k<·n f1 ~rmarm• för k orpral e r vid flotbm s
sjö mc~ nski\ r sa 111t fa sts tä ll rl modell å gra!lhdcckning för
1. kl. sjö lil an oc b 1. k l. ku stH rtillcri st skol a u pphöra att
Li mh1 till dl"c rr ä ttclsc.
:'\ :1· 119. - F Hs lst tillrl nJ ocl c ll tt grflcl hctcckni n g fö r korp nil 1ifl flottan och kustcu·tillr rie t.
X:r 120. - Dt•n modell å g raclb cteck nin g för ko rprnl vi•l
[lotbn oc h kust;JJ·till e ri d . so m denna dag blihit faststiilld, sL1ll ,·n nt t1nb rin gacl jämv~l å bussarong nf bEt
k ,v port.
X :r 1:2;3 . Bifall till rt• sc rYundcrlöjtnant<'n Solbc rgs >m 1! ;1l lan om e1ll u ndt' l" :2 å r f rå n och med de n 1. mar ~ l911
fii irlku ulrikc ~; sjöfa rt.
., .\ :r 1:..'4. - Kapknl' ll Ly bcc k s kall uneler t iclt'n i:ri1n oc!t
'-'·
mcrl den 1 okto iJl'r 1911 högst till och med den 30 scpt<'mlwr 191.4 fortf:>l r n n de hest rida l är a rbefattn in gen i sjökrig s ,·dcn s ka.p l'id l\rigshögskolan.
;:>J: r .l25. - Ja ga <"C'1l Viclar, h ernannarl genom varfscl1 cfcns
i :::ltockholul för so rg. skall unrler hö gst 4 dagar stå till
111 a rinfön·altningc ns förfoga mlc fö r för sök m ed gnistmate ri C' l Pnli gt af marinförvaltningen up pgjort. program.
K :r 1n. - Bifall ti ll reserv un de rlöj t nanten H ögbergs anh ;'H lan >l tt uml<'r cH å rs t id från och m ed den 10 n1ars
1911 f å irlka ut r ikl'S s.i öfa rt.
l\ :r l:28. - Jk stä mnlC' Isn fö r handläggningen HI iirc ndc-11
rörande rle "'ä rnpl i ktiga s rullför i ng och rc<J o,·is ni ng rn . m .
förutom h ntrl i lkss n ufscc n!lcn a nnorstädcs är elle r va r el e r stallgHrlt.
6. ~:r 1il0. - :NJarinHikarstipPmliaten .Tohan s~ on skall ltl cd
u tgå ngen af fkn 20 cl en n cs afgft från sin anbefa llda tjänst
göring som fart.vg släkarr• å pa nsnrk r yss nrcn F yl gia; ma ,·inläkursti p C'ndialcn Camitz skall fr ån och med elen 21
tlc nnC's Yara f artygsliika rc :'\ sagda fart y g und er dess nu
>lnlwfalla rx p edi tio n.
C' hd e n för ku startille ri c-t m;'i unele r inncY<I7. .\:r 131 ra nd c å r v i' l bchnf beordr a kaptenen \\TilJOm att t illfälligt tjän stgöra i s in st flh: skolande t id ern a fö r ifrå ga varanek tjri nstcu ppdrag så afpassab, att dc fö r h va rj c förrättnin g j ii mi l' l"l' S<l t i 11 och f rån Stockhonn icke öfvcr·
st.ia:a. jQ timmar.
X:r li3:::l. Umkr vis nin g för man ska pet vi d flottan (U.
1\1. F.: V) Tmnnidnin g sa no rdningar m. DL ska ll till svidare
hinrla till cftc n· ätt.clsc~ -

1.

(;. (). 1\)11. Mnr s
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10.

))
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11.
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))

14.

))

))

15.

x

C. O. 1!)11. -

X :r 1:~-5. -

Clwfen ·fö r ku stnrt il il-rid nli't oh<·ro cnlk ;·!f
gii ll anrk för L·:; krift e r nnlJl'fa lla t i!Hitnp anck t
]> il Hi r sfik un·
der 1\rcn 1911 oc h Hl1:2 af gem· ra lorde rn bifoga
lk >>13estä ml>telst•r tiir ut hi\dni n gt· n 1·id kus t art iller iets
<Hlille riafclP ltti n g undt•r å ren Hl 11 och 1912 >> .
~ :r 1:·17 . A lllirale n i a r ge nti11 ska f lot-tnn Vetbe der m
å
llilllL'r inn<'l'n rancl e l'f•cka besöka f lottan s 1·arf
i Stoc kltolm .
;\:r 1:-19. Fastst äl ld a föresk r iher r ö ran d<• J lo!tan (ma
·
ri nt•n) t illhör; tnde värnpl ikti gas inblk l s<' ti
ll frPdst jlinst göring . sa ntJin g s;tllll Hird ti ll oc h fri\n
tjlin stgöri ngso l'll' 1'11 11.
:\:t· 140. - En Stnd holnt s s tation ii \lltörm
ttl L· tlll <kr offirN. stvnm tn. sbli l ulöht• r tkn vid karl ve
rk et i'ii r närvaraml·,. tj>inst göram k Jll'rson akn frrtn orh
nH·d <k n 18
d t•n tws t ill och nwd den 30 n >ist komnu tnde
se pte1111JC'r
t jiin stgri ra vi<l sjö kar tcve rk et:
.:\ :r 14:2. 1\ap te nen YO n J-lnrn sk all f r ån ocl1 tnr• rl tll'n
1:1 innt'V<H<trlllr m å nnd tillsvi tlarr tjänstg önl
si'ts om Ear
tygsch ef tt pan si! rh i\lt·n \-V asa utnkr de lta
'Llrt ygs nu nn hdalld a Pxped ition .
~: r 14:-l. Marin direkt ören vo n Eckerm ;ln sbtll tlcn
1:J
demw s in s tä lla si g i m a rinin gen.iör sk ttren s clwfsP
xpetlit ifJn
·för ntt nnd er högst 4 Lhtga r s til till mar in öfw
rditTk törem
fö rfoga tHl e.
:\:r 144. \{ifall Li\1 tnajorl 'n 1\e,,· s <ttlhftl \an 0 11 1 itt - oelt
oc h utrik(·~ tjän si iPdigh d und e r :2 n li'lll<tdt• r
frå n oe h tnetl
rh·n 18 mars 191 1 för häl sa n s vrll'(\an d t• .
;-.;:r 145. - En rl e l mnn s knp v id [lotta n har
he tl ätlat s med
SY u rd s nll'L
htl.i.
:\:t· 148. - Bif;~\] till n 'S l'n·und l'rliijt nauh•Jt
l'ihl s <tn h i\ 1\an
aH und t• t· dl år fr å n och med rkn 1 april
19j1 få idka
utrike s sj ö f a r t.
N :r 14Q. AJslag i't uuderl iijtnnn kn Lin <kns <t Hhål\a
n
att IJli fn t kontt ll l'll dl'ntd till T c, kni sk<t hii gskol
a ns f'il-ki r olt,knis ka [ac k s knht.
:\ :1· 15:2 .
Fn sls t~illt-l st• af lwkl iid wtds!Jo k fö r sjiitun
tt Sk i't l'(' il.
~ :r 15:\.
JU slag ii res<'l'l' lltHll'rl öj t nan te n SchuJn lJurgs
nnhå11 1tn ;JLI unrkr tjät1st. gö rin g v id titockl wlm
s hrandk {u·
Hl !Jrint unifo rm .
':\:r 155 . - Sc·x a-E d(• ti ll pan sarb~tt e n Thules
57 111111. kano n e r M '89 B h ö rand e s ikte n a m å nttnga s ocl1
;tf mar.i n f örn tltnin g<' n di spo nents under e rf o rde rlig lid
fö r utfö r amlJ
af ,·issa tlmlr inga r.

.X L.

1f).

))

))

N :r 15G. Bifall till n· s ur vumkr löjtna nl e P Thorr• ll s all
lt l\ 1\an 0111 l'lt å rs tjänst ledi g het f r ån och nwu
den jQ 111ars
1911 fö r idk a n rlc af utrike s sjöfart .
1G. K :r 157. - l<'astst ällrla fo rmul ä r t ill
kompa nirulla och fö t· Mllnin gshok skola ti ll sv idare till ämpas i ställ
et för :fo rm.
21 och 24 i n·glt•m entc för m a rine n , del I.
m. m.
); :r 158. Löj t nante rna 1·icl f lottan Eks t ra n d och Y id
ku s iartilk rict Ast röm sko ht genom gå e n kur
s ·fö r yng n •
s ub Hltt• rn officPr a n • vid i nfantr ri skjuts kol a n
å Rosl'r slJerg.
so m tll?'<'r si n början de n 24 nilstko mn1an rle
ap ril.
))
X :r 15\J. - Shttion sbt•Hi lhafvll rnn s koh1, dt0r
samr å d rnt•<l
lJ,-,ll' <l!Hlrn, utfi.i rrl n såda na lih1. ly clando d<'tal.i
lwstii rnmeJ ..
Sl' r nw d a f seende 8 föranr ld af man s kap et
s förhå llnin gs ·
],öe k e r. so m utöhr' r häruti nnan i o lika regle
m e nten oclt
in s truktio ns bö c ker ntedd e ladc före skrift e r m~
befinn as erfcmler li g a: m. m.
17. X :r 161. F öljan clc rn s<'rntn dc rlöjtna ntcr s kola för g
en o tn glt<'nde af för es k rif vc•n re pctitin n söfn i n
g i n stä l l a s ig
i il\ tj~instgör in g: rkn :21 n ästkom mand e
april i KHrl sk ron a rc•serv umkrl öjtnan terna A r veclso n ,
all g ren , Gud Illund sso n och L a rsson: el e n 2 nä stkom mand
e maj YiLl
Vax ho lut s kusta dilleri re ge ment e n •scr vunde
rlöjtna ntc rn a
tiiidt• rs trötn , Gry lin, P c hrsso n. Söron. Schum
burg och Ry<h-11: samt ckn 2 nii s tkotnu umd e maj v iu Kurls
krona ku stnrlilJr• t·iregL 'Ittcntc t·esc rvund crlöjtn antcrn a
H.y clcbe rg och
,J <l. CU J >SSOIl : l\ l. 111 .
N :r 162. J\omn wmle rin g Hf office rare aH tjun stgör·t
vid tu·rt s sjöm ä tninga r.
l\ :r 16;3. - Kapten Pil Poppiu s bev ilja s t ill st å
nd att för
lJiilsan s ,·å nlande vistas utrike s ti ll och m ed
elen 30 sep tt• mbcr j911 .
~ 1.
N : r 166. - Marin intend e nten Not hbcr g sk a ll 111 crl
utgä n ·
gPn <l-E nä st kottlltt anck ap r iL månad f r å ntriida
bdattn in gc n s;'tso nt rnat c ri;tlintt •ncl c• n t i Stockh olm:
m a ri ninten dl'nten llp nst rörn s kall med utgång en Hf
sagda m å nnl\
f r i\ ntriirht befatt nin ge n såso m .intend ent å
räke n s k apsko n ·
t o ret i I\ a rl s kron a : rn a r i n i n tenden tcn R e nström
s ka 11 h å n
och med dt •n 1 n~ s tkommancle maj t illhöra
Stock b olm s
s ta t ion S<llllt tjän st gö ra såsom mate rialint
Pndcn t därstä d es : m. m.
~:r 167. Chefen -Eör s jöka rt e\·P rket h a r be 111 y nclig a t s att
låta hö gst två af k a rherk ets c i vi la r i ta re
ell e r d e1·e r
medfö lja sjömä tnings fil r tyg under inn eva ran
ek å r.

-w
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U.
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1011. -

Xll.

}; :r 1GR. - Al" d1 • dirnpliklig·;J. li vilb 1ll'l ' 14 sislli1l11l'
jnnuari inr_,·ckt till tjän stgö ring vid 1Ctrlsk J"OJJ a ku s tartillerirL'gl'lll('llll' orh som iiro tilLdelade a rt ill c l'iafd r lnin grn. skol a nio diirtill liilll[lliga öfverflytta s lill ma skin ;tfcklnin ge n.
N :r 171. - Af dr• ä c;jiilll<lnshu s in skrifnR Vfirnplil;l;iga ,
SO III illlll'\'1JI";Jildl' :'Jr Hf in s krifningSIIälllTll] l'J11'1' jri 11Jli l:t.
~ 19: ;) \"ii rnplik[sJagC'll uf sjöruJJföringso mri\.cJ('S Jwfiilll ;IJ\"<ll" l' bli h it in sk rifna utan at t till rkla s hiin•n dlcr f in t ·
ta n. sknll ick<' n :"1gon iillddas tjfin s t vi ll {lottan.
N :r 17:2. - Nt.ockl1olm s g ni s tsh1tion må fö1· v isst :li"IJl'tl•.;
u tfön11ulr· hiU las st ii ngd från och lll l'd den :.n n w rs Hl11
under li iigst iltta dRgar .
l\ :r 178. - Dansk(• undr • r s~il. L'll f. d. korllllll'ndö rl'n Wit: t
::-:l'idL·lin mi\ i f lottans arki v i Slockl1olm gö ra dterforskninga r riiranrk den sv Pn s ka flotta ns upp t riida nde un1l er
å ren 171:3-17:20.
))
:\:r 175. - l"öruto111 rk i giillandl' rcglmnC'ntcn 111. 111 .
llH'li cklalk förC' s krifte1·. skol a Yissn siirskild;t IJcstäutnll'i ·
se r lända t il l dtl'rriittclse för utbildning af k usta rt ille ri e t·;
JH'rsomll unde r å t· 1911.
:!4. N:r 17G. - l"lagguJinkon stapd Billow u ev ilja ~ tjfinstlcdighct uneler tidrn J a]Jril- 15 maj 1011.
))
.:\' :r 177. - Pan S<Jrb åten A n n1 må dockas "fr å n oc h med 1h' 11
;) ;1pril under otukrin g 6 dagar.
:!.7. ~:r 179. Vi ssa af lll<ll"in:törvclllnin g r~ n arii;kaff<ILle aJstilmls nl iit.an• och eldlednin gsinstru ment skola , föroträde ~ 
Yis vid ska r]Jskju tn in g nwd :!4 Clll. k. M/90, 15 cm. k .
M:/89- 0:2 och 24 cm. hauiJ. M/1900, inn cn.randc år pröfva s
vid ku s tnrtilll' ri uts skjutskola unrlC'r cll'n tid donna är för L;igcl t i Il J\ a ri skrona; öfverstclöjtnanton m . m. friherr e
1\Tran g·l•l samt kuptencrn a Malmbe rg och S wensson skold
eldtaga i dPssa prof.
))
.:--l:r 180. - J\ap tene n Yid !{ungl. kusta rtillc·ri ct Nordq,·ist
skall UJH.l<'r ticll'n "från och med llcn :!7 septclllbPr t ill och
med dC'n 17 oktohl'r inm• v11 rande i\r tjrinstgöra Yid Karls·
krom! gTcnacljä rrcgemente; löjtnanten vid Kungl. ku slarti ll e ri l't Ohng ren skall deltaga i dc ballongöfningar. so m
u11dc r näst komm a nde juni och ju li månader komma att
anordna s Yid fälttelegrafUJ rl'rr.
X:r 1.81. - l{cservuncler löjtnanten Robert.z beviljas t jänst ·
ledighet unel er tiden 15 ap ril 1911.- 14 april 191.3.
))
X :r 18:!. - 1-tesorv und cr lö jtn a nten Marti n tillåtes att t ill
den 1 januari 1912 f å idkc1 utrikes sjöfart.
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27. "N :r 183. - Pansarbåtarna
Göta och Svea må dockas uneler
tiden från och med den 31 mars till och med den 13 april.
28. N :r 184. N eda nnämnda officerare och vederlikar skol a
med utgången af nästkommande september m å nad frånträda fö ljande befattn ingar, nämligen: å K a rl skrona station : kommendörkaptenen Feychting såsom chef för ekip agcdepar tementct; kapten en Peyron såsom äldste ekipao·eofficer; kaptene n Posse såsom chef för 1. handtverksko~
panict; kaptenen J acobi och löjtna nten von Bahr såsom
t jänstgö ra n de officerare vid torpecldepartementet, de'u för re jämväl såsom informationsofficer vid unde rofficersskolan ; ma rinin genjöre n Kn ös och stationsingenjören Sparre
såsom tjä nstgörand e ingenjörer vid ingenjördepartemcn
tementet, den förr e järn väl såsom informationsingenjör i
unele roffic er sskol a n; marinintend enten Favrc såsom biträdande intcnclcn,t å in ven ta ri eförråclet; och marinunclerintenrlenten Allander såsom biträd a nde intendent å räkenskapskontor et; å Stockholms station: komm endörk aptenen H ermelin såsom chef fö r skeppsgossek å ren i Marst ra nd· kom mendörkaptenen Schneidler såsom tjänstgörande officer i
marinstaben; k a ptenen Holmen såsom chef för 5. skeppsgossekomp . i Marstrand ; k aptenen Maijström såsom äldst e
offic er vi d sj öin st rument- och sjök a rteförrådet; löjtnanten
Isberg såsom adjutant h os Yarfschefc n; löj tnante n Eger ·
ström såsom tjän stgörand e officer vid skeppsgossekåren i
Marstrand; mariningenjören Samzelius och stationsingcn ..
jören Holmgren såsom tjän st gör a nde ingenjörer å ingenjördepartementet; och marinintend enten N ordström så som intendent å räkenskapskontore t.
Dessutom h a r
Kungl. M aj :t i nåder befa llt, att marinintendenten Lunrlen skall med utgången af nästkommande september
månad f r å nt räd a befattnin ge n såsom biträdande intendent vid Vaxholm s kustartilleriregement e.
"N :r 185. - Neda nnämnda officerare oc h vede rlikar skol a
frå n och med den 1 nästkommande oktober tills vidare
ti llhöra fö lj a nde s tationer, nämligen: Karlskrona station.
komm endö rkapten erna Hermelin och Schneidlc r; kapte ..
nerna Holmen, Maijström och Ltibeck; löjtnanterna I sberg och vo n Arbin; und erlöjtnante n Bager; mariningen jören Samzelius; stationsingenjören Holmgren; och marin ·
intendenten N ordström. Stockholms st a tion: kommendörkapten en Feychting; kapte nerna Liljencrantz, Peyron,
P m:sc och J aco bi ; löjtnanter na C. F. A. Cassel, Kenn an, von
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Bahr, yon Krusenstierna, Ellsen och Hummel, mariningenjören Knö s; stationsingenjören Sparre; marinintendenterna
Lunden och Favre. Dessutom har Kungl. Maj :t i nåder befallt, att marinunderintendenten Allander skall från och
med den L nästkommande oktober tillhöra Vaxholms kusta rtillerirogemente.
N :r 186. - Marinattaoben vid ryska beskickningen, kap ten Petrow, må under don 3 och 4 nästinstundande april
besöka flotta n s va rf och öfriga etablissemang i Karlskrona.
N :r 187. - Kaptenen E. Häggs anbefallda tjänstgöri ng
i marinstaben sk all upphöra med utgången af nästkommande april månad; kapten Hägg skall från och med den
1 instundande maj tills vidare tjänstgöra såsom adjutant
i inspektörens af flottans öfningar till sjöss stab.
~ : r 190. - Afslag å kommendö rk aptenen L1epes anhållan
om tjänstledighet under tiden 3 ap ril-30 september 1911.
;1· :r 193. - Hufvuclloggbok skall icke föras å fartyg, som
am·ändes för sjömi:itni n gsexpodition; fartygschefen skall
öfvervaka förarrdet af däcksloggboken, hvilkon skall af honom dagligen bestyrkas och efter skedd afmönstring aflämnas till chefen för sjökarteYorket för att i nämnda Yerk
fönaras; chefen för sjökarteYe rket m å utfärda de särskilda föreskrifter rörande förarrdet å ofvannämnda fartyg af
däcksloggbok, hvilka af för h ållandena påkallas.
K :r 195_ - En marinläkare vid marinläkarkåren i flottans
reserv skall tjänstgöra i marinöfverläkarens expedition
från och med don ;-J till och med don 29 innevarande
månad.
X :r 196. - Bifall till reservunderlöjtnanten Vestins anhållan om tjänstledighet under sex månader från och
med den 1 ilpril j91l för idkande af utrikes sjöfart.
K :r 197 _ - Dansko undersåten Wain-Priar tillåtes besöka
Karlsl(J.·ona varf.
X:r 199. - Faststi:illelse af ritning till 12 cm. k. M/11 i
lavettage 1I/11.
X:r 200. - Komnwnclörkaptcncn Schneidler och h:aptoneu
Poyron skola, don förre i egenskap af afgående marinattaolle vid Kungl. Maj :ts beskickning i London och den
senare i egonskap af tillträdande marinattaolle vid samma
beskickning, afr·esa till London, kommendörkapten Schneidhor i midten af innevarande mån ad för att efter högst
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omkring en månaels vistelse i Engl and åte rvända till
Stockholm, samt kapten Peyron under senare hälften af
innevarande månad.
X :r 201. - Löjtnanten Ottosson skall, med bibehållande
af innevarand e befattning såsom minofficer i Stockholm,
f rån och med den 19 dennes till och med den 18 nästkommande septomber följa utbildningen vid Kungl. Göta
1ifgarcles boväringsrekrytskola.
X :r 202. - Bifall till af Aktiebolaget »Maskinoljebesparing» gjord anhållan att on af bolagets tjänstemän måtte
på egen bekostnad få medfölja pansarbåten Svea uneler
högst 14 dagar.

X :r 204. -- Bestämmelser a ng. logementsfartygen Stockholms och Frejas samt pansarkryssaren Fylgias utgående
ur r espektive rekrytafclelningar m. m.
» N :r 205_ - Ordinarie fartygscheferna å Äran, W asa, Tapuerheten, Thule och Svea skola elen 29 dennes återtaga
befälet öfver respektive fartyg m. m.
» X :r 206_ - Bifall till kommendören Ankareronas anhållan
om tji:instleclighet under ticlen 11-17 april 1911.
8. N :r 208 _ - Fastställd ritning till 12 cm. k. m/11 och
12 cm _ lavettage mi11; marinförvaltningen må vid utförandet af dessa låta vidtaga cle mindre förändringar, som
af förhållandena må kunna föranl edas.
» K :r 209. - Inspektion skall af inspektören af flottans
öfning a r till sjöss förrättas af Karlskrona rokrytafdelning
med början don 20 och af Stockholms rekrytafdelning med
början den 24 innevarande månacl.
» X :r 210. - Bifall till anhållan att skeppsgossen Endre måtte blifva karlskrifven till Stockholms station.
» X :r 211. - Fartygsrustningar uneler innevarande år.
Bifall till kommendörkaptenen Liepes anhål)J :r 212. »
lan om tjänstledighet under ticlen 17 april-30 september 1911.
» ~ :r 213. - Med upphäf vancle af motsvarande bestämmelser i g. o. n :r 213/1908 och n :r 352/1908 samt h vad
beträffar utbildning af manskap i g. o. n :r 251/1909, skola
bifogadP !indringar i genom g. o. n:r 941/1907 fastställda
Reglemente för kustartilleriets skolor och öfningar, lända
till eftorri:ittelse från och med den 16 innevarande månad. m. m.
7.

i•
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X :r 214. - Särskilda bestämmelser under kusteskaderns
skjutskol a, torpedskolan och skeppsgossarnas yrkesskola
vid öfningarne för utbildning i skjutning.
K :r 216. - Torpedbåten Stjerna skall förläggas under reparation.
N :r 218. - I general ordern bifogade personalfördelningstablåer för maj-juli upptagna besättningslistor skola tjäna till ledning vid kommondering af underofficerare och
manskap, m. m.
N :r 219. - Reser vunderlöjtnanten Solberg skall för genomgå en de af förcskrifvon repeti t i onsöfn i. ng inställa sig
till tjänstgöring vid Karlskrona kustartilleriregemente .den
2 nästkommande maj; reservunderlöjtnanten Söron skall
afgå från sin anbefallda kommendering v:id Vaxholms kustartillerircgemon te instundande sommar.
N :r 220. - Bifall till kaptonen U n gers anhållan om tjänstledighet under tiden 15-28 april 1911.
N :r 224. - Bifall till flaggstyrmannen Långs anhållan om
tjänstledighot under tiden 24 april-30 september 1911 för
tjänstgöring å skolskeppet Abraham Rydberg.
~ :r 228. - Underlöjtnanten vid kustartilleriet Engblom
skall från och med den 1 maj till och med den 9 juni
tjänstgöra vid Karlskrona torpedberedskap m. m.
N :r 230. - Kommendering af stabor samt officerare och
vederlikar å innevarande år s fartygsexpeditioner.
K :r 231. - Kaptenen Iacobi skall från och med den 20·
till och med den 30 dennos tjänstgöra i marinförvaltningen.
N:r 232. - Ä i g. o. n:r 748/1910 upptagna torpedbåtar
skola från och med maj månaels ingång i besättningen
inO'ående unelerofficerare och manskap t illsvidare icke varab kommenderade under den tid fartygen äro förlagda i
2. beredskap.
i\ :r 235. - Torpedbåten n :r 71, utan torpe dutredning, skall
i stället för vedettbåten n:r 6 rustas för att i slutet af
april kunna utgå på expedition; m. m.
~:r 236. - Ängfartyget Ran jämte erforderlig transportoch b åtmate riel skall från och med den 12 nästkommande
maj uneler så lång tid som omständigheterna kräfva, beräknad till ömkring 4 YOCkor, stå till vadschefens i Stockholm förfogande för torpodinskjutning i Brandalssund;
löjtnanten Friis skall vara chef å far tyget och ledare
af sagda expedition; m. m.
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X :r ~37. Instruktion för chef0n å pansarkryssaron
Fylgia.
X :r 239. - Bifall till marindirektören von Ecekermanns
anhållan om tjänstledighot uneler ticlen 3-10 juni 1911.
~:r 240. Bifall till löjtnanten Dahlbocks anhållan om
tjänstledighet uneler ticlen 21 april-4 juni 1911 för att
stuelera flygning med aeroplan.
:\:r 241. - Bifall till anhållan att en engelsk undersåte
måtte få bosöka K arlskrona vad.
X :r 242. - Kaptenen Wahlberg skall från och med elen 1
instundande maj till utgången af nästkommande september månad var befälhafvaro för Stockholms torpedberedskap; m. m.
X :r 243. - Instruktion för afdelningschefen för undervattcnsbåtskolafdelningen.
~:r 244.
l nstruktion för chefen å log·ementsfartyget
Freja.
)J :r 245.
Löjtnanterna Ehrenovänl och Braunerhielm
skola från och med don 21 dennes till och med don 30
n ästkomm ande september med undantag af de tider, då de
på grund af utfärdad gener alorder erhållit annan kommendering, tjänstgöra, elen förre såsom adjutant i sjöförsvarsrlepartementots kommando-expedition, den senare i marinstaben.
)<:r 246. - Instruktion för afdelningschefen för skeppsgossf'afclclnin gen.
X :r 248. - Ett generalord ern bifogat »Förslag till föreskrifter för betygssignalering med signalflaggor, toppsignallantärna, glödlampor samt ånghvissla» skall på försök
tillämpas vid innevarande år anordnade signalskolor och
mineringsskol a: m. m.
K :r 249. - Bifall till marinöfvcrintenclenten Lindbergs
anhållan om tjänstledighet und er ticlen 24 april-8 maj
l911.
N :r 250. - Bifall till genoralmajoren W rangels anhållan
dels att uneler tiden 25 april-24 maj få vistas utomlands,
rlels om in- och utrikes tjänstledighet under tiden 2530 maj 1911.
)J :r 251. Bifall till anhållan att skeppsgossen J chansson måtte blifva karlskrifven till Stockholms station.
N :r 254. - Löjtnanten W erner skall från och m ed den 1
instundande maj till och med den 2 därpå följande juni
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tjänstgöra såsom adjutant hos chefen för Karlskrona torpedbereclskap.
N :r 256. - Bifall till reservunderlöjtn anten Branclts anhållan att uneler 2 år från och med den 1 maj 1911
få idka utrikes sjöfart.
K :r 257. - Stationsbefälhafvarcn i Karlskrona skall af
honom underlydande officerare beordra en att tjänstgöra
såsom fartygschef och en såsom kommenderad officer å
gnistfartyget Skulcl under den tid sagda fartyg är ställdt
till bemälde stationsbefälhafvares förfogande.
N :r 258. - Kommendö rkaptenen N orclenfelt skall tjänstgö ra såsom stabschef i befälhafvande amiralens i Karlskrona kommendantsstab uneler elen tid innevarande år,
hvaruncler kommendörkaptenen Äkerhielm är af sjökommendering förhind rad att upprätthålla nämnda befattning.
K :r 260. - Unelerlöjtnanten Linelström må såsom passao·c rare åtfölja und ervattensbåten n:r 4 uneler detta fartygs
;e nom g. o. n :r 211/1911 punkt 4 b anbefallda expedition.
N" :r 261. - Bifall till kaptenen Selanders anhållan att
såsom passagerare få medfölja torpedbåten n:r 85 under
rletta fartygs expedition till Karlskrona.
N :r 262. - Logementsfartygen Stockholm och Vanadis
tillhörande 6 st . resp. 4 st. 12 cm. k. M/81 i 12 cm. bl. M/85
skola utgå ur ifrågaYarancle fartygs bestyckning.
~:r 263. - Bifall till anhållan att skeppsgossen H edenscha ug måtte blifva karlskrifven till Stcokholms station.
K :r 264. - Bifall till anhållan att skeppsgossen Holmberg
måtte blifva karlskrifven till Stockholms station.
}: :r 265. - Mariningenjören Löfven skall från och med
elen 29 dennes vara fartygsingenjör å pansarbåten Tapperheten.
;\:r 267.- Pansarkryssaren Fylgias besättningslista skall
unclE' r fartygets genom g . o. n :r 211/1911 punkt 5 anbefallda expedition ökas med 5 musikkonstaplar eller förr ådskonstaplar, h vilka utbildats såsom hornblåsare, eller
hornbl åsa re, tillhörande Stockholms station; skolande i
fartygets besättningslista jämligt g. o. n:r 218/1911 ingående hornblåsare j ämYäl kommeneleras från sagda station : m. m.
N :r 268. - Mariningenjören Zetterström må såsom passagerare åtfölja undervattensbåten n:r 4 under detta fartygs genom g. o. n:r 211/1911 punkt 4 b anbefallda expPd ition.
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K : r 272. - Följande ändring ar skola vidtagas beträffandE'
elen genom g. o. n :r 660/1910 fastställda läroplanen i bergskolkurs vid tekniska högskolan. nämligen: att 1. årskursen skall pågå till och med elen 7 juni 1911; att elen
praktiska kursen uneler år 1911 skall äga rum under
ticlen 8 juni-7 augusti eller eventuellt till och med 7
september; samt att 2. årsku rsen skall taga sin början elen
l1 septe mber 1911.
X :r 273. - Kontcramira lon G. Dy rssen och marindirektören Pauli skola såsom rPpresentanter för svenska marinen närvara vid firandet af det jubileum inom >>Institution of naval architects>> och elen i samband därmed anordnade intern ationella l.;:ongress i skeppsbyggeri och m arin ingcnjörskonst, hvilka afses att äga rum i Lonelon uneler
nästkommande juli månad.
~ : r 275. Bifall till styrmannen Jönssons anhålla n om
6 månade rs tjänstl edighet från och med elen 1 maj 1911
:för hälsans vårdande.
K :r 276. - Afslag å chefens för kustartilleriet anhållan
att löjtn anten von Rosens berättelse öher företagen stuelieresa till Tyskland ocli :Frankrike måtte f å hos nämnda
chef förvaras .
:29. N :r 279. - Chefen för sjökrigsskolan har bemyndigats att
beordra en honom underlydande kaelettofficer att för ordnande af kadetternas mathållning m. m. inställa sig i
Karlskrona erforde rlig tid före elen för kadetternas embarkering å pansarkryssaren Fylgia a n befallda dagen.
·)
~:r 284. Mariningenjören Rinnman skall elen 3 denn es
frånträda innehafvancle befattning såsom stabsingenjör i
afclelni ngschefens för Stockholms r ckrytafclelning stab
sa mt tillsvidare uneler elen tid, hYaruncler mariningenjören
E: nös af sjukdom är förhindrad att tjänstgöra, uppehålla
befattningen såsom informationsing<·njör i unelerofficersskolan i Karlskrona.
))

.Maj

))

:\ :r 285. - Löj tnantcn Burma u och UJuJc rlöjtnanten Graaf
skola från och med elen 6 dennes till och med elen 31
nästkommande juli med unelantag af de tider, då de på
g rund af utfärdad generalorclE'r erh å llit annan komm endering . tjtinstgöra å flottans stati on i K arlskrona.
K :r 286. - J agaren Sigurcls 75 mm. l avettage m å för vissa
förstärknings- och förändrin gsarbeten uttagas och uneler
<'rfonlerlig tid elisponeras nf m:uinförYaltningen.
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:\' :r :287. - Bifall t ill afdclnin gsch cfcns fö r undcrva ttensbåtskola fdclning cn anh ållan att viss å skolan kornenmelerad per sonal måtte befrias från att ombonl medföra paraddräkt .
4. ::::r :289. - Kaptene n Hafström skall under en tid af
högst 8 daga r ställ>l s till eskad erchefen s för kusteska de rn förfog ande och för detta ändamål den 9 nästkom mande maj embarke r a å pansarb åten Åran vid Sankt
Ibb, H ven.
1\ :r :290. - l3ifall t ill majoren Kcys an h ållan om ytterli gare en månads tjänstled ighet från och med den 18 maj 1911
för hälsans YårclanJc.
))
N :r 291. - Bifall till poliskom missarie n Mårtens sons anhåll an om förlängel t j änstledi gh et under tiden 1- 18 juni
1911 för hälsans vårdande .
5. X :r 295. - Underlöj tnanten Broms skall tillsvida re tillhöra Karlskro na station och f r ån och med den 11 inneYarande månad till och med den 30 nästkom mande september med uridanta g af de tider, då h an på grund af utfär dade gencralordc>r erh ållit annan kommen dering, vara
inkallad till tjänstgö ring å sagda station; m. m.
6. X:r 297. - Stations befälhaf var en i Sto ckholm skall låta
granska af löjtnant en W. E. H. Maelin uta rbet ade försl ag
ti ll nya lärollöck er i aritmeti k, algelJra, planime tri och
ste reometr i, afseelda att anvä ndas vid unclervis ningne i flottans mansk apsskola , m. m.
N :r 298. - Ofvcrste Virgin beviljas tjänstled ighet under
tiden 8 maj-7 juli 1911 för h älsans vårdande .
8. N :r 300. - Kaptene n Hafström skall på g rund af sjukelom
af gå fr ån si n tjän stgöring såsom flaggadj utant i es.kaclcrehefens för kusteska dern stab; kaptenen Rib en skall t jänst gö r a såsom flaggadj utant i bemälde cslmcle r ehefs stab.
X :r 301. - Besättni ngslisto rna för verkstad sfartyge t Bienda och logemen tsfartyge t Freja skola uneler dessa fartygs
nu pågåend e expediti oner ökas med: för Blcncla: hofmästare, stant eller Yärnpl iktig, 2; fö r Freja: sjukvård are,
stam eller värnplik tig, 1; h ofm ästare 1 och skeppsko ck
<'ller kock, värnplik tig, 1.
K :r 302. - Kaptene n Hafström beviljas tjänstled ighet under 42 dagar frå n och med elen 10 maj 1911 för h älsan s
,·å rda nclc.
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9. X : r 303. - Reservun derlöjtna ntc>n Mellen beYiljas tillstånd
att uneler ticlen 6 maj 1911-1 april 1912 idka utrikes
sjöfart.
U . N :r 305. - :Marinöf verclirek tören och marinöfv erintencl enten skola , enhYa r bet räff ande honom underlyd ande person al, då marining enjörsel ev eller -aspiran t eller marinin tendents aspirant skall embarke r a å flottans f artyg för genomgåen de af stadgael utbilclni ngskurs, tillställa fartygschefen 1 ex. af alla de af K onungen utfärdade för eskrifter ,
h vilk a gälla ifr ågavaran de utbildnin gskurs; skolande rl.e
fa rtygsch efen sålunda t ill ställda h andlin garna efter ifrågavaran de elevs eller asp irants afgån g från fartyget åt erställas till vederbör ande ofvannäm ncl personal chef.
12. :\':r 306. - Tillstånd för löjtnante n Hafström att vid bevistand e af bröllop i Köpenha mn elen 26 maj bära uniform.
~:r 307. - Ledamot en af riksdage ns andra kamma
re C. E .
Ander sson i Högsl åk r a jämte fyra andra ledamöt er af
riksdage n må aflägga besök å de innevara nde år s undcrvat tensbåts kolafdel n i ng tilldelad e underva tt ensbåtar na.
:\':r 308. - Oafseclt bestämm elserna i KSI skola skol- och
stridsskj utninga r med k a rbi n ej utföras vid nu pågåend e
minering sskola; sagda skjut nin gar skola i stället af elen• rn a i minering sskolans r ekryt-, korprals - och underoff icerskurs er utföras eft er återkom sten ti ll stationen , stridsskjutnin g do ck endast i elen utstr äckn in g omständ igheterna medgifv a. Chefen å logemen tsfartyge t Frej a må vidtaga de mindre jämknin gar i öfri gt i vid minering sskolan
anbefall da kurser och öfninga r, som af omst ändi gh etern a
betin gas och icke inverka på eleverna s uppflytt nings- elle r
bcforclri n gsförh ållanclen .
13. N :r 309. - Instrukt ion för Afclelnin gschefen för torpeclskolafde lninge n.
)J :r 310. Chefen å torpedk ryssare n Psilancle r skall hissa
sitt befälstec ken elen 1 instunda nde juni och fartyget inmönstra s elen 2 i samma månad; fartyget skall afgå tlll
Karlskro na å da g som i för fartygsc hefen utfä rdad instrukt ion kommer att angifvas samt fartygsc hefen f r ån och med
elen 12 juni taga befattni ng med utrustni ngen af fartyget
tilldelad e torpedbå tar m. m.
»
N :r 311. - Kaptene n Magnuss on beviljas tillstånd att under 2 år vistas utrikes.
15. N :r 315. - Komm endering af personal af flottan till
kustarti lleriereg ementen a.
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Löjtnanten Ros skall tjänstgöra som kadettofficer för de å pansarbåten Tapperheten embarkerade
k u sta r t il lerikadettern a.
16. :\:r 317.- Instruktion för Eskaderchefen för kusteskadcrn.
))
~:r 318. Fastställelse af »Instruktion för inkallelse och
samling af flottans (marinens) till beväringen hörande
värnpliktiga vid mobilisering.
17. N :r 320. - R eservunderlöj tnanten C. D. H. Andersson
beYiljas tjänstledighet under tre år för idkande af utrikes
sjöfart.
18. K :r 321 . - Yä rpliktige n :r F 502 " /" Olson skall den 31
denn es inrycka till honom åliggande tjänstgöring och under denna tjänstgöring erhålla den för läkare föreskrifna
utbildningen; skolande Olson, där est han efter 20Ö dagars
tjänstgöring visat sig hafva väl tillgodog jort sig sagda
utbildning, hemförlofvas och öfverföras t ill läkare samt
såsom sådan fullgöra åte rstående tjänstgöring.
K :r 322. - De i kanonbåten Skaguls bestyckning ingående 25 mm . kulsprutorna må uneler elen tid kanonbåten
(]cltagcr i innevarande sommars öfningar till sjöss utbytas mot två å Stockholms station befintliga 57 mm.
reservkanoner M189 B.
K :r 323. - EskRdcrchcfcns för kusteskadern anbefallda
sta b skall ökas med en stabsauditör ; auditören B. B. B. de
Mare skall vara stabsauditör i nämnda stab .
X :r 324. - Afslag å Yi ssa officer ares anhållan att hösten
1911 bl i fy a kommenderade till vissa skolor m. m.
19. X :r 325. - }!Iedgifna försöksskjutningar med torpeder å
pansa rb åten Aran skola ledas af kommendörkaptenen K.
H. A. P :n Rosens v ä r d; vid försök en skall närvara torpedingenjören Arsenius.
» :\:r 327.- Löjtnanten W i bom beviljas tjänstledighet under
G månader från och med elen 1 november 1911 för att stuelera hos >>Gesellschaf fur Drathlose Telegraphie>> i Berlin.
22 ~:r 329. - Mariningenjörerna H erlin och Kinnman skola
afgå f rån sina anbefallda kommenderingar såsom fartygsingenjörer å respektive pansarbåtar Göta och Thule; mariningenjörerna Peterson och H erlin skola tillsvidare
tjänstgöra i marinförvaltningen; mariningenjören Rinnman skall vara fartygsingenjör å pansarbåten Göta under
anbefalld expedition.
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N :r 231. - Kommendörkaptenen Schneidlcr skall tjänstgöra såsom uppvaktande hos chefen för den amerikanska
slagskeppsdivisionen som förväntas besöka Stockholms
krigshamn i början af nästkommande juni månad.
K :r 332. - Löjtnanten Ehrensvärd skall, med tillfälligt
frånträdand e af sin anbefallda tjänstgöring såsom adjutant i sjöförsvarsdepartementet s kommandoexpedition, från
ach med den 6 instundande juni till och med den 9 därpå
följande juli tjänstgöra såsom adjutant i inspektörens af
flottans öfningar t ill sjöss stab.
X: r 224. - Ma riningenjören Schoerncr skall , med bibehållande af innehafvande befattning, under erforderlig tid
stå till chefens för marinstabens förfogand e för att biträda med utarbetandet af nya förde lningsböcker för torpedkryssare och jagare.
X :r 335. -

Uti kanonbåten Simguls bestyckning ingående
1 st. 15 cm k. M/83 med lavettage skall under den tid
kanonbåten deltager i innevarande sommars öfninrrar till
sjöss utbytas mot 1 st. i förråd befintlig 12 cm.
M/94
med tillhörande lavettage.
K :r 33G. - Bes ättningslistan å pansarbåten Aran skall under tiden f rån och med den 1 till och m ed den 9 nästkommande juni ökas med en unclerofficerskorpral, bcfä}skock.

k.

:2i).

N :r 338. - Konteramiralen i flottans reserv Ingclman beviljas tillstånd att Yid dc tillfällen uneler H. M. Konungens
besök i Köpen hamn, då så anses behöfligt, få bära uniform.

27.
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N :r 339. - Underlöjtnanten Terberg skall f rån och med
elen 30 inn evarande månad tjänstgöra såsom kommenderad
officer å öfningsbriggcn Falken unde r detta fartygs nu
pågående expedition i stället för underlöjtnanten Muhl,
som på grund af sjukelom från sagda kommendering afgår.
~:r 340.
Instruktion för chefen å torpedkryssaren Psi lan der.
N :r 342.
Vadschefen vid flottans station i Karlskrona
sk all under högst tYå dagar stå till marinförvaltningen s
förfogande i Stockholm för deltagande i öfverläggning
angående vissa ärenden.
X :r 344. - X edannämnda officerare och vederlikar skola
från och med den 1 nästkommande oktober tillsvidare tillhöra följande stationer: Karl skrona station: löjtnanterna
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Beck-Friis. Yon Hofsten och Ström: Stockholms station:
löjtnanten S. A. ·wallin , underlöjtnanten Hamilton, mariningenjörerna Peterson och Herlin.
:29. ~:r 345. - Löjtnanten Flory och underlöjtnanten Lindbohm skola genomgå den gymnastiklärarkurs, som nästko;nmande höst tager sin början vid gymnastiska centralinstitutet; löjtnanten Wallin och underlöjtnanten K. G.
Hamilton skola genomgå den instruktörskurs, som samma
tid tager sin början vid nämnda institut.
~:r 346. Arbetsåret vid sjökrigshögskolan skall taga
sin början elen 2 nästkommande oktober kl. 10 f. m.; följandc officerare skola såsom elever deltaga i artillerikursen:
löjtnanterna Fåhr::cus och R. L. Göthcrström; i torped- och
minkursen: löjtnantern a C. F. A. Cassel, Zander, Wijkmark, Arnberge r, Blomberg, Håkansson, K a rlson och von
Malmborg; i allmänna kursen: löjtnanterna Ekebohm, Nerman, Äkcrhielm, Johnson, K. S. Rudberg, Sund blad, M. E.
Giron, von Bahr. "Wahlström, Kroksteclt, Ekeroth, Bouveng,
Ottosson, von Kruscnsticrna, Egerström, Ells6n, Svcnonius,
Hummel. Åberg, Sjökvist, Ohngrcn. W eibull, Wulff, Richter och Bru scwitz.
30. X :r 347. - Mariningenjörsaspiranterna af 2. årskursen
skola innevarande' år från och med den 15 juni till och
med den 6 srptember tjänstgöra å flottans varf i Karlskrona.
:\:r 348. - Kommendörkaptenen Lannerstierna och marindirektören Rundgren skola Yara ledarnöter i den antagningskornmission , som innPvarande år skall afgifva förslag
till antagning af mariningcnjörselcver; marinläkarne
~Widstrand, Larson och Boström skol a utgöra den nämnd,
som skall verkställa kroppsundersökning å de personer,
hvilka innevarande år söka anställning såsom mariningenj örselever.
>>
~:r 349. Instundande höst skall antagas högst tre mar ini n tenden tselever.
,,
X :r 351. - Tillägg till instruktion för chefen å pansarkryssa ren Fylgia.
,.
N :r 354. - Villkorligt bifall till anhållan från chefen för
5. matroskompaniet att få kommendera visst namngifvet manskap vid sagda kompani såsom elever till 1911
års torpedskola.
31. N :r 358. - Förändrade bestämmelser beträffande prisskj ntning vid kustartilleriet m. m.
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2. N :r 360. - Torpedbåten n :r 11 skall klargöras för att i
midten af innevarande månad utgå på omkring 3 veckors
expedition för samöfning af stam och beväring; löjtnant en Ström skall var chef å torpedbåten, besättning i öfri gt skall kom enderas i första hand från Stockholms torpedberedskap m. m.
N :r 362. - Marinläkaren Schrödl skall från och med den
l6 dennes till och med den 15 nästkommande juli tjänstgöra vid Alfsborgs kustartilleridetachemang.
>>
N :r 363. - Kommendörkaptenen Fallenius skall under en
tid af högst 8 dagar, räknade fr ån och m ed den 12 dennes, följ a öfningarna vid undervattensbåtskolafdelningen.
>>
N :r 364. - Löjtnanten Dahlbeck beviljas förlängd tjänstledighet und er tiden 5-15 juni i och för studie r af fl ygning med aeroplan.
>>
N :r 365. - Löjtnanten G. D. W. Lilliehöök skall från
och med den 12 dennes t i Il och med den 30 nästkommande
septembe r vara chef för Karlskrona torpedberedskap.
»
N :r 366. - Marinläkaren Hult skall i stället för marihläkaren Widstrand tjänstgöra i den nämnd, som skall
verkställa kroppsundersökning å de personer, hvilka innevarande år söka anställning såsom mariningenjörselever.
N: r 367. - Ofve rstelöjtnanten Bolling beviljas tjänstledighet under tiden 3-15 juni 1911.
N :r 372. - Reservlöjtnanten Meurling beviljas tillständ
att und er ytte rli gare 2 å r vistas utrikes.
6. K :r 373. - Inspektion skall af inspektör en af flottans
öfningar till sjöss förrättas: af torpedskolafdelningen med
början den 28 juni ; af kusteskadern dels med början den
3 juli, dels under tiden 20-22 juli ; af mineringsskolan
med början den 10 jul i ; af undervattensbåt skol afdelningen
r1_1ed början elen 14 juli ; af sk eppsgosseafdelningens skj u t-,
s1gnal- och to rp edskolor med början den 25 juli; samt af
pansarkryssaren Fylgia med början den 27 juli.
>>
N :r 374. - I.öjtnanten vid kustartilleriet Rudberg skall
med utgången af nästkommande september månad frånt räd a sin t j änstgöring i marinförvaltnihgen; nedannämnd·a kustartilleriofficerare skola från och med den 1 nästkommande oktober ti ll svidare ordinarie tjänstgöra: löjtnanten Nyst röm i marinförvaltningen, löjtnanten Carlberg såsom minofficer i Karlskrona och löjtnanten Bengtson såsom minofficer i Stockholm; löjtnante n vid kust artilleriet Beckman ska ll från och med den 1 nästkom-
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mandc oktobe r under ett år ordina rie tjänstg öra marinstaben.
6. N :r 375. - Station sbefälh afvaren s i Karlsk rona
anhåll an.
om föreskr ift angåen de vissa värnpl iktigas inkalla nde
till
t j änstgö ring föranle d er ej till någon åtgärd .
N :r 376. - Villko rligt bifall till chefen s å pansar kryssa
ren Fylgia anhåll an att ett svensk t ombud för en fran
sk
biogra ffirma måtte på egen bekost nad f å m edfölja pansar
kryssa ren för att ta ga biogra ffilms, afseelda för sven
sk a
biogra ftcatr a r.
8. -~:r 377. - Komm endörk aptene n Li nd ström skall,
med tillfälligt f råntr ädande af inneha fvande tjänste befattn
ing,
fr ån och med den 10 till och med den 20 dennes tjänstgöra såsom chef för sjöförsv arsdepa rtemen ttes komma
ndoexpe dit ion.
))
~:r 378. Kapten erna Stacke ll och von Fieand t skol a
fr å n och med den 12 dennes under en tid af högst
6
dagar stå till ch efen s för marinstaben förfoga nd e i Stock
holm.
9. N :r 379. - Sedan ge nom n ådigt beslut den 7
sistlidn e
april komme ndören m. m. P . •T. Dahlgr en blifvit utsedd
att i egen skap af för st e kommi ssari e å Sverig es vägnar
deltag a i utmärk arrdet af viss del af sjögrän sen mot N
or ge
m. m., skall sjömät ningsfa rty get Tärnan med erforde
rlig
besättn ing, uttage n bland den å gnistfa rty get Rota
inmönstr ade person alen, under erforde rli g tid st å till
bemälde komm endörs förfoga nde för att använd as vid
ifrågavara nde förrätt ning. I fr åga om vissa häraf föranle
dd a
utgifte r är föreskr ifvct genom n ådi gt beslut denna
dag .
~:r 380. Chef en f ör ku startill eriet har bemy ndigat s att
komme nelera 4 man st am och 8 värnpl iktiga tillhör
ande·
V axholm s kustart illerire gemen te att uneler en tid af
omkrin g sex veckor från och m ed elen 12 denn es delta
ga
i fältt elegraf kårens ballong öfning ar.
N :r 382. - Bifall till r eservun de rlöjtna nten Hjerts
teclts.
anhålla n om 17 dagars afkortn ing af nu pågåen de
r epetition söfning .
))
N : r 383. - Reser vunder löjtnan ten N ordenh aag bevilja
s·
tillst å nd att und er 2 år fr ån och med den 12 juni
1911
idka utrik es sjöfart .
))
N :r 384. - Styrma nn en af 2. gr. ·H a gström bevilja s tjänstledighe t under fyra månad er från och med den 1
juni
1911 för sjukdo m.
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N :r 386. - Komm endöre n D ahlgre n beviljas tjänstl
edigh et under tiden 9 juli-8 au gusti 1911 för hälsan s
vå rdande.
N :r 389. - Chefsi nt endent en Neuend orff skall för
ut förande af särskil dt uppdra g denna dag afresa till Karlskrona och därifrå n återres a till Stockh olm den 15
juni.
N :r 391. - Med ändrin g af g. o. n :r 360/1911 skall torpedbåt en n:r 7 i stället för torped b åten n:r 11 kl argör
as
för i nämnd a g . o. anbefa lld a expedi tion.
N :r 397. - · Komm endörk apten en Schnei dler skall i
egenskap af marina ttaolle vid Kungl. Maj :ts beskic kning
i
Paris omkrin g den 16 dennes afresa till nämnd a
plats
och anmäla sig till tjänstg öring vid beskick ningen
därstädes.
N :r 398. - Löjtna nten I sberg sk all tjänstg öra såsom
uppvaktan de hos chefen å danska pansar båten »Peder Skram
»,
som förvän tas besöka Stockh olms krigsh amn under senare
hälften af juni månad .
N :r 399. - Löjtna nten W. E. K. Lillieh öök skall tj
änst göra såsom uppvak tande hos chefen å t yska skolske
ppet
»Herth a », som förvän tas besöka Stockh olms krigsh
amn
under senare hälften af juni månad .
N :r 400. - Station sbcfälh a fv aren i Karlsk rona skall,
uta n
hinder af bestäm m elsen i punkt 7 af g. o. n:r 746/191
0, i
samban d med Kungl. Autom obilklu bbens för eståend e
m oto rbåtstä flan låta två af torped beredsk apens torped
båtar
under den 28 och 29 dennes för etaga lämpli g öfning
och
därund er p å sträcka n Karlsk rona-B ornhol m samt
Bornholm- Kalma r sund lämna uti täfling en deltaga nde
motorbåta r den hjälp, som k an påford ras.
N :r 401. - Kapten en Hafstr öm bevilja s tjänstl edighe t
för
sjukdo m under t vå m ånader fr ån och med den 21 juni
1911.
N :r 404. - A pansar båten Thule sk all komme nderas
en
Stockh olms st ation tillhör ande och till station stjänst
inskrifve n värnpl iktig läkare; skol ande nämnd a läkare
den
20 dennes å H årsfjär den emba rkera å p ansarb åten.
N :r 406. - Löjtna nten W. E. K. Lilliehö ölc bevilja s tjän
st ledighe t under tiden 8 sept ember- 15 oktobe r 1911.
N :r 407. - Löjtna nten W. E. K. Lillieh öök bevilja s
tillstånd att vid sitt bröllop i Berlin bära uniform .
N :r 408. - Med ändrin g af punkt 10 a af g. o. n :r 211/191
1
skall Karlsk rona torpedb eredsk ap från och med den
20
dennes vara förlagd i land.
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N :r 410. - Fartygsrustningar under innevarande år och
början af nästkommande år.
N :r 411. - Majoren Key skall från och med den 21 innevarande månad under erforderlig tid, dock högst tintill
tiden för regementsöfningarnas början, ställas till marinförvaltningens förfogande för att inom ämbetsverket biträda vid verkstäBandet af vissa utredningar rörande kustartilleriets minväsende.
''
K :r 412. - Löjtnanten Dahlbeck skall så snart lämpligen
ske kan afresa till Frankrike, England och Schweitz för
att under en tid af sammanl agdt högst 3 månader studera
flygkonsten och utbilda sig till förar e af aeroplan.
''
N :r 413. - Stationsbefälh afvaren i Karlskrona äger beordra en lämplig office r eller underofficer att, under en
tid af högst 14 dagar, för särskildtuppdrags utförande. i>l'söka vissa platser, hvarest af stationsbefälhafvaren utsedda värf nin gsförrätta re äro bosatta.
''
N :r 414. - Kaptenen Holmen beviljas ti llstånd att hans
son, Georg Holmen, får medfölja öfr)ingsbriggen Gladan
såsom passagerare under omkring 20 dagar.
''
N :r 417. - Vid hvarcle ra kustartilleriregementets mincringsskola må innevarande år såsom pris Yid täflingsmineringar utd e las högst 300 kronor.
K :r 418. - Ett å skjutskolans måldepå å Stockholms varf
befintligt stridsmål skall genom vadschefens i Stockholm
försorg med lämplig lä gen het försända s till artille ribofälhafvaren i Alfsborgs fästning, som skall sammansätta
och tillhandahålla detsamma högste befälhafvaren öfver
kustflottan.
23. K :r 425. - Tvenne ombud fö r Aktiebolaget Etablissement
Viking må lämnas tillfälle att under innevar ande års
skeppsgosseafd elning, torpodskolafde lni ng och kustflotta,
efter närmare öherenskommelse med Yedorbör ande befälhafvare, taga lämpliga kinematografserier öfver vid nämnda skolor och kustflotta förekommande öfningar.
26 . N:r 427. - Chefen för kustartilleriet må, oberoende af
föreskrifterna i. kustartilleriets skolreglemente, anbefalla
tillämpandet på för sök under innevarande och nästkommande år af det i han s stab utarbetare förslag till >> Bestämmelser för kustartilleriets r egementsöfningar under
å ren 1911 och 1912 >> .
N :r 428. - Vissa bestämmolser rörande utförandet inom
Malmöhu s södra, Östergötlands östra, Skaraborgs, Örebro,
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Västmanlands och Jämtlands inskrifmngsområden af fortsatta försök för att underlätta arbetet med upprättandet
af aflämningsrullor samt föreskrifter ang. dess tillämpande.
26. N :r 429. - Franska marinattacheen H. Durand må under
den 27 juni besöka flottans varf och öfriga etablissemang
i Stockholm.
27. N: r 430. - Nedannämnda officerare skola med utgången
af nästkommande september månad frånträda följand e befattn ingar, nämligen: i sjöförsvarsdeparteme ntets kommandoexpedition: kaptenen Unger såsom ad jutant; i marin staben : komm endörkapte nen af U g glas såsom chef för
mobiliserings- och statistiska afdelningen; i sjökrigsskolan: kapt onen Tamm såsom kadettofficer ; i sjökarteverket:
löjtnanten Bouvong såsom tjänstgörande officer; å Karlskrona station: kommendörkaptene n Liope såsom chef för
skoppsgossekåren, kommendörkaptenen Lenhusen såsom
chef för sjömanskå rens skolor, kommendörkapton en Åke rhi olm såsom stabschef i befälhafvancle amiralens kommen clantstab, kaptenen Nissen såsom chef för l. eldar ekompa niet, kaptenen de Brun såsom chef för 2. skeppsgossekompaniet, kapto nen Ljungqui st såsom adjutant hos stationsbefälh afvaren, kaptenen Lindstoclt såsom informationsofficer i unclerofficersskolan ; å Stockholms station:
kaptenen Dahl såsom chef för 6. matroskompaniet, kap tenon Bolinder såsom adjutant hos chefen för underofficers- och sjömanskårerna. k aptene n Xoren såsom chef för
1O. matros- och 2. ekonomi kompanierna, kaptenen Chri sterso n såsom adjutant hos stationsbefälh afvaren, löjtnanten
Ottosson såsom minofficer, löjtnanten Eget·ström och Ull derlöjtnanten Muhl såsom t jänstgörande office rare vid
skeppsgossekåren i Marstrand.
Nedannämnda tjänstebefattningar skola frå n och med
den l nästkommando oktober tillsvidare bestridas af föl j a n de officer a re, nämligen : i sjöförsva rsdopartemen tets
kornmandoexp od ition: adjutant: kaptenen Tamm: i marin förvaltningen: tjänstgörande officerare: kaptenerna Posse.
)i' oren och I acobi: i mar i nstaben: chef för mobili sc rin gsafde lningon: kommendö rk aptenen af Uggla s : chef fö r komm unikation safdeln ingen: kommendörkaptenen Posse; chef
fö r utrikesafdo lningen: komm endö rkaptenen Liepe; tjänstgöl'ande officerare: kaptPnerna Peyron och Unger; vid
sjökrigsskol an : kaelettofficer: löjtnanten Moclin; Yirl sjö-

G. O. 1911. G. O. 1911. -

XXXI .

XXX.

isell ·
karteverket: tjänstg örande officer : löjtna nte n Soot-T
en~
amiral
e
å Karlsk rona station : stabsc hef i befälh afvand
adju;
t
el
ordenf
N
en
apten
komm endan tstab: komm endörk
Aspen berg ; chef
t~nt hos station sbefäl hafvar en: kapten en
för 1.
for 1. eldare kompa net: kapten en Holme n; chef
skepps
för
ef
ch
;
Brun
de
en
handtv erksko mpani et. kapten
2.
för
chef
;
ielm
Akerh
n
aptene
endörk
komm
gossek åren:
för sjöskepps gossek ompan iet: kapten en Lindb lad ; chef
info ricllerSchne
en
apten
endörk
mansk å rens skolor : komm
W es'a
antern
löjtn
n:
sskola
fficer
unelero
i
re
ra
mation soffice
torped
ämnet
(i
ter (i styrm a nsklas sen) och Norlan der
ann
t
öj
underl
tet:
temen
ldepar
lära) ; gnisto fficer vid torpec
endörten Skarin ; ch ef för ekipag edepa rtemen tet: komm
en L u kapten en Herme lin; äldste ekipag eoffice r: kapten
des för beck ; å va rfvet med specie ll tillsyn öfver därstä
Stockå
;
der
Norlan
nten
löjtna
båtar:
attens
lagda underv
en: löjtholms station : adjuta nt hos station sbefäl hafvar
officer snanten Mörne r ; adjuta nt h os chef en för under
matro s6.
för
chef
;
Dahl
en
kapten
erna:
nskår
och sjöma
och 2.
matros
10.
komp aniet: kapten en Prytz; chef för
nt hos
adjuta
tz;
encran
Lilj
en
apten
ekono mikom p aniern a: k
tr usjöins
i
officer
äldste
berg;
O
nten
löjtna
varfsc h efen:
chef
;
Cassel
A.
I.
ment- och sjökar teförrå det: löjtna nten
apten en
för sk eppsgo ssekår en i Marst rand: komm endörk
en
kapten
iet:
ompan
gossek
skepps
5.
för
chef
Ankar crona;
åren
gosesk
skepps
Gustaf sson ; tjänstg örande officer are vid
Ternb erg.
i Marstr and: löjtna nten Cleve, under löjtna nten
den 1
med
och
från
skola
rare
office
nda
näm
Nedan
af dc
tag
undan
nästko mman de oktobe r under ett å r med
it
erhåll
lorder
genera
ade
utfärd
af
tider, då de på grund
kapten en
:
staben
marin
i
:
öra
tjänstg
ng,
enderi
komm
annan
el, EhrenSeland er, löj tnante rna A. E. O. Gir on; Wrang
underl öjtet:
teverk
sjökar
i
n;
svä rd, Dahlb eck och Burma
roffi cersunde
i
:
station
srona
Karlk
å
tröm;
nanten Grans
r vid
office
ations
s kolan: kapten en Malm gren såsom inform
gren
Malm
en
kapten
de
skolan
rsen,
reserv office rsaspi rantku
ska
prakti
den
i
icer
onsoff
kti
instru
som
ra
ö
j ä m väl tjänstg
sseeppsgo
sk
vid
utbild ningen för elever na i nämnd a kurs;
Blix och
kåren : löjtna ntern a von Arbin, Ström , Sjöber g,
Wrede :
och
Toren
und,
Biörkl
terna
öjtnan
underl
Asplun d,
å sta~
röm;
ch ef fö r torped bereds kapen : kapten en Maijst
P errna
aptene
endörk
komm
t iorren för öfrig tjänstg öring:
g,
Celsin
erna
kapten
n,
euhuse
L
W.
R.
och
ler
ron, Telanc

.Juni

»

G. D. W.
Kissen , Ljung quist och Lindst edt, löjtna ntern a
Friis
Beckltz
Schou
von
sberg,
l
i
,
Lillieh öök, Ost erman
TorP~
ist,
Lu~dqv
n,
Måhle
erus,
nn
U
n,
Hofste
von
re,
Flyga
Ca lisse n1ius, Ros, U lff och Hillm an, underl öjtn antern a
G rPfbäck.
Ström
Spens,
Enell,
,
Bager
clorff, Lindst röm,
Almgr cn.
arin,
D
,
iernin
Christ
der,
Lin
vist.
Malmq
berg,
Linder .
Nordli ng, Laure ll, Schulze, Humm el, Söderh ielm,
staolms
Stockh
å
;
Broms
och
n
Virgi
Erikso n, Thol ander,
e rg:
Wahlb
en
kapten
:
pen
edska
edber
rp
to
för
chef
tion:
en för
minof ficer: löjtna n ten Stephe nson-M öller ; å station
Ulff ,
e,
h
t
Mun
rna
aptene
endörk
komm
öfrig tjänstg öring:
Hamil ton.
Lanne rstiern a, Feych ting, de Brun och H . R.
och Chri .:
kapten erna Kraft, Arneli us, vo n Horn, Bolind er
svä rd,
Rosen
in,
Frcnd
rell,
ev
F
rg,
Ornbc
a
ter·son , löjtna ntern
ark, A rn C. F. A. Cassel , Za ncler, Wa chtme ister, Wijkm
erg, H åber ge r, Braun erhiel m, Ekebo hm , Olsson, Blomb
åftm an,
L
öm,
Hahtr
A.
G.
g,
er
Lindb
n,
kansso n, Karlso
Söderb erg,
Sch i.issler, W ern er, W. E. K. W. Li lliehöö k,
John Sch ollin, F åhroou s, Bergm an, Nerma n, Aked1 ielm,
Bahr,
von
Giron,
E.
M.
ad,
l
Sunclb
rg,
s on, K. G. Rudbe
o n, von
Wahls tr öm, Kroks teclt, Ekero th, Bouve ng, Ottoss
0l ,
Humm
nius,
Sveno
,
Kruse nstier na, Egerst röm, Ellsen
wlR
S.
,
Wallin
ck,
ri
F
,
Numa
man,
Kallcr
,
Aberg , Rosen
tnante rmt
·berg, Grönb erg, W estm an och Flory, underl öj
to n.
Hamil
Muhl,
ren,
Lindg
Uggla, Hallst röm, ;Oclqvi st,
a a f,
Gr
n,
a
Beckm
ler,
eumul
N
nberg,
Walle
us,
Laure ll, Afzeli
g.
einber
W
von der Burg, Mörne r, Ma rtin, W achtm eister,
och
m
erströ
ck
E
erg.
Lindb
von Schou ltz, Broms, Johnsson,
Färns tröm.
från och med
27. N :r 431. - Komm endörk apten en Liepe skall
a flottan s
tillhör
e
ar
illsvid
t
r
den 1 n ästkom mande oktobe
olm.
station i Stockh
från och
N :r 432. - Marin läkare stipen diaten Camit z skall
»
å verke
släkar
fartyg
som
med den 28 dennes tj änstgö ra
ndiate n
estipe
läkar
marin
för
stället
i
a
stadsf artyge t Blend
denna
med
m
sjukdo
af
grund
på
som
kog,
Lunds
K.
F.
G.
ng.
dag afgår från sagda komm enderi
n skola
N: r 433. - Nedan nämnd a civilm ilitära t j än stemä
»
f rån med utgån gen af nästko mman de septem ber m ånad
t ni nförval
marin
.i
n:
ge
t räda fö ljande befatt ningar , nämli
i n.
e
örand
tjänstg
såsom
ilsson
N
ören
gen: marin ingenj
Peters on
rna
enjöre
rining
ma
:
station
rona
Karlsk
å
;
ge)ljör
i n ge nj öroch H erl in såsom tjänstg örand e ingenj örer vid

G. O. l911. -

»

))

))

XXXII.

departement et, marinintendente n Resen såsom sjukhusi ntendent, marinintendente n P etersson såsom biträdande intendent i vadschefens expedition, marinintendente n M.
P. A. Lindahl såsom intendent å räkenskapskonto ret, marinunderintend enten Desthon såsom biträdande inte ndent
å räkenskapskonto ret ; å Stockholms station: marinunderintenclente Rh eborg såsom biträdande intende nt å räkensk<ipskon t oret.
Nedannämnda civilmilitära tjänstemän skola h å n och
med den 1 nä§_tkommande oktober tillsvidare bestrida föl j ande befattningar, nämligen: i marinförvaltnin gen: mariningenjören Knös såsom tjänstgörande ingenjör ; å K arlskrona station : mariningenjören Rinnman såsom informationsingenjör i underofficerssko lan, marinintenclente rna.
Resen, P etersson och N ordström såsom intendenter å räkenskapskontore t, marinintendente n M. P . A. Lindahl såsom biträdande intendent i vadschefens expedition, marin unelerintendente n Desthon såsom biträdande intendent å
i<twentariefö~råd et; å Stockholms station: mariningenjören Nilsson och stationsingenjör en Sparre såsom tjänstgörande ingenjörer vid ingenjördeparte mentet, marinintendenten Lunden såsom intendent å räkenskapskonto ret, ma rinintendenten Favre såsom biträdande intendent å räkenskapskontoret ; vid Vaxholms kust a rtilleriregement e : marinunderintendenten Allander såsom biträdande intendent; marinunderintende nten Rheborg skall från och med elen l
nästkommande oktober tillsvidare tillhöra- Karlskrona
kustartillerirege mente med ordinarie tjänstgörin g vid
Alfsbo rgs kustartillerideta chemang.
28. N :r 434. - Tyska marinattacheen baron K eyserlingk må
under den 30 juni besöka flottans varf och öfriga etablissemang i Stockholm.
N :r 435. - Kommenderinga r af officerare och vederlikar
»
å till rustning anbefallda fartyg.
N :r 436. - Torpedbåten n :r 71, bemannad såsom vedettbåt
»
samt utan torpedutredning , sk all ingå i årets kustflotta;
skolande sagda torpedbåt i stället för vedettbåten n :r 10
t illhöra kustflottans VII. division och dess besättning inmönstras å verkstadsfartyge t Blenda.
29. N :r 438. - Kommendörkap tenen Nordenfelt skall från och
med den 6 till och med d·e n 31 instundande juli vara fartygschef å pansarbåten Göta i stället för kommendörkaptenen de Brun, som på grund af sjukdom skall från
sagda kommendering afgå med utgången af den 5 juli.
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29. N :r 440. - Alfsborgs kustartillerideta schcmang skall frå n
och med den 1 nästkommande oktober t illsvidare ökas med·
1 subalternofficer , 1 underoffic er vid a rtilleriafdetning en
och 2 underofficerare vid minörafdelninge n.
N :r 441. - Bemyndigande för chefen för Vaxholms kust»
artilleriregemen te att, under den tid förste läkaren seTterbom åtnjuter semester, träffa aftal med lämplig läkare
om tjänstgöring vid regementet.
:JO. K :r 442. - Förste marinintendente n Ne uendorff skall under marinöfverinten denten Lindberg beviljad tjänstledighet från och med den 7 till och med den 15 instundande
juli utöfva chefsskapet för marinintendentu rkåren med
expeditionen för lagd i Karlskrona; marinintendente n Lagerholm sk all under marinintendente n Fogelberg beviljad semester under instundande juli månad tjänstgöra som
marinöfverinten dentsassist ent.
N :r 443. - Kommendörkap tenen Helin skall afresa till
>>
Berlin för att under högst fem dagars vistelse därstädes·
och vid W annsee från och med den 6 instundande juli taga
kännedom om en i Tyskland gjord uppfinning, benämnd
teledynamo.
N :r 444. - Bifall till vadschefens i Karlskrona anhållan
»
att tvenne mariningenjörer i flottans reserv måtte tillåtas
att under tillfällig anställning vid Karlskrona varf bära
uniform.
N :r 445. - Marinöfverinten denten Lindberg beviljas utri>>
kes tjänstledighet under 9 dagar från och med den 7
juli l911.
l. N :r 446. - Chefsfartyg et Drott skall klargöras för omkring 8 daga rs expedition.
3. N:r 449. - Instruktion för chefen å Drott.
4. N :r 450. - En med vattenrörpannor försedd 1. kl. torpedbåt, som af vadschefen i Karlskrona bestämmes, sk all
fr ån och med den lO dennes under en tid af 2 månader
stå till chefens för sjömanskårens skolor i Karlskrona förfo gande för öfning af beväring; skolande samtidigt å torpedbåten öfvas i punkt 3 nedan nämndt, Karlskrona station tillhörande stammanskap m. m.
5. N:r 451. - Följande officerare skola tjänstgöra som fartygschefer å torpedbåten n :r 83 löjtnanten Bergman, å
torpedbåten n :r 81 löj tnanten Sehollin, å torpedbåten n :r
79 löjtnanten N. E. Giron.
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N :r 453. - De i kanonbåten Skaguls nuvarande proYisoriska bestyckning i stället för 2 st. kulsprutor och 1 st.
15 cm. k. M/.83 med lavettage ingående 2 st. 57 mm. k.
M/89 B och 1 st. 12 cm. k. M/94 med tillhörande lavettage
skol a tillsvidare, så länge de ej äro för annat ändam:'tl
erforderliga kva rstå å nämnda fartyg.
N :r 455. - Kommendering af officerare och vederlikar i
anbefallda staber eller å t ill rustning anbefallda fartyg
m. m.
N :r 456. - Den i kustflottan ingående jagaren skall vara
Magne och den i skoleskadern ingående skall vara Vidar.
N :r 457. - Kommendören Ekström, kaptenen de Broen,
marindirektören Falkman och marinintendenten Lagerholm skola från och med den 18 dennes till tiden för
kustflottans början - de af nämnda personer, som tillhöra Stockholms station, under tiden från och med 1.8
till och med den 23 dennes med bibehållande af innehufvande befattningar - stå till nämnde högste befälhaivare ns öfver innevarande års kustflo ttas förfogan dc; kaptenen de Broen skall från och med den 14
till och med den 17 dennes stå till nämnde eskaderchefens
för innevarande års skoleskader förfogande.
N :r 458. - Tillägg till instruktion för afdelningschefen för
undervattensbåtskolafdelningen.
N :r 459.
Instruktion för chefen för Kungl. Sjökrigsskolan.
Tillägg till instruktion för afdelningschefen
N:r 460.
för skeppsgosseafdelningen.
N:r 462. - Värnpliktige n:r F 93 "/19lo Gustafsson, hvilken för närvarande såsom icke vapenför fullgör honom
i fredstid åliggande fö rsta tjänstgöring vid Kungl. Vaxholms kustartilleriregemente, skall utan hinder af g. o.
n:r 1/1911 fullgöra hela den honom i fredstid åliggande
tjänstgöringen i en följ d.
N :r 463. - Kaptenen Gisiko skall deltaga uti de fältöfningar för generalstaben, hvilka komma att äga rum inom
Östergötlands län under tiden från och med den 31 denn•~s
till och med den 4 instundande augusti.
N :r 464. - Kommendören Lagercrantz beviljas tjänstl•Y
dighet under tiden den 13 juli-10 augusti 1911.
N :r 465. - Fastställelse af personalfördelningstablåer för
tiden augusti-november 1911.
N:r 469.- öfverstelöjtnanten Bolling beviljas tjänstledig-
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het från sin befattning såsom kommendant
Ålfsborg&
fästning under tiden 18 juli-3 augusti 1911.
~:r 470. Underlöjtnanten Muhl beviljas 2 månaders
tjänstledighet från och med den 18 juli 1911 för sjukdom.
N :r 472. - Unelerlöjtnanterna Gyllencreutz och Dölling
skola från och med den 1 nästkommande augusti, •Jen
förre till och med den 31 samma månad, den senare till
och med den 13 därpå följande september för sin utbildning tjänstgöra å stridsfartyg under innevarande års kustflotta, och skola bemälda officerare förstnämnda dag i
Karlskrona embarkera å de fartyg, som högste befälhatvaren öfver kustflottan bestämmer.
;{:r 473. - Tillägg till den till efterrättelse anbefallda
>>Tabell utvisande högsta antalet handminor, kontraminerings- och tillfällig sprängningsmateriel, som vid flottansskolor och öfningar må förbrukas>>.
N :r 474. - Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott.
~:r 476. Bifall till vadschefens i Karlskrona anhållan
att danske undersåten Seligman får besöka Karlskrona
N :r 477. - Fastställda formulär, att tillsvidare tillämpas,
till: uppgift å militärpersonalen (form. 8 a och b), uppgift å tillkomst och afgång m. m. inom sjömanskåren
(form _ 8 c) , sammandrag af dagrapporterna (form. 18),
ekonomidagrapport (form. 25), militär dagrapport (form.
26) och generaluppgift (uppgift) å bemanningen (form. 6).
N :r 478. - Fastställelse af >> Krigsöfningsinstruktionen för
marinen (M K I), 1911 års upplaga>>.
N :r 479. - Fastställelse af nya värnpliktsofrmulär.
N:r 480. -Undervattensbåten n:r 4 skall snarast möjligt
utgå ur undervattensbåtskolafclelningen, afrustas och förläggas i 2. beredskap; undervattensbåten n :r 3 skall rustas
och i stället för ofvannämnda undervattensbåt ingå i under vattens b å tskolafdel ni n gen.
~:r 481. - Kaptenen Tollsten skall i stället för kaptenen
Eolmberg vara fartygschef å kanonbåten Urd under detta
fartygs genom g. o. n :r 410/1911 punkt 1 a anbefallda expedition; skolande kapten Tollsten den 31 dennes öfvertaga
befälet öfver kanonbåten; m. m.
N :r 482. - Kommendörkaptenen Lindström skall, med tillfälligt frånträdande af innehafvande befattning, från och
med den 27 dennes under den tid kommendörkaptenen
Sparre af sjökommendering är förhindrad att tjänstgöra såsom chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition tjänstgöra såsom chef för nämnda expedition.
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18. · X :r 485. - Besättningsli stan för enhvar af pansarbåtarn a
Aran, Wasa och Tapperheten skall under innevarande års
kustflotta minskas med: 1 torpedeldare, stam, korpral eller
1. klass sjöman, 1 torpedeldare, stam, 2. eller 3. klass
sjöman och 1 torpedeldare, 3. klass sjöman, stam eller
värpliktig; pansarbåten Arans besättningsli sta skall under
ofvannämnda expedition ökas med 5 Karlskrona station
tillhörande musikkonstap lar eller förrådskonsta plar , hvilka utbildats såsom hornblåsare, eller hornblåsare.
>>
K :r 487. - Komm endörkaptene n W achtm eister och kaptenen Peyron ha i nåder tillåtits bära den med anledning
af Konungens af England kröning instiftade medalj.
20. N :r 488. - Kaptenerna Rib en och Gustafsson skola, för
att biträda vid utarbetandet af generalrappo rt från innevarande års kusteskader, från och med den 2 till och med
den 20 instundande augusti stå till kommendöre n af Klints
förfogande i Stockholm.
»
K: r 489- Bifall till eskaderchefe n för kusteskadern , kom mendören af Klints anhållan att und er tiden 2- 20 augusti
f ä disponera sin dagliga tjänstgöringstid för utarbetande
af generalrappo rt.
»
N :r 490. - Kommendöre n af Klints anhållan om tjänstledighet under tiden 21 augusti-l oktober 1911 föranleder
ej någon åtgärd.
»
N :r 491. - Kurs för utbildning af gnistofficera re skall
anordnas vid Stockholms station instundande höst; kursen
skall taga sin början den 2 oktober och afslutas senast
den 15 november; kaptenen Akerblom skall vara ledare
för kursen; följande officerare skola såsom elever deltaga
i densamma: från flottan : löjtnanterna Braunerhielm , Lilliehöök och S. G. C. Ulff, underlöjtnan terna Calissendorff ,
Odqvist och N ordlin g ; från kustartillerie t: löjtnanten
Leijström, underlöjtnan ten Allbrandt.
»
N :r 492. - Instruktion för högst e befälhafvare n öfver
kustflottan.
»
N :r 493. - Reservunderl öjtnanten Hessing beviljas tillst ä nd att under ett år fr ån och med den 1 augusti 1911
idka utrikes sjöfart.
21. N :r 496. - Bifall till chefens för sjökrigshögsk olan anh ållan om att vissa kartor öfver kustpositione rna mätte
till sjökrigshögsk olan öfverlämnas.
N :r 497. - Kaptenen T amm bevilj as utrikes tjänstledighet efter slutad kommenderin g å k anonbåten Slcagul till
och med den 30 september 1911.
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24 . X :r 499. - K omm endörkaptene n Schnei dle r h ar tillå t its
att bä ra offic erstecknet af H ederslegionen .
»
N :r 500. - Löjtnanten W etters anbef allda tjänstgöring å
torpedkryssa ren P silander skall taga sin börjand den 3I
dennes.
»
N :r 503. - Panasrbäten Oscar II skall klargöras för at t i
slutet af instundande augusti månad kunna utgå på omkring 10 dagars exepedition m. m.
25. N :r 504. - Gene ralord ern bifogade fördelningsbö cker sk ola
på försök tillämpas ombord å åtskillig a fartyg m . m.
»
N :r 505. - Löjtnanten F evrell skall på grund af sjukdom
afgå från sin kommenderin g å pansarb åten Göta ; k aptene n
Malmgren skall vara kommender ad officer (A 0) å nämnda pansarbåt under dess g enom g. o. n :r 410/1911 punkt 1 a
anbefalld a expedition.
»
N :r 506. - Högste befälhafvaren s öfver kustflottan anbefallda stab skall ökas med en stabsauditör; skolande
auditören de M a n~ till och med den 18 augusti samt audi tören i flottan Collin från och med den 19 samma månad
vara stabsauditör i nämnda stab.
»
N :r 508. - Instruktion för chefen å pansarbåten Oscar II.
26. N :r 509. - Afslag å anhållan fr ån korpralen n:r 7 Lilj a
vid Vaxholms kustartillerir egemente om tjänstledighe t under tiden l augllsti-31 oktober 1911.
27. N :r 513. - Sedan underrättelse ingått därom, att ett
planlagdt besök i Göteborgs krigshamn under innevarande
års sommar af f artyg tillhörande brittiska Atlanterflott an
och femt e kryssareskad ern blifvit inställdt, skall punkt 5
i högste befälhafvare n öfver kustflottan anbefalld instr~k
tion ur sagda instruktion utgå.
28. N :r 515. - Föreskrift angående signalprof för och tilldelande af belöning åt en gnistmatros, som i korpralskurs
för gnistmatrose r erhållit betyget 9.
29 . N :r 517. - I krigsöfning innevarande år vid Karlskron a
fästning skola från marinen deltaga: kustflottan, pansarbåten Thordön, K arlskron a fästning med torpedpiketen ,
K a rlskrona kustartillerir egementes hufvudstyrka samt del
af kustsig nal väsendet ;
f rån ar men skola deltag a : Kronob ergs regementes beYäringsrekry tsk ola, Karlskrona grenadjärreg emente, Göta
ingenjörsk å rs 5. (fä stningsingen jör-)kompani samt en fäl tk anondivision från W endes artilleriregem ente.
»
K :r 520. - Pansarbåten Thordön sk all rustas f ör att i
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början af nästkommande september deltaga i krigsöfning
\·id Karlskrona fästning; kommendörkaptenen Lannerstierna skall tjänstgöra såsom fartygschef; kaptenen H. C. F.
af Klercker skall tjänstgöra såsom sekond m. m.
.'\: r 521. - Kungl. Majt har med anledning af klagomål
anfö rda af underofficerskorprale n vid 5. matroskompaniet
n :r 58 J onasson vid årsmö nstri ng med sjömanskåren i
Karlskrona den 22 april 1911, i nåder befallt, att J onasson
skall för sin tjänstgöring under tiden 16 november 19108 april 1911 å pansarbåten Tapperh eten erhålla tjänstbarhets betyg, som angifver huru han utfört sina åligganden
så som vakthai vande underofficerskorpral ombord och att
detta betyg skall, i stället för det förut satta betyget, genom försorg af fartygschefen under ifrågavarande expE:dition, införas i vederbörlig kolumn af förhållningsboken,.
skolande i kolumnen för befattning för samma tid införas:
>>Yakthafvande underofficerskorpral» , hvarjämte uti en anmärkning skall i boken angifvas, att J onasson varit kommenderad såsom g ni ststyrman, men icke tjänstgjort i denna befattning, utan i stället genomgått repetitionskurs vid
gniststation och därvid såsom slutbetyg erhållit betyget 5.
Det af J onasson anförda klagomålet angående under l!rågavarande expedition erhållet uppförandebetyg föranleder
icke någon åtgärd.
:-J :r 522. - Kommenderingar till samt bestämmelser om
krigsöfningen vid Karlskrona fästning.
Svenska segelsällskapets anhållan att under
~:r 523. tiden 5-10 augusti 1911 få disponera en kårronbåt ellet·
annat lämpligt fartyg föranleder ej till någon åtgärd.
:-J :r 524. - Logementsfartyget Freja skall förläggas unrler reparation.
.'\: r 530. - Löjtnanten A :son Tohnson har tillåtits bära
riddartecknet af Frälsarorden.
.'\:r 531. - Torpedbåten n:r 7 skall förläggas under repa ration.
X:r 532. - En musikkår om 13 man j ämte musikdirektör från Stockholm s station skall den 26 inneYa rande månad p å eftermidd age n i Karlskrona embark er a å pansarbåten Oscar II.
S :r 533. - Kaptenen von Sydow skal l för utförande af
vissa förarbeten för pansarbåten Oscar Il :s anbefallda expedition inställa sig i Karlsk rona den 22 innevarande månad på för middagen.
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S :r 534. - Löjtnanten Dahlbeck skall, efter att i utlan det hafva afslutat sin nu pågående utbildning såsom fö rare af aeroplan , så snart lämpligen ske kan återvänd:t
till Sverige och därefter på lämplig plats inom landet
verkställa inflygningen af till hans förfogande ställdt
aeroplan .
N:r 535. - Värnpliktige n:r F 84 "/.,10 Eriksson, h vilken
för närvarande såsom icke vapenför fullgör honom i fr edstid åliggande första tjänstgöring vid Vaxholm s kustartil lerircgementc, skall utan hinder af g. o. n :r 1/1911 fullgö ra hel a den honom i fredstid åliggande tjänstgöringen
i en följd.
Chefsfartyget Drott skall a frustas. afmön stras
~:r 536. och förlä ggas i 2. beredskap.
N:r 537. - Andring i instruktion för chefen å pansarbåten Oscar H.
:-J :r 538. - Andring i instruktion för afdelnin gschden
för skcppsgosseafdclning en.
N :r 540. - Bifall till stationsbefälhafvaren s i Stockholn1
anhållan att därvarande gniststation Jllåtte i och för Yissa
ändringsa rbetens ut förande hållas stängel under högst t re
<lagar :från och med den •;, 1911.
N :r 54 l. - Bifall till marinöfveri ntendenten Lind bergs.
anh åll an att unde r semcstE'r från och med den 11 augusti
till och med den 3 september 1911 få vistas utrikes .
N :r 542. - Den föreskrift om in- och utryckningsdagar för
r epetitionsöfning, som utfärdats för kust artilleriet tillhörande, år 1908 in skrifna och med dem tjänstgöringsskyldiga värnpliktiga, skall icke gälla sådana värnpliktiga ,
hvilka inneh aft fast anställning Yid hären eller flottan
eller Yid härens eller flottans r eserv under minst tre år.
:-J :r 543. - Chefen för marinstaben och chefen för kustartilleriet skola när va r a vid krig·söfningen vid Karlskrona
fästning den B- H nästkommande september.
N :r 544. - Kaptenen Lindtsedt skall f r ån och med den
5 nästkommand e september under förestående krigsöfning
vid Karlskrona fästning tjänstgö r a i befälhafvande ami ralens i Karlskrona kommendantstab.
N :r 546. - F. d. kaptenen Rosensvärd må under ett år
från och med den 1 nästkommande oktober förordnas såsom befälhaJvare för Karlskrona sjörullförin gsområde.
N:r 547. - Utan hinder af nu gällande bestämmelser för
stridsberedskap i Bevakningsinstruktio n för Flottan III
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kustpositions bevakning Bil. I, Artilleriexercisreglement~
för kustartilleriet Bil. 9 samt Strålkastarreglement e for
kustartilleriet § 2, skall af chefen för kustartilleriet utarbetadt >>Förslag till stridsberedskapsbestä mmelser för kusta rtilleriet>> på försök tillämpas under innevarande års regementsöfningar, ägande chefen för kustartilleriet att efter öfningarnas ·slut · inkomma med af detsamma föran ledt yttrande.
K :r 548. - Amerikanske undersåten C. J. Lindblad m å
under innevarande månad besöka Karlskrona varf.
N :r 550. - Den i g. o. n :r 532/1911 anbefallda musikk å r
från Stockholms station, som den 26 dennes skall embarkera å pansarbåten Oscar II, skall ökas med 3 man.
N :r 551. - J agaren Ragnar skall detacheras från kustflottan för eskort vid H. M. Konungens för estående färd
med pansarbåten Oscar II till T yskland.
K :r 553. - Officerare och kadetter tillhörande italienska
skolfartyget Etna må under loppet af innevarande månad
besöka Stockholms varf.
K :r 555. - Med än dring af g. o. n:r 455/1911 punkt a)
s kall kaptenen L eche i stället för kapten en Holmgren
tjänstgöra såsom sekond å pansarbåten Thule under detta
fartygs anbefallda expedition.
N :r 557. - Mariningenjören Halldin skall tjänstgöra såsom fartygsingenjör å pansarbåten Thule under dess anbefallda expedition å skoleskadern.
N :r 558. - Af vid Stockholms station tjänstgörande värnpliktiga teknike r skola 6 uttagas för underbefälsutbildning; de sålunda uttagna skola från och med den 1 nästkommande september vid Karlskrona varfs ingenjörsdepart e ment erhålla den fö rberedande utbildning, som kan anses erforde rlig, på det att de, efter genomgången underbefälskurs å pansarbåten Oscar II under detta fartygs genom g. o. n:r 410/1911 anbefallda expedition, må kunn<t
tjänstgöra ombord i stället för maskinister, stam.
K:r 559.- Värnpliktige n:r F 1756 " /,... Hägglund, h vi lken för närvarande såsom icke vapenför full gör honom i
fredstid åliggande första tjänstgöring vid Kungl. Vaxholms kustartille riregemente, skall utan hinder af g. o.
n :r 1/1911 fullgöra hela den honom i fredstid åliggande
tjänstgöringen i en följd.
N :r 560. - Ordern om j agaren R agnars eskorteringsupp drag modifieras därhän att fartyget skall kl. sex eftermiddagen den 26 dennes befi nna sig vid Solliden på Ola nd.
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N :r 561. - Afslag å löjtnanten vid kustartilleriet K ord becks an h ållan att få följ a unde rvisni nge n och öfninga rna
vid Fussartillerie-Schiesz schule i J u ter bog, lärokursen l
oktober-18 december 1911.
»
N :r 562. - K a nonbåten Skagul samt to rpedb åtarna Virgo
och Mira skola, sedan å sagda fartyg förlagd skola för
sjökadetter afslutats, afrustas, afmönstras och förläggas i
2. be redskap å Karlskrona station.
»
K :r 563. - Bifall till stationsbefälhafvar ens i St ockholm
a nhållan att 1 t ekniker och 2 elektratekniker måtte få
fullgöra sin vapenöfning å Karlskrona station.
· 17. N:r 565. - Med ändring af g. o. n:r 102/1911 har närslutn a fr edsbesättn ingslista för Väst r a Hästholmsfort f astställts.
K :r 566. Engelske marinattachen härstädes, captain
Aubrey Smith, må besöka flottans varf i Stockholm den
19 och i Karlskrona den 22 inneva rande månad.
18. N :r 567. N cdhalande af befälstecken, afmöst rin g m.
m. af sjöstyrkor.
>>
N :r 568. - Instruktion för eskaderch efen för skoleskade rn.
>>
X :r 569. - I och för förarbeten för skoleskadern sk all
nedannämnd personal ställas till eskade rchefens förfogan dc i sjökat·teverkets lokal nämligen ,från och med den tl
se pte mbe r: stabsintendenten i eskade rchefen s stab: från
och med den 15 september: flagg adjutanterna i eikaderchefens stab; samt från och med den 16 september kl.
10 f. m .: för skjutskolan afsedt instruktionsbefäl och instruktionsunde rb efäl i den mån innehafvande tjänstgörin g
det medgifver, elj es så snart däreft er ske kan.
>>
N :r 570. - Bifall till anhållan att skeppsgossarna n :r 97
Hedlund, 142 Torstensson och 51 Pohl måtte blifva k a rl skrifna till Stockholms station .
N :r 571. - Afslag å anhållan att skeppsgossa rna n :r 14
Wijnbladh, 60 Eklund, 5 Hedlund, 171 .Tansson och 134
Hagbe rg att vid karlskr·ifning blifva placerade å Stockholms station.
19. X :r 572. - För uppbördselektriker afsedel kurs i mode rn a
eld ledningsanordningar skall anordnas å Karlskrona st at ions va rf under inseende af varfschefen ; såsom ledare för
k urse n skall t jänstgöra elektroingenjören Christofferson.
»
K :r 574. - Marinläkaren Liljenroth skall tjänstgöra Yid
Vaxholms kustartilleriregement e från och med elen 23
nugusti till och med el en 21 september innevarande år.
16.
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X :r 577. - Med ändring af mom. 2, anrda punkten. i genom g. o. n :r 459/:1.911 anbefalld instruktion för chef 0 n
för sjökrigsskolan skall kanonbåten Skagul den 30 i.nnovarande aug usti på eftermiddagen befinna sig i Karlskrona.
22. X : r 582 . - Föreskrifterna i §§ :1.3 och :1.4 af regleme nte
för marinen Del II, angående förande af befälstecken,
skola icke under den anbefallda krigsöfningen Yicl Karlskrona fä stning ti llämpas med afseende å do personer,
som utan att deltaga i krigsöfningen vid elensamma i
tjänsten närvara.
~:r 583. Kommendörkaptenen Ericson skall merl ut·
gå ngen af den 15 nästkommande septembe r fr å nträelit
chefsskapet å pan sarbåten Svea, h vilket fr ån och m0cl
<len 16 september öfvertages af sekonden, kaptenen Stark.
X :r 584. - Ohe rst elöjtnanten Bolling skall, und er elen anbefallda krigsöfningen vid Karlskrona fästning·, tj ä nstgöra såsom biträdande stridsdomare vid Blå st ryka ; bptenen \Viclmark skall under samma krigsöfnin g tjänstgör a såsom adjutant hos öfverstelöjtnant Bolling ; nu nämnda office rare skola den 5 nästkommande se ptemlwr kl.
12 mi. del. i K a riskrona anmäla sig hos ledaren .
>>
N :r 586. Kaptenen vid Upplanels artilleriregemente
Swa rtz må emba rkorad å torpedbåt på egen bekostnad
följa ku stflottan s öfningar under tiden från och med den
2 nästkommande september till och rnecl dagen för kritikens öfver krigsöfningen h ållande.
2:). ~:r 587. - :Mariningenjören Hök skall ställas till marinförntltn ingens förfogande under en tid af högst tio dagar från och m ed elen 24 dennes, för att biträda vid uppgörande af' för slag till elektrisk belysningsanordning i
Alfsborgs fästning.
» X :r 589. - I-I. M. Konungen samt eventuellt ä h en H . :YL
Drottningen och H . K. H. Hertiginnan af Söderman land
komma att elen 8 nästkommande september anlända t ill
Karlskrona kl. 9 t . 45 m. f. m. mod nattåget från Stockholm för att närvara vid den anbefallda krigsöfningen.
~:r 592. Vid antagning af skeppsgossar till skeppsgossekåren i Karlskrona den 3 nästkommand e september
må tillhopa vid båda station erna antagas :1.2:1. gossar, på
det att kåren eft er sk edd karlskrifning skall uppgå till
400 effektiva nummer; ansökningar för inträde vid nämn da skeppsgossekår må inlämnas intill den 25 instundande
september.
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K :r 593. - Mari nläkaren EYancl c r skall tjänstgöra vit!
flottans station i s t ockhol m från och med elen 28 in ll!' varancle månad till och med elen 9 nästkommande se ptember ; dock att därigenom någon kostnad f ör statsve rkd
icke uppstår.
K :r 595. - Chefsfartyget Drott skall klargöra s för omkring :1.2 dagars expedition ; fartygschefen skall hissa sitt
befälst ecken den 4 nästkommande september och farty get
· inmönstras den 5 samma månad; fartygets besättningslista
skall under denna expedition ökas m ed 6 st. musikkonstaplar, såsom hornblåsare utbildade för rådskonstaplar PIler hornblåsare.
N :r 596. - Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott.
N :r 597. - Torpedbåtarna Gonclul och Guclur skola från
och med elen 1.4 till och med elen 26 instundande septem ber stå till chefens för Karlskrona kustartilleriregement e
förfogande; torpedbåtarna n:r 79 och 83 skol a efter återkomsten från kustflottan till Stockholms .station fortfa rande va ra rustade för att från och med elen :1.6 till och
med den 26 september stå till chefens .för Vaxholms ku startilleriregementes förfogande; fartygschefer å nämnda
torpedbåtar skola vara : Gonclul: löjtnanten C. :F. A. Cassel; Gudur: löjtnanten Sjöberg; n:r 79 : löjtnanten :M. E.
Giron: n :r 83: löjtnanten Bergman.
N :r 598. - Kommendörkaptenen Lanne rstiorna skall va ra
medlem i elen antagningskommissio n, som inneva rande å r
ska ll afgifva förslag till antagning af marinintenclentselever, marinläkarne "Widstrand, Bostt·öm och BoiYee skol a
utgöra elen nämnd, som skall verkställa kroppsunde rsök ning å de personer, hvilka innevarande år söka anställ ning som marinintendentseleve r.
N :r 600. - Underlöjtnan ten Ternberg skall efter afslu b.Ll
kommendering å öfningsbriggen Falken till och med den
30 nästkommande september tjänstgöra vid skeppsgoSSf'kårcn i Marstrand.
K :r 60:1.. - Löjtnanten Palm skall under ticlen från oc h
med elen lO nästkommande oktober t ill och med elen 1O
nätskommande april vid »Königliche Technische I-Iochschule» och vid »Königlisches Materialprufungsamt» i
Berlin genomgå kurs i m etallografi och eventuellt i sådana andra för kontrollofficer behöfliga .ämnen, som samtidigt kunna ~edhinnas, äfvensom i materialprofning.
N :r 603. - Med anledning af att § 27 mom. 3 värnplikts-
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lagen erhållit ändrad lydelse genom lag den 13 juli 19U
om ändrad lydelse af vissa delar af värnpliktslagen elen
14 juni 1901, skall g. o. n :r 683/1910, bil. 1 a), § 18 h af va.
följande förändrade lydelse: »Därest värnpliktig, på grun d
af att han under pågående tjänstgöring blifvit fälld till
straff för rymning eller för olofligt undanhållande af
minst ett dygns varaktighet eller a t t tjänstgöringen afbrutits för verkställighet af straffarbete eller omedelbart.
ådömdt fängelsestraff, är skyldig kvarstå i tjänstgöring
efter öfrigas utryckning, skall vederbörande befälhafvare
om möjligt snarast en vecka före fastställd utryckningsdag till chefen för underofficers- och sjömanskårerena
uppgifva den tid sådan värnpliktig varit rymd eller olofligt undanhållen eller tjänstgöringen för honom sålunda
Yarit afbruten, skolande rymningstid härvid räknas från
den tidpunkt, på afvikningen ägde rum eller undanhållningen tog sin början.>>
26. N :r 607. - Löjtnanten Schollins anbefallda tjänstgöring
å kanonbåten Skagul skall taga sin början vid fartygets.
ankomst till Stockholm.
>> · N :r 608. ~ Kaptenen Holmen skall i stället för insjuknade kaptenen H. C. F. af Klercker tjänstgöra såsom sekond å pansarbåten Thordön å detta fartygs anbefallda
expedition.
>>
K :r 609. - Löjtnanten vid tsyka artilleriregementet >>von.
Hindersim n:r 2 A. Justrow har tillåtits att den 28 dennes åse öfningarna med ballongparken vid Vaxholms och
Oscar-Fredriksborgs fästning, äfvensom att därvid besöka
kustartilleriets i närheten af Oscar-Fredriksborgs fort belägna kasernetablissement.
» )i :r 610. - Afslag å underlöjtnanten Martins anhållan om
tjänstledighet för idkande af ryska språkstudier.
»
K :r 612. - N edannämnd t till skoleskadern afse dt instrul;;:tionsbefäl, skall från och med den 18 nästkommande september tjänstgöra å nedanstående skoleskadern ti llhörande fartyg under anbefalld gång från Karlskrona till Hårsfjärden , nämligen: å pansarbåten Thule: löjtnanterna
Må len och Torelins samt underlöjtnanten T oren: å torpeclkryssaren Psilander: . underlöjtnanten W rede.
>>
N :r 613. - Kommendörkaptenen Hermelin skall från och
med elen 1 nästkommande september under en tid af högst
sex dagar stå till varfschefens i Karlskrona förfogande.
>>
K
614. - En i tyska firman Stettiner Maschi n en b au
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.Actien-Gescllschaft Vulcans tjänst varande ingenjör eller
arbetsledare må för deltagande i den inre besiktningen af
jagaren Hugins turbiner under erforderlig tid äga tillträde till Stockholms varf.
N :r 621. - Löjtnanten I. A. Cassel skall från och med
den 18 nästkommande september tjänstgöra såsom fartygschef å ångfa rtyget Sköldmön i stället för löjtnanten
K. G. Rudberg, som med den 17 samma månad från sagda
kommende ring afgår.
N :r 624. - Med upphäfvande af g. o. n :r 204/1908 skall bilagda Skjutinstruktion för flottan , a rtilleri (ASI) från
och med elen 15 näs tkommande septembl'r tills vidare på
försök tillämpas.
N :r 625. - N edanstående marinläkare skola innevarande
år afresa till utlandet för att i enlighet med de närmare
f ö res k r ifter. som ma r i nöfverl äkaren meddelar, idka studier:
marinläkaren Dahlman i Tyskland med afresa elen 1 oktober och återkomst elen 1 december, marinläkaren Evander
i Tyskland och Osterrike med afresa den l oktober och
återkomst den l december.
N :r 627. - Bestämmelser, utöfver h vad gällande skolreglemente föreskrifver, hvilka skola lända till efterrättelse
uneler den tid fastställd Skjutinstruktion för flottan, artilleri (ASI), på försök tillämpas.
N :r 628. - Båtsmännen vid Bohus 1. kompani n :r 61 Sabel, 105 Bergström och 136 Munkberg skola från och med
den 15 nästkommande september intill elen tid år 1912, då
skeppsgossekåre ns i Marstrand öfningar till sjöss taga sin
början, tjänstgöra vid nämnda kår för att därstädes bestrida vakthållning och utföra handräckningsgöromåL
N :r 631.. - Med ändring af g.o. n:r 522/191.1. punkt l b)
skall kommendörkaptenen Gyllenkrok i stället för insjuknade kommendörkaptenen af Ugglas tjänstgöra i ledarens
af krigsöfningen vid Karlskrona fästning stab. Kaptenen
Unger sk.all jämväl tjänstgöra i nämnda stab.
N :r 632. - Kaptenen Grafström skall för vidtagande af
erforderliga förberedande åtgärder för innevarande ars
speciella signalskola från och med den 15 till och med
den 18 dennes tjänstgöra å Karlskrona station.
N :r 633. - Reservunderlöjtnanten Busck beviljas tillstånd
att uneler två år, räknadt från och med elen 15 september
l9ll, få idka utrikes sjöfart.
N :r 686. - Under årets skoleskader skall, för öfningarnas
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bef rämjande, här nedan upptagen artillerimateriel tilldelas och apteras å nedannämnda fartyg, nämligen: 2 st.
6,, mm. k ulspruto r M/10 å jagaren Vidar, samt 4 st. kolsy r egevä r, 2 apt er ade å torpedbåten Kapella och 2 apterade å torpedbåten Rigel, af hvilka kolsyregevär 2 skol a
utlämnas från Karlskro n a stntion och 2 fr ån Stockholms
station.
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7. N :r 638. - Löjtnanten Dahlbeck beviljas ytterligare tjänstLedighet unde r tiden 7 september- 15 november 1911 för
att in- och utrikes vid:1 re u tbi lcl:1 sig till förare af aeroplan .
N :r 639. - Löjtnanten Iohnson beviljas t illstånd att vid
ett bröllop i Berlin bära uniform.
N :r 640. - Afslag å un derlöjtnanten Eneils a nhållan om
tjänstledighet eft er 1911 års kustflottas slut till början
af kommende ring å logementsfartyget Stockholm under
Karlskrona rekrytafdelning.
9. N :r 643. - Kommendören Ekström, marindirektören Falkman samt marinintendenten L age rholm skola, i och för
ut a rbetande af föreskr ifven generalrapport, ställas till
konter amiralen Vv. Dyr ssens förfogande i Stockholm fr ån
och med den 25 till och med den 30 dennes; - divisionsingenjören, mariningenjören Lindbeck skall efter nedhal andet af divisionschefstecknet fortfarande tjänstgöra å
jagaren Vidar till dennes ankomst till Stockholm.
>> N :r 644. - Miningenjören H ök skall ställas till marinför valt ningens fö rfogande under en tid af högst 10 dag ar
f r ån och med den 12 dennes för att biträda vid arbetet
för fortsättande och afslutande af elektrisk be"lysningsari ordning i Alfsborgs fästning.
>> · N :r 645. - Marinunderintendenten Rheborg, som beordrats t ill tjäntsgöring vid Alfsborgs kustartilleridetachement skall, för att lämnas tillfälle taga kännedom om
göromålen inom fäst ningen s och det där förlagda ku st a rtilleri regeme ntets intendentur från och med den 11 dennes under en tid af högst 14 dagar t illfälligt tjänstgöra
såsom biträdande intendent vid Vaxholms kustartillerir egeme nte.
>> N :r 646. - Kaptenen Stackell beviljas tillstånd att vid
ett bröllop i Berlin bära uniform.
12. N :r 647. - Chefsfartyget Drott skall af rust as, afmönstras
och förläggas i 2. beredskap.
>>
N :r 651. - Löjtnanten I sberg har tillåtits bära riddartecknet af Dannebrogsorclen.
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N :r 652. - Torpedbåten n :r 11 skall förläggas under reparation.
15. N:r 657. - Marinläkaren Norberg skall tjänstgöra vid
Vaxholms kustartilleriregemente från och med den 22 september till och med den 21 oktober innevarande år .
N :r 658. - Kaptenen Iacobi skall med utgången af den
18 innevarande månad afgå från anbefalld kommendering
såsom fa rtygsch ef å undervattensbåten H valen, skolande
chefsskapet öfver sagda und ervattensbåt från och med elen
19 samm a månad öfvertagas af kommend erade officeren,
underlöjtnanten Lindström ; löjtnanten A. P . N or lander
sk all afgå f r ån anbefalld kommendering till året s signalskol a . Seclan tillstånd utverkats för kaptenen Iacobi
och löjtnanten N orlancler att Yicl >>Accu mulatore nfabrikA.-G. >> i Hagen, W estfale n, genomgå kurs i ackumulatorbatteriers skötsel och vå rd, skola nämnda officerare för
genomgående und er en månad af dylik kurs omkring .den
22 innevAranrle sept ember inställa sig vid ofvannämnda
fabrik.
N :r 659. - Löjtnanten K och skall från och med den 1
nästkommande oktober till och med utgången af september månad 1912, med unelantag af de tider, då han på
g rund af utfärdad generalorder erhållit annan kommendering. var a inkallad för öfrig tjänstgöring å K a rlskron a
station.
N :r 660. - Elektroingenjören C ronwall skall vid >> Accumulatoren-fabrik-A.-G.>> i Hagen, W estf alen, uneler e n månads tid idka stueler i ackumulatorbatteriers skötsel och
vård samt för detta ändarnål inställa sig å ofvannärnnda
plats omkring elen 22 inneva rande månad.
>>
N :r 66l. - Marinattachee rna vid Kungl. Maj :ts beskickningar i Lonelon kaptenen P ey ron, i S:t Petersburg kap tenen Lybeck och i Paris kaptenen Unge r skola i slutet
af innevar ande månad inställa sig t ill tjänstgöring vid
vederbörlig beskickning.
16. N : r 662. - Tyske undersåten B usch må besöka Karlskrona varf.
>>
N :r 663. - N edanstående artilleriammunition må förbrukas vid elen inspekt ion sskjutning, som innevarande månad
af chefen för k un gl. kustartilleriet är afseeld a t t förr ä t t as
med personal vid kungl. Vaxholms kustar tilleriregernente,
nämligen: 14 st 24 cm. gr. M/94, ol., 20 st. 12 cm. grkt.
M/85, l., 57 st. 8 cm. grkt. M/83 eller M/93, l., 1,366 st.
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57 mm. sk. p. M/89. C'Xprj .. jämte edorderliga str idsladdningar och tändmedel.
N : r 664. - Instrukti on för marinattacheerna i London
och Paris.
N :r 667. - Reser vund erlöjtnan ten Adelborg bevilja s tillst ånd att uneler två :h f rån och med elen 1 september 1911
vistas utom riket.
~ : r 668. - Depåfartyget Skäggalcl skall förläggas under
reparation.
X: r 669. - Löjtnanten I sberg sk all tjänstgöra såsom inst ruk ti on sofficer Yid elen anbefallda sign alskol an samt fö r
sttcla nt ändamål snarast möjligt inställa sig i Karlskr ona .
X : r 670. - Extra mariningenjörerna Ljungzell, Göransson och I,inclberg skola f rån och med elen 1 nästkommande
oktober till svida re tillhöra flottan s station i Karlskrona
X: r 67t. - Med ändring af g. o. n :r 349/1911 skola högst
fyra marinintendentsele ve r antagas innevarande år.
T\ ap tenen Gy Honstierna bovilj as tjänstledigN: r 675. hct unel er tiden 1 decomber j 911-30 april 1912.
~ :r 676. - Reser vunderlöjtnanten C. V. Jacobson beviljas tre års tjänstledighet från och med den 1 oktober
1911 för idkande af utrikes sjöfart.
X :r 677. - Pan sarb åt en Svea skall förläggas under repa ration.
K: r 680. - .Pansarbåten Sv e as 2 ångslupar och pansarbåten John Ericssons ångslup må såsom lån tilldelas
innevarande å rs skoleskader.
X:r 683. - Mod ändring af g. o. n:r 625/1911 skall marin läkaren Dahlman anträda sin utländska studieresa den 5
nästkommande oktob er; bemälde marinläkare må efter
utgången af november månad, därest han i för eskrifven
ordning erhåller tjänstledighet, under ytterligare tre veckor för studier vistas utomlands.
K:r 684. - Löjtnanten Bergman skall afgå från sin anbefallda tjänstgöring å pansarbåten Tapperheten; underlöjtnanten H allström skall tjänstgöra som kommenderad
officer å bemälda pansarbåt under dess förestående expedition.
N :r 688. - Marindirektören Fallonan och löjtnanten örnberg skola t jänstgöra i marinstaben, den förre under högst
14 dagar från och med den l instundande oktober och
don senare fr ån och mod den 2 instundande oktober intill
dess h an skall påbö rj a sin tjänstgöring ombord å pansarbåten Oscar II.
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25 . N :r 689 . - En marinläkare vid marinläkarkåren i flottans
resorv skall f r ån och med den 9 december innevarande
år tjänstgöra i marinöfverläkarens expedition.
N :r 690. - Löjtnanten Bengtson skall, i den mån hans
,
t jänstgöring såsom minofficer å flottans varf och befälh afvare för kustartilleriets afdelning i Stockholm icke
lägger hinder i vägen härför, tillsvidare stå till chefens
för ku startilleriet förfo gande för tillfällig förstärkning af
bemälde chefs stabspersonaL
27 . N :r 692. - Fastställda närmare bestämmelser med afseende på marin stabens verksamhet i fr edstid.
X:r 693. - Kaptenen Poppius beviljas tjänstledighet för
h älsans vårdande till och med elen 31 m ars 1912.
28. N :r 695 . - Kaptenen Hassel gren beviljas tjänstledighet
under ticl en 29 septem bor-2 oktober 1911.
:N : r 696. - Afslag å beväringsmannen n :r 1436 " /,... Bro,
lins anhållan om tjänstledighet för återstående tid af nu
pågående repeti tionsöfning.
X :r 697. - En handvapenskjutskola för officerare, till,,
hörande flottan, skall i nn evarande år anordnas enligt generalordern bifogade bestämmelser; kommendering af personal m . m.
29. N :r 700. - 4 st. gnistmatroser, tillhörande Stockholms
station, skola från och med den 30 dennes under erforderlig tid. dock oj längre än till och med den 13 nästkomman de oktober, stå till fälttelegrafkårens förfogande för
utför ande af försök med af Ma rconibolaget tillhandahållen gnisttelegrafmaterieL
Löjtnanten G. D. W. Lilliehöök skall tjänst~ : r 702. ,
göra såsom inst ruktionsofficer vid nu p ågående signalskol a i stället för kaptenen Blom, som på grund af sjukdom från sagda kommendering afgår.
~ :r 704. - Instruktion för chefen å pansarbåten Oscar II.
»
N :r 706. - Reservunderlöjtnante n Hilding beviljas till>>
stånd att på ogen bekostnad deltaga i den gnistkurs, som
enligt g. o. n: r 49/1911 är anordnad för stamofficerare.
30. N :r 712. - I,öjtnanton Iiergman beviljas utrikes tjänstledighet uneler 3 månader från och med den 1 oktober 1911.
2. X :r 715. - Bifall till positionsbefälhafvare ns i Fårösund
anhållan om att Gottlanels gniststation måtte i och för
vissa reparationsarbetens utförande hållas stängd under tiden 10--23 oktober 1911.
'' N :r 716. - Bifall till eskaderchefens för skoleskadern anhållan att l'n underofficer, rustmästare, måtte kommen-
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deras såsom in struktionsunderbefäl för vid skoleskadern
anordnad kurs för \·apensmeder.
X :r 7l8. - Kaptenen i Kungl. flottans r eserv Wahlberg
har till:Hits Lära riddartecknet af D annebrogsorden
K :r 720. - Ma riningcnjören i flottans reserv Griinberg
beviljas tillstånd att vistas utom riket under ett år från och
med den :3l clccem ber 1911.
N :r 721. - .T agar en Hugin skall, bemannad genom Stockholms Yarfs försorg, å tid inn evarande m ån ad, som af
marinförvaltningen bestämmes, stå t ill sagda ämbetsverl.;:s
förfog a nde för utförande af proftur ; kaptenen Gisiko skall
uneler nyssnämnda ti d stå t ill n risch efens i Stockholm fö rfogand e för att t j änstgöra såsom befälhafva re å jagaren.
X :r 722. - R eservlöjtnant en \V i ngårdh bevilj as ytt e rligare
tjänstledighet uneler 3 månader från och med elen l oktober l91l för idkande af u trik es sjöfart.
K :r 730. - Krigsfiskalsämbetet må för uppgif vet ändamål
såsom l ån från sjökar·te verkct utk vittera vissa kartblad
och speciale r.
N :r 7:31. - Bifall t ill Stationsbefälhafvar en s i Stockholm
anhållan att sl-:: eppsgossen vid 5 skeppsgossekompaniet n:r
4 Johansson m åtte blifva karlskrifven till 2 kl. sjöm a n
oakta clt för eskrih en sjöt id f ör elylik uppfl yttnin g ej uppnåtts.
K :r 732. - Bifa ll till en af chefen för under office rs- och
sjömansk år erna i Ka rl sk rona gjord framställning om att
vissa namngifna l kl. to rp edmatroser måtte af anförda
skäl och und er vissa villkor blifva befordr ade till underofficerskorparlc r, samtidigt med likaledes namngifn a l kl.
signal- och gnistmatroser, oaktaclt de ej genomgått i skolreglementet anb cfn lld kurs vid torpedberedskap och torpedskola.
N :r 736. - Kommendörkapten en Schneidler skall afgå från
sin anbefallda t j änstgöring såsom chef för sjöman skårens skolor i Karlskrona; kommendörkaptenen L euhusen
skall till och med utgången af nästkomman de september
månad, med undantag af de tider, då han på grund af
utfärdad generalorder erh ållit annan kommendering, vara
chef för nämnda skolor.
N :r 737. - Inspektion af skoleskadern skall förrättas af
inspektören af flott ans öfningar till sjöss i slutet af innevarande eller början af nästkomm ande månad å tid, som
af bemälde insp ek tör bestämmes.
N :r 7:39. - Löjtnanten Muhl tillåtes att under den tid,
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h an p å g run d af sjukdom är förhindrad tjänstgöra, få
vis tas u tri kos.
H . N :r 740. - Kaptenen Gisiko skall inom Kungl. landtförsva rsdepartenlC' ntct biträda med utrednin g i fråga om
vissa ändring a r i n ådig a fö rordnin gen den 5 december
1901, angående i nsl·aifning och r edovisning af värnplikt ig a samt clC'ras tjänstgö ring m. m., äfvensom i fråga
om därnwd samm anhäJlganclc ämnen.
l\ompldteringsexamen i sjökrigshögskolan
N :r 741. ska ll äga rum r1C'll 4 in stundande november.
K :r 742. - J( ri gs fisbl sämbdet m å för uppgifvet ända mål
såsom lån fr å n sjökHrtcYerkct utk vitter a ett exemplar , n eskrifnin ga r öfver m il i t ä r] ('dC'r Svinesund-Nidingen,.
))
X :r 74:3 . - Karl shona g ni ststation må, för utförandet af
vissa modNnisc r ingsarbeten, h ållas stängd för all gnist sign alering unde r den t id innevarande höst berörda arbeten pågår.
N:r 744. - Undervattensbåten n:r 4 skall förläggas under
r eparat i on.
))
N :r 746. - 1\ apte nen Hasselgren skall följa de officersöfnino·ar Yid Gottlands infanteriregemente, hvilka afses
att cl: n 18-22 cl cnnrs äga rum i Slite och dess närhet.
12. N :r 747. - Komm endörkap tene n Schneidler tillåtes aft
bära uniform under tjänstledighet i Siam.
K :r 752. - Tillstånd för v issa officerare och vederlikar
att bära preussiska ordenstecken.
13. N :r 75:3. - Reservunde rlöjtnanterna J ohannison, F o gelström, Granath, Dahlström, H. G. K. Anderson, Lindberg,
Rylu, Sah l6n och F. And e rsson skola tillhöra flottans
station i Stockholm och r eservunderlöjtnanterna Bergström, Linda b l , 13 cngtsson, N oren, Berghult, Runst en,
Andreasson och Raksbe rg flottans station i Karlskrona.
))
X :r 754. - För utbildnin g till yrkesgr enar sk all genom
n'clc rbör anclc chds för skeppsgossekåren försorg uttagas
skPppsgossar, h vi lka und er innevarande höst tillhöra eller
flyttas t ill 3 årets kurs och 3 klassen och hvilka be räkn as ·
ait hösten l9l2 upp fyll a för karlskrifnin g st adgade fordrin ga r n1. m.
K :r 755. - RcsC'rvunclcrlöjtnanten Wihl beviljas tjänstledighet uneler t iden 15 november l9H-14 november 1912
fö r idkande a:E utrikes sjöfart.
K: r 75G. - Löj t na ntC'n ]3rauncrhielm skall efter afslutanrld af anbefalld gni stkurs, tjän st göra som adjutant i sjöför snl rsdepartementcts kommandoexpedition under den tid
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instundande vinter, då löjtn anten von Heidenstam till
följd af annat tjänstuppdrag är rörhindrad att tjänstgöra
därstädes.
14. N :r 761. - Kaptenen laoobi och löjtnanten N or lander beviljas tillstånd att efter afslutade studier i Hagen få besöka vissa tyska firmor for att taga kännedom om nyare
periskop.
16. N :r 763. - N edanstående tillägg skall införas i den genom
g. o. n :r 61/i910 t ill eft errättelse anbefallda »Tabell utvisande högsta antalet handminor, kontraminerings - och
tillfällig sprängningsmat eriel , som vid flottans skolor och
öfningar må förbruka s.»
l.
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17. N :r 766. - Reservunderlöjt nanten Berghult beviljas 3 års
tjänstledighet från och med den 17 oktober 1911 för idkande af utrikes sjöfart.
18. N :r 769. - Den i regl e men t e för marinen del I § 23 omförmälda befordringskom missionen skall sanumwträda i stationsbefälhafvar ens i Stockholm ämbetslokal den 23 innevarande månad kl. 12 m. el.
» :;\T :r 770. - Bifall till vad schefens i Stockholm anhållan
att besättningen å ett engelskt ångfartyg måtte få in- och
utpassera å vadvet under den tid fartyg et är förl agclt i
dockan å G alerv arfvet.
» K :r 771. - Marinintendente n I-agerholm skall för utarbetande af vissa beräkningar af ekonomisk art fö1: kustflottan 1911 med bibeh ållande af sin nuvarande tjänstebefattning stå till in spektö re ns af flottans öfningar till sjöss
fö rfogande unel er erforde rli gt antal dagar från och med
den 20 innevarande m ånad.
»
K :r 772. - Marinintendente rna Ulff och R. Thörn skola under en tid af högst åtta dag a r från och m ed elen 21 dennes stå till m a rinförvaltningen s förfogande i Stockholm.
»
N :r 773. - Kommendören Hamilton och kommendörkapt en en af Ug glas skola såsom censorer öfvervara den sjöofficersexa men, som el en 24 och 25 dennes kommer att äga
rum i sjökrigsskolan ; majorerna von Schinkel och Key
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skola såsom censorer öfvervara elen kustartillerioffic ersexa.
men , som komm er att äga rum å nyssnämnda daga r och
plats.
21. N :r 777. - B eservunderlöjtna nten Haclclorf beviljas ett års
tjänstled ighet från och m ed elen 25 oktobe r 1911 för idkande af utrikes sjöfa rt.
23. N :r 779. - Konteramiralen Sidner beviljas tjänstledighet
uneler ticlen 24-31 oktober 1911.
25. N :r 780. - R ese r vund erlöjtnanten Runsten beviljas tillstånd att under ett år från och med elen l novembe r 1911
idka utrikes sj öfart.
N :r 781. - Reservunde rlöj tnanten Ryhr b eviljas tillstånd
att under 3 å r från och med elen 23 oktober 191.1 idk a
utrikes sjöfart.
»
N :r 782. - Torpedbåtarna n :r 79, 81 och 83 samt unclervattensbåten Hvalen skola förläggas under reparation.
>>
N :r ':83. - Den g-enom g. o. n:r 410/1911 punkt 16 anbefallda
signalskolan skall afslutas elen 31 dennes.
» N :r 784. - Löjtnanten Frenclin skall, i den mån hans
genom g. o. n :r 555/1910 anbefallda kommendering såsom
elev vid tekniska högskolan icke l äg-ger hinder i vägen
härför, tjänstgöra såsom rep etitör i sjökrigshögskola n
ämnet kemi unde r innevarande arb etsår.
"
K :r 785. - Kanonbåten Svensksund skall rustas för att i
början af nästkommande december månad kunna utgå på
omkring tr e månader s expedition ; kaptenen von Syclow
skall vara chef samt löjtnanten W achtm cister och unclerlöjtna nten Lindström skola vara kommenderade officerare
å kanon båten uneler sagda expedition.
"
N :r 786. - Kaptenen K. W ester skall vara sekond å pansa rb åten W asa å dess g-enom g. o. n :r 410/1911 punkt 1 d)
anbdallcla ex pedition i stället för kapten en de Champs,
som på grund af sjukdom skall från sagda komme nderin g
af gå.
>>
N :r 787. - Kapte nen Maij ström skall med utgång-en af
innevarande månad afgå från sin genom g. o. n:r 461/1906
nnbcfallcla kommende rin g såsom lärar e i navigation vid
sjökrigshögskola n.
>>
K :r 788. -Resolution å chefens för marinens handvaprnsskjutskol a anhållan om att viss materiel måtte ställas till
skolan s förfogande.
26. K :r 789. - Dc från sjökrigsskolan innevar ande höst utexaminerad e unele rlöjtnantern a vid flottan skola ge nom gå befälskurs å Karlskrona rekryt afclelning m. m.

G. O. 1911. Okt.

»

»

>>

27.

LIV.

:!\: r 790. - Marininte ndenterna Pravitz och L åftman skola
under instundan de läsår, med bibehålla nde af innehafva ncle befattnin gar, tjänstgör a såsom informati onsintend enter
i underoffi cersskola ns ekonomik lass, elen förre i Karlskrona och elen senare i Stockholm , beträffan de sådan unclerYisning som enligt vederböra nde stationsbe fälhaf,>ares bestämmand e anses böra meddelas af m:nininte nclcnt.
N : r 791.. - U nclerlöjtn ante rn a Hcrlitz, Hedin, Sandström ,
IV esterlin g och W. P. Hamilton skol a tillhöra flottans
station i Stockholm ; underlöjt nanterna Lanclquis t, Elliot,
Ekelund, K etzlcr och T. G. P . Dyrssen skola tillhöra flottans station i Karlskron a; of vannämnd a officerare skol a
f rån och med den 14 instundan de november till och med
den 30 septembe r 1912 med unelantag af de tider, då de
på grund af utfä rdade generalor der erhållit annan kommenderin g, vara inkallade till tjänstgör ing å respektiv e
stationer ; underlöjt nanten i flottans reserv Silfversvå rcl
skall tillhöra flottans station i Stockholm .
>>
N: r 793.- Med ändring af g. o. n:r 592/1911 skola vid elen
antagning af skeppsgos sar till skeppsgos sekåren i Karlskrona, so m jämlikt nådigt beslut den 22 sistlidne september skall äga rum den 31. dennes, å båda stationern a tillsammans om möjligt antagas så många gossar, att nämn.:ia
kår uppgår till 400 effektiva nummer.
>>
N :r 795. - Marindire ktören Falkman skall stå till inspektör ens af flottans öfningar till sjöss förfogand e vid den
inspektio n af skoleskad erns skjut- och maskinsk olo r, som
tager sin början den 30 dennes.
28. N :r 796. - Reservun derlöjtnan ten \<V esterbe rg skall, för
fullgöran de af honom åliggande rcpetition söfning, den 8
nästkomm ande januari inställa sig vid flottans station i
Stockhol m; hans r epetitions öfning skall afslutas med
utgången af elen 29 juni 1912.
X :r 798. - Vid marinens handvape nskjutsko la må till
manskap tillhörand e skjutskola ns instruktio nsafdelni ng,
som uppfyller i bil. 2 A af H S I angifna fordringa r, utd0la s JMdalj för y rkesskick lighet; skola nde nämnda medalj
rek vi re ras hos ch efen för sjöförsvar sdepartem entets kommandoexp edition af chefen för skjutskol an, hvilken ~iger
att på l ämpligt sätt öfvcrlämn a densamm a till elen, som
däraf gjort sig förtjänt.
>>
N :r 799. - Föreskrif ter utöfver förut utfärdade bestämmelse r att lända till oftenätto lse med afseonde å kommen-

