1912.
75:e årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm

K. Br. 1911. ~r·pt.

Kungl. Örlogsmannasällskapets täDingsämnen för år 1912.
l. Hvilk a fo rdringar böra ställas på flottans intendentur unde r krig?
2. Hu r bör de tillfälliga minpositionernas personal Yara organise rad?
3. I-hilka for drin gar böra ställas på en tidsPnlig eldledning?
4. I hvilken utsträckning kan och bör land ssto rmen användas
,·id kustförsvaret?
5. Ångturbinens användande som fr amd ri :Eningsmedel för fartyg .
6. Användbarheten af fl ytande bränsle i sjöångpannor. med
sä r ski ldt afseende på vå r flottas olika fartygst yper.
7. Huru böra flott ans torpcdfartyg·, st rategiskt och taktiskt sedt,
användas i krig och kunna de nuvarande torpedfartygstyperna i alla
afseenelen fylla de upp gifte r som bör a tillleomina den na del af den
sjögåe nde m aterielen ell e r äro väse ntliga förändringar bet räffande
rlenn a materiel erforderli ga och i så fall h vi lka?
8. Hvad kan inom vårt land göras fö r sjöfartsn äringens utYeckling?
9. Luftseglingens anvä ndaclc vid sjö- och kustkrig.
1 O. Explosion smotorer och dess an vändbarh et vid flotta n.
11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. Orlogsm annasällskapets ve rksamh et.
Täflingssk rift bör, åtföljd af fö rseglad sedel, hvilken upptager
författarens namn och Yistelseort, eller också ett valspråk, va r a ingifven till Kungl. örlogsmannasällskape ts sekr ete ra re senast den 1 nästkommande september: kommande å säll skapets högtidsdag för skrift,
som blihit tillerkänd pri s, sällskap ets medalj i guld eller siliver att
utdelas. Täflingsskrift, som icl.;:e kan belönas med pri s, men likväl
an ses förtjänt af sällskape ts e rkännande , kan på hö gtidsdagen e rhålla
hedrande omnäm nande.
Skulle den förseg lade sedeln , hvilken åtföljer sk rift. som blifvit
prisbelönt, endast inneh åll a va lspr åk, t illkän n agifves sådant under fö rsta hälften af november månad i >> Post- och Inrikes Tidningar>> med
an h åll an att författa ren ville till sällskapet uppgiha sitt n a m n.
Såvida författaren af inlämn ad täflingsskrift icke tilJl.dinnagifve r
motsatt önska n, förbehåller sig Kungl. örl ogsmannasällskapet rättigheten att i sin tidskrift offentliggöra densamma.
Karlskrona i dece mber 1911.
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XIX.

Amiralen i Kungl. flottan s reserv A. A. L. Palander erhåller tillstånd att äfven efter fyllda 70 å r få kvarstå l
nämnda reserv.
Komm endörkaptenen J. Schneidler e rhåller tjänstledighet
från och med 13 oktober 1911 till och med utgången af
år 1912 fö r att anställas i Siamesiska r egerin ge ns tjänst
såsom sakkunnig rådgifvare med afseende å org anisat ionen af Siams flotta.
Löjtnanten E. A. H. Koch erhåller löjtnants lön.
Marinläkaren af 2 :a graden C. S. Boström e rh åller kap tens värd ighet.
Marinläkarstipendiat er Prhålla vä rdi ghet lika med löjt nant; bestämmelsen länd er till efterrättelse från och rnerr
den 1 november 191l.
Beslutes rörande leve ra'ns af proviantartiklar till sjörcserven.
Marinförvaltningen bemyndigas att Yid afslutandc merl
bolaget Hofors-Gullspång af kontrakt ang. leverans af
<:n 28 cm. profkanon med lavettage, att leverer as inom 2:2 ·
månader efter kontr aktets underskrifvande, jämväl träffa
aftal med bolaget om utför ande af fyra 28 cm. ka noner
med lavettage, att lever era s inom 12 månader efter profkanonens godkännande till ett pris af 215,000 kronor for
en lwar af de fyra sistnämnda kanonerna med lavettagP.
Bifalles gjord fram ställning om ändringar å kronob·arnen
å Stumholmen.
Anvisas högst 2,000 kronor för anställande af fort satte~
försök med s. k. excellentkolsyregeYä r.
Anvisas 21,123 kronor 65 öre till reparerande eller ersättande af vissa vid eldsvåda i minrepa ration sverkstaden å
Oscar-Fredriksborg förstörd a effekte r.
Anvisas 1,600 kronor till anskaffand e af invPntarier för
befälhafvarcns för Alfsborgs kustartilleridetachem ent expedition.
Marinförvaltningen bemyndigas dels att låta upprätta en
skogshu shållnin gsp la n för vissa områden inom Vaxh olms
och Oscar-Fredriksborgs fästning. afseende en t illämpningstid af minst tio år, och får för ändamålet utbetala s
ett belopp af högst 550 kronor.
Beslutes rörand e ersättning för utredningsarbete beträffande anslaget till flottans öfningar.
D:o rörande kostnader för a nordnande vid Rosersber g af
en handvapenskjutskola för officerare vid flottan.
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XX.

Kadettunderofficeren n:r 8 Silfversvärd får aflägga sj öofficersexamen för anställning i flottans r eser v.
Ett exemplar af statskalendern få r tilldelas chefens för
kustartilleriet expedition.
F. d. kadetten vid kustartilleriet K. Dellgren får utnämnas
till sergeant i kustartilleriets r eser v.
Anvisas 12,000 kronor till byggande af två motorbåtar för
sjökarteverkets behof.
Medgifves r estitution af vissa fyr- och båk afgi.ft er.
Anvisas tillhopa 500 kronor till understöd åt en del lotsänkor.
Beslutes rörande ersättning till följd af olycksfall i arbete
åt fortifikation sarbetar en O. E. Tisell.
Anvisas 1,850 kronor från invalidhusfond en till en del
afskeclacle personer, som tillhört flottans militära kårer.
Värnpliktige sjömannen K . O. Hellberg får vinna inträde
i styrmansklasse n vid Stockholms navigationsskola.
Fullmakter för 17 r eservunderlöjtnanter i flottan.
För öfningar vid flottan under år 1912 i elen mån desamma
skola bekostas af reservationsanslaget till f lo ttans öfningar får tills vidare elisponeras ett belopp af 400,000
kronor.
Afsked meddel as reservunderlöjtnanten i f lottan E . H. T.
Silven.
Chefen för marinförvaltningens a rtilleriafdelning och assistenten vid samma afdelning f å beordras afresa till Hannover för att öfvervara skjutförsök med vissa kanoner
m. m.
B eslutes rörande disposition af en kommendörkaptens lön
i 2 : a graden.
R esolution å lön för kaptenen vid kungl. flottan J. E. G.
Carlsson-Schenström.
Beslutes rörande lönefyllnad för ka ptenen vid d:o C. F.
T amm.
'Rikstelefon f år uppsättas i artilleriintendentens i Karlskron a expeclitionsrum.
Bifalles gjord framställning om två nya telefonförbindelser inom marinstabens lokal.
An visas 12,000 kronor för pröfnin g af pansarbåten Arans
undervattens sidotuber.
Två f . d. musikkorpraler eller musici få antagas till un·
derofficerskorpraler vid kustartilleriet.
En ångslup får förhyras för Vaxholms kustartilleriregemente.

1 l k t.

Anvisas högst 770 kronor för anskaffande · af en vacunm
cleancr för gymnastikhu set vid Osca r-Fredriksb org.
))
Acetongasbelysning f år infö r as vid Furöns fyr.
Bifalles gjord framställning om utlämnande af för lotsve rket erforderliga sjökort.
))
En kopi a af en del af originalmätningskart an öfver Ljusnebuktcn få r såsom lån 11.t l ämn as till Ljusne-Woxna aktiebolag.
))
F. d. lotskaptenen C. I-I. Ramsten erh åller 421 kronor 92
öre för mistade aflöningsfö rm åner t ill föl jd af offentligt
uppdrag.
))
sekreteraren hos sakkunni ga för revision af sk eppsmätningsförfattninga rna, dispaschören C. M. Pinens erh åller
6,500 kron or i sekrete ra rearfvoclc .
))
2:a kl. kustartilleristen n:r 43 C. A. Johansson erhåller
silivermedalj af . 8 :e storlek en »för berömliga gärni ngar».
'.!.7. Fullmakter för löjtnanterna S. A. W ester, S. I. Wibom,
S. D. W :son Lilliehöök, A. örnber g, J. W. Osterman, F. T.
E. Fevrell och C. B. Eriksson att vara kaptener vid Kungl.
flotan.
Fullmakt för löjtnanten G. N. H. Krook att fr. och med
den 1 november 1911 vara kapten vid d:o.
:Fullmakter för unelerlöjtnanterna E. A. G:son Uggla, Il.
Calissendorff, G. E. Granström, G. Lindström, N. K. Ha11ström, A. E. Bi örkluncl och G. B. Odqvist att vara löjtnanter vid cl:o.
Fullmakt för undedöjtnanten H. J. G. Bager att från och
med den 1 november 1911 vara löjtnant vid d:o.
))
Kadettunderofficeren C. G:son Silfversvärd utnämnes och
förordn as att vara unelerlöjtnant i Kungl. flottan s reserv.
))
10 kaelettunderofficerare utnämnas och förordna s att vara
underlöjtnanter vid Kungl. flottan.
))
4 cl:o d:o cl:o vara d:6 vid kustartill eriet.
Sju tyska krigsfartyg få und er förra hälften af november 1911 besöka U delevalla på högst fyra ' dagar.
Löjtnanten S. Rudber g erh åll er 65 kronor för erlagd ter »
minsafgift vid tekniska hö gskolan.
En silive rpokal med lämplig inskription får inköpas till
ett pris af högst 125 kronor för att såsom h edersgåf va
t illställas engelsk a löj t nanten F . W. Smith, som uneler
pansarkryssa ren Fylgias vistelse i Portsmauth sistlidna
sommar varit ställd till p ansarkryssar ens förfogand e.
Beslutes rörande fyllande af brist å maskinpersonal vid
kustartilleriet.
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För bestridande af vissa utgifter år 1912 v.i d Stockhnlms.
navigationsskola anvisas 1,825 kronor.
.Fem kadetter befrias under läsåret 1911-1912 från erläggande af terminsafgifter vid sjökrigsskolan.
Konteramiralerna ,f. W. L. Sidner och W. Dyrssen utnämnas och förordnas till vice amiraler vid Kungl. flottan.
Anvisas högst 500 kronor till inköp af möbler för marinstabens lokal.
Anvisas högst 2,800 kronor för tryckning m. m. af fördel-·
ningsbok n :r 1 för stridsfartyg.
Utfärdas föreskrifter rörande undervattensbåtars beredskapsförläggning.
Kommendören S. J. T. C. Ankarcrona. som förflyttats från
Karlskrona till Stockholm, erhåller 400 kronor i ersättning
för en af honom i Karlskrona förhyrd våning.
Marinintendenten A. W. Renström, som förflyttats från
Karlskrona till Stockholm; m·håller 291 kronor 66 öre
för d:o d:o.
Anvisas 10 kronor såsom inkvarteringsbidrag för septomber 1911 till portvakten vi.d skeppsgossekasernen i Karlskrona O. V. C. Burman.
F l ytt~1ingshjälp får utgå till kommendörkaptenerna S. E_
J~eyohting, N. S. T. Ankarcrona, löjtnanten C. Cassel, mar iningenjören P. V. Peterson och marinintendenten A. IV.
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A.fsked får meddelas 2:a kl. sjömannen A. T. Ekholm:
Anvisas 150 kronor till två ägare och en arrendator till
hemmansdelar i Ostra Hvitgarn såsom ersättning för för lust i fiske under 1911 års kusteskaders öfningar å Hårsfjärden.
Jleslutes rörande ändringar i öfverenskommolsen om ömsesidigt erkännande af svenska och tyska fartygs mätbref.
Kommerserådet C. Malmen mhåller ersättning med 768
kronor 88 öre för mistade tjänstgöringspenningar till följd
af uppd r ag såsom sakkunnig vid revision af skeppsmätningsförfattningarmt.
förre kronolotsen E . Ersson erhå ll er ett unrlorstörl af
80 kronor.
Ekiperingsstipendier å 600 kronor t illdelas c~ n hvar af
nyutnämnde underlöjtnanterna vid flottan F. G. A. N etzler och K . .F. Westerling samt vid kustartille riet H. H.
Victor in.
Fullmakter för 14 reservunderlöjtnanter att va ra resonlöjtnanter i flottan.

»
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Reservunderlöjtnanten i flottan IV. \V ingårdh erhåller sö kt
afsked.
Förordnande för f. d. majoren C. A. Bergman att under
tiden från och med den l januari till och med den 31
mars 1912 vara rnagas i nskontrollant vid flottans station i
Karlskrona.
Anvisas 4,885 kronor för inlösen m. m. af "Lärobok i matematik föi· marinen".
Beslutes rörande anskaffand(' af åtskilliga klädespersed lar åt. besättninge n å pansarbåten Oscar II under dess
föreståonde expedition m. m.
Anvisas högst 6,000 kronor för anskaffning af rägnklärler
för en del af kustartilleriets personal.
A n visas 885 kronor till förhyrande under tiden ' /,-""/4
samt ' /",-"' /, 1912 af messlokaler för underofficerare och
u nderofficerskorpraler vid skeppsgossekåren i Marstr and.
Löjtnanten G. D. R. Fromlin erhåller ersättning med 4J7
kronor 20 öre för deltagande i en praktisk kurs för be rgshögskolans elever m. m.
.Fö r erlagda termins- och laboratori("afgifter vid tekniska
högskolan erhåller löjtnanten G. D. R. Frendin ti llhopa
123 k ronor 89 öre.
l''lyttningsh j älp får utgå till kaptenen C. R. A. Gustafsson,
löjtnanten A. E llsen, mariningenjören C. T. Herlin, stationsingenjören f riher r e P. S. Sparre och marinintendenten K . H. L. Nordström.
Beslutes rö r ande befrielse från fyr- och båkafgiftcr för
turistångfartyget Mantua.
Styrmannen vid 6:e matroskompaniet n :r 84 Lännström,
hvilken t j änstgjort såsom sjömätningsförrättare, erhåller
härför on gratifikation af 47 kronor 60 öre.
Beslutes rörande rektors vid skeppsgosseskolan tjänstgöringspenningar.
Kårehol ms lotsplats sknll indragas från och med el en l
april 1912.
Aflidne ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E. Holms hå
döttrar e rhå lla understöd med tillhopa 300 kronor.
Expeditionschefe n i sjöförsvarsdepartementet E. J. C. Planting-Gyllenbågc- erhåller tjänstledighet till årets slut och
förordnas kanslirådet grefve F. W r angel till vikarie.
Underlöjtnanten vid kustartilleriet J. H. Höglund erhåller
n.fsked med rätt att uneler två år såsom lönlös i kustn rtilleriet kva rstå.
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Resolution å lön för und e rlöjtnanten vid ku startill e ri et
A. W . Bergman.
>>
Beslutes rörande befogenhet för a rtille ribefälhaf varcn i
Vaxholms och Osaar-Fr edriksborgs fästning att vidt aga
af behofvet påkallade mindre ändringar i fästn i ngens inventari er.
>>
Fastställas bestämmelser angående särskild ersättning åt
uppbördsmän vid vissa marinens matinrättningar.
Anvisas högst 4,000 kronor för anställande instundande
vinte r af ytterligare prof m ed vantar af ylle för manskap
t jänstgöra nde å Karlskrona och Stockholms rekrytafdelningar samt vid Karlskrona och Vaxholms kustartillerir egementens rekrytskolor.
Meddelas tillstånd för si amesiska sjöofficersaspiranter att
fö lja undervisningen vid sjökrigsskolan m. m .
))
Fly ttningshjälp får utgå till kommendörkaptenen friherre
A. A. C:son H e rmelin, kaptenen T. W. M. Llibeck samt
löjtnanterna E. G. M. von Arbin och N. M. Cleve.
))
Afsked får meddelas k orpralen vid 1:a ekonomikompaniet
n :r 21 C. S. Lundberg, därest han blifver antagen till
vaktmästare vid l andskansliet i Blekinge län.
Revisorn hos lotsstyrelsen W. Petre erhåller ytterligare
tjänstledighet för sjukdom under tiden 1-14 december
1911.
))
Tre fyrmästa r e få öfverflyttas p å öfvergångs- och indragningsstat.
24. Fortsatta försök få anställas med pansarbåten Årans undervattenssidotu ber.
Anvisas ett belopp af högst 1,200 kronor för a nställande
af öfningar i simning och lifräddning med manskap vid
flottans station i Stockholm.
))
Anvisas 546 kronor 14 öre till inköp af modeller och verktyg för undervisning i metallslöjd vid skeppsgosseskolan i
Marstrand.
Beslutes rörande ändri ngar i stadgarna för örlogsmannasällskap et.
))
Flyttningshjälp får utgå t ill löjtnanterna S. A . Wallin
och P. O. Isberg.
))
F. underoffice r skorpralen E. O. Svensson erh åller ett understöd af 100 kronor.
1. Löjtnanten vicl Kungl. flottan E. D. Toren erhåller afsked
mecl rätt att såsom lönlös uneler två år i Kungl. flottan
kvarstå.
))

))
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Intendenten vi el Karlskrona station C. E. P etorsson er h ål~
le r afskocl med pension.
>>
A nvisas högst 4,000 kronor för utgifv.ando af ny upplaga
af »R ekrytundcrvisning fö r flottan>>.
Anvisas 900 h·onor till en undervisningskurs i ryska språk et för . en del i marin staben kommenderade officerare
m . fL
» Anvi~fls 600 kronor till d :o d:o i d:o d:o fö r vid flottans
station i Karlsk rona tjänstgö rande officerare.
Beslutes rörand e aflöningsmotböcker med manskap ombord.
» Förordnas att h vad gällande lotsledsförteckning Yicl Husarö, Be rghamns och Grötlingbondcles lotspl atser innehåller skall f rån och m ed den l j anu a ri l912 ur förteckning en
utgå samt att lotsledsfö rteckningen vid Furusunds, Sandhamns, Dalarö, I-Iufvudskärs och Borreh a mns lotsplatser
sk all från och med nämnda dag e rh ålla förändrad lydelse.
» Anvisas t illhopa 713 kronor. 39 öre såsom bidrag till kostnade r för t vå välkomstf ester f ör unelerofficera r e å främmande örlo gsfartyg under besök i Stockholm sistlidn a
somrmu.
Sjömänne n J . A. Jan sson , ,T. E. Borglund och C. A. Tigerström få vinna inträde i sty rman sklassen vid navigationsskol a n i Götebo rg.
8. Mar ininte ndenten af 1 :a g raden A. F. Lundgren erh åller
afsked m ed pension.
» :F ullm akt för A. C. P . :Mocligh att vara marinintendent
af 1:a g raden vid marinintenclenturkåren.
" D :o f ör E. B. E. Thörn att va ra d:o af 2:a graden vid cl:o.
R esolution å lön för m ar inintendent en af 1:a graden A. F.
I-I . .Fogelberg och marinunderintendenten O. vo n M almberg.
Afskecl m eddel as marinläkarna af 2 :a g raden K. M. H errlin och B. S. N orberg.
. » Fullmakt för C. A. Hjulh ammar att va ra löjtnant i Kungl.
flo tta ns rese n·.
» Pörorclnancle för marinintendenten af 2 :a graden E. F.
Lindgren att tills vidar e va ra intendent vid sjökrigsskolan.
Beslu tes rör ande sättet fö r redovisninge n och kostnade rna
för kommitteer och liknande beredningar.
>>
Rummon n :r 239 och 240 i gamla riksdagshuset få t ills
vidare elisponeras och användas till ä m hetslokal åt inspektö ren fö r navigatio nsskolorna i riket.
Beslu tes att gocltgörelso till v ärfningsförrättare skall under
ett å r från och med elen 1 januari 1912 ut gå mod t r ettio
kronor för lwarj e antagen man.
j.
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Fastställes sta t och a rb etsplan för sjökartaverket för år
1912 m. m.
Fastställas state r för lotsverket för år 1912 m . m.
Anvi sas 1,000 kronor för ano rdn ande af s. k. ,;andringsbibliotek för lotsve rk~ts personal.
Marinläkarna af l: a graden K. A. Widstrand och H. E.
}[ammarström erhålla tillstånd att 1mder år 1912 utöfva
(•nskilcl befattning.
Flyttning·shjälp får utgå till komnw nclören G. af Klint,
kaptonen grefve C. A. Posse och mariningenjören F. G.
Knös samt marininte nd e nterna S. Lund e n och K . S. Favre.
För anskaffning af svärdsmedaljer m. m. anvisas 48 kroHor och 25 öre och för silfvermcdalj0r. bronsmedaljer m. m .
602 kronor 42 öre.
Fastställ es stater och a rbetsplan för flottan för å r 1912.
D:o stator för kustartilleriet för cl:o d:o.
Chefen för torpedd epartementet i Karlskrona , kommen dörkaptPncn C. C. A. Fallenius och torpedingenjören därstädes E. Je. Elmquist f å beordras rtfresa till Fiume för
hes iktni ng af gyroskop m. nt.
Anvisas 8,451 kronor till Prsättning för utredning rörande
fö1·bindel seh•d mellan Raggensfjärde n och Stora segelleden.
Anvi sas 1,146 kronor 30 öre till l'I'Sättandc af utgifte r
förenade med utmärk and0 af Yiss dPl af sjögränsen mellan
Sverige och 1\ or ge.
En isjakt får till ett pri s af 100 kronor inköpa s :[iir sjökrigsskol a ns räkning.
Med dC' las ti ll stånd för fö rstP mar i nlä k a ren C. J. A . Kj ellberg sa mt· marinläk a rna af l:a g rade n .J. K. LindC' r och
A. Pihl 11tt innehah a <'n skilda bdattningar.
F'l.vttni ngshjä lp få r utgå t i Il löjtn antl'rn a A. H :so n von
Ba hr och C. F . A. CassC'l.
An1·isas 2.200 kronor för utredning af fn1gan om pro vi a ntförr åd i Oscar-Freclriksborgs fä stnin g.
BC'slutPs röranrlc änclri ng j rcgle nwntr- fö r marine n, del ur.
D :o el :o g ranskning af r edogö rel se r för expeditione r mr;d
1·issa i Stockholms r C'krytafdcl nin g ingårndC' fartyg.
Anvisas 150.000 kronor jämte 6 proc<' nts ränta från rlPn
2 septe mbn 1908 till s beta ln ing sk c·r äfve n som i r ätte_g·ångskostnadC'r 2J58 kronor att utgå till bärgnings- och
•l ykc riakti ebolagPt KPptun m0cl anl(•dnin g af bärgnin g; af
jagaren Va le.
En ångslup f å r förh.IT>1S för Vaxhol m s ku sta rtill('ri ,·cgcmentr.
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Utfärdas vmko r och bestämmelser för åt njutande af ett
andra åld e rstillägg åt vaktmästare vid sjökrigshögskolan
och sjökri gsskolan.
Anvisas tillhopa 7,566 kronor 87 öre från handels- och
sjöfartsfonden att utgå till statskontoret såsom ersättning
för förskjutna kostnade r för revision af · gällande skcppsinätningsförfattningar.
Flyttningshjälp får utgå till kapten ern a friherre C. E. L.
Lilj encrantz, E. A. H. Jocobi och .T. R. Maijström samt
löjtnante n H. ;) . G. Bage r.
Underlöjtnanten vid ku startill eriet G. H. Engblom e rhå ller
t illstånd att aflägga styrmansexamen vid navigationsskola.
:.lådevedcrmä len får tilld elas åtskilliga inom Västra lotsdistriktet anställda personer, hvilka unde r elen orkanartade
storm on i Kattegat och Skagerack den 5 och 6 nov(' m ber
191l med fara för lifvet utfört räddningsbragder.
:10. Afsked m eddelas kommcnelörkaptemm af l:a graden F. M.
Pey ron m ed ti ll stånd att såsom lönlös uneler två f1r i
!{ungl. flottan kvarst å.
Fullmaktor för B. Lindgren, H. G. H e nriksson Enell och
K. J. H. Muhl att från och med den 1 jAnuari 1912 vara
löjtnanter vid Kungl. flo ttan.
Resolution å lön för C. C. A. Fallenius och H. H . K. }~ri o
son fr ån och med elen 1 januari 1912.
D:o å d:o för C. F. Tamm från och med d:o d:o d:o.
D:o å d:o fö r N. F. Westerling, F. G. A. Netzlcr, grcf1·e
Vol. P. Hamilton och T. G. P. Dyr ssC' n från och m ed d: o
rl:o cl:o.
Förste marinintendents namn , h eder och v ärdighet tilldc>>
las intend enten C. E. P ete rsson.
Fullmakt för K. A. Thörn att vara för st e marinintend e nt
vid marininte nd entu rk åren från och med ele n l januari 1912.
D:o för R. C. T. Näsman, H. T. A. Tham , A. G. A. Browa ll,
»
K. H. L. N ordström och C. R. E. Strandbe rg att Ya r mar i nintend entPr af 1:a gradPn v id d:o fr å n och med cl:o d:o d:o.
D:o för K. A. Trysen. O. A. Bergelin, C. E. Ehrlin och E. C.
R. Djurbe rg-h att Y ara rl :o d:o vid el :o från och med cl:o
rl:o d :o.
D:o för V. C. J. Carlson, K. G. Fa\'l'e, G. S. W. Ehrlin , K.
.J. T. L åftman , C. H. F. O. G:son Ekman, E. W. Z. Of ve rberg, .T. G. L. Hallden, F . E. Aurell, O. S.llh eborg, S. A. F rorlho lm , K. O. L. Larsson och K. G. Högb Prg att var a marinintend enter a:E 2:a gr aden v id cl:o fri\n och med cl:o cl :o d:o.
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30. R esolution å lön för J..L. Lindq vist, G. M. E : Stangenberg,
S. F. L agerholrn, C. J·. Schnell, C. A. F . P etersson och R.
Thörn från och m ed d :o d :o d :o.
D :o för K. O.. E. L i ndqwiste r f rån och med d:o d:o d:o .
Fullmakt för A. E. Amundson att vara kapten Yid kust
»
artille ri et från och med d :o cl:o cl:o.
D :o för G. H. En gblom, H . E. Lindbohm, F. A. K. Johans>>
,son Allbrandt och P. A. I. Lcfven att var a .löjtnanter vid
cl:o från och med d :o d:o d:o.
D :o för G. E . P: so n No rdb eck att var a kapten i d :o frän
>>
och m ed d:o d:o d:o.
Resolu tion å lön fö r.• grcfvc A. :B~ . Posse, B. F. Stagh, T. E ..
>>
K . Ten gnll, H. H. Victorin och C. E. G. Jo achimsson f rän
och med d :o el :o d:o.
Fö rordn ande fö r k aptPne n K G. H. W ennerst röm att från
>>
och med ·den 1 maj 1912 vara positionsbefälhafvare vid
fös,·a rsbcrcdsk ap eller belägrin gstillstånd i Fårösuncls kustposition.
Bifalles gjord frams tällning om försök med pansarbåten
>>
Arans undOJ.·\·atten ssiclotuber m . m.
Anvisas 24,000 k ronor till r ep aration af l ogementsfartyget V an a dis.
Beslutes rörande anställande af extr a biträden unde r å1·
>>
1912 å r äk enskapskon to r en vid flottans stationer.
Anvisas högst 1,300 k ronor för t ryckning af materialbe>>
skriini ng• öh e r gniststationer å fartyg.
Flyttningshjälp få r utgå till kommendören S. J . T. C.
»
Ankare rona. kom mendörkaptenen Il. G. Licpe och styckjunkaren F. E. U r ell.
Bifalles gjord framställning rörande anställande af t vå
daglönare såso m instruktörer i elen korpr alskurs för eldare·
vid flottans stat ion i Karlskrona, som tagit sin börj rm den
1 november 1911.
Anvisas 4,190 kronor från invalidhusfonden t ill nådegåfvor
>>
åt afskedade personer, som tillhört flottans militära kårer.
Beslutes rörande bokföringen af 1912 å rs ut- och af rustningskost nadc r.

G. O. 1911. -

l ! k t.

~ fl\.

))

LV.

rlering, utbildnin g och öfnin g af. flott ans person al under
nästkommande v in ter.
:28. N :r 800. - Flaggsty rm anne n F . A. K. Lång bevilj as t.jä n.'itledigh et und er tiden 1 november 1911-30 april 191.2.
N :r 801. - Med ändring af g. o. n:r 410/1911 punkt :1 f)
och 455i1911 punl<t .c) skall pansarbåten Oscar II vara
. ru stad för att från och med den 12 nästkommande decembe r
kunna utgå på . om krin g 4 '/, månaders expeditio n i n ordeuropiska farvatt en fö r sarnöfning af stam och hcv~irin;.; ;
fartygschefen skall hissa sitt befälstecken sagda dag.
S:r 802. ,.---Nedannämnda officerare skola tj änstgöra så3om
kommenderade officera re å fö lj ande t ill rustning anbofnllda fartyg, nä m l ige n: pansa rbåten Aran : nncle rlöj t nantcrnc~
Broms, Elliot och Netz lcr; pansarbåten ~T asa: unelerlöjtnanterna H e rl itz,. Sanelström och W. P. H am ilton: pausarbåten
Tapperh et en: unelerlöjtn an te rna Landqui st, Ekelund och
1<~. G. P. Dy rssen ; p a nsa r båten Thor: unde rl öjtn antornR'
Hedin och W est erling.
N :r 804. - Sk.iutförsök med lätt fartygsartille ri mot infante rimål bakom bctil cknin ga r i land sl,;:all utföras från pan sa rbåten Ti rfi ng i Karlskrona.
4. )f: r 808. - Pan sa rk ryssar en Fylgia och pansarbåten :Manligheten skol a ru stas för att från midten af nästkommande f ebruari må na.d und e r omkring ~' j, månader in t;·~, i
Karlskron a rckryta.fdelning m. m.
Pan sa rbåtarna Od en och Kiorrl skol a, efter
)f :r 809. ,-e rkställcl ru stning afgå t ill Stockholm ; de å nä mnda far tyg kommenderade chefe rna skola vid r ustningens början
öfvertaga befälet öfve r respektive fa rtyg och bibehålla detsamma, intill dess fa r tyge n eft e r ankomsten till Stock.holnc
blifvit förtöjda på för dem afsedela platser, hvarefter befälet såsom fartygschcft>r öfvertagcs af fartygens sekonde r och kommendö rkaptenen dc Brun debarkerar från
N iord.
)f :r 810. - Instrukt ion fö r chefen å k ano nbåten Svensksund.
)f :r 811. - Inst ru ktio n fö r afdcln ingsch efen för Karlskrona
r ekrytafdelning .
)f :r 812. - In struktion fö r afdelnin gschefen för Stockholms>>
rekrytafclclni ng.
X :r 813. - Besätt nin gslistan fö r pansa rb åten Oscar II
under dess anbefallda expedition skall ökas med 5 musikkonstaplar eller såsom hornblåsare utbildade ekonomikonst aplar eller hornblåsare, t illhörande Stockholms statio n.
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l\i :r 814. - Vadscheferna Yid flot ta ns båda stationer skola
från och med den 22 dennes under erforderlig tid stå t ill
marinfönaltningens förfogande i Stockholm för deltagande i öfve rläggnin ga r a ngå end0 nrbetsplanen för flottans
va rf år :1912 m. m.
l\i :r 815. - NärJannämnd persona l af sjömansk å re ns maskin afdelning skall kommendera s ntt från och med elen
6 denn es tjänstgöra: vid Vaxholm s kustartillerirege mente :
f rån Stockholms station 8 2. ell er 3. klass sjömän till och
med den 29 februari 1912; vid Karl skrona ku st a rtill ericgemente : fr å n Karl skrona station ~ underofficer sk orp raler
ti ll och m ed den 15 april 1912 sa mt !l korpraler och 7 2.
uller 3. klass sjö män till och med den 20 f ebruari 1912.
l\i :r 81.6. - Med ändring af g. o. n :r 155/1905 h ar befallts,
att af kustartilleri ets maskinafd Plnin g nedannämnd perso nal ska ll till s virlan· Ya r n förl agd ~ Fårösnnd s kustposition nämlig0n:
nnd eroffic er ....
und erofficerskorpraler
korpral er
3·::·)
:! . eller 0. kl. e ldare
X :r 817. - Sedan H. M. K ejsa re n nf T yskl and behagat
tilldela flaggund er officerarna C. O. P ettersson och C. G.
Mårtensson Allgem Pi ncs Ehrenzeic hcn , flaggund eroffice rarn a M. Larsson, Berton , G. A. E. Andersson och C. G . M. IIåkansson iifvcnsom underofficerarna af 2. gr. V e rn e r och
13. L. E. Ni lsson Röd aö rn sorde ns m ed alj samt korprale rna
vid 1. <'konomikompani Pt n:r 207 Gustafsson och 107 Lindström kr ono rd e ns med al .i, har Kungl. Maj :t i n å de r tilllåtit ifrågava rand e uncl erofficP rarC' och man skap att bä ra
dessa t eck0n ocl1 m eda l j er.
1\ :r 819. - Generalordern närslutn a. tabelle r, angifvancle
för å r 191:Z del s fö r ll\·a r och en af yrkPsgrenarna sig nal-,
torped - och g ni stma t ros sa mt skepp s-, torped och under Yattensbåtelclarc det högsta sa mm a nl agda antalet manskap
och fr å n y rkesg rt' nl'Jl befordrade underofficerare, som må
finnas vid hvarclen1 st ation en , dds högst a samm a nlagda
anta ld k orprale r och meniga vi h varder a stationen inom
sjöm anskårens olika y rkpsgrenar. skol a unele r ohannämnda
!\ r länd a till dterrät tclsc. h va rjäm tc dessa tabell er jämväl
skoln tjänn t ill ledning vid r ekryte ri ngen inncn1rand c å r.

G. O. 1911. 1\ol'.

4.

"

l
l ............... ...... ... ...

))

*) D~ r af m i n st 1 und croffi ccrsk orpra l eUr r korpral.

fl

7.

LVII.

l\i :r 820. Reservund erlöjtnanten B engtsson bevilj as
tjänstledighet unele r ticle n 1 dece mber 19H-31 decembe r
1912 för idkande af utrikes sjöfa rt.
N :r 821. - R ese rvunderlöjtnan ten 1\ or lander be vilj a s yt te rligar<' 3 å r s tjänstledighet för idkande a f utrikes sjöfa r t.
N :r 822. - Ch efsfartyget Drott skall uppl äggas.
N :r 823. - Skoleskadern s fartyg skola efte r afslutacle öfningar i Stockholms skär gå rd afg·å till r espektive stati oner ; skoland e dock stridssk jutningar, som icke medhunnits
t ill och m ed den H de nnes, ickP hindr a sk jutskolans afslu ta nd e nämnd a dag; eskad e rch efens befälst eck e n skall ne·dhalas, så s nart l ämp ligen sk e kan efter pan sarbåten Götas
ankomst till Stockholm; eskad e rn s fartyg skola af ru st as,
afmönstras och förlägga s i 2. beredskap.
N :r 824. - Å n edanstående torpedbåtar skola i besätt ni ng<' n ingående unel e rofficera re och manskap tillsvidare va ra
kommenderad e, n ä mligen : Komet , Gonclul , Gudur, Orkan,
Bri s, Vind , Met eor, Castor, Pollu x, Plej ad, Polaris, P e rse ns,
Regu lus, Rigel, n :r 9, lO, 11 , :12, 14 och 15, samt, sPrlan
orrl e r utg ått om der as förlägg a nrlP i 2. ])(' redskap, V e~ a
och Vcsta.
;.J:r 825. - Vid h varcl er a stationen skall fr ån och m ed <ku
1.3 dennes an ordnas torpPclbe reclskap ; sa rnt lwstämm clst•r 'härom.

N: r 826. - T esk a derchefen s fö1· skoleskad e rn s tab tjänstgörande office ra re och l'edc rlikar äfv e nsom till tjän stgöring i f lagge n kommende r ade skrifbi t räd en skol a stå till
lwmä lcle esk ader chefs förfogande i Stoc kh olm uneler e n
t id af högst 10 dagar dt cr dagPn för n cclha l a mlet af h a ns
bcfälsteckPTl.
:1/ :r 827. - Kapte ne n 1\ orma n ska ll afgi\ från s in anbefallda
komm enderin g såsom sPkond å pan sarb å t en Od en: kapt enC'n
von H orn skall var a sek ond å pansa rh åt<' n Ode n u nder
<l ess a nbefalld a ex pedition : kaptenen K orma n ska ll, nwrl
bibeh å ll a nd e af innchafvancl<' befattnin g, från och rn Pd
<l e n :1 i nstund ande dece mb er t illsvi d a re tjänstgöra i m a rinf örvaltningen för att biträd <t vid inom ämbets,-erkct fl [Jg:Jc nde utredninga r röran ek minväscnckt .
:\ :r 828. - A fslag å ch efens för m a rinstaben fö rsl ag att
ka ptenen von Horn m åtte unrl e r t iclen 4 november 1911 :)0 septPmbc r 1912 komm cncl c rn s att t jän stgö r a i m n r in stabe n .
N: r 829. - D c fö r tjänstgö rin g i\ p an sa r bH t :Hna Oden och
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Ni ord under för estående exepdition kommenderade, Stockholm s station tillhörande rustmästarna skola beordras att
snarast möjligt inställa sig i Karl sbona för tjänstgöring
å if r ågava rande pansarbjitar.
7. N :r 830. - Dc fartyg, h vilka sk.o la tillhöra Karlskrona r ekrytafd<olning äfv ensom, därest så ske k an, logementsfartyget Freja und er dess anbef alld a expedition skol a vi d tiderna för hissandet af r espektive fa rtygschefer s befälstecken va ra förl agda till de för dem uneler r ekrytaidel ningarna afseelda pl atserna å eller i nvid flotta n s vari.
" N:r 831.- Marinintendenten Nothberg skall tillsv idare
tjänstgö ra å räkenskapskont oret vid flottans station i
Stockholm.
9. ~:r 832. - Dc till t jänstgöring å pansarbåtarna Oden
och Niord under för estående expeditione r kommenderade,
Stockholms station ti llhörande underofficerarna, underoffice r skorpralern a och korpralPrna vid maskinafdelningen
skola beordras att snar ast möjligt inst älla sig ·i Karlskrona
till tjä nstgöring vid ifrågavarande pansarbåtars klargörin g. I sammanhang härmed har meclgif vits, att stationsbefälhaf \rar<' n i Stockholm må , i den m ån han pröfvar
läm pligt, beordra jämväl. an nan, stationen tillhörande persona l, som är kommenderad å någon af ofvannämnda pansarbåtar , att före rustnin gens början inställa sig i Karls k.rona.
N :r 833. - 2:a punkte n af mom. 187 A S I skall erhålla
fö lj a nde förändr ade lyd e lsP :
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>> Vid skjutning mot pricktafla räkn as direkt träff i
pricken som träff och vid skjutning mot skoltafla di rekt
t räff i k vad r aten med 4 rn.ctcr s sida som t räff, öfriga skott
värde ras ej:>>
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>>

))
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835. - Marinläkarstipcndi a t en Breide tillåtes att vid
sit t bröllop i ~o r ge bär a uniform.
N: r 836. - R ese rvund erlöjtn anten Sahl6n beviljas tillstånd
att under tiden 10 november j 911-9 november 1912 idka
utrikes sjöfa rt.
~: r 837. Chefen för marinstaben skall årligen inom
mars månads utgång till marinförvaltningen i nsänd a uppgift, i och för beräkning af ammunitionsbehofvet, å det
högsta ant alet eleve r af olika kategori e r, som beräknas
blih a kommcmleraclt t ill skjut- och torpedskolor under
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<lct li'ipandc året, äfv ensom un gcfäl'l ig tidpunkt, då nämnda
skolor afses att taga sin början.
N :r 840. - Reservunderlö jtnanten Lindebl ad beviljas tillstånd att und er ett år från och m.ed elen 1 november j 911
idka utrikes sjöfart.
N :r 842. - Genpratordern bifogade fördelningsböcker för
pansarbåtar: t yp Göta, afseeld för pansarbåtarna Svea, Göta och Th~lc; typ Thor, afsedel för pa nsarbåtarna Oden,
Thor och Niorcl; samt typ Äran, afsedel för pansarb åtarna
Aran, \V asa, Tapperheten och Manligheten, skola ti lls vidare l ända till efterrättelse.
N :r 846. - Fastställ else af fördelningsböck er för pansarhåtama Oscar II och Dristig h eten.
N :r 848. - Andring i instruktion för ch efen å pansarbåten
Oscar II.
N :r 851. - En t ysk undersåte tillåtes besöka Karlsk ron a
vari.
N :r 852. - ,Löjtnä nten D ahlbeck skall afr esa till Frankrike
samt eventuellt till England och Schweiz för a t t und er en
tid af högst 30 dagar fortsätta sina anbefallda, m en afbrutna studier af flygkon st en m . m . I fråga om de af
denna r esa föranl edda kostnaderna är f öreskrifvet ge nom
nådigt beslut den 16 sistlidne juni.
N :r 856. - Reservunderlöjtnanten Christensson beviljas
tillstånd att vid ett b röllop i Köpenhamn bära paraduniforrrt.
N :r 857. - Kaptenen Starck skall i slutet af i nneva rande
månad af resa till S :t Pete1:sburg och upp ehålla sig cHirstädes under e n tid af omkring 14 dagar för att af nuvaranrle maririattacheen, kaptenen L ybeck, sätta sig in i förhålJanelen och a rb etsmetoder, hvarefter kapten Starck skall
återv ända t j]l Stockholm, dock utan att ofvan anbefallda
uppd ra g må föranl eda särskild kostnad för fe mte hufv ndtiteln.
N :r 861. - Reser vunderlöjtnanten Borgström b eviljas tillstånd att under 2 år från och med den 1 december 1911
idka utrikes sjöfart.
N :r 863. - R eser vunderlöj t nanten W estin b eviljas tjänstledighet under tiden 15 november 1911-31 mars 1912.
N :r 864. - Kaptenen Gisiko skall, för utförande af vissa
föra rb eten beträffande pansarbåten Oscar II:s fö.reståcnd e
expedition, den 8 i nstundande december inställa sig i
Karlskrona.
N :r 869. - Med upphäfvande af g. o. n:r 975/1901 har med-
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gifvits, att korpral vid flottans sjömanskår, hvilken under
<'n tid af 5 å r varit kompete nt till befo rdran ti ll underofficerskorpral och som i. öfrigt däraf gjort sig förtjänt,
må efter chefens för unde roffi cers- och sjömanskär erna bepröfvanclc befordras till unde roffice rskorpr al öfver stat:
skol a nde nu nämnd befordran i.cke utgö ra hinue r för att
i h ä nd else af behof kommende ra dylik uncl e roffi ce r ~ko rp 
ral i befattning afseeld för korpral eller j. kl. sjö m~ n .
:Z4. ~: r 872. - R ese r vunderlöjtnanten Andreason beYi \ja s tillstånd att idk a utrik es sjöf art nnder ticlen 24 ll 0\" (';11b e ~
191J -28 november 1912.
N :r 873. - Reservunderlöjtnante n .l an:>.on beviljas 2 ärs
1jänstleclighet från och nwd den l jan ua ri 1912 [rn· idkand e af utri kes sjöfart.
:'-J:r 874. - Kommendörkaptene n Pey ron skall llli.'<l utgången af innevarande månad afgå f r ån sin anbda llcl a
kornme nderin g såso m afdelni ngschef för stockhol rn~ rekrytafclelning och fartygschef å pansarbåten Oden : i'om' nendörkapter!en Lanne rstiorna skall från och ml'd <k n l
in st undande decembe r vara afde lningschef för nämnd a
afcle lning och fa rtygsc hef å nämnda pa nsarbåt.
~ :r 875. Afslag å ma rnläkare n af 2. gr. H e rrlin s Jn h å ilan om befrie lse fr å n sjökomme ndring å pansarbåt<•n Osca:·
l l unde r cletta fartygs före st åe nde expccli tio n.
:Z7. .;{: ,. 876. - Kaptenen de Broe n skall från och m ed den
:Z8 dennes till och med elen 4 nästkommande decemih''' fö,·
sä rskildt uppdrag stå ti ll inspektörens af flottans öfningar
t ill sjöss förfogande.
))
:\T :r 877. - .J agaren Hugin s kall förlägg as i~- bt!redska p.
N: r 879. - Utbildnings kurs för personal vid lutsve rket för
tjänst vid ku st signalväsendet skall anordnas å Stockl:olms
stat ion f rå n och med den 15 nästkommande j an ua ri tii~ och
med den 24 påföljand e februari; repetitionskurs för såda ~
personal s kall a nordn as å flottans båda sta tio ner f rAn och
med den 5 till och med de n 24 nästkommande februari lll. m.
~: r 880. Föreskrifterna i g. o. n:r 207/1908 sko la icke
,·ida re tillämp as.
~:r 881. Reservunderlöjtnante n F . AnJ.e r sson be viljas
1i l l stå nd att under 2 år :från och med den j december 1911
idka utrikPs sjöfart.
:W. X: t· 883. - Regleme nte för marinen del 1 § 98: ;J iJ ska!!
t•rhålla följande tillägg : >> Marinen s manskap behöfve1: dG t;k
icke hälsa på öfverordnaclc bland armen s mansbrp c_dl
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a rmens manskap icke på öfverordna de bland m a rin en:;
ntansk ap utom vid t illta l af ele n öfverordnade>> ; namnda
reglemente och § mom. 6 sk all e rh å lla följande förändr<ld ···
lydelse: >> off ice rare, uneleroffi ce rare och vederlika r :Jw\ a
- tjänsteåld e rn >> .
:JO. ::\:r 885. - F lo ttan tillde lade vä rnplikti ga militärarbetare,
so m blihit i n kallad e ti ll tjänstgöring elen 20 i nneva ranclc'
må nad i ställ E't för el en 20 februari 19l2, m å nu k va rstå
i tjänstgö r ing· samt utrycka f'n ligt dc bestämmelse r, som
ä ro gäll ande för öfriga milit ä rarb eta n •, so m inryckt dfm
~O inneva ran de rn å nacl.
1. N :r 886. - C hden för ku st n rti lleriet ha r bemyndigats att
nod e r elen tid förra hälftE'n af 191 2, som bemälde ch ef
pröfvar e dorde rli g, såsom t illfälli g fö rstä rknin g af h an s
stabsp ersonal kommenelera högst en r ege mentsoffi ce r, två
kaptene r och en kapt e n e ll e r s ubalte rnoffice r, tillhörand ckustartill e ri et.
N :r 888. - Oafsedt i komm a ndoväg f astställda bestämmnlse r i r eglemente för rna ri n e n, del II, a ngående föra n det :1 f
aflö nin gsmot böcke r me<l man skapet, skola dy lika böcker
icke inti ll utgå n gen af i uneva rande å r föras å de far1.yg·.
hvilka därunder befinna sig på expedition.
:'-J:r 889. - Fastställes Rekrytundervisning· (U ~1 F: J 8) , a fsedel att såsom in struktion sbo k a nvänrl as vid r ekryt utbild ninge n.
4. N :r 892. Majore rna vid K ung·l. kusta rtille riet m. 111.
Sylva n och T\ey samt mininge njören .Hök skol a under on
t id af högst 8 dagar från och med de n 12 dennes sh\
ti ll marinför valtnin gen s förfogande i Stockholm.
~: r 893. Bifall till reservunde rlöjtn anten Solbergs all hållan om tjänstled ighet under ett år fr å n och mod rlt• n
t december 1911- .1 3 ja nuari 1.912.
N:r 893. - Bifall till kapte ne n Hasselgre ns a nhålla n om
tjänstledi g het uncl (' r tiden 16 december 1911- 13 j an ut~r i
1912.
!3 . ~:r 896. - Tillä gg t ill i nst ru ktion för ch efen å pansarhåte n Oscar II.
N: r 898. - Bifall ti ll underlöjtnanten Torens anhållan t~ 1:t
under den t id h a n såsom lönlös i. flotta n kvarstå r f å
,·istas u to m riket.
6. N :r 899. - Logementsfartyget Freja skall m ed ele n 8 den nes utgå ur Stockholms r ekrytafdelning, elen 11 i sa rnm a_
må n ad af mönstra s sa mt därefter förläggas i 2. beredskap·
))
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' ech ti-ll och med den 20 nästkomma nde april stå till stat ion sbefälhaf va rens i Stockholm förfogande för an vändning såsom kasernfarty g; löjtnanten Schtissler och underlöjtn an tf' n Graaf skola elen 8 dennes afpollettera s från logemen tsfart yget Freja och från och med .d en 9 denn es tjänstgöra som kommende rade officerare, den förr e å pansarbåten Oden och elen sen a r e å loge mentsfarty get Stockholm;
underlöjtna nten D a rin skall den 8 dennes afgå från sin
kommonde ring som komme nderad officer å logeme ntsfartyget Stockholm .
6. N :r 900. -Logeme ntsfa rtyget Vanadis skall förläggas u nder rPparation; skoland e f artyget f r ån och m ed el en 21
nästkomma nde april åter stå till stationsbef älhafvarcn s i
Stockholm förfogande f ör an vändning såsom kasernfarty g.
N :r 901. - Fastställels e af läroplan läsåret 1911.- 12 för
marini nge njörsaspira nterna vid tekni ska högskolan.
7. N :r 902. - Chefsinten denterna m. m. Diclring och Neuendorff skol a under en tid af högst tre dagar från och med
den :1.2 dennes stå till marinöfve rintendente ns f örfogande i
Stockholrn.
8. N :r 903. - In spektör en af flottan s öfningar till sjöss skall
förrätta inspektion af K a rlskrona r ekrytafdeln ing den :1.4 och
af Stockholms rekrytafdel ning -den 16 innevarand e månad.
N :r 904. - Generalord ern bifogade ändrin gar i och tillägg
till r egl emente för marinen, del II, skola från och med
<len l januari 1912 tills vidare lända t ill efterrättelse.
Bifall till öfvc rste Ahlborn s anhållan om
N :r 904 1/ ,. >>
t jänstledigh et under t iden 22-31 december 1911.
N :r 905. - J ag aren Hugin skall, bemann ad geno m varis»
chefens i Stockholm försorg, und e r en tid af hö gst 12
dagar efter den 11. denn es stå t ill bemälde vadsch efs fo rfogande för utförande af vissa prof enligt föreskrifte r,
som marinför valtningen äger att utfärda; kaptenen Bolinder skall uneler den tid nämnda prof var a st å till varischefens i Stockholm förfog ande för att tjänstgöra såson1
befälhafva re å jaga ren.
9. N :r 907. - Marinläkar en af l. gr. Linder skall i stället
fö r marinläkar en af 2. gr. vid marinläkar kåren i flottans
reserv Herrlin var a fartygsl äkar e å pansarb åten Oscar II
under dess för estående vinter expedition; en m a rinläkar e
vid m arinläkark aren i flottans reserv skall tjänstgöra å
Karl skron a station unde r m a rinl äka re J~i nd ers ofv nnnäm nda sjökommen derin g.
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.:\T :r 909. - :Marinläka rna af 2. g r. Y id marinläka r kåren i
Hottans r ese r v Herrlin och Norberg skol a tills vida re tillhöra flottans station i Karlskrona .
K :r 910. - Bifall till r ese rvunucrlöjt nanten H.oksbergs anh åll an om tjänstledi ghet uneler ett å r fr å n och med den
1 O december 1911. för idkande af ut rikes sjöfart.
.,
1
.:\T :r 911. - Det manskap vid flott an, som på frivillighet ens
1·äg uttages för att instundand e jul och nyår åt telegrafve rk et lämn a biträde vid utdelning af telegram inom
staden . m å uneler denna t jänstgöring å unif orm en ruudt
()Da ärmen bära af t ele graf verket t illhandahå ll et igenkänn ingstccken.
~:r 913. - Ma rinöfverläk a ren m. m. H. ud berg skall biträda
kommittera de för statsdepart ementens organisatio n m. m.
vid be h and l ingen af frågor. rörande den militä ra sjukvården .
14. .N" :r 915. - Med ändring af g. o. n :r 903/1911 skall i sagda
g·. o. a nb efa lld inspektion af Stockholms r ckrytafrleln ing
äga rum den 18 innevarand e månacl.
N :r 916. - K aptenen Tycl!'m skall från och med elen 15
tlenn es und er e rforderlig tid inom Kungl. lancltförsn .rsrlepartemen tet biträda med utredning i fr åg a om vissa
ändringar i nådiga förordning en den 5 december 1901 a ngående inskr ifning och redovisning af värnplikt iga sa mt
<ler as tjänstgörin g m . m., äfvensom i fråg a om därmei:l
samma n h ängande ämnen.
N :r 91.7. - Förnyad t skjutförsök m ed l ätt f a rtygsartille ri
mot infanterim ål i land skall , så snart lämpligen sk e kan,
utför as i Karlskrona .
1ii. )J :r 918. - Kaptene n gr cfve Posse skall från och med elen
18 den nes med bibehålland e af innehafvan de befattning un<ler e rforderlig tid stå till chefens för marinstabC 'n födoga nde i och för deltagande i ornarbetand et af Skjutinstru kti on fö r flottan, torped (T S I) , och Exe rcisreglemf 'nte för
flottan, ITT, torpedexer cisregleme nte (T E H.).
K :r 919. - Andrad lydelse af §§ 2, 3, 5 och 9 i bil. 23
till reglemente för m a rine n, del I , skol a från och merl den
1. janu a ri 1912 t ills vidare l ända till efterrättelse .
18. ~ :r 920. - Löjtnanten D ah lbeck skall från och med den
t9 dennes unele r erforderlig t id stå t ill vad sch efe ns i
Stockholm förf ogande för att leda arbeten a mPd afhämta nde m. m. af det ae roplan som af direktören O. E. X C'Umiiller såsom gåf va öfve rl ämnats t ill ma rin en.
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18. N: r 9~~- - Den i r eglementet för marinen del [ § 23 omförmä lda befordringsko mmi ssionen skall sammanträda i
Kungl. sjöför svarsdepartem entet den 20 innevarande månad kl. 12 midd.
''
~ :r 923. - Chefen å pan sa r båten Osca r II h ar medgifvits
att vid gån g från Karlskrona till Stettin underlåta att taga
vägen rundt Gottla nd.
N :r 924. - :Marinläkaren af 1. gr. Linder skall på gruud
af sjukelom afgå från sin genom g . o. n:r 907/1911 anbefallda tjä n stgörin g såsom f artygsläka r e å pansarbåten
Oscar Il ; att i nämnda g. o. anbefalld tjänstgö ring af en
marinläkare vid marinläkarkå ren i flottans r esorv skall
till s vida re äga rum under den tid mar inläkaren Linde r
af sjukdo m är förhindrad att uppehålla sin t j änstebefatt ning å Karlskrona station ; marinläkaren af 1. g r. m. m.
Torger s rund sk all tills vidare t jänstgör a såsom fartygsläkare å pansarbåten Oscar II intill dess annan marinläka r e blifvit kommendera d å fartyget.
~1.
N :r 928. - Best ä mdt det antal office r ar e af dem, som
innevar ande a rbetsår genomgå sjökrigshögsk olans allmänna kurs, må kommonderas att genom gå de fortsättnings kurser vid sk olan , som taga sin början under åren 1912
och 1913.
N :r 929 . Reser vunde rlöjtnant en Anderber g bevilj as
tjänstledighe t under två år från och med den 1 janua ri
1912 fö r idkande af utrikes sjöfart.
:N :r 930. - Bifall till en af chefen fö r unde roffice rs- och
sj ömansk å r erna i Karlskrona gjord hemställan att vissa
torpedeldare må villkorli gt kunna befordras till under officerskorpr aler.
N :r 931. - R eservunderlö jtnanten Gudmundson beviljas två
års tjänstledigh et från och med den 1 j anu ari 1912 för
idkande af utrikes sjöfart.
''
N :r 932. - K aptenen Carell skall fr ån och med den 1 instundande januari t ill och m ed den 31 därpå föjlande
:juli t j änstgöra · i marinförvaltn ingen.
N :r 933. - K aptenen m . ru. Starck skall i ege nsk ap af
marinattaolle vid Kungl. Maj :ts beskickning i S :t P etersburg omkring den 10 nästkommand e ja nu ari inställa sig
t ill tjänstgöring vid ifrågavarand e beski ckning.
22. N :r 934. - Med ändring af föreskriftern a i g. o. n:r
1208/1908 sk all generalordern närslutna fö rdelning af i
staten fö r kustartillerie t upptagna löner för officerare
och underofficera re gälla fr ån och med år 1912.
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N :r 935 . - Generalorder n bifo gade fö r eskrifter för betygssignaleri ng med signalflaggor , toppsignallan terna, glödlampor och ånghYissl a skola tillsvidare tillämpas vid flttan.
))
N :r 936. - Fördelnin g af i 1912 års stat för flottans sjömanskår uppt agn a arfvodc n för kompanikorp raler.
))
N :r 938. - Kommendörk aptenen af l. gr. m . m. grefvP.
Wachtmeiste r har tillåtits bära kommendör stecknet af
franska koloni alorden Svarta stjärnan.
))
:N :r 939. - Ångfartyget Sköldmön skall uppl äggas.
2"u. N :r 940. - Marinläkaren af 1. gr. Linder skall från och
med den 29 denn es tjänstgöra som fartygsläkare å pansarbåten Oscar II samt för sådant ändamål sagda dag i Hälsingborg embarker a å pansarb åten ; marinläkaren af 1. gr.
m. m. Torgersrund skall å ofvannämnda dag och plats
afgå fr å n sagda pansarbåt.
''
N :r 941. - Tillägg till instruktion för chefen å pansar bäten Oscar II.
''
N :r 942. - Ofningsbrigg en gl ad an skall fö rläggas undP.r
reparation.
27 . :N :r 943. - Marinläkaren af 2. gr. Kalldin sk all i stället
fö r insjuknade marinläkaren af 1. gr. Linder fr än och med
den 29 dennes tjänstgör a som fartygsläkare å pansarbät,m
Oscar II samt sagda dag i H älsingborg embarkera ä pansarbåten .
N :r 944 . .....:... Bifall till befälhufvand e amiralens i Karlskrona
a nhållan att vid i g . o. n:r 917/1911 a nbefallda skjutförsÖk
från p ansarb åten Tirfing f ä, förutom de i nämnda g. o.
angifna 30 st. skott, användas erforderligt' antal inskjutningsskott.
30. N :r 947. - Afslag af chefens ä pansarbåten Oscar li
gjo rd a framställning om ändring af den faststä llda routen
för p ansarbå t en.
''
N :r 949. - Ma rinläkaren af 2. gr. Asplund skall från 0ch
med den 1 i nstundande januari tills vidar e intill utgången
af juni månad 1912 tjänstgöra i marinöfve rläk arens expedition samt såsom l äkare vid sjökrigsskol an.

-
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Pansarbåten Niord.
Afgången: unelerlöjtnanten Wall enberg.
Tillkomna: underlöjtnanterna K. A. LaurelL Tholanelrn,*) reservunderlöjtnante rna \Vingård*) och Mörck.*)
Afgått.
Nedanstående expeditioner bafva afslutR ts:
Logementsfartyget Freja och
Kanon bitton Svensksuncl.

Utdrag ur Kungl. Bref m. m. från Kungl. Sjöförsvarsdepartementet år 1912.

Sjön1ätningarna:

.ln n.

å gnistfartyget Rota:
ohef: kapt0n Rc"in iu s; officerare: löjtnant Granström, unde rlöjtnanterna ChristiPr nin , Darin, von Schoultz och Lindberg;
å kanonbåten Disa:

chef: kapten J ahnke; officerare: löjtnant Soot-Tisell, llnrlerlöjtnRnterna Heckrnan, Hummel, E. Linder och Förnström;
å sjömätningsfartyget Svalan:
Sl' t'\"

chef : kapten Braune rhielm; officerare: löjtnanten
Hju lh ammar och unelerlöjtnant Afzelius; samt

flottans re-

å sjömätning·sfartyget Falken:

chef: löjtnant Bouveng; officerare: löjtnant Hillman och reservunelerlöjtnant Boman.
Gnistfartyget Rota och sjömätningsfartyget Svalan komma att
användas för mätningarna i Öresund och vid Åhus. Kanonbåten Disa
jämte sjömätningsfartyget Tärnan och logPmentsfartyg et 2 I, användas för mätningar omk ring Sandhamn och i Norrland samt sjömätningsfartyget Falken i sjön Vänern.

))

Ang. reglerarrdet af utgifterna under femte hufvudtiteln
för år 1913.
19 . . Resolution å kaptens värdighet för torpedingenjören J. G.
Linclmark, miningenjören Ivar Hök, elektroingenjören E.
G. Oronvall och elektroingen jören C. V. Christofferson.
Afsked meddelas reservlöjtnanterna i flottan G. A. C.
·Broms och M. K. E. Eurenius samt reservunderlöjtnanten
C. S. O. Strang Borgenstierna.
Kamreraren i marinförvaltningen E. J. vVollgast får kvarstå i tjänst intill den 1 februari 1913.
Beslutes rörande viss ändring i stat för dagaflöning och
advoelen m. m. ti ll personal vid vadven för år 19:1.3.
Ytterligare on rikstelefonapparat får uppsättas i mar införva ltningcns ämbetslokal.
Anvisas 300 kronor såsom gratifikation till marinstabons
bibliotekarie för år 19:1.1.
Beslutes rörande anställande af försök mod flottans aeroplan.
Anvisas högst 800 kronor för . tryckning m . m. af fördel ningsböcker för torpedkryssare och jagare.
Anvisas högst 1.000 kronor för simhallsbad för bosättningarn a å Stockholms rekrytafclelnings fartyg .
BoslutPs rörande grunder för utbetalning af tillökning i
clagaflöning för on del skeppsgossar.
Beslutes om öfverlämnande till sjökrigshögskolan af åtslölliga flottan tillhöriga instrume nt för trådlös telegrafe ring.
Professorn C. L. A. A. Reute rskiöld erhåller sökt entledigande från fö rordnande att vara lärare i internation ell
r ätt vid sjökrigsh ögskol an .
Det antal yngli ngar, som innevarand e år få antagas till
sjökadetter, bPstämmes till 18.

13.

))

))

*) Fr . o. m .· rh'n 9 april.
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Meclgifves att för manskap vid kustartilleriets min ör af.
de lning, som antages uneler januari och februari 1912
elen i gällande kungörelse föreskriirra t j änsteticl af 4 å J:
må räknas från den 1 november 19H.
Flyttningshjä lp får utgå till marinunde rintendenten O. s.
Rhcborg , kaptom·rna E. Lindberg ooh grefve A . Posse
löjtnante rna E. E . Rudberg. friherre O. O. von Rosen '
R G. H. Engström, A. KaysP r. B. D. Bengtsson och
G. öhngren. f l aggmaskinisten A . F. Svensson, sergeante rna C. A . .l. Rundqvist, C. A. Kling ool1 A. Elmlund, maskiniston E. Hedman och scrgeantpn I\. M. Andersso n.
ll os lutl's rörande lö jtnanten i f lottans re sP r v C. A . Hjulhanunars kommendering till årets sjömätningar.
Bifalles gjord f ramstä Il ni ng röra mle pn)n umeration å en
tidsk ri ft för personale n vid aflägsd belägna fyr- och
lotspl atsP r.
FörrP ma skini stt·n å lotsvc rkPts ångfa rtyg Vega F. G. D.
Tbclander erhåJh• r ett umh·rsiöd för å r 1912 af 800 krono r.
:!G. l<'u llrnakt fö r C. F. IV. Ribon att va ra komme ndörkapten
af 2:a graden vid kungl. flottan och för H . J. T. K rook
att varn kommandörkapten af 2:a graden i flottan .
HeslutPs r ö rande lönefy llnacl för k aptenen vid kun gl.
flottan E. H. Bl'rgmark.
.Kaptenen vid kungl. flottan G. K. H . ]{rook r-•rhåll or
tjänst l edighet f ör unde r tirlen l foJ;ruari 1912- 31 janua r i 1913 för anstä ll ning i Chilenska regeringens t jänst.
Vöro rdnas marinläkarstipe ndia tL•n A. H. Backman att
unde r tio år \ara marinläkare af :!: a graden Yid marinlä karld.ren.
Kaptenen vid kustartilleriet E. 1:\orclluncl får från och med
elen l februa ri 191 2 v inna inträde· i ku st arti llPriets rese r v.
Anvisas j ,500 kronor fö r istånclsättamle af äldre skadade
handlingat· i flottan s arki\· .
A n visas ett be lopp af 5,000 krono r för år 191:2 t ill anorclnanclc af fön• l äsn in ga r och idrottsöfninga r för f lottans
och kustartill eri ets manskap.
Anvisas 550 kronor ti ll inköp fö r ma ri nstabens räkning
af c•n skrifmaskin mod clecimaltabulator.
Kaptona rn a vid kungl. flottan ;-.J . E. F . Se lancl C'r och G.
S. N. el e Droen e rhåll a g ratif ikationer för omarb eta nde
af Yissa läroböcker , Sel ander t ill belopp af 500 kronor
och de l3roen till b elopp af 350 kronor.
>>
Föreskrifves att inneva rande år må antagas åtta kustartillerikaeletto r .
j

H:

. Utdrag ur Generalorder och Ämbetsskrifvelser utgångna från Kungl. Sjöförsvarsdepartementets Komandoexpedition under år 1912.
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K:r 1. - F8stställclse af tjtinstgöringstidcr :Eör marin en
· tillhöramir värnpliktiga .
~:r 3. Roserv unrle rlöjtn antt·n Arvidson beYilja s 3 [us
tjänst iPCtighet för irlkanclo af utrikes sjöfart.
K:r 4. Resc' rvunr!Prlöjtnanten Bäckström bC\'iljas dt
års tjänstlod iglwt från ooh nwll elen j januari 1912 Eör
idlmndo af utrikes s.iöLut .
~:r 5. - ra n sa r båten Ara n nlft, utan hinrl or af pågåemle
OXJ)('clition , intagas i clocka för utby tanek af propellrar
äf vensom bottPJlmålning.
N : r 7. Rcsorvlöjtnantl'n Lunllgrcn bc\·iljas tillst.lmcl
att uneler 2 å r från och med den 1 januari 1912 iclk>l
utrikes sjöfart.
l'l: r 8. - Instruktion för mar inattnchc·n i S:t Pet<•rsburg .
·r..r :r 11. - En marinläkare vid marinläkarkåre n i flottans r ese r v skall ti llsvidare, in till dess elen eftpr af lidne marinläka ren af j g r. K . .l. T,incler vakantu
marinläkartjänst en Ya rcl er besatt , t jänstgöra i\ Kar lskrona stati on.
N :r 13. - Chefe n för kustartilleriet bemyndigas att .k omm end e ra on underofficer, t illhörande Vaxholms kustart il]eri rcgomonte, att tjänstgö ra såsom b iträde hos position sbef älhafvar en i Hörningsholms kustpo sition, v id utarbetandet af mobiliseringshandlingar.
N :r 14. - Kapte n en vid k ustartilleriet grcfvo A. F . Posse
skall genomgå den kurs fö r utbildande af Yaponofficerare,
som elen 10 denn es tagit sin början Yicl Karl Gustafs stads
gevärsfak tori .
N :r 15. - Afsl ag å chefens å pansa rbåten Oscar li :tnhållan att uneler besök i vissa utländska hamnar af angifna skäl få upph and la fär skt vatten fö r fartygets behof.
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N :r 16. - Löjtnanten i flottans reserv C. A. Hjulhamm .
sl'.all uneler. ticl_cn 15 januari-14 april innevarande :~
tJanstgora v1d SJokarteverket.
N :r 17. - Kommendörkaptenen af 1 gr. m. m. frihe rre
Gyllenkrook har tillåtits bära Preussiska Kronordens 2
klass och kaptenen m . m. Gisiko riddartecknet af Dannebrogsorden.
X :r 18.- Marinintendenten af l gr. m. m. R. Thörn skall
från och med elen 20 dennes tillsvidare vara stationsintendent i Karlskrona .
il ~r 19. - Reserv un derlöjtnanten Bet·gström beviljas till~tand at~ under tiden 20 januari 1912-31 december 1914
Jclka utnkes SJöfart.
~:r 21.- direktör .T. Hammar såsom ombud för Göteborgs
~ya V orkstadsaktiebolag samt elirektör E. W . Flobe~;k
JaJ:1tc en ingenjör och en ve rkm ästare såsom ombud för
~nksbergs verkstadsaktiebolag må bese und ervattensbåtar
a Stockholms örlogsvm·f.
X: r 22. - Undervattensbåten n :r 2 skall förläggas under
n'paration.
N :r 23. - Resenrunderlöjtnanten Mollin beviljas tillstånd
att. un der ett å r från och m ed den 1 februari 19:12 idka
utn kos sjöfart.
K :r 24.- J\:Larinintondenten af 2 gr. K. J. T. Låftman skall
t.]iinstgö1~a ä Ka rlskrona stations räkenskapskontor under
t1rlcn fn1n o~h mod don 22 innevarande januari t ill och
med elen 10 1 nstundando febrna ri .
K :r 25. - Ilesolution å chefens å pansarbåten Oscar II
anhållan om föreskrift huruvida andra än i förut utfärdaLlc, bestämmelser onmämmla anordningar ombord ä pansa rLa ten skola betraktas såsom hemliga.
:;.; :r 29. - Löjtnanten Nerman beYiljas tjänstloclio·het för
hiils<lns värdande uml er tiden 22 januari-4 ma~·s 19lll.
I\ :r 30. - T,öjtnanten Låftmans anhållan om tjänstledighet efter slutad kornmendering ä pansarbåten Oscar II
:föranlL'rl cr ej nå gon åtgä rd.
~.:r 31. - Föreskrifter att lända till efterrättelse för ord·
f~nlnde .ocl: biträdande personal samt rullföringsbefäl
"}tl 1nsknfmngsförrättning för sjömanshus under å r 1912.
l\ . ' 3·J.
.. ]
" :1
-· Anc.rad
lydelse af § l punkt g af >>Närmare bestammdser med afseende på marinstabens verksamhet i
f~·cdstlcl», fastställda genom g. o. n:r 692/1911.
~
.,.)
E'n Stockholms station tillhörande sty rm an
~ :r <>·J . -

.);i ii·

III .

skall under månaderna febrnari-ap r il innevarande ;'\r
tjänstgörn vid sjökarteverket.
N :r 34. -Marindirektören af 2 gr . m. m. T..J. Falkman
skall från och med den 30 dennes under högst 14 dagar
fö r särskild t uppdrag t:iiinstgöra i marinstaben.
N : r 35. - J,öjtnanten Dahlbock skall från och med den
26 rlonnes unrler en tid af högst 30 dagar företaga försök
nwrl flottans aeroplan enligt af chefen för marinstabm1
meddelade anvisningar.
N :r 36. - Mariningenjören af 2 gr. B. T. Zetterström
skall dels Yid aktiebolaget Diesels motorers verkstäder i
Sickla stuelera konstruktion, t illve rknin g och profning af
rliesclmotoro r, dels ock biträda vid de flygförsök, som skola
utföras under chefens för marinstaben öfverinseonde.
N :r 37. - Unelerlöjtnanten C. A. Laurell skall från och
~4 .
merl don 29 innev arande månad tjänstgöra såsom kom·
menderad officer å pansarbåten Nio rd i stället för underlö jtnanten R. O. w·allenberg, som på grund af sjukdom
från nämnda kommendering afgår.
~:r 39. - Chefen för kustartilleriet har bemyndigats att
beordra en Vaxholms kustartilleriregemente tillhörande
underofficerskorpral af maskinafdelningen att vid Borgsunds mekaniska verkstad förskaffa sig kunskap om konstruktionen och skötseln af en transportbåts maskineri
m. n1.
N :r 40. - Kommendering af officerare från flottan och
kustartilleriet h vilka skola för i värnpliktslagen § 18: 1
nämndt ändamål nä rvara vid inskrifningar na inom vissa
rullfö r ingsom råden.
N:r 41. - Beordrade marinläkare till biträde åt inskrif~
))
ningsnämnder för sjömanshus innevarande å r.
N :r 43. - Fransk och norsk undersåte tillåtas besöka
Karlskrona varf.
2(1. N :r 44. - Torpedbåtarna Vega och Vesta skola förläggas
i 2. beredskap samt därefter under en tid af högst 14 dagar
stå till marinförvaltningens förfogande.
N :r 45. - Konteramiralen i flottans reserv Ingelman tilllåtes att under pansarbåten Oscar II :s förestående besök i
Köpenhamn, då sådant anses behöfligt, bära uniform.
:l1. N :r 51. - Löjtnanten Oleves anhållan om tjänstledighot
under tiden 2-23 juli 1912 föranleder oj någon åtgärd.
1. N :r 55. - Vadscheferna vid flottans båda stationer skol a
under erforderlig tid stå till marinförvaltningens förfogande i Stockholm.
))
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2. K : r 57. - Ch efen för k usta rti ll eriet bemy ndiga s att kotn.
mPncle ra kap te n Pn_ v Jd. k un~l. kustm-ti lle rict A. G. W ibotn
att u~cler fo rr a halfton af wm' Yarando å r för tidspe rioder
af hogst Pn Yockas omfattning t illfälligt tjänstgöra i
bemälde chefs sta b m. m.
..,.,, l'i": r 59. - P a nsi!rbåten Oscar II ska ll eft e r afgånge n f å
\.OpPn l1a mn cl en 6 fPbr uari i. stii llet fö r K a rlskron a r n
.y··
löpa Götebo rg, dit ankomsten bör ske senast ele n 10 feb:::
a n och hvarifrån afgång bör sk e don 15 samma må nad ·
))
~ : r 60 ... - In spe ktion af l) ansa rb i\ton Oscar n sk a ll af
m spektorc n af flottans . öfn i ng a r till sjöss förrättas den
12 fobrua r i.
K: r 61. - Under löj t nanten S. A. O Bockman s kall från
oc h nwd don 7 dennes tjänstgöra so m kommonde rad offistä llot för unclerCC J' å loge me ntsfartyget Stockholm
löjtnanten G. H . Chri stiPrnin.
Ch cfon för mari nstab<' n och in spektö ren af
N: r 62. f lottans öfninga r till sjöss skola så s nnr t s ko ka n t ill
ch efen fö r sjöfö rsva rsdepart eme ntet a-Egifva gemen samt
f örsl ag till p lan jämtP ko stnad siwdik n in ga r fö r flott ans
öfni nga r under f1r 1912.
6. N :r 65. - Kommendö rkaptenPn af 1 g r. m. m . C. C. A.
Fallen ius och torpedingenjören m . m. E. F. Elmquist skola
uncle ~· <'r~o rd E' r l ig· t irl inne\1 aramk vintl' r utföra besi kt ning
och m skJutn 1ng af gyroskop m. 111. i Fiume.
7. K :r 68. - Pågåt> ncle arbetså r Yid sjök ri gshögskola n sk all
afslutas d<'n 27 nästkommande april.
K :r 70. - Om väderleksförhållanden l'llet· <Indra ogynnsamma omständighete r under pansarbå ton Oscar II:s
n u pågående expedition, öfnin gar i skjutni ng med artilleripjäsE' r ic ke kun na utföra s t ill den omfattning
i gälhH1cl e skjutin st ruktion fön•s krif n ' s, iigcr farty gschden gö ra erfo rdr rli.ga inskränkningar boträffande bestämd pt>rsonals s kjutöfningar.
Bifall till ufdelnin gschcfpns fö r K a rlskrona
K : r 71. rd::rytafdrlning anhållan att H\ u tfö r<l Yisst roparatio nsarbctP å ]l<ln sa rb åtl'n Arans maskin<'t'i.
Löjtnan ten P. Burman skall tjänstgöra som
8. X :r 72 . kommench-•racl off ice r å pansarbåte n :Manligheten uneler
rlPtta fart ygs ge nom g. o. n :r 808/:1911 a n bd a Il da expedition i stä lld fö t· löjtnanten W. E. K. W. J... illiehöök.
K :r 73 . - Fastställ else af ny »Inst ruktion för offic er,
h vilkon jäml ikt ~ 18 mom. 1 Yärnpliktslagen iir närva-

Kungl. Örlogsmannasällskapets täOingsämnen för år 1912.
1. H vi lka fordringar böra ställas på flottans intendentur under k rig?
2. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara organisrn••l?
'· IlYilka fordringar böra ställ as på en tidsenlig eldledning?
' . I hYilken utst räckning kan och bör lanel sstormen användas
rirl J, q~tförsvaret?
•. A ng-turbinens am-ändande såsom framdrifningsmedel för fartyg.
H. Användbarheten af flytande bränsle i sjöångpannor, med särskilri t ufseencle på Yår flottas olika fartygstypcr.
7. Huru böra flottans torpeclfart~'g , strategiskt och taktiskt scclt,
anYiiwlas i krig och kunna de nu va r ande to rp edf artygstyperna i alla
afsc't' ,,kn fylla de uppgifter som böra tillkomma denna del af den
sjög:J"!l de materielen E'ller ä t· o väsentliga fö r ändring ar beträffande
rlrm l<• mate riel erforderli ga och i så fall hvilka?
8. Hvacl kan inom vårt l an d göras för sjöfartsnäringens utwck li ng?
\l. Luftseglingens användande vid sjö- och kustkri g.
1 O. Explosionsmoto rer och dess användbarhet vid flottan.
11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. örlogsma n !sällskapets verksamhet.
!'iifl i ngsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, h vilken upptager
Eöd ntln n'ns namn och vistelseort, ellcr också ett valspråk, Yara ingifven ti ll 1-::ungl. ö rlogsm annasällsakpcts sekret erare senast den 1 nä stkom r:~; mdc september; kommande å sällskapets högtidsdag för sk rift,
so111 IJ! ifvit tillerkänd pris , sällskapet s medalj i guld eller siliver att
Täflingsskrift, som icke kan bel önas med pris. mon likväl
utd "J.,~.
an~rs förtjänt af sällskapets Prkännandc . kan på högtidsdagl'n erhålla
hed r . nrle omnämnande.
'-'k ulle elen förseglade sedeln, hvilken åtfö ljer skrift, som blifvit
111'isJ,..Jiint. endast innehålla va lspråk. tillkännagifves sådant under fö rot>l 1,·;1 fh'n af november månad i »Post- och Inrikes Tidning-an> med
anh ulh n att författaren ville t ill sällskapet uppgifya sitt namn.
~aY irla författa r en af inlämnad täflingsskrift icke tillkännagifl-or
111 0t s: tt önskan , förbeh ålle r sig Kungl. örlogsmannasällskapet rättighrt r•tt ntt i sin tidskrift offentliggöra densamma.
l\ nrlsk rona i cleccmbc t· 1911.
sekreteraren.
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Korpralen vid 4:e matroskompa niet n :r 156 Jacobsson
erh åller fl yttni ngshj älp med 33 kronor 5 öre.
Beslutes rörande tillsättande af befattning ar :vid lots- och
fyrinrättning en tillsvidare allenast på förordnande.
Beslutes rörande reservunderlö jtnanten R. Bomans kom mendering till deltagande i sjömätning ar.
Fyrskeppet Sydostbrotten får underg å reparation för en
kostn ad af högst 3,729 kronor.
Förordnande för A. L. Holmquist att vara generalmönst erkommi ssarie och J. Torgersruud att vara generalmönsterl äkare vid 191.2 å rs genera lmönstring med vissa östra och södr a distrikten af båtsmanshåll et tillhörande
kompanier.
Kaptenen vid kungl. f lottan C. E. Holmberg erhåller en
g r atifikation af 300 kronor för biträde inom sjöförsvarsdep a rtementet vid beredande af vissa ärenden rörande regleri ngen af utgifterna under riksstatens femte huf vudtitel för år 1.913.
Marinläk a ren af 1: a graden J. C. J ohnstone får till s vidare
uneler t re å r innehafva befattning såsom l äkare för Karlskrona tullkammare s personal.
Med. kandidaten Å. O. Åkerlund får söka och inn ehafva
befattning såsom m arinläka rstipendiat uta n hinder af att
han fullgjort sin första värnpliktstjä nstgö ri ng såsom icke
vapenfö r.
Löjtn anten vid kust a rtilleriet friherre C. O. von Rosen
erhåller en gratifikation å 456 kronor 33 öre för utarbetad
beskr ifning öfver ballongmater ielen vid kustpositione rn a.
Flyttningshjä lp får utgå till kaptenen A. L . Holmen och
löj tnanten E. A. F. vo n Krusenstiern a.
Beslutes rörande ersättning fö r bärgning af undervattens båten H valens lösköL
An visas ti llhopa 81.0 krono r såsom understöd till 7
f. d. roddare och 1 f. d. båtstyr are vid Gräsgårels lif räd dnin gssta tio n.
Anv isas tillhopa 300 kronor till 3 f. d. roddare vid Skärsände lifräcld nin gsstation.
An visas 300 kr onor till inbindning af böcker m. m. tillhörande ma rinstabens bibliotek.
An visas 3,425 kronor 50 öre fö r reparation of ängkr anp råmen n:r 6.
K apte nen vid kustartillerie t A. F. Posse erh åller ersättning med 300 kronor för förhyrd bostad i Karlskrona.
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R ese rvunde rl öjtnanten R. C. A. G. S. Vult von Steyern få.
innevarande å r fullgöra honom åli ggand e repctitionsöf~
ni ng.
))
Korpralen vid l :a ekon omikompanie t n :r 148 K . Andersson får meddelas sökt afsked f r ån sin tjän st vid flotta n
unele r förutsättning att han erh åller befattning såsom
Yilktmästare vid marinintende nturkå ren vid flo ttans stati on i Karlskrona.
Förra ext ra fy rbit r ädet J. M. Englund erhåller ett unclerstöd för en gång af 250 kronor.
Författningse nlig pension får utgå t ill f . uneler offic erskorpralen C. A. Holm.
16. Beslutes rör ande försä ljn ing af för åldrade gevär m. m.
Beslutes röra n de ett af ak t ibeolaget Befors-Gull spång
begärcl t förskott för tillverkn in g af beställ da 28 cm. kanone r.
Anvisas 569 kronor 96 öre till bestridande af r esekostnad
m. m. fö r ma rin attach en i London.
T elefonförbind elser få anordna s dels t ill 2 :a adj utanten
hos chefen för uncle roficers- och skeppsgossek årerna i
K nrlsk rona och dels till befäl h afvarens för K arlskrona
gniststation bostad .
An visas 1,600 kronor fö r uppr ättande af vandringsbli bliote k för f lotta n.
Un derofficersko rpr a len n:r 121 P ettersson e rh åller 150
kronor fö r nccllagclt a rbete å en mod ell t ill portativ g nistapparat.
>>
Ynglingarna A. K . G. W achtmeister, H . A. Meyer son och
R. G. Engst r ömer erh ålla elispe ns fr ån vissa fo rdringar
för vinn ande af in t räd e såsom sjökadetter vid sjökrigsskol an.
"
Lotsst y relsen få r elis pon era ytte rligare 75,000 krono r fö r
repar ation och un elerh åll af byggnader m. m.
23. Bifalles gjord fram ställ ning om r esa till Fiume för kommendörkapte nen .J. G. Ekelu nd och kaptenen C. H. Akermark för att besiktiga gyroskop m. m.
Anvi sas högst 70 kronor fö r tryckning i 400 exemplar af
sakre gister till skolreglemen te.
A n visa s tillkapa 5,883 kronor 75 öre till beredande af ersä ttning fö r vissa kol lition sskador, åsamkad e då tor·
pedbåten n :r 79 den 15 aug usti 191l skulle lägga t ill vid
ka j i Marstrand.
Anvisas ett m ot 2 pounrls 2 sh illings i sve nskt mynt sva·
))

))

IV.

f ebr

V.

r ande belopp t ill e rsättning för biträde vid vittnesförh ör
i Portsmouth med a nl edni ng af p a nsarkryssaren F ylgias
chefslups förol yckande.
Fulhnakt för H. A. Fröderström att Y ar a marinläka re af
andra graden med löjtn ants värdighet vid marinläkar k åren i flottans r eserv.
Förordn ande för A. E. E . H agens att vara magasinskon trollant fr ån och med elen 1 ap ril till och med den 31
december 1912 vid flott ans station i K a rl skr ona.
Marinförvalt ningen s beslut elen 20 feb ruari 1912 nn g. utanordn ande till aktiebolaget Hofors-Gulls pång af förskott
å kr 286,666: 67 för tillverknin g af 5 st. 28 cm. k anoner
med l:crvettage gillas af Kun gl. Mnj:t.
Ett argE'nt iska flottans transportfart yg får und<:'r ff'hruari och mars 1912 besöka Göteborgs krigsh a mn.
1. Fullmakt för V. L. Lundberg att nra marinH.ik;ne af 1 :a
graden vid marinläkark åren.
Förordnande för f. el. fort ifikationskas sören K. P. Earls))
son att tills vidare till och med den 31 augusti 1913 nua
besiktningsm an vid fl ottans statio n i Karlskrona.
R esolutio n å entl edigande med nästkommand e juli måna ds
utgång för inspektör en för naYigationssk olorna C. A. L.
Christensen.
Förordnande för A. G. Carell att tills vidare uneler t re år
fr å n och med elen 1 a ugusti 1912 Yara inspektör för navigation sskolorna.
Beslutes rör ande tiden för marinförvalt ningen för afgifvande af k assarapport.
Bifalles gjord fr amställning rörand e uppsättande af en
))
rikst elefo n appar at i mobi liseringsoffic erns Yid Karlskrona
kustartilleri regemente t j änstcrum.
Am-isas 425 kronor för anskaffning af en skrifmaski n f ör
))
kommendante ns å Alfsbo r gs fästning expedition.
Am·isas 694 kronor 20 öre såsom ersättning t ill kaptenen
))
J. A. F. Eklund för utgifter vid utarbetande af l ärobok
i sjömanskap .
Sturkö k ommun erh åller tillstånd ntt unele r vissa Yillkor
använda kronans telefonlednin g å Sturkö m. m.
Marinlitterat urf örenin ge n erh åller ett u nelerstöd fö r å r
))
1912 af 800 kronor.
Ett till besättningen å k anonbåt en Svensksund af :Munkedals aktiebolag sk änkt pennin ge belopp å 200 kron or f å r
emottagas och bland besättningen fördelas.
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Resolution å afskcd för underlöjtnantern a i flottans reserv
H. Sunelervall och S. F. Klint.
Löj tnanten S. Rudbe rg erh å ll er ersättning med 55 kro n
or
för erlagd terminsafgift vid tekniska högskolan.
Afsked får meddelas sk eppsgossen n:r 40 Hopman.
~tUs ked får meddelas sk eppsgossen n: r 33 Guld brand.
Expeditionschefen i Kungl. sjöförsvarsdepartementet E. J.
C. Planting-Gyll en båga erhåller för beredande af vissa på
departementets föredragning beroende ärenden fort satt
tjänstledighet under ticlen 10-16 m ars 1912 och föro rdn as
kanslirådet grcfvc Wrangel att und er ticlen uppehå lla berörda expcditionschefsämbete.
Oppet bref på afskccl m ed pension för marinintendenten
af 1 :a graden R. T . Nothber g .
Fullmakt för A. W. Renström att vara marinintendent af
1: a g r aden.
D :o för R. H. Berg att vara el :o af 2 :a graden.
Resolution å lön för marinintendenten af 1: a graden A.
C. P. Modigh och mar inunderintendenten K. M. I. Allander.
Resolution å afsked för reservunderlöjtnanten i flot t an
M. G. Hall.
Förordnande för juris doktorn N. Söderqvist att under läsåret 1912-1913 va r a lärare i intern ationell rätt vid Kungl.
sjökri gshögskola n.
Beslu tes rörande fördelning af de vadschefernas sekreterare ål iggande göromål.
Anvisas 8,384 kr onor ti ll reparation af två minkabelbåtar
ti llhörande Alfsborgs fästning.
Kavigationsskoleföreståndaren G. F. \V. Barkman får
kvarstå såsom föreståndare vid navigationss kolan i Göteborg t ill och med utgå nge n af juli månad 191.2.
Beslutes rörande ersättnin g till öfverfyringenjören J. O.
U. Grönwall för studier esa i N ord amcrika .
Lotslöjtnanten i öfra norra lotsd istriktet J. A. Thorslund
erhåller på g rund af sjukdom tjänstledighet under ett år
från och med den 1 maj 1912.
U n derstöd med tillhopa 850 kronor tilldelas 8 lotsänkor
m. fl. för år 191.2.
Ett af kaptenen i flottans reserv G. af Klercker å r 1.907 ti ll
sjöförsvarsdepartementet öfverlämnadt torpedsikt e j ämte
beskrifning får, på ansökan utaf af Klercker, till den ne
återställas.

VU.

Beslutes r örande nedsättning i t jänstgöringsticlen för vissn
icke vapenföra värn pliktiga.
Beslu tes rör ande ersättni ng till kaptenen vid kungl. flottan E. A. H . Jacobi och löjtnanten därstädes A. P. N orla nder under stud i c r e~or i Tysk land.
» Anvisas 291 kronor såsom ers ättning till aflidn c marinläkaren J. K. Lind ers än k a för utgifter under hans sista
sjukdom.
» R eservunderlöjtn anten C. B. Hallgren erh åll er ett å rs uppsk of med hon om inncvm·andc å r å li ggande r cpetitionsöfning .
» .T uris stuel er a nJ on C. 13 . H. Broelen får antagas ti ll r cse n·off icersaspirant för utb il dn in g till tjänst Yid ku startilleriet utan hind er af att han ej aflagt sjökaptensexamen.
» Förordnas antagningskommi ssion för a ntagning af sjökadetter innevarande år.
Bifall es gjord fram ställnin g om 6:e landkl asse ns vid sjö»
krigsskolan fördeln in g p å två parallelklasser under l äså ret
1912- 1913.
» Anvisas medel för anskaff an de af dive rse inr<>dni ng äfve nsom en rikstelefonappar at för inspektörens fö r navigat i anssko lornas ämbetslokal.
» Anvisas 365 kronor 37 öre fö r an litande af en privatbåt
för lotsverkets räkning.
Meddelas t ill stånd för åtskilliga lotsar Yid Brä nn ö lots»
plats att emottaga belöningar fö r r äddn ingen a fbesättningen å barken »Svolcl cr>> från Kristiania den 6 november
1911.
» Lotsänkan A. G. Hol!llberg e rh åller ett und crtsöd af 100
kronor.
29. Oppe t brcf på afskccl med pens i on för komm endörk aptenen
af l: a graden vid kun gl. flottan A. G. M. vo n Scho ultz.
Anvisas högst 5,400 kronor fö r fortsatt anstä ll ande under
ticlen ' /,-'"/, 191 2 af extr a biträden å räkenskapskontor et
vid flot tans station i Stockh olm.
Beslutes rörande uppehål la nde af pastoralvårelen i Kya
>>
Varfvets församling vid Göteborg.
stipendium å 1,500 k r ono r får tilldelas en marinl äka re fö r
))
att under en tid af minst två månader idka kirurgisk a
studier vid marinens och armens sjukhus i Italien.
>> Anvisas 325 kronor 51. ör e till understöd åt sjöoff ice rssällskapet i Stoekholm fö r ut gifter i an ledning af hållna
föredrag.

:2:2 .
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Flyttningshjälp får utgå till underofficeren af 2 :a graden
E. S. Edmm1 med n kronor 75 Öre'.
A.nYisus 153.900 kronor till Yissa nrbcten och arrskaffni ngar
,·id lotsn'rket.
AnYisns 5.000 kronor till fort sntt sten rensning i :Flintrännan.
F ull makt för H . V. l\1'. Yon Krusen sticrna att vara kom.
mendö r vid kungl. flottan.
Kaptenen IL Wern stedt får från och med den 8 april
1912 kn rst å i kungl. flottans resen·.

))

))

))

))

))

B.l'se rnmderlöjtnanten i flottnn C. E. L. Söron e rhåller
uppskof till år 1913 nwd honom inncnnande år flnbefalld
rqwti tio n söfn in g.
Otfärrlas bC'stämrnclscr för Göteborgs gniststations öfverl ä m n ande från mari nfönal tl1ingen till telegrafsty relsen.
Föreskrihes a t t dl' n i reglemente för marinen, del I, §
263 mom. 2, omförmälda obsel'\'ationsjourn al skall heträffnnde stridsfartyg rj upptaga dc uppgifter, som fi nna s uppförda uti den i mom. 1 af sa mma § omförmälch
liggare öher Yerlerbörande fartygs militära cgensbtJ•r)r
och tjänstbarhet.
Medelclas tillstånd för fyra tysk a örlogsfa rtyg att under
ticlen 'f, 1912-'" /, 1913 Yid öfycnaknnclet af Eisknt
K ordsjön besöka hamnar Yid Sveriges västkn~t.
Beslutes att för öfningar Yill flottan under år 1912, i
den mån de skola bekostas af rese rvationsanslaget till
flottans öfninga r . må tills,~idare utö~\'C'r förut för ändamålet afseelda 400,000 kronor ytterligare elisponeras ett belopp af 400,000 kronor.
12. Löjtnanten i kungl. flottan A. St rincllJc rg får f rå n och
med den 1 maj 1912 återintr äd a i tjänst vid f lotta n.
))
:Medd ela s afsked för marinläkaren af 2 :a graden Yid
marinläkarkåren A. Lamm, som föro rdnas och utnämnes
att Ya ra marinläkare nf 2 :a gradc'n vid marinläka rk åren
i flottans resen-.
Am isas ytterli ga re 2.699 kronor 23 öre till en Jllotorbåt
för E<lrlsk rona station.
))
Am·isns 750 kronor till ersättning för medel, so m obehörigen uttagits å po t sparbanksböckcr.
))
Amisas 325 kronor till a nskaffning af ett järnskåp för
1:a n dillerikompa n i et vid Vaxholm s kusta rtillcri regemcntc.
))
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12. Sjökacletten n: r 100 Fåhrwus få r inne,·arandc års samma r
aflägga kompletteringsexamen i Yissa ämnen.
J.otssty re l sen c rh ållcr bemyncl i g a n el e att bcvilj a byrå>>
chefen hos styrelsen A. Sjöberg tjänstledighet för biträde
hos kom mi tteracle för statsclepa rtemente n as omorganisation m. m.
sekretera r en hos direktione n öher flottans pensionskassa J. M. Falck erhåller sökt entledigande oc h för ordna s Yice auditören E. H aghc rg att vara sekretcrare
hos knssan.
19. T\:omm e ndörk aph'nen af 1:a graden C. A. r. P:n Rosen·värcl erhålle r, på anmälan, entledigande från för ordna!Hle att Yara ledamot af kungl. marinfön·altningen och
chef för fön·altningens nautiska afdelning med utgången
af den 5 september 1912 och föro rdna s kommcnclörkaph'ncn af l:a g ra den J. Y. Lann c rstierna att från och
med den 6 nämnda september up])('hålla clessa befattningar.
))
Afskcd mcclrlclas mariningenjören af 2:a graden A. r. V.
Ståhlberger.
))
Marinläkaren af l:a graden .T. Lagerholm får med sin
tjänst Yid marinläkarkåren förena h~å andra bcfattningnr
til sYidare under e n tid af tre å t·.
))
Jtcscrnmdedöjtnanten i flottan J'. Mörck C'rhållc-r uppskof till år 191:3 med honom i n n en ra n de å r i\ ligg n n dc
rC'p eti tionsöfning.
})
1 :a kl. sjömannen Yid Tjusts kompani n:r 82 TörngTcn Htr
genom extra uppfordring inkallas för rttt tjänstgöril sl\som mässman för sjökacldtcrnas bordhållning untl l'r flllbdalld sjöexpedition.
))
..\tsk illiga nautiska instr ument få på Yissa Yi llkor utl:\nns
till ben1kningsfartyget Skagcrack.
))
Beslutes rör ande läkarvård e n Yicl kust a dilleriets mirlPrin gskola å Hörningsholm.
))
Besl utes rörande tillgodoseende af bevakningsfartyge t
Skage racks behof af kol.
))
Beslutes rörande förhyrnin g af Yiss båtmateriel för kusta dilleriets be h of.
))
MarinförTaltningen anbefalles · inkomma med infordrade
entreprenadsanbud å uppför ande af <'tt hos taelshus fö r
unelerofficerare Yid Oscar-Frecl riksborg.
))
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19. Förordnas kapten en G. Ekelund att tills vidare under läsåret 1912-1913 vara lärare i fysik vid sjökrigsskolan.
Ch efen för nauti sk-meteorologiska byrån får företaga en
tjänsteresa till utlandet.

''
''

Förordnas kommendörkaptenen K. H. A. P :n Rosensvärd
att från och med den l maj 1912 och så länge kommendärkaptenen J. G. Ekelund anbefalld sjökommendering
varar uppehålla chefskapet för marinförvaltningens torpedafdelning.

''

26. Förordnande för K J . E. Wildner att under 10 år vara.
marinläkare af 2:a graden vid marinläkarkåren.

"

''

''

Beslutes rörande utlåning af en kanon till exercisskolan
vid flottans station i Stockholm.
Anvisas 270 kronor till upphandling af marinalmanackor
för marinens behof.

>>

''
))

))

))

30.

f eb r.

9.
,,

''

R esolution på afsked för marinläkaren af 2:a graden vid
marinläkarkåren i flottan s r eserv L. Ekelöf.
Beslutes rörande plan en för modernis ering af .flottans
station i Stockholm.

''
>>
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Anvisas högst 850 kronor för tryckning af beskrifning å
15 cm. k. M/03 jämte lavettage.
An visas högst 550 kronor för tryckning af >>Bestämmelser för sjöinstrument- och sjökarteförrådets handhafvande'' ·
Beslutes rörande kostnaden för säkerhetspiketernas vid
Karlskrona fästning utryckning.
F . d. flaggunderofficer en B. O. Flinkenberg erhåller
guldmedalj af femte storleken >>för nit och redlighet i
rikets tjänst >>.
F. fortifikation sarbetaren i Karlskrona A. A. Holmqvist
erhåller dels sjukhjälp med 113 kronor och dels en årlig
lifränta å 45 kronor till följd af i t j ärrsten åd ragen
kroppsskada.
Un der stöd t ill belopp af 100 kronor tilldelas en hvar
af f em f . d. roddar e vid Sananammarens lifräddningsstat ion.
K apten en vid kungl. flo t tan A. G. Carell erhåller sökt
entledig and e f rån lär arb efattnin ge n i navigation, trigonomet ri m. m. vid kungl. sjökrigsskolan.

13.

''

15.
))

16.

))

))

20.

22.

23.

v.

rande vid sammanträde af inskrifningsnämnd för rullföringsområde, från hvilket ett större antal värnpliktiga
inskrifvas i flottan (marinen) >> .
N:r 74. - Ny förde lnin gsbok för pansarkryssaren Fylgia
skall tills vid are lända till efterrättelse.
N :r 75. - Antalet marinläkarstipendiater som må antagas öfver stat, skall vara högst 4.
N :r 76. - Marinattachim vid härvarande ryska beskickning, kaptenen grefve P. K el,ler må under februari månad
besöka flottans varf och öfri ga etablissemang i Karlskron a,
Stockholm och Marstrand.
N :r 77. - Till tjänstgöring såsom fartygsläkare å pansarbåten Åran kommenderade m arinläkarstipendiaten J.
F. J oh ansson skall från sagd a kommendering af gå.
N :r 80. - Fastställelse af ändringar i >>Instruktion för
inkallelse och samling af flottans (marinens) till beväringen hö rande värnplikti ga vid allmän mobilisering
(M I I B)>>.
N :r 81. - Löjtnanten C. O. Dahlbeck skall påbörja sin
genom g. o. n:r 808/1911 anbefallda komm endering å pansarbåten Manligheten först sedan genom g. o. n :r 35/1912
anbefallda försök med flottans aeroplan blifvit slutförda.
N :r 83. - Sex mariningenjörselever må under innevarande år antagas.
N :r 84. - Afslag å reservunderlöjtnanten Lindahls anhållan att blifva placerad å Stockholms station.
N :r 85.- Andring i moi):l. 14 i de genom g. o. n:r 687/1911
fastställda >>Särskilda föreskrifter angående förhållningsböckers förande>>.
N :r 87. - Tillåtelse för vissa officerare att bära dem tilldelade ordenstecken.
N :r 90. - Konteramiralen i flottans reserv Lindman tilllåtes bära siamesiskt ordenstecken.
N :r 94. Kanonbåten Svensksunds gen om g . :o. n :r
785/1911 anbefallda expedition till rikets västra kust skall
den 27 dennes upphöra.
N :r 96. - Bifall till ·varfschefens i K arlskron a anhållan
att, af anförda skäl, tills vidare f å uppskjuta ombordtagningen af vissa delar af ammunitionsutre dningarna å
pansarbåten Manligheten och pansark ryssaren Fylgia.
N :r 100. - Löjtnanten C. O. D ahlbeck skall afgå från sin
genom g . o. n:r 808/1911 anbefalld a komm endering å pansarbåten Manligheten; löjtnanten grefv e G. G. G. Wacht-
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23 .

»
»

24.

»

>>

»

27 .

»

»

»

»

»

Mars

1.

»

2.

»

»

»

4.

VI.

meister skall från och med dagen efter afsl utad kommeu.
dering å kanonbåten Svensksund tjänstgöra som kommeu.
derad officer å pansarbåten Manligheten under dess ge.
nom ofvannämnda g. o. anbefallda expeditio n.
N :r 101. - Löjtnanten Dahlbeck beviljas tjänstledighet
från och med dagen efter afslutandet af nu pågående
öfningar med flottans aerop lan till och med den 30
oktober 1912, i och för fo rtsatta fl ygst udier.
K :r 102. - R eservunderlöjtnanten Westin beviljas ytterligare tjänstledighet till och med den 15 april 1912.
N :r 103. - Kaptenen m. m. C. H. Akerm ark skall i 'stället
för kommendörkaptenen af 1 gr. C. C. A. Fallenius stå
till marinförvaltningens förfogande i och för uppdrag
enligt g. o. n :r 65 1912.
K :r 104. - Bestämmelser att lända till efterrättelse vid
H. K. H. Kronprinsessans, Hertiginnans af Skåne, väntade nedkomst.
X :r 106. - Chefen för kustartilleriet bemyndigas att kommendera en underofficerskorpral Yicl handtverksafdclningen från Vaxholms kustartilleriregement e till genomgående af den kurs för utbildning af gcYärshancltYe rkarekorpraler vid Karl Gustafs stads ge,·ärsfaktori, som tager
sin början den 1 nästkommancia april.
::f:r 107. - R esen·löjtnan te n Meyer beviljas 3 års tjänstledighet från och med den 1 november 1911 för idkande
af utrikes sjö f a r t.
N :r 108. - R eservunderlöjtnanten Klinck.o wström bevi ljas tjänstledigh et till och med elen 31 december 1913 för
idkande af utrikes sjöfart.
K :r 109; - R eservunderlöjtnanten Bäckström beviljas 2
års tjänstledighet från och med elen 1 mars 1912 för
idkande af utrikes sjÖfart.
X : r 113. - Pansarbåten Oscar II skall efter afgå ngen
från le Hane besöka Brest i stället för Ca rdiff (ändring
af g. o. n:r 848/1911).
~:r 117. - Marinläkar en af 1. gr. V. L. Lundberg skall
tillhöra flott a ns station i Karlsk rona samt marinläka ren
af 2. gr. vid marinläkarkåren i flottans reserv H. A. Fröderström flottans station i Stockholm.
N:r 118. -Bifall till kadetten Millars ansökan om entledigande från sj ökrigsskolan.
K :r 120. - Löjtnanten D ahlbeck tillåtes att uneler den
tid han beviljats tjänstledighet för utbildning i flygn ing,
jämväl vistas utom riket.
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N :r 121. - Reservunderlöjtnante n S ..J. Sonesson beviljas
tillstånd att und er ett år från och med elen 1 mars 1912
få idka utrikes sjöfart.
N :r 122. - Reservunderlöjtnante n Högberg beviljas tillstånd att uneler ett år f r ån och med elen 10 mars 1912
få idka utrikes sjöfart.
~:r 123.- Löjtnanten F. A. Ne rman skall afgå från sin
genom g. o. n:r 346/19l1 anbefallda kommendering såsom
elev yicl nu pågående allmänna kurs i sjökrigshö gskolan.
6. X :r 126. - Fastställelse af »Föreskrifter för kungl. sjökrigsskolans praktiska öfningan> m. m.
]'\:r 127. - Flaggstyrmannen F . A. K. Lång beviljas tjänst))
Jedighet under tiden 1 maj-30 september 1912.
7. X :r 129. - Eleverna i korpral skolans artillerikurs och
signalkurs för torpedmatroser vid Stockholms station skola, jämte erforderligt befäl och underbefäl, från och med
den 1 instundande april till ticlen fö i· kursens afslutning
vara förlagda till Karlskrona station .
9. N :r 133. - Sjömätningsfartygen Svalan, Falken och Tärnan , gnistfartyget Rota och kanon båten Dis a (utan bestyckning), logementsfartyget 2 L samt 24 st. sjökarte·
verket tillhöriga ångslupar och motorbåtar skola användas vid de sjömätningsarbeten, hvilka jämlikt nådigt beslut elen 8 december 1911 skola äga rum uneler inn evarand e år .
n. N :r 136. - Komm endering af officerar e att tjänstgöra
vid årets sjömätningar.
N :r 137. - Löjtnanten E. E. Ström sk all afgå från sin
genom g. o. n:r 430/1911 anbefallda tjänstgöring vid skcppsgossekåren; n edannämnda officer are skola från och med
de n 12 dennes till utgången af nästkommande september
m ånad tjänstgöra å Karlskrona station , vid sk eppsgossekåren: löjtnanten G. Lindström; å stationen för öf rig
tjänstgöring: löjtnanten E. E. Ström.
K :r 138. - Förändring af genom g. o. n :r 825/1911 bestämd
tid af torpedbåtar i Karlskron a förläggning i torpcdbereclskap.
N :r 139. - Löjtnanten vid kun gl. flottan S. G. C. Ulff
och underlöjtnanten vid kungl. kustartilleriet R. O. Eggerts0n skola genomgå den kurs för y ngre sub alternofficerare
vid Rosersberg, som tager sin början den 24 nästkommande apri l.
N :r · 140. - ' 2 vapensmeder vid 2. handtverkskompaniet
))
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))

))

))

))

skola beordras att under högst 8 dagar und er in nevarand
m å nad vid Nya aktiebolaget Stockholms vapenfabrik~
verkstäder i Finspong sätta sig in uti konstruktion, skötsej
och vård af 6,, mm. automatiska kulsprutor.
11. N :r 140 1 / , . Afslag å reservunderlöjtnanten W ingå rdhs
anhå llan om ytte rliga re 10 månaders tjänstledigh et f rån
och med elen 1 mars 1912.
N :r 141. - Följande reservunderlöjtnanter skola för genomgående af föreskrifven rep etitionsöfning elen 9 april
innevarande år inställa sig till tjänstgöring i Ka rlsk rona:
rese rvund erlöjtna nterna T. J. Kinell, E. H. R. W est in, B.
G. A. Melen och R. C. A. G. S. Vu lt von steyern; i Stockholm: r eservunderlöjtnantern a F. Wingård, H. O. Zetterberg och .T. Mörck; vid Vaxholms kustartilleriregemcnte :
r ese rvunderlöjtnanterna C. B. Hal lgren, C. E. L. ~ö r o n
och E. L. Ma rtin; vid Karlskrona kustartill eri regeme nte:
r ese rvunderlöjtn anten F. V. I sra.elsso n.
))
K :r 142. - Kommendörkaptenen af 1. gr. m. m. G. H.
Lidbeck skall, med iakttagande af fö reskriften i g. o. n:r
455/1911 vara fartyg·schef å pansarbåten Tapperheten i
stället för kommendörkaptenen af 1. gr. m. m . fri herre
G. O. M. af Ugglas; de ordinarie fartygsch eferna å Aran,
Wasa, T apperheten, Thor, Oden och Niorcl sk ola elen 9
nästkommande april öfvertaga befälet öfver respekt ive
f a rtyg m. m.; af reservofficersaspirant erna skola de som
utbildas till skeppstjänst från och med elen 9 ap ril kommenel eras 4 å hva rclera af pansarbåtarna Wasa, T appe rheten, Thor och Niorcl samt cle, so m utbildas till mintjänst,
kommeneleras att uneler ticlen 9-30 april tjänsgtö ra å
Stockholms varf ; kommendering af en del officerare och
fartygsl äkare å rekrytafcle lningarne.
N: r 143. - Afs lag å kommendörkaptenen af 1. gr. von
Schoultz' anhållan om 3 månaders tjänstledig het från och
med elen 1 april 1912.
12. N :r 144. - Följande marinläkare skola tillsvidare bestrida
nedannämnda tjänstebefattningar å Karlskro na station :
ma rinläkaren af 1. gr. J. Lagerholm såsom sjukhusläkare
å medicinska afclelningen ,och marinläkaren af 1. gr.
V. L. Lundberg såsom kasernläkare.
K :r 145. - En de l manskap vid flottan h a r benådats med
svärdsmedalj.
13. N :r 148. - R eservunde rlöjtnanten Bergendah l bevilj as 3
års tjänstledighet fr ån och med elen 1 april 1912 fö r idkand e af utrikes sjöfart.
))

))
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N :r 149. - Marinunderintendent en Lander tillåtes att
uneler honom beviljad tjänstledighet vistas utom riket.
15. N :r 153. - Kommendörkaptenen af 1. gr. friherre af U g glas beviljas 4 månaders tjänstledighet för hälsans vårdand e från och med den 18 mars 1912.
18. N :r 155. - Personal till tjänstgöring vid Göteborgs gniststation m. m.
N :r 157. - Kommendörk aptenen K. H. A. P:n Rosensvä rd skall under erforde rli g tid stå till marinför va ltningens förfog ande.
19. N :r 159. - D en i r eglementet för marinen del I § 23
omförmälda befordringskommissio nen skall sammanträda
i kungl. sjöfö rsvarsdepa rtementet den 26 innevarande månad kl. 12 midd.
22. N :r 161. - Inspek tören af flottan s öfningar till sjöss skall
förrätta inspektion af Stockholms rekrytafdelning elen
30 mars, af Karlskrona rekrytafdelnin g med börj a n den
2 nästkomande april samt af pansarbåt en Oscar II m ed
början den 18 nästkommnade april.
. .
...
N :r 162. - Maskinisten af 2. gr. Rask bevJlJaS tJallstledighet för sjukdom uneler tiden 22 mar s-~~ juni 1912.
~:r 163. - R ese rv underlöjtnanten H ellsten bevllJas t1ll stånd
))
att uneler två år fr å n och med elen 1 maj 1912 idka
utrikes sjöfart.
~:r 164. - Kapten en Poppius beviljas y tterliga re tjänstledighet till och m ed den 30 septembe r 1912.
26. X · 167 _ B ev äringsmannen n:r F 64 "'/mo Wirenius'
:~~ålla~ att under sin återståend e fredstjänstgöring få
tjänstgöra å stationen föranl eder ej någon åtgärd.
N:r 168. - Marin intendenten Högbergs genom g. o. n:r
766/1910 anbefallda tjäntsgöring i marin staben skall up phöra ; marinintendenten Låftm an skall i ställe~ fr ån och
med elen 27 dennes under erforderlig tid stå hll chdens
för marinstaben förfogande.
N:
r 169. _ Kaptenerna vi el kungl. kustartilleriet Elfwi ~g
))
och Hassel g ren skola innevar ande år fö lj a öfningarna v1cl
fästnings- och positionsartilleriets skjutskola.
.
N:r
170. _ Fartygsc hefe rna å innevarande år på_ expeclt))
tion utgående 1. kl. pansarb åta r må fö rdel a offtcera rn a
till vaktgöring p å t re kvr a te r.
N :r 171. - Bestämmelser rörande sjökadetts beklädnad
))
m. m.
13.

))

))

))

))

IX.

))

))
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X :r 17:2. - Fa stställt nya bestämmelser rörande gradbet eckningar m. m. å lif- och ytterplagg för mariningen·jörsaspirante r, marinintendentsaspiranter, r esen -officersaspiranter och kusta rtillcrikadetter.
28. ~:r 173. - ~ edannämnda officerare och vederlika r skola
med utgån gen af nästkommande septembe r månad frå nträda följande befattningar, nämligen i marinförvaltningen: kommendörkaptene n Rib en såsom tjänstgörande off icer; å Karl skrona station: kaptenen Leehe såsom äldst e
officer vid sjöinstrument- och sjökarteförrådet, kapte nen
Stackcll såsom informa t ionsofficer i underofficersskolan
och marinintendenterna V. C. J . Carlsson och Ekman
såsom biträdandei ntend ent å räkenskapskontoret ; å stockhloms station: kaptenen Meister såsom äldst e instruktionsofficer, tjänstgörande vid sjömanskår ens skolor, kaptenen
Lagercrantz såsom ch ef för 2. eldare- och 2. handtverkskompanicrna, kaptenen :Fröding såsom chef för 4. skeppsgossekomp aniet i Marstrand, kaptenen Blom såsom informationsofficer vid undcroffice r sskolan, kapt ene n Braun erhielm såsom befälhafvarc öfver gniststationcn, kaptene n
Svinhufvml såsom adjutant hos chefen för unde rofficersoch sjömanskårcrna, löjtnanterna W arfvinge och Dyrssen
såsom tjä nstgör ande officerare vid sk eppsgossekåren i
::\Iarstrand, och marinintendenten Browall såsom intendent
Yid sk eppsgossekå ren i Marstrand. Dessutom skall marinintendenten E!ulin med utgången af nästkomm ande septe mber månad frållträda befattningen såsom biträdande
intendent vid K arlskrona kustartillerircgementc.
K:r 174. - Kcclannämnda officerare och vederlikar skol a
fr ån och m ed den l nästkommande oktober tills vidare
tillhöra följand e statione r, näm ligen Karlskrona station:
kommendörkaptene n Riben, kapt enerna Lagercrantz, Fröding, Blom , B ra un e rhielm och Svinhufvud, löjtnanten fl afst röm, marinintendenterna Browall och Ehrlin ; stockholmsstation: kaptenern a L cche, Stackell, Ljun gq ui st och Li ndsteclt, löj tna nte11na Koch, Unncru s, Måhlcn, Lundqvist,
Sjöberg, Thoreliu s, 13lix och Asplund, mari nintendenten
Ekman. Dessutom skall marinin tendenten V. C. J. Carlson från och med elen 1 nästkommande oktober t ills Yiclare
t illhöra K a rlskron a kustar tilleriregcmentc.
:29. ~:r 175. - Ma rinläkar en Edholm sk all med elen 31 dennes afgå från sin genom g. o. n :r 455/1911 anbefa llda k orn-
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mendering såsom fartygsläkare å pansarb åten Oden; m arin l äkarst ipenclia ten \Vildn C'l' sk all fr å n och med den l
instundan de april va r a fartygsläka r e å p a nsarb åten Oden
under dess genom g . o. n :r 41 0!1911 anbefallda expedition.
X :r 176. -;- Marinläka ren Edholm skall afresa t ill Italien
fö r att under en tid af min st två månader därstädes idka
studier.
X :r 177. - I ge n eral ordern nämnd materi el må från
Stockholm ned sä nda s till Karlskrona med pansarbåta rn a
Oden och :K i ord då dessa i början af nästkomm ande ap ril
månarl komm a att afgå från Stockholm.
X :r 180. - R esernmd crlöjtnanten Thorell beviljas ett års
tjänstledighet fr ån och med el en 10 m ar s 1912 för idkan de
af utrikes sjöfart.
~:r 181. R eser vu nd erlöjtnanten Wingårdh bevilja s 8
månaders tj änstlcdighct från och med elen l april 1912
fö r idkande af ut rikes sjöfart.
X :r 182. - R eservunderlöjtnanten Pihl beviljas ett års
tjänstledighet från och med den l april 1912 för idkande
af utrikes sjöf art.
X :r 183. - Afslag å underlöjtnanten H. A. Broms' an h ållan att få genomgå kurs vid tekniska högsk ol an.
X :r 184. - Villkor] igt bifall till ma skinisten af 2. gr. A.
E. L a rsson s an h ålla n om tjänstledi ghet und er 7 rnå nadct·
från och med den l april 1912.
X :r 185. - öfve r stcn Ahlborn bevil jas utr ikes t jänstledighet under tiden 25-29 april j 912.
~ : r 186. - Rese r vund erlöjtn anten Wingårdh har bevilj at s
uppskof till år 1913 med fu llgörandet af honom åliggande
rcpctitionsöfning; r ese rvunderlöjtnan ten Kin cll skall f rån
och med den 9 denn es tjänstgöra såsom kommend e rad
off ice r å pansarbåten :i\iord i stället för pansarbåten Äran.
K :r j 90. - Förutom dc i g ä ll andc r eglementen m. m. m eddel ade föreskr ifter, f astst älld a sä rskilda bestämmelse r skola lända till efte r rättelse för utbildning af ku startille ri ets
p er sonal unel er å r 1912.
N:r 191.- Mari nunderintendenten Lander bevilja s tjän st ledighet u nder tiden 1- 15 ap ril 1912.
l\ :r 192. - Mar inunderintendenten Lander tillåtes att under honom beviljad tjänstledighet 1-15 april j9 l 2 vistas
utrikes.
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K :r 193. - Dansk undersåte tillåtes besöka Karlskrona
varf.
>>
N :r 194. - Marinintendenten Lagerholm skall tjänstgöra
såsom marinöfverintendentsassistent under de n tid marin.
i n t endenten Fogelberg på grund af annat uppdrag är för.
hindrad att bestrida sagda befattning.
N :r 195. - Marindirektören Falkman skall från och med
de n 10 dennes unde r högst 14 dagar för särski ldt uppdrag
tjänstgöra i marinstaben.
3. N :r 196. - Pansarbåten Oscar II skall efter afsl utad inspektion afrustas m. m.
N :r 197. - Fastställelse af besättningslista för transportbåten Rindö.
" N :r 198. - Marinläkaren Schrödl skall från och med den
9 de nnes vara fartygsläkare å pansarkryssaren Fylgia
under dess genom g. o. n:r 808/1911 anbefallda expedition.
" N :r 199. - Marinintendenten Ofwerberg skall under erforderliga delar af i unevarande och nästkommande maj
månader stå till marinförvaltninge ns förfogand e.
N :r 200. - Fartygsrustningar m. m.
" N :r 201. - Afslag å reservunderlöjtnanten Mellens anhållan om förlängd tjänstledighet från och med den 1
april 1912.
6. N :r 202. - Sjökommenderingar af officerare å genom g. o.
n :r 200/1912 anbefal lda staber och till rustning anbefallda
fartyg.
N :r 203. - stabsintendenten i eskaderchefens för kustes kad ern stab, marinintend enten Bergelin, skall under en
tid af högst 5 dagar stå till bemälde eska derchefs förfogande i Stockholm.
N :r 204. - Vid h vartdera kustartilleri regementets mineringsskolor må såsom pris vid täflingsminering innevarande år utdelas högst 300 kronor.
N :r 205. - Kaptenen Leche skall från och med elen 1
nästkommande oktober tillsvidare under en tid af högst
sex år bestr.i da lärarebefattninge n i navigation vid sjökrigshögskolan.
N:r 206. - Löjtnanten Werner beviljas tjänstledighet under tiden l maj-30 september 1912 för att idka flygstuclie r.
9. K :r 208. - Instruktion för eskaderchefen för ku steskadern" N: r 209. - Intsrukti on för afdelningschefen för l. skeppsgosseafdelni n gen.
N :r 210. - Instruktion för afdelni ngschefen för 2. skepps·
gosseafd el ningen.
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9. N :r 211. '- Instruktion för afclelningschefen för sjökrigs··
skolafdelningen.
N :r 212. - Instruktion för afdelningschefen för undervattensbå tskolafdelningen.
10. N :r 215. - Punkt 15: d uti g. o. n :r 200/1912 skall utgå.
N:r 216.- Reservunderlöjtn anten Hallberg beviljas tjänstledighet under 2 år från och med den 1 maj 1912 för idkande af utrikes sjöfart.
1.1. N:r 217. - Bifall å anhållan att tvenne 2. kl. torp edmatroser måtte, i och för erhåll ande af godkändt betyg i
vissa ämnen, få kornmenderas till 1.912 års torpeclskola.
N :r 218.- Chefen för Vaxholms kustartilleriregemente må,
))
utan hinder af föreskrift erna i g. o. n:r 1127/1908. inn evarande år antaga en underofficerskorpral öfver stat vid
hancltverksafdelningen.
N
:r 21.9. - Kommendören Ankarerona beviljas tjänstledig12.
het under tiden 15-17 april191.2.
Utnämning af sjökadetter till flaggunderN :r 220. officerare och unelerofficerare af 2. gr. öfver sta t vid
flottan .
N :r 221. - Ändringar i och tillägg till Bihang till skjutinstruktion för marinen, handvapen (H S I) 191.0.
K :r 222. Okning af pansarbåten Odens och pansarkryssaren Fy lgias besättningslistor med musikpe rsonal
m. m.

))

N :r 225. - I årets kustes kade r i ngåencle pansarbåtar skola
hafva samtliga förråd fullt kompletterade, när es k aderchefens befälstecken hissas.
N :r 226. - Fördelningsböcker för vissa torpedkryssare och
jagare som skola tills vidare lä nda till efterrättelse.
N
: r 228. - Elektroingen:i ören Rendahl skall såsom bi träd e
15.
åt Sveriges ombud, generaldirektö re n och chefen för kungl.
telegrafverket S. L. H. Rydin och byråchefen i kungl.
telegrafstyrelsen grefve H. A. Hamilton, närvara vid elen
konferens rörande trådlös t elegrafering, som vore afsedel
att öppnas i London den 4 juni 1.91.2.
16. N :r 229. - Fastställt ny l ärobok i rnatematik för marine n,
I. Aritmetik, II. Algeb ra och III. Geometri, afseeld att
användas vid undervisning i matematik för manskap vid
flottan och kustartilleriet.
N :r 230. - Instruktion för afdelningschefen för torpeclskolafdeln i n gen.

13.
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X: r 231.
Freja.

ln strukt i on för ch efen å logementsfar tyget

~:r 232. -

»

För inne,·,uande å r erforderli g-t an tal båta •
1
oclt ång-slup a r för stationerna s och variven s behof skall
ru stas.

))

Ma r i n l ä karen i flottans reserv L a rsson skall
ti llhöra flottans station i Stockholm.
X: r __234. - ~\.f slag å chefens fö r ku startil-l eriet a nhållan
att ofve~stelo]tnantcn Bolling måtte beordra s till utländska stud 1er af kustartillcriv äscndet.
K:r 236. - Bifall t ill marinläkaren Erlholms a nhåll an
om t jänstledi g h et.

X : r :223.

:17.
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18.
19.

X:r 237.. - . Löjtn a nten Strindb erg- skall fr ån och med
den l m aJ tJä nstgör a å Stockholms st ation ; löjtnanten von
Arblll skall på g-rund af sj ukelom afg-å fr ån sin kommendering å öfning-ssk cppet Kajaden; löjtnanten Schi.issler
skall afpollettcras från p ansarbåten Ode n ; löj t nanten K rusenstie rna sk all afgå från sin kommenderin g å logementsfartyget Stockholm samt vara komm en derad officer å öfni n gsskeppct K aj a den; löjtnanten Ekcroth skall n r a ko mmendor~d officer å logementsfar tyget Stockholm; löjtnanten Stnndberg skall vara kommenderad officer å pansarbåten Thordön; l öjtnanten W all in och underlö jtna nten R.
G. H ami lton skola p åbör j a sina a nbefallda tjänstgörin()'a r
å torpedskolan vid Karlsk rona station, r espektive undervattensb åt skolafdelning en, först eft er afslutanclet af nu
pågående kur s för militärinstru ktörer vid gymnastiska cent ralinstitutet; unelerlöjtn anten Mörner skall i stä llet för
r ese rvunderlöjtna nten Mörck vara komm enderad officer å
pan sar båten Kiorcl; mariningenjö r en Bjö rn st jerna skall
tJänstgöra såsom in struk tion sbefäl vid den anbefallda torpedskol_an vilj Karlskrona station; den i gällande pc rsonalford elmn gstablåer för maj-juni 1912 å pansa rb åten Tho rdön upptagna pers?nalen ska ll i stället - med unelantag
af för flaggens räkning kommender ade 1 musikkonstap el,
2 k orpraler ell er l. kl. sjömän, signalmatr oser, och 1. värnpliktigt skrifbiträde - embark era å pansarbåten Tirfing
samt elen i n ämnda tabl åer å Tirfing upptag na pe rsonalen
cm bark er a å Tho r dön; följand e officerar e och wdc rlikar
skol a inn cYa rande å r ti ll fä lligt tjänstgöra i l and näml. :
kommendören H. vV. Hamilton såsom chef för sjöfö rsvarsclepa rtemcn tets komm a ncloexped i tio n ; kommcndörk npte nen
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Lannerstierna i marinförvalt ningcn ; k aptenc'n Gyllenstiern a å Stockholms station i öf rig tjänstgöring med bibeltålhtndc af i nne h afv,1ncle tjänstebefatt ni ng-; kaptenen
örnberg såsom adjutant i in spektö rens af flottans öfningar till sjöss stab; löjtnan tc' rna Wijkmark och Gi ron i
marinstaben: löjtnanten Blomberg såsom adjutant i sjöförsn r sclepart emcnt ets komma nrloexpE'd ition: löjtnanten
Håkansson i marinfö rYaltningen: samt marindirektö ren
Richson såsom rna rinöhcrclirc,k tö rsnssistc nt.
1.9. N :r :238. - Kommendörk aptenen K orclcnfelt skall deltaga
uti l. a rm6förclclnin gens fältöfning.
K:r 239.- Bemyndigat ch efen för kustartillerie t att kom>>
menelera nedannämnd personal ni' kustartilleril 't att unele r
innevaraml c år tjänstg-ör<l: Yicl clPn g-enom g. o. n:r 2001912
p. 7 och 16 a nbefal lda torpedskolan 2 eldare fö r gc' no mg ,~cnclP
af rckry tk urs; sa mt Yicl flottans statio n i Stockholm 4
underofficers korpraler eller korpraler samt 3 meniga af
minörafclelni ngen fö r utbildning i gnisttelpgraf ering.
5 :r :240. - Löjtnanten C. F. A. Cassel skall f r å n och
>>
med elen :1 nästkommand e juli tillsYidare Yara karlettofficrr Yid sjökrigsskola n; sko lande löjtnant Cassel und l'r
ticlen l maj-30 juni inneYarande år YHra extra kaelettofficer vid sagda skola m. m.; Kaptenen Tiscli us och löjtnantc' n C. F . . A Cassel skola tjänstgöra Yid den genom
g. o. n :r 200119.1.2 p. 15 b) anbefallda förberedande kursen
i land för sjökadetter.
K :r 241. - Tilläg·g till instruktion för afdel ningschefen
>>
för sjökrigsskol afdclningen.
X :r 243. - Vadschefen i Stockholm må till inne1·a ran rlC'
>>
års kusteskader och undervattensb åtskolafcleln ing utlåna,
till den förra ångsluparna n :r 2:2, 27, 6 P . B. och 7 P. B.
samt till elen senare ~tngsluparna n :r 28 och 4 P. B.
:r 245 . - Logementsia rtyget Freja skall från och merl
X
:23.
den 1. instundande maj tills,-idare tillhöra Stockholm~
station.
X :r 246. - Löjtnanten Calissenclorff skall tjänstgöra som
>>
kadettofficer för de jämlild g . o. n: r 200/19:1 2 p. 15 c) å
pansarbåten ~iorcl embarke rade kustartillerik adetterna.
N:r 247. - Olympiska spelens organisations kommittes an>>
hållan om tjänstledighe t för unclcrlöjtnnn tcn Yicl kustartilleriet Möller fö ranleder ej någon åtgärd.
:25. N :r 248. - Eskaderchefe n för innevarande års kusteskader
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må bemyndiga en af de i hans stab kommenderade flagg.
adjutanterna att i och för utförande af vissa förberedande
arbeten den 29 dennes inställa sig i Karlskrona.
April

26.

N :r 249. - Torpedbåten Castor skall i stä llet för torpedbåten Meteor ingå i innevarande års ;!torpedskolafdelning.

»

»

N :r 250. - Rustning af pansarbåtarna John Ericsson och
Björn jämte kommendering af chefer och officerare
m. m.

''

»

N :r 251. - Pansarbåtarna J oh n Ericsson och Björn samt
jagaren Munin skola tillhöra Karlskrona station.
27.

N :r 253. - Med upphäfvande af formulären III, V, VI,
XII och XVI, äfvensom XI och XIII a rörande de vä rnpliktigas rullföring och redovisning m. m., faststä llda
genom g. o. n :r 816/1910, fastställt förnyade formu lär
III, V, VI, XII och XVI; sedan det i »Reglemente för
militärtransporter på järnväg», f astställdt den 11 augusti
1911, intagna formu lär n :r 1 träd t i stället för ofvannämnda formulär XIII a, skall formulär XIII b benämnas
formulär XIII.

»

N :r 254. -Resolution å varfschefens i Stockholm anhållan
om tillfällig komplettering af torpedkryssaren Psilanders
och jagaren Hugins gnistmateriel genom lån frän vissa
fartygs gnistmaterieL
N :r 255. - Auditören i flottan Collin skall vara stabsauditör i eskaderchefens för kusteskadern stab .
N :r 256. - Ändring i instruktion för afdelningschefen för
torpedskolafdelningen.

»

»

»
»

»
»

»

N :r 258. - Ändring af g. o. n :r 1/1912 angåonde in- och
utryckningstider för icke vapenföra värnp liktig a.
»
N :r 259. - Kaptenen O. E. Ly beck skall deltaga i 1. omgången af innevarande års gener alstabsfältöfningar.
29. N :r 261. - Löjtnanten Iohnsons anhållan om tjänstledighet und er maj månad 1912 fö ranleder ej någon åtgärd.
»
N :r 262. - Resolution å anhållan från chefen för sjömanskårens skolor i Karlskrona om att få dispo nera
lämpligt fartyg för elevernas i underofficersskolans styrmansklass praktiska öfningar.
30. K :r 264. - H. K. H. Hertigen af Södermanl and skall
und er tiden 7 maj-22 juni i unevarande år tjänstgöra i
marinstaben.
»

Kungl. Örlogsmannasällskapets täDingsämnen för år 1912.
1. H vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur under k rig?
2. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara organisera d ?
3. H vilka fordringar böra ställas på en tidsenlig eldledning?
4. I hvilken utsträckning kan och bör landsstormen användas
vi d k ustförsvaret?
5. Ängturbinens användande såsom framdrifningsmedel för fartyg.
6. Användbarheten af flytande bränsle i sjöångpannor, med särski ldt afseende på vår flottas olika fartygstyper.
7. Huru böra flottans torpedfartyg, strategiskt och taktiskt sedt,
an vä ndas i krig och kunna de nuvarande torpedfartygstyperna i alla
afscenden fylla de uppgifter som böra tillkomma denna del af den
sjögående materielen eller äro väsentliga förändringar beträffande
denna materiel erforderliga och i så fall hvilka?
8. H vad kan inom vårt land göras för sjöfartsnäringens utveckling?
9. Luftseglingens användande vid sjö- och kustkrig.
10. Explosionsmotorer och dess användbarhet vid flottan.
11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. örlogsmann asällskapets verksamhet.
T äflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilken upptager
fö rfu ttarens namn och vistelseort, eller också ett valspråk, vara ingifven t ill Kungl. örlogsmannasällsakpets sekreterare senast den 1 nästkommande september; kommande å sällskapets högtidsdag för skrift,
som blifvit tillerkänd pris, sällskapets medalj i guld eller siliver att
utdelas. Täflingsskrift, som icke kan belönas med pris, men likväl
an ses fö rtjänt af sällskapets erkännande, kan på högtidsdagen erhålla
hedrande omnämnande.
Skulle elen förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, som blifvit
prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagifves sådant uneler fö rsta h älften af november månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med
an hållan att författaren ville till sällskapet uppgifva sitt namn.
Såvida förf attaren af inlämnad täflingsskrift icke tillkännagifver
motsatt önskan, förb ehåller sig Kungl. örlogsmannasällskapet rättighetf'll att i sin tidskrift offentliggöra densamma.
Karlskrona i december 1911.
S ekreteraren.
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Oöf'ver träfl'ad e
RISGRYN och HAFREGR YN.

Jämför med andra fabrikate r,
och bedöm själf våra gryns

Öfve rlägs enhe t!
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Resolution å afskcd för reservlöjtnanten i flottan J. P.
Nilsson .
>> Anvisas 1,200 kronor till tryokning af beskrifning m. m.
öfvor undervattensbåtar.
Flyttningshjälp med 31 kronor 15 öre får utgå till artillerikonstapeln vid 4:e matroskompaniet N :r 143 R. Pettersson.
>> Af sked får meddelas skeppsgossen n :r 63 Forsberg.
Entledigas mariningenjören G. C. Ekström från uppdr ag
att biträda vid utarbetande af en lärobok i sjömanskap
för unelenisning vid sjökrigsskolan och uppdrages berörda
arbete i stället åt löjtnanten A. Porat Norlander och mariningenjören O. R. M. F. Björnstjcrna.
» Kun gl. Kommerskollegium erhåller tillstånd att för dess
verl;;:samhet utbekomma sjökort för rccluceradt pris.
>> Beslutes rörande ersättni og till on civil ritare eller elev
vid sjökartevork ot uneler resa i tjänsten.
>> R eservlöjtnanten N. O. U . Rosonorantz erhåller uneler vissa
villkor tilståncl att för sin utbildning medfölj a n ågot af
årets sjömätnin gsfartyg.
Beslutes om änd ring af bestämmelserna rörande utmärkande af sjunkn a fart:vgs lägen.
>> Besl utes rörande vakthållningen å kasernfartyget K onköping uneler innevarande års sommar.
10. öppet bref på afskecl för kaptenen vid kustartilleriet A. K.
J. Saloman.
Fullmakt för G. E. R ordbeck att vara kapton i kustartilleriet.
Resolution å lön för kaptonen A. A. Amunclsson i denna
»
gr ads 1 :a lön ekl ass.
Ryska kryssaren >> Oleg·>> f år uneler innevarande år s som>>
mar bosöka Stockholms krigshamn.
Bifalles gjor d framställning rörande förstärkning af ar>>
betskrafterna i marinförvaltningens revisionskontor.
Uppkommen öfvorbetalning å anvisning till sl..:eppsgosse>>
skolan år 1911 å 968 kronor 87 öre får gocltgöras af femte
hufvudtitelns al lmänna besparingar.
Förre kustartilleristen L. E. Wiklander erhåller ett undor>>
stöd å 30 kronor för anskaffande af ett bandage till botande af uneler tjänsten uppkommen kroppsskada.
En till lotsverket öherl ämnad donation å 5,000 kronor till
>>
medellösa änkor efter lotsar få af lotsstyrelsen emottagas
och i enlighet med vissa bestämmelser förvaltas.
3.
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17. Kaptenen vid Kungl. flottan H. A. Palme erhåller afsked
med pension.
D:o vid d:o C. G. A. Sylvander erhåller 1:a kapte ns lön.
>>
» D :o vid d:o D. H. Lindblad erh åller fyllnad i lön, motsvarande skillnad mellan innehafvande lön och kaptens lön
i 1:a klassen.
» Med. kandidaten F. N. Rönne erhåller t illstånd att söka
och innehafva befattning såsom marinläkarstipe ndiat utan
hinder af att h an icke fullgjort sin värnplikt på grund af
befrielse därifrån af sjukdomsskäL
» Beslutes rörande förhyrande af ny ämbetslokal för kustartilleriets chefsexpedi tio n.
» Anvisas högst 525 kronor för tryckning och bindning af en
ny upplaga af »Tclefonk artor för flottan».
Afskcd f å r meddelas underofficerskor pralen n :r 181 D anielsson för den h ändelse han skulle erh ålla sökt anställning
vid Karlskrona stads vattenledningsv erk
22. Antages Svenska Pansarbåtsfören ingens erbjudande af medel för anskaffning af en pansarbåt.
» Fastställ es ritningar till nämnda pansarbåt och anbefalles
marinförvaltnin gen att från inhemska verkstäder infordra
anbud angående leverans af ifrågavarande fartyg samt
att hos Aktiebolaget Bofors & Gullspång påförda igångsättande af tillverkning af därtill afsedela 28 cm. kanoner.
24. Marinunde rintendenten E. A. F. L. Renner, hvilken den
27 maj 191 O erhållit afsked med rätt att såsom lönlös i
tjänsten kvarstå, får från och med den 27 maj 1912 återinträda i tjänst.
Beslutes rör ande användande af allmänna besparingar å
»
riksstatens femte hufvudtitcl för vissa ändamål.
» D :o rörande reseersättning till en officer och en elektroingenjör för deltagande i en konferens i London rörande
trådlös telegrafering.
» Am·isas högst 400 kronor till anskaffn ing af gymnastikmateriel för logementsfartyg et Freja.
Kaptenen vid Kungl flottan A. Hägg erhåller en grati»
filmtion å 200 kronor för utarbetande af »Anvisningar
Yid r eparation och nybyggnad af militärledsmärk en ».
Löjtnanten G. D. R. Frcndin erhåller 86 kronor för erlagda
t e rmins- och laboratorieafgif ter vid tekniska högskolan.
Sjöunderofficers sällskapet i Karlskrona erhåller 1,000 kronor såsom bidrag till hyra under ett år för samlingslokal.

Anvisas 2, 115 kronor såsom ersättning för skador tillfogade en kutter genom en afskjuten torped.
Löjtnanten vid kust artilleriet S. H. Wulff får undergå
kompletteringex amen i ämnet fysik vid sjökrigshögskola n.
» Beslutes rörande und erstöd till förste läraren vid skeppsgosseskolan i Marstrand J. Andersson för genomgående
i Stockholm af kurser i allwhologi och hälsolära.
D :o rör ande befrielse från ommätning samt fyr- och båkafgift för tu ristångfartyget Arcadian.
Am·isas 79 kronor 1 öre, ytterligare kostnader för säker»
hetspiketernas vid Karlskrona utryckning under år 1910.
Förordn as löjtnanten i Kungl. flottans r eserv C. A. Hjulhammar att unel er ett år från och med den 1 maj 1912
uppehålla lotslöjtnantsbef attningen i öfra norra lotsdistri k t e t.
Anvisas medel till förhyrande af en sjögående motorbåt
för inn evarande års andra skeppsgosseafde lning.
1. Fullmakt för frihe rre R. V.T. Lenhusen att vara kommendörkapten af 1:a graden vid Kungl. flottan.
, D :o för C. H. A. Leche att vara d:o af 2:a graden vid d:o.
Resolution å lön för kommendörkapt enen af 2:a graden
»
vid d:o A. H. Gisiko.
D:o å d:o för kaptenen vid d:o D. H. Lindblad i denna
grads 1 :a löneklass.
Kaptenen vid d :o L. Staekell erhåller fyllnad i lönen ,
motsvarande ski llnad mellan innehafvandc lön och kaptens
lön i 1: a klassen.
Löjtnanten vid Kungl flott an B. B. A. Knafvc, som beviljats afskecl med rätt att såsom lönlös k varstå, får fr ån
och med elen 1 septe mber 1912 återinträda i t jänst.
Torpedingenjöre n J. G. Lindmark erhåller sökt tjänstle15
dighet under tiden "'/.;- /o 1912.
Mariningenjören af 1:a graden J. Lindbeck får beordras
))
af resa ti ll Newcastle-on Ty n c för besiktning af propellrar
för minfartyget Clas Fleming.
högst 2,500 kronor för tryckning m. m. af en ny
Anvisas
))
upplaga af exercisreglemen te för flottan, del II, handvapen och landstignin g.
Anvisas 1,707 kronor 90 öre för verkställda skjutförsök
från pansarbåten Ti rfing.
Karlskrona gniststation får förbindelse med rikstelefon-
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B eslutes rör ande ersättning till stabsauditören
eskaderchefens sta b.
Ryska örlogsjakten Strela får under juli 1912 besöka Stockholms krigshamn.
Underofficerskorpralen Yid Vaxholms kustartilleriregemente n :r 51 E. J ansson får befordras till sergeant öfver stat
med tjänstgöring såsom hornblåsare.
Sergeantänkan Agrres Malm erhåller ett understöd å 100
kronor.
10. Regl eras utgifterna under riksstatens femte huhudtitel
för år 1913.
Beslutes rö rande omföring i 1912 års räkenskaper af visst
belopp från reservationsanslaget till flottans öfningar t ill
reservationsAnslaget till flottans nybyggnad och underhåll.
))
F astställes för eskrifter rörande omfå nget af de olika läroämnena vid naYigation sskolorna.
:14. Meddelas tillstånd för tyska krigsfartygen >>Vincta>> och
>>Victoria Louise>> att innevarande års sommar bosöka
Stockholms krigshamn.
))
D:o d:o för tyska örlogsfartyget >> Hansa>> att under d :o
d:o besöka dels Karlskrona krigshamn och dels Uddevalla.
Beslutes rör an de granskning af redogörelserna fö r vissa
fart ygsoxpeclitioner.
Beslutes röi·ande sjöaflöning till viss personal å undervattensbåtar.
En 45 cm. torped m/02 får från flottans station i Karlskrona förråd utan ersättning utlämnas till innevarande
års torpodskola.
Korpralerna vid 6 :o hatroskompaniet n:r 363 S. G. D. Magnusson och n :r 366 E. B. Andn§c få moddelas af sked från
och mod den 25 sept. 1912, därost do dessförinnan blifvit
antagna till reservofficersaspiranter '' id Kungl. flottan .
))
Läraren Yid sl;;:eppsgosseskol an i Marstrand G. Sandström
erhåller på Yissa villkor tjänstledighot under hösttorminen
1912 och vårto rminen 1913 i och för studier vid universitet.
Hamnelirektionen i Söderhamn Prhållcr tillstånd att i sjökartf'vC'rket få kopif'ra originalmätningskartan i skalan
1 : 20000 öfvor Söderhamns hamnområde.
))
B eslutes rörande viss ändring från och med den 1 oktober
1912 i lots ledsförteckningen för Gäfle lotsplts.
D et val af direktion för navigationsskolan i Göteborg,
som af stadsfullmäktige i nämnda stad kommer att förrät1.
))

))
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tas år 1914 skall gälla för tiden till och med den 31 december 1915.
21 . Ryska örlogsjakterna >>Strola >> och >>La Neva>> få inneYarandc års sommar besöka Stockholms krigshamn.
))
Elektroingenjören E. G. Cronvall får beordras afresa till
Köpenhamn för bsiktning af orderapparater.
))
Fastställes skogshushållningsplan för vissa markområden
inom Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning.
))
Anvisas 500 kronor för anordnande af aftonkurser för
manskap vid flot.tans station i Karlskrona.
))
Telefonl edning får anordnas från Västerhanninge till
Borga brygga.
Korpralen vid 5:e matroskomp aniet n:r 447 H. Åkesson
))
får bibehålla oafkortade aflöningsförmåner under tjänstledighot för deltagande i dc olympiska spelen.
Vid Dalarö bosatta fiskar ena Alfred Jnnsson och Hjalmar
))
Carlsson, hvilkas fiskr edskap skadats af en flottan tillhör ig bogserbåt, erhålla i ersättning med respektive 25
kronor 40 öre och 40 kronor 80 öre.
25. Kaptenen vid Kungl. flottan G. A. H. laoobi erhåller
tänstledighct för vistelse utomlands under tiden 1 juli-31
december 1912 med frånträdande under tiden af löneförmåner enligt stat.
Anbud å för en pansarbåt af F-typen erforde rligt vertikalt
))
pansar får äfven infordras från Aktiebolaget BoforsGullspång.
29. Resolution å lön för kaptenen vid Kungl. flott a n L.
Stackell.
Kaptenen vid Kungl. flottan L. G. O. Jahnke erhåller löncfyllnad.
Fulmakt för G. H. Halldin att vara mariningenjör af 2:a
graden.
Förordnande för A. Griinberg att tillsvidare vara mariningenjör af 2:a graden.
Fullmakt för B. E. Nilsson att vara marinunderintendont.
))
Ang. summarisk r edovisning för alla af marinförvaltnin))
gen under år 1911 förvaltade medel och bestridda utgif))

))

))

))

ter m. m.
Aftal får träffas med Borgnings- och dykeriaktiebolaget
Neptun i fråga om materiel att under kustflottans öfningar eventuellt användas vid behof bärgning af undervattensbåtar.
Marinförv altningen får förhyra lokal i huset n:r 9 Birger
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Jarls torg för tiden 1 juli 1912-30 juni 1913 för en h yr essumma af 2,100 kronor.
An visas högst 1.,000 kronor för tryckning af ändringar
och t ill ägg i U. M. F. IV a, Pannor och Maskiner.
styckjunkare n J. I-Iallqvist erh åller ersättning med 40
kronor för förhyrd bostad under kommenderin g till skjut skola.
Bes] ut es rörand e höjning af anslaget för bidrag till flot tans pensionskassa s gratialfond sa mt pensioner å allmänna
iml ragningsstate n m. m.
Fullmakt för J. S. Björling att från och med den 1 nästkommande augusti Yara fö reståndare för n avigationssko lan i Stockholm.
D: o för A. Dhore att från och med d:o d:o yara d:o vid
d:o i Göteborg.
Läraren Yid skeppsgossesk olan i K arlskrona G. Törnbom
erhåller understöd för genomgående af kurser i allwhol ogi
uneler juli 1912 i Stockholm.
F. båtsmannen B. J:son Alkvist erhåller, oaktadt undergångna bestraffninga r, författningse nlig pension.
Amisas tillhopa 1'600 kronor från invalidhusfon den till
afskedacle p er soner, som tillhö rt flottans militära kårer.
Fastställes förslag till bogserb åt tillika användbar såsom
isbrytare för flottans varf i Karlskrona.
Ang. förordn ande af nämnd för bedömande af kompetens
hos sökande till en lärarbefattni ng vid sjökrigsskola n.
Ersättnin g till officer vid marinen uneler kommenderin g
till topog rafiskt arbete ska ll utgå efter samma grunder
som de, hYilka gälla b~träffancle ersättning till officer vid
armen uneler liknande kommenderin g.
Flyttningshjä lp f å r med 105 kronor 91 öre tillorkännas
löjtnanten Yid Kungl. flottan F. A:son Nerman.
~ ådevedermälc n tillerkännes 16 vid lotsverket an stä lida
personer.
Meddelas tillstånd för två tyska torpedbåtar att under
juli 191.2 besöka Stockholms krigshamn.
Förordnas kommendörk aptenerna af 2:a graden frih. U.
C. K :son Sparre och C. H . A. Leche att vara ledamöter i
nämnd för afgifvandc af utlåtande rörande sökand es behörighet till l ediga lärarbefattni ngen vid sjökrigsskola n
i »navigation, trigonometri och sjömätning samt förtoningstcckning ».
Förordnas läroYerk sråclen N. G. W. Lagerstedt och G. R.
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Fåhrams att vara d:o vid d:o för cl:o d:o till d:o d:o vid
d:o i »kemi ».
tillstånd för kaptenen B. F. Rcuterskiöld att
Meddelas
12 .
k varstå i Kungl. flottans reserv.
Oppet bref p å afsked med pension för n avigationssko leför est åndaren G. F. \V. Barkman.
En officer tjänstgörande inom Kungl. marinförvalt ningen
))
få r beordras afrcsa till J ena för besiktning af beställda
afståndsmäta r e.
En 45 cm. torped m/02 får utan ersättning utlämnas till
torped båtsflottilj. tillhörande kustflottan.
Anvisas högst 6,240 kronor för tillverkning och inrättning
af större buffertar å torpedtubern a på v issa Karlskrona
station s far tyg.
Anvisas högst 11,600 kronor för fortsatt anställande af
))
extra biträdon vid flottans station i Karlskrona.
Bifall es gjord framställning om befrielse från ommätning
))
af turistångaren Jliiantnar under b esök i svenska hamnar.
fiskcrättsinn ehafvarc vid Hårsfjärden erhålla tillhopa
Tre
))
150 kronor för intrång i fiske genom skolesk aderns öf-

.T uli

))

))

))

))

))

))

))

ningarDispachören C. M. Pinams erhåller uppdrag att biträda
vid beredning inom sjöförsvarsdep artementet af betänkandc och förslag rör ande skepp sm ätningsförfat tningarna.
Meddelas tillstånd för argen tinska örlogstranspo rtfarty))
get »Pampa» att under innevarande års sommar besöka
Göteborgs krigshamn.
Afslås sekreterar en C. L. Kru ses und. b esvär i fråga om
))
ett af marinförvalt ningen meddeladt förordnande .
18. Kaptenen vid Kungl. flottan K. L. Åkerblom erh åller
l öncfy lln ad.
Extra mariningenjö r en N. J . Ljungzell erhåller bcgärdt
))
entledigande från förordnande å befattning vid mariningenjörkåren.
Bifalles gjord fram ställning om försäljning af olja från
))
marinens förråd till rikets hospital.
Beslutes rörande ändring af § 316 mom. 4 af reglemente
))
för marinen del II.
Löjtnanten vid Kungl. flottan Kils Kilman erhåller för
))
idkande af språkstudier i Ryssland under en tid af högst
sex månader ett understöd b cräknadt efter 350 kronor i
månaden.
))
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Löjtnanten vid d:o A. E. Biörklund erhåller för d:o d :o
under d:o d:o ett und erstöd af d:o d:o.
Sjökadetten n:r 40 Berggren får aflägga kompletteringsexamen i vissa ämnen.
F. lwrpralcn vid Vaxholms kustartillerirege mente n :r 15
J. R. Sten erhåller ett understöd af 100 kronor.
))
J oh n R. Rettig & C :o aktiebolag erhåller tillstånd att
under vissa villkor bryta fältspat och kvarts å H ögholmen.
))
Beslutes rörande uppförande vid Oscars-Frcdriksb org af
sex bostadshus för underofficerare för en kostnad af
89,700 kronor.
25. Löjtnanten P. O. Silfvcrskiöld får kvarstå i Kungl. fl ottans r eserv.
Fullmakt för O. R. M. T. Björnstjorna att vara marin»
ingenjör af 1:a graden.
Förordnande för J. E. Kinman att tillsvidare vara marin>>
ingenjör af 1:a graden.
R esolution å marinunderinten dents lön för E. A. T . L.
R enner.
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>>

Ledaren af 1912 års krigsöfning med kustflottan erhåller
likställighet med högste befälhafvare öfver flotta i hvad
angår tillämpningen af föreskrifterna för mässordning
och ekonomiska föresk rifter i reglemente för marinen,
del. II.
Beslutes rörande förändring i bestämmelser för samtrafik
mellan kustpositionerna s telefonnät och rikstelefonnätet .
Fastställes fö r delning af vissa boställslägenhet er vid flottans station i Karlskrona.
Anvisas ett belopp af högst 83,400 kronor till bestridande
af kostnaderna för påbörjande af anskaffning af gnistsi gnalmateriel rn. m.

Meddelas tillstånd för tyska örlogsfartyget Grille att under juli 1912 besöka Göteborgs krigshamn.
Förordnande för kaptenen vid Kungl. flottan S. Lindstedt
>>
att ti llsvidare under läsår et 1912- 1913 vara lärare i n avigation, t rigonometri och sjöm ätning samt förtoningst eckning vid Kun gl. sjökrigsskol an.
Beslutes rörande bärgarlön för jagaren Hugin.
>>
29. Förordnande för fil. lic. Gunnar Starck att under läsåren
1912-1913 och 1913-1914 vara lärare i kemi vid K ungl.
sjökrigsskolan.

>>
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N :r 265. - De genom nådiga g. o. n :r 904/1911 tillsvidare
anbefallda ändringar i och tillägg till reglemente för marinen, del II, skola gälla med afseende å t ill chefens för
sjökarteverket förfogande ställda fartyg; dock att därvid
skola i fråga om formul är en 4 a och b, 8 a, b, c och e,
60 b och d samt 14 iakttagas de afvikelser från de fastställda formulären, som framgå af bifogade exemplar af
dessa formulär.
N :r 266. - Mariningenjören Ekström skall afgå från sin
geno m g. o. n:r 202/1912 anbefallda kommendering å pansarbåten . Manligheten; manmngcnJoren Halldin skall
tjänstgöra såsom fartygsingenjör å nämnda fartyg under
dess genom g. o. n:r 200/1912 anbefallda expedition.
N :r 267. - Löjtnanten vid kustartilleriet Balle tillåtes att
under honom för maj månad beviljad semester få på egen
bekostnad medfölja pansarkryssaren Fylgia under dess nu
förestå en de expedition.
N :r 268. - Bifall till Knut Sydows anhållan att i år få
fullgöra sin värnplikt vid Älfsb? rgs kust artilleridetachement.
N :r 269. - Ängkranpråmen n :r 1, utan besättning, skall
tilldelas den genom g. o. n :r 200/1912 p. 6 anbefallda underv a t t en sb å tsk ola fdclningcn.
N :r 270. - Komm endörkaptenen Gisiko skall, uppå därom
gjord underdånig ansökan, med utgången af nästkommande september månad frånträda sin tjänstgöring såsom lärar e i st rategi i sjökrigshögskola ns allmänna fortsättningskurs.
N :r 272. - Bifall till afdelningsch efcns för undervattensbåtskolafdelnin gcn an h ållan att å afdelningen kommenderade officerare och underofficerare måtte befrias fr ån
skyldighet att ombord medföra paraddräkt.
N:r 273. - Bifall till chefens å k anonbåten Svensks und
anhållan om tillstånd att l åta två af kanonbåtens eldare
afresa till Stockholm fö r att vid Augustcnclahls motorfa brik under omkring 14 dagar utbilda sig i driften af
med Avancemotorer försedda båtar.
N :r 275. - Marining0njörsa spirantcrna af 2. årskur sen
skola innevarande år från och med den 17 juni till och
med den 6 september tjänstgöra å flottans varf i Karlskrona.
N :r 276. - Båtsmannen vid Bohus 1. kompani n :r 136
Munkberg skall från den tid skeppsgossekåre ns i Marstrand
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öfningar till sjöss taga sin början och till dess Munkber
uppfodring till tjänstgöring slutar, t j änstgöra vid nämnffs
kår för att bestrida vakthållning å kasernf artyget Non~
köping och därstädes utföra handräckningsgöromå L
9. N :r 279. - Bifall till vadschefen s i Karl skrona anhå ll an
att i 2. bered skap liggande och t ill stationsbefä lh afva rens
i Karlskrona förfogande stä llda gnistfart y get Skuld måtte
under en t id af c:a 14 daga r få disponeras af vadvet för
diverse öfver syningsarbet en.
>>
N :r 280. - Torpedingenjören Elmquist skall med utgången
af den 12 inn evarande månad afgå från sin genom g. o. n:r
202/1912 anbef allda kommondering å torpedskolan och torpedskolafdelningen; löjtnanten Ekeroth skall från och med
den 13 samma månad tjän stgöra såsom in struktion sofficer
vid den genom g. o. n:r 200/1912 anbefallda torpedskolan
vid Ka rlskrona station.
11. N :r 283. - Kommendörkaptenen Eneström sk all på grund
af sjukdom afg å fr ån sin genom g. o. n :r 202/1912 anbef allda kommendering såsom chef å pansarbåten Oden ;
kommendörkaptenen Nordenfelt skall f rån och mod den
21 dennes vara chef å bemälde p ansarbåt.
13. N :r 285. - Kaptenen vid kungl. flottan Colsings genom
g. o. n :r 1217/1908 anbefallda tjänstgöring som adjutant
hos I-I. K. H . Hertigen af Södermanland skall upphöra;
t ill ordonansofficer hos H. K. I-I. Hertigen af Södermanl and utnämnes och förordnas löjtnanten vid kungl. f lottan
W r angel.
»
N :r 286. - Kommendörkaptenen Thurelin och ma ri ndirektören Rundgren skola vara ledamöter i den antagni n gskommission, som inn ev ar ande å r skall afgif va föc slag t ill
antagning af mariningenjörselever ; marinläkarna .H ult,
Lilj enroth och Boivie skol a utgöra den nämnd, som skall
verkställa kroppsundersökning å de personer, h vi lka innevarande år söka anställning såsom mariningenjörselever.
17. N :r 289.- Kommendörkaptenen H. R. Hamilton skall frå n
och m ed den 18 innevarande mån ad t ills vidare t jänstgöra
såsom befälhafvare för uppfordrade båtsmanskompanier i
Stockholm och vara chef för samtliga Stockholms station
tillhörande båtsmanskompanier.
18. N :r 291. - Medgifves att en m askinist från Karlskrona
st ation må beordras afresa till Malmö för att vid Kockums
verkstad, under ledning af Kungl. marinförvaltningens
kontroll ant vid byggnaden af jagaren Munin, taga kän ne-
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))

))

))

dom om ångturbinmaskinens montering, installering och
profning m. m .
18. N :r 292. - Ängfarty get R an jämte erford erlig transportoch båtmateriel skall från och med elen 28 inn ev arande
månad uneler så l ång tid, som om ständigheterna kräf va,
stå till vad sch efen s i Stockholm fö rf ogande för torpedinskj utning i Brandalssund ; löjtnanten Krokstedt skall vara ch ef å fartyget och ledare af sagda expedition; ändringar af b esättningsli stan m. nt.
.
.
N :r 293. - F artygs rustningar; kustflottans taktiska mclel))
ning; högst e befälh afv are öfve r kustflottan ; divisionschefer
och flottiljchef m. m.
22. N :r 294. - Chefen för kust artilleriet b emy ndigas att dels
J<ommoncl ora öfvo rstelöjtnanten frih erre Wrangol att tillfälligt tj ä.nst göra vid Vaxholms kustartilloriregemont e,
del s en honom und erlydande officer till tillfällig tjänstgörin g i sin stab.
N :r 295 . - Inspektion skall af inspektören af flottan s
))
öfningar till sjöss f örrättas : af 2. sk cppsgosseafclelningen
med början elen 7 juni; af t orp edskolafd elningen med borjan elen 10 juni ; af under vatten sb åtskol afdelning_en. elen
j5 iuni: sa mt af kust eskad ern med början elen t8 JUnl.
))
1:· 29tl. - Meclgifves att ett ombud från firman I' a the
Freres Filial Stockholm, må lämnas tillfälle att uneler
innev:r ande år s und ervattensbåtskol afd elning efter närmare öfve r enskommelse m ed afdelningschefen taga kinematografserier öfver vid nämnda afdolning förekommand e
öfningar m. m.
.
.
. ..
..
K :r 297. - Majoren Sylvan skall tillfälhgtv1s tJanstgora
))
vid Karl skrona kustartilleri regemente under tiden 18 auo·usti- 31 septem bor inneva rand e år.
:r 298 - Chefen för kun gl. sjökartoverket må låta en
))
civil ri~are eller elev vid sjökarteverket m edfölja ett af
sjömätningsfarty gen uneler nu pågående :xpeclition m. m:
N
:r 299. - Ang åonde för ändri ng ar af v1ssa paragrafer l
))
inskrifningsförorclnin gen af den 5 december 19?1.
N :r 301. - Kommendering af sta ber samt offleo rare och
))
veclerli kar t ill innevarand e års ku stflotta m. m.
N :r 302. - Arbet såret vid sj ökrigshögskolan skall . t~~a
))
sin börj an elen 1 n ästkommande oktob er kl. 10_ f. m. ,.. . . oljande officerare skola såsom elever. deltaga: 1 allmanna
fo rtsättningskursen : löjtnanterna Vlcl kungl. flottan r .
Burman, Olsson, Lindberg, Lillieh öök, Akerh ielm, von Bah r,

N:
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))

))

))
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W ahlström och K r okstedt; löj tnanterna vid kungl. kustartilleriet: Bockman och Ohngren; i allmänna kursen.
löj tnanterna vid kungl. flottan Kerman, Koch, Rosen, Un~
nerus, Måhlcn, Stophonson-Möller, Strindberg, Numa, Lundqvist, F r ick, Wallin, Rudberg, Sjöberg, Grönberg, Torelius,
Warfvinge, Blix, Dyrsson, Asplund; löjtnanterna vid kustartilleriet Nol'lin, Åström, Engblom, Lindbohm, Allbrandt
Loufven.
'
22. K :r 303. - Chefsfartyget Drott skall den 1 nästkommande
juni vara förlagdt i 2. beredskap.
>>
N :r 304. - Modgifves att va rischefen i Stockholm må t ill
logementsfartyget Freja, under detta fartygs genom g. o.
n :r 200/1912 p . 8 anbefallda expedition, utlåna en af pansarbåten Göta s ångslupar.
24. N:r 305.- In stundande höst må antagas: högst tre marinintendentsaspiranter för utbildning till marinunderintendenter vid flottan samt högst tre marinintendentsaspir anter för utbildning till marinunderintendent er i flottans
r eserv; skolande antagning af marinintendentseleve r inn·~
varande år icke äga rum.
»
N :r 309. - Den i reglemente för marinen, del I § 23 omförmälda befordringskommissio nen skall sammanträda i
sjöförsvarsdeparteme ntet den 30 innevarande månad kl.
10 f . m.
»
N :r 310. - Löjtnanten i flottans r eserv Hjulhammar, som
förordnats at t uppehålla lotslöjtnantsbefattnin gen i öfre
norra lotsdist riktet , skall afgå från sin genom g. o. n:r
136/1912 anbefallda tjänstgöring vid sjömätningarna.
»
N :r 311. - Marinunderintendent en R enner skall från och
med den 27 imtoYaranclo månad tjänstgöra såsom biträdando intendent å räken skapskontorot vid fl ottans station i
Karlskrona.
»
N :r 313. - Ofversten Virgin bevilj as tjänstledighet under
tiden den 25-28 maj 1912.
25. N :r 314. - K aptenen Åkerblom skall såsom teknisk delegerad för Sverige deltaga i den internationolla konfero ns
för trådlös telegraferin g, som är afsedel att äga rum i Lo•tclon uneler juni månad innevarande å r dock utan rätt fö r
honom att biträda något för Sverige bindande beslut m. m.
28. K :r 315. - Ch efen för sjökartevo rkot bemyndigas att placera resenlöjtnante n Itosencrantz till tjänstgöring å något
af sjömätningsfartygen vid de i g. o. n:r 133/1912 omförmälda sjömätningarna m. m.
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N :r 317. - Följande officerare skola från och m ed elen
1 nästkommande oktober tills vidare tillhöra följ an de stat ioner, nämligen: Karlskrona station: löjtnanterna Blomborg och Abe r g; Stockholms station: underlöjtn anterna
Spens och Broms.
N :r 318. - Nedannämnda officerare skola med utgången
af nästkommande september månad frånträda följande befattningar: å Karl skrona station : kaptonen T ollsten såsom
ch ef för 5. matroskompaniet, löjtnanten Kilman såsom
ad jutant hos varfschofen, löj t nanter Angelin silsom adjutant hos chefen för underofficers- och sjömanskå rerna; å
Stockholms station: löjtnanten Ekstran d såsom ad jutant
hos chefen för underofficers- och sjömanskår orna. - Kapt enen Erikson skall med utgilngen af n ästkommrmdo oktober månad frånträda sin befattning såsom äldste artilleriofficer i Stockholm. - Nedannä mnda tjänstebefattningar
skola frän och mod elen l nästkommande oktober tills
vida re bost ridas af följ ande officerare nämligen : i marinförvaltning en: tjänstgörande officer: kaptenen I.indsteclt;
i mar instaben: tjänstgö rande officerare: kapten en Selander, l öjtnanterna A. E. O. Giron, Wrangel och Eh rensvärd;
vid sjökarteverket: tjänstgörande officer: kapten en T~eche;
å Karlskrona station: adjutant h os chefen för underofficers- och sjömanskårorna: unelerlöjtnanten Malmqvist; chef
fö r 5. matroskompaniet : kaptonen Lagercrantz; chef för
l. ekonomikompaniet: kaptonen Fröding; chef för sjömanskårens skol or: kommendö rkaptenen Ribe n; informationsoffice r i unelerofficersskolan : kaptonen Malmgren (i
artilleri klassen) ; ordför ande i förv altningseli rektionen:
kommendörkaptenen Tel and or; adjutant hos vadsch efen:
l öjtnanten H afström; äldste officer vid sjöinstrument- och
sjökarteförråclet: kaptenen Blom; å Stockholms station:
ad jutante r hos chefen för underofficer s- och sjömanskårorna : kaptonen F ev rell (adjutant hos kårchefen i denn es
egen skap af beväringsbefälhafvar e) och unclerlöjtnan.ton
Neumi.iller; chef för 2. eldar- och 2. hancltverkskompamer na: kaptonen Kr aft; äldste instruktionsofficer tjänstgö ran de vid sjömanskå rens skolor: kaptenen Bolinder; infonna~
tionsofficor i unelerofficers skol an: löj tnanten Ekebohm (l
styrm anskl assen); befälhafvare öfver gniststationen: l öjtnanten Bra unerh ielm ; ch ef fö r unclenattensbåtber edskapen: l öjtnanten Zancler; chef för 4.e skep psgossekompaniet
i Marstrand: kapt enen Ljun gquist; tjänstgö r ande offleerare
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Yicl skcppsgosekårC'n i Marst rand: unelerl öjtnantern a A. H.
V. Mörner och Martin. - K aptenen örnberg skall f rån
och med don 1 n äst kommande november tills vidare t j änstgöra såsom äldste artill erioffice r i Stockholm. - N eclann~imncla officerare skola från och med elen 1 nästkommande
oktobe r unel er ett år med unelantag af do tider, då de på
g rund af utfä rd ad ge n eralorder erh åll it annan kommenelori ng, tjän stgö ra : i marinförvaltningen: t.i änstgörancle officer : löjtnanten Sundblacl; i marinstaben: tjänstgöra nde officerare: löjtn anterna Zancler (då chefskapet för uncle rvatt.onsbåtbercclskapen så t ill åte r), Wijkmark, Rudberg, ]\f. E.
Giron och Ottosson; vid sjökarteverket : tjänstgörande nfficerare: löjtnanten Ellsen och unelerlöjtnanten Afzelius; å
Ka rlskrona station: i underofficersskolan: kapten en Braunerhielm såsom informationsofficer vid rcservofficcrsaspirantkurscn, skolande kaptenen Braunerhielm jämväl tjänstgöra som inst r uktionsofficer i den praktiska utbi ldningen
fö r eleverna i nämnda kurs; vid skoppsgossekåecn : löjtnanterna von Sehoultz, von A rbin och G. Lindstr-öm, uncle rlöjtnanterna Grefberg, Wredc, Norclling och K. G. A . L.
L aurell; chef för torpcclbereclskapon: kaptenen Maijström ;
å stationen för öfrig tjänstgöring: kommendörkaptenen af
2 gr. Lcuhusen, kaptenerna Celsing, Kissen, Tollst6n, Svi nhuf vucl, Lillichöök och Osterman, lö jtnante rna Isberg, Kilman, Beck-Friis, Flygare, B lomberg, von Hofsten , Ström,
Abc rg, Ros, Ange lin, Ulff, Ilillman, Calisscndorff, Biörkhmcl, Bagcr och Encll, under löjtnanterna Strömbäck, Linder, Christiernin, Darin, Almgrcn, Schulzc, I . A. Hummel,
Söclerhielm, E. Linder, Erikson, Virgin, Lanclquist, Elliot,
Ekelund, Nctzlcr och T. G. P . Dyrsscn; å Stockholms 8tat ion: chef för tot·peclbe reclskapen: kaptenen vVahlberg;
minoff icer : löjtn anten Karlsson; å stationen för öfrig
t jänstgöring : kommendörkaptonerna Munthe Ulff Feychting och dc Brun, kaptenerna Arnclius, Meister, v;n H,orn,
Christerson, Stackell och Erikson, löjtn anterna Frenclin, Rosensvärcl. 'Vachtmeister, Arnberger, Dahlbeck, P. Burman,
Olsson, Håkansson, Lindberg, Låftman, Schi.issler, Werner,
Lilliehöök, Söde rb er g . Schollin, Fåhn.cus, Bergman, N erman, Akerhiclm, Iohnson, von Bahr, 'Vahlström, Kroksteclt ,
Ekoroth, Bouveng, von Krusenstierna, Egcrström, Svenonius, T. A. Hummel, Kock, Rosen, Unn61'1us, Måhlen,
Steph cnson-Möll or, St rindbe rg, N u ma, Lunclq vist, Frick,
W all in, Rudberg, Sjöberg, Gr önberg, Toreli u s, vVarfvinge,
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Blix, K. G. P. Dyrssen, Asplund, Westman, Flory, Ekstrand, U g g la, Granström, Hal lström, Oclqvist, Lindgren
och Muhl, underlöjtnanterna K. G. Hamilton , C. A. Laurell,
Spens, Graaf, von der Burg, Wachtmeister, 'Veinborg, von
Schoultz, Br oms, Johnsson, Lindberg, Eckerström, FärDström, Broms, Herlitz, Hedin, Sandström, Westerling och
W. P. Hamilton.
29. N :r 319. - N edannämnda marinintendenter skola med utgången af nästkommande september månad frånträda följande befattningar, nämligen: å Karlskrona station: marinintendenten Modigh såsom besiktningsman, marinintendenten H allden såsom biträdande intendent i varfschefens
expedition, marinintendenten Larsson såsom biträdande intendent i stationsbefälhafvarens expedition, marinunderintendenten Gynther såsom biträdande intendent å materialfö rr ådet, marinunderintendenterna Heclman, Ohlen och Freiclenfelt såsom biträdande intendenter å räkenskapskontoret.
- N edannämnda marinintendenter skola från och med
elen 1 nästkomm ande ok.tobor tills vidare bestrida följande
befattningar, nämligen: å Karlskrona station: marinintendenterna Modigh och Ehrlin såsom intendenter å
räkenskapskontorot, marini ntendenten Browall såsom besik tningsman, marinintendenterna Hallelen och Larsson
samt marinunclorintonclenten Gynther såsom biträdande intendenter å räkenskapskonto ret, m a rinunderintendenten
Hedman såsom biträdande intendent i stationsbofälhafvar ens expedition, marinunderintendenten Ohlen såsom biträdande intendent i vadschefens expedition och marinunclerintendenten Frciclonfelt såsom biträdande intendent Ii materialförråclct; å Stockholms station: m arinintendenten Ekman såsom intendent vid skeppsgossekåren i Marstrand;
vid Karlskron a kustartil leri r egemente: marinintendenten
Carlsson såsom biträdande intendent.
30. N :r 320. - Kommendörkaptenen Gisiko skall, med bibehållande af innchafvandc befattning, ställas till marinförvaltningens förfogand e under erforderliga ticler innevarandc år för att biträda vid orclnandet af utrustningen af elen
uneler bygg nad varande jagaren Munin; on underoffice r,
skeppare, tillhörande Stockholms station, skall beo rdras att
den 1. instundande juni inställa sig vid Kockums verkstad
i Malmö för att biträda vid utrustningen af ifrågavarande
))

j agare.
N :r 324. -

Elektroingenjören Rendahl befrias från det
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genom g . o. n:r 228/1912 erhållna uppdraget att vara biträde åt Sveriges ombud vid elen konferens rörande trådlös
t elegraferin g, som är afsedel att öppnas i Lonelon elen 4
instund ande juni.
1. N :r 327. - Chefsfartyget Drott skall k largöras fö r expedition; m. m.
>>
N :r 328. - Afslag å anhållan från underlöjtnant Eckerström att blifva kommenderad till gymnastiska centralinstitutet för genomgåondo af militärinstruktörskurs från
och mod elen 1 oktobe r 1912.
>>
N :r 330. - Afslag å anh ållan från löjtnant G. Linelström
att blifv a kommonderad till cl:o för ge nomgående af cl:o.
>>
N:r 331. - Bifall å an hållan från unelerlöjtnant grefve
Spens att blifva kommenderad till cl:o för genomgående
af d:o.
>>
N :r 332. - Af slag . å anhållan från unelerlöjtnant Söclerhielm att blifva kommenderad till cl:o för genomgående
af cl:o.
>>
N :r 333. - Afslag å anh ållan från und01·löjtnant Johnsson
att blifva kommend01·acl till cl:o för ge nomgående af cl:o.
>>
N :r 334. - Bifall å an h ållan från unelerlöjtnant Beckman att blifva kommenderad till cl:o för genomgående
af el :o.
>>
N :r 335. - Afslag å an h ållan fr ån unelerlöjtnant LinclE:n vid ku startilleriet att till hösten blifva kommenderad
till elen tvåå riga kurs, som för marinofficerar e finnes anordn ad vid tekniska högskolans elektrotekniska facksk ola.
» N :r 336. - Afslag å anhållan från unelerlöjtnant Stagh
vid kusta rt illeriet att från och m ed elen 1 j anuari 1913
till och mod r egementsöfningarnas slut samma år blifva
kommenderad till t jänstgöring ·vid Positionsartilleriregementet.
>>
N :r 337. - Bifall å anh åll an från unelerlöjtnant Broms
att t ill hösten blifva kommenderad t ill elen t vååri ga kurs,
som fö r marinofficerare finnes anordnad vid tekniska högskol ans elektrotekniska fackskola.
>>
338. - Bifall å anhållan från löjtnant Angelin om utrikes
t j änstloclighet för spr åkstudier uneler ticlen 15 nov. 191215 april 1913.
>>
N :r 339. - Bifall å anh ållan fr ån löjtnant Ekstran d om
tjänstledighet för spr åk studier i Frankrike uneler tiden
15 nov. 1912-15 april 1913.
3. N :r 340. - Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott.

4.

N :r 342. _ Marinläkaren Asplund skall vara fartygsläk are
å chef sfartyget Drott uneler detta fartygs _ge~or~ g. o.
n :r 327/1912 an befallda expedition i stället for msJuknacle
marinläkaren Hultg ren.
6. N :r 343. _ T orpedbåten n :r 73 skall rustas för att uneler
elen tid vedettb åt en n:r 6 är uneler r eparation i dennas
ställe ingå i kusteskaclern.
N :r 346. _ Bifall å anhållan från kommendanten i _Alfs))
borgs fästning öfverstelöjtnant Bollin g om tj änst:ech_glwt
från ko mmendantsbefattningen uneler ticlen 18 Jum-17
juli 1912.
N
:r 350. - U nclorlöjtnanterna vid kungl. flottan grofvo
))
Spens och Beckman samt undorlöjtna~tcn ~id km~gl.. l~us_t
artilleriet Gyllencreutz skola genomga elen mstrul,tOlsl~ms,
som nästkommande höst tager sin bö rjan 'vid gymnashska
cen t r alinsti t uto t .
N .. ~51 _ Unelerlö jtnanten grefve K. G. Hamilton skall
))
~r~n vocl~ med den l nästkommande oktober tillsvidar e tillhöra Karlskrona station; hvarjämte u nelerlöjtn anten ~~-a
milton från och m ed samma dag und er ett år och loJtnarrten Knaf ve från och med don l nästkommande septombor till och mod elen 30 september 1913 med unelantag
.cl
da' de på oTuncl af utfärdad gen er alorder
a f el e t l er,
c
b
• ..
..
r
·l
erhållit annan kommondering skola tJanstgora a l'>..al sk rona station för öfri g tjänstgö ring.

Ju ni
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N :r 352. _ Löjtnanten vid kungl. kustartilleriet I~aij ser
skall u nele r ticlen f r ån och med den 27 septcmbe1: till och
med elen 11 oktober inneYarande år tjänstgöra v1cl Karlskrona gronaclj ärregemento.
N :r 353. _ Pansarb åten Odens bosättningslista skall u_n:ler
fartygets genom g. o. n :r 293/1912 anbefallda e~pocllhon
··1el 5 musikkonstaplar eller såsom hornbl asarc uto ,as me
S k
bildade fö rr ådskonstaplar eller h ornblåsare fran
too o

))

))

holms station.
:r 354. _ Fastställelse af Program för kustartillerikaeletts
8. N
utb ildning vid kusta rtilleriet.
N :r 357. _Villkorligt bifall å anhållan från ch ef en fö r
))
kustartilleriet att t ill V ax holms kustartilleriregemente m~
såsom l ån utlämnas ett minsvep från flottans stahon l
Stockholm.
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8. N :r 358. - Afslag å anhållan f r ån löjtnant E gerström att
bhfva komm end erad till gymnasti ska centralinstitutet fö
genomgåe nde af militärins truktörsk urs fr å n och med de~
1 oktober j912.
10. N :r 360. - K ommende rin g af fartygsch efer ä torpedbåt arna n :r 14, 12, 11, 9 och 7.
N :r 361. - Bifall till en af Olympisk a spelens roddko m"
m itte genom vadschef en i Stockholm framställd anhållan
att vid de olympiska rocldt äflingarn a den 17, 18, 19 och 20
juli elisp onera 5 snabbgåe nde ångslup ar; med skyldighe t för
roddkomm itten att e rsätta kostnader na för olja och kol,
som däruneler förbrukas .
» N :r 362. - Bifall å an h ålla n frå n positionsb efälhafva ren i
Fårösuncl s ku stp osition, kap t en Wennerst röm, om inrikes
tjänstledi ghet under ticlen 17 juni-10 juli 1912.
N :r 363. - Marininte ndenten Lagerholm skall under ma rin>>
intendent en Fogclberg beviljad semester under tiden 16
juni- 15 juli innevaran de år tjänstgör a som marinöfv erintendent sassistent ; marininte ndenten Låftman skall, med
bibehålla nde af innehafva nde befattnin gar, tjänstgör a i
marinförv altnigen fr än ocli med den 11 till och med den
20 inneYaran dc m ån acl.
11. N :r 366. - Fullmakt er att frän och med elen 11 juni 1912
t ills vi dare va ra flaggundc rotficerar e öfver stat vid flotta n
öfvcrlämn as genom chefen för sjökri gsskolan till nedanstående kadetter: Gunnar August Rudolf Hofberg, Olof
Hedenströ m och Richard Edvard Bertil Sterner; samt att
från och med samma dag vara underoffi c erare öfver stat
vi d flottan : Bertil Jarl L a rk a, Karl Bern h ard Ewerlöf och
Wilhelm Ludvig Roos.
N :r 367. - Löjtnante n Carlb erg skall med utgången af
n ästkomm an de septembe r månad f r ånträd a sin befattnin g
som minoffice r i Karlskron a; löjtn anten K aijser sk all frän
och med den :1.4 nästkomm ande oktober tillsvidar e tj änstgöra i m arinstabe n; löjtnante n Wulff skall fr ån och med
elen l nä st kommand e oktob er t ills vidar e tjänstgör a såsom
minoffice r i Karlskron a.
N :r 368. - Löjtnante n vid kungl. kustartill eriet Sjökvist
ska ll gen omgå elen högre artillerik urs vid Kungl. Artiller ioch Ingenjörh ögskolan, som instundan de höst tager sin
början.
» N: 369. - JU slag ä löj tnant Rosensvä rds anh åll an att t ill
h östen blifva kommend erad till tekniska hö gskolan för ge-
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nomgåe nde af tvåå rig kurs, som för marinens officerare finn es anordn ad.
:1.2. N :r 371. - Intill dess nya bestämme lser rörande prisskjutningar vid kustar t illeriet blifvit fastställd a, m å det antal
p ris, som a ngif vas i g. o. n :r 358/1911, tills vidare å rligen
utde las.
N :r 372. - Rustning af to rp edbåten n:r 75 m. m.
13. N :r 373. - K ap tenen Ak ermark skall fr ån och med den
18 till och med den 22 innevaran de m å nad stå till chefens
för m arinst ab0n förfogand e.
))
N :r 374. - Fastställt nya ändrin gar i genom g. o. n:r
478/1911 fastställd »Krigsöfn in gsinstruk t ion för marinen
))

(MKI) ».
K :r 375. - Den geno m g . o. n :r 293/1912 anbefalld a fl ottiljchefens för kustflotta ns flo ttilj stab sk all ökas med flottiljintendent .
))
N :r 376. - Mnrinl äkarna \>Vid strand och Hult, k aptenen
von l<'ieandt och löjtnante n C. F. A. Cassel skola vara
l0elamötcr i den nämnd, som j ämlikt r eg-lement e fö r kungl.
sjökri gsskolan § 14 har att inncvn r ancle år verkställa
kroppsun de rsöknin g med till sjökrigssk ol an inträdessö kande
yng lin ~·ar, hvilken tager sin börj an i sjökrigssk olan, fredagen den 28 dennes kl. 8 f. m.
14. N :r 377. - Instruktio n för Högste l3efälhaf varen öfve r den
genom g. o. n:r 293/1912 anbefalld a kustflotta n.
))
N :r 378. - Med ändring af bestämme lsen i g . o. n :r
200/1912 p. 15 f skola två uneler utb ildning till mintjänst
var and e rescrvoffi ccrsaspira ntcr, hvilka chefen för mineringsskol an äger utse, komm enderas ä minfartyg et Edda
under detta fartygs genom g . o. n :r 293/1912 anbefalld a
expeditio n, samt att besättnin gslistan för detta fartyg
härunder skall minskas med två underoffi cerare, minkonstaplar.
))
N :r 379. - Bifall ä anh åll an fr ån kommend ör Dahlgren
om tjänstledi ghet under tiden 17 juni-26 juni 1912.
N :r 380. - Bifall å anhållan från öfver ste Virgin om
tjä nstledigh et under juli månad 1912.
))
K :r 381. - Bifall å anh ållan fr ån bev äringsma nnen n :r
F 189 '"/1011 Hackberg om tjänstledi ghet under ticlen 18
))

))

))

))

))

))

))
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N :r 382. - Bif all ä anhållan frå n ch efen för kustartill eriet
om bemyndig-ande att frä n Vaxholm s kustartill eriregeme nte komm enelera en underoffi cer af maskin afd elning-en, att
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skötsel samt färdighet såsom automobilförare, motorcyklist eller dy likt m. m.
N:r 457. - Inspektion af sjökrigsskolafdelningen skall af
inspektören af flottans öfningar till sjöss förrättas den
15 juli.
K :r 460. - Instruktion för högste befälhafvaren öfver
Rysslands eskadern.
N :r 461. - Å h vardera af pansarbåtarna Oden, Aran och
W asa skall kommenderas en Stocl-::holms station tillhörande och till stationstjänst inskrifven men vid flottans
sjukhus i Karlskrona nu tjänstgörande värnpliktig läkare
hvilka läkare skola embarkera å respektive fartyg den
innevarande månad i Stockholm; samt att å hvartdera af
öfningsfartygen Gladan och Jarramas skall kommenderas
en till stationstjänst inskrifven värnpliktig läkare, hvilka
läkare skola embarkera å respektive fartyg den 20 dennes i Stockholm.
N :r 463. - Bifall till anhållan från chefen å pansarbåten
Thor, kommendörkaptenen af 1. gr. friherre H ermelin, att
ryttmästaren vid Lifregementets dragoner Cederschiöld
måtte få vara embarkerad å pansarbåten såsom passagerare under tiden den 28 juli-11 augusti 1912.
N :r 465. - Marinläkarestipendiaten Zadig skall tjänstgöra
såsom extra läkare å Karlskrona station från och med den
1 instundande augusti till och med dagen för nedhalandet
af högste befälhafvarens öfver kustflottan b efälstecken.
N :r 466. - Den i g. o. n :r 435/1912 omnämnda muskikåren
den 18 dennes skall vara samlad å Stockholms station i och
för samöfning och embarkera å pansarbåten Oscar II
efter fartygets ankomst till Stockholm.
N :r 467. - H. K. H. Hertigen af Södermanland .skall från
och med den 28 innevarande månad vara chef å torpedbåten Rigel.
K :r 468. - J agaren V idar skall rustas för att i stället
för jagaren Hugin ingå i kustflottan m. m.
N :r 470. - Sedan Kejsaren af Ryssland genom Storfurst
ICirill ombord å kryssar en Oleg till H. M. Konungen personligen i nåder behagat öfverlämna en större förgylld
pokal såsom gåfva till sven ska flottan från den ryska,
har Kungl. Maj :t i nåder bestämt, att nämnda pokal
tillsvidar e ska ll för varas af sjöofficerssällskapet i Stockholm.
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N :r 473. - Ch efen för marinförvaltningen skall öfvervara
årets genom g. o. n:r 412 anbefallda krigsöfning.
»
N:r 474. - Divisionschefen för kustflottans II. division
skall nedhala sitt befälstecken under den 28 nästkommande augusti m. m.; rustning af fartyg tillhörande skoleskadern m. m.; pansarkryssaren Fylgia skall rustas för
att i början af instundand e november under omkring
5 '/, månader utgå på expedition till aflägsnare farvatten;
från och med den 2 september till och med dag, som
framdeles kommer att bestämmas, skall vid Karlskrona
station förläggas signalskol a under1 befäl af kaptenen
m. m. A. T. Blom m. m.
»
N :r 476. - Kaptenen de Brun skall från och med den 23
dennes vara fartygschef å öfningssk eppet J arramas i
stället för kaptenen m. m. P. H. Huitfeldt.
20. N:r 477. - Kaptenen Huitfeldt beviljas utrikes tjänstledigh et för sjukdom till och med den 30 september 1912.
N :r 478. - Musikdirektör från Stockholms station skall
vara kommenderad å pansarb åten Oscar II under den tid
musikkår jämlikt g. o. n:r 435 och 466/1912 är embarker ad å nämnda fartyg; medgifvit, att marinmålaren J oh ansson får såsom passagerare medfölja pansarbåten
Manligheten under detta fartygs expedition m ed den i
g. o. n:r 435/1912 omnämnda eskadern.
»
N :r 480. - Vice auditören Adolphson befrias från skyldighet att medföra paraduniform under den tid han är
stabsauditör i högste befälhafvarens öfver kustflottan
stab.
23. N :r 481.. - Kommendering af officerare i eskaderchefens
för skolesk adern stab, skoleskadern, pansarkryssaren Fylgia och signalskolan m. m.
N :r 482. - Löjtnanten Muhl och underlöjtnanten Broms
skol a i stället för underlöjtnanterna Martin och grefve
A. Wachtmeister tjänstgöra såsom adjutanter hos bevakningschefen vid den genom g. o. n :r 412/1912 anbefallda krigsöfningen.
25. N :r 484. - Kaptenen .Hägg skall m ed tillfälligt frånträdande af sin befattning som adjutant i högste befälhafvarens öfver kustflottan stab, vara adjutant i divisionschefens för kustflottans II. di vision sta b under tiden
18-27 instundande augusti.
»
N :r 486. - R eservunderlöjtnanten Hessing beviljas tjänstledighet under ett år från och med den 1 augusti 1912
för idkande af utrikes sjöfart.
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27 . N :r 490. - Alfsbor gs kustarti lleridet acheme nt skall
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kas
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· f delning en.
under " N :r 492. - Löjtnan ten Norland er skall tjänstgö ra s'
adjutan t i ledaron s af den genom g. o. n:r 41
211912 asom
fallda krigsöf ningon stab.
anbe" N :r 493. - Jämlikt nådigt bref den 25 juli 1912 k
kapte
. n.on C . G . F'a 1.c k fra, n och med den 5 nästkom'mande
s all
augustt under en t Jd af h ögst två månade r stå t ill t t
och chefens för kungl.
0s;
för
biträda 4_. försva rsbered ningen.
"
.l 49~ . LoJtn anten Krlman beviljas tjänst ledighe t
under tld~m 1 oktober 1912-3 1 mars 1913 för idkande af
språkst udler i R yssland .
" N :r 495. - Löjtnan ten Biörklu nd bevilj as tjänstle dighet
från sommar öfninga rnas slut 1912 under omkrin g 7
'_
nader för idkande af språkst udier i Rysslan d.
ma
N :r 496. - Genoral majoren Wrangel beviljas tillstån d att
- oberoen de af gäll ande regle mentsbestämmelser - under
semest er, .m.ed bibehål lande af befälet öfver kustarti lleriet,
under
oforand
· t
·· der.
,
. rad adress och högst 14 dagar 1· san
vrs as pa ohka pl atser inom riket utanför Stockho
lm.
29. N :r 497. - . Försl ag till stridsbe red skapsbestämme
lser för
ku ~.tarh ll e~·re t, som genom g. o. n:r 547/1911 anbefal
ldes at t
på forsok till ämp as, skall tillsvid are lända till efterrät telse.
))
N :r 499. - Bifall till anhålla n att koppsgo ssarna n:r 127
Lundbe rg och 93 P ete rsson måt t o k arlskrif vas till Stockholms station.
30. ~:r 500. - öfverst en Virgin beviljas tjänstleclio·het
fö r
SJukdom unde r tiden 1- 12 augusti 1912.
"'
))
~ : r 501. - Chefen för kustart illeriet bemynd igas
att under
t~derr. ~-12 augusti 1912 komme ndera vissa officera
re till
ttllfalh ga tjänstg öringar .
31. N :r 502 .. - Löjtnan ten Wachtm eister skall från och
med
den 5 nastkom mande augusti tjänstgö ra såsom kommen derad officer å pansarb åten Oden.
1. N :r 505: - Pansa rb åten Dristig heten skall förlägg as
under
repara hon.
2. N :r 506. - K urs för ut bildnin g af officera re t ill
ledare af
gymnas tiköfnin gar skall instund ande höst anordna s å
Stockho lms station enligt program , som framdel es varde r
anbefal ldt ; att nämnda kurs skall taga sin början den 17

~ näst~.;:ommande

r~dets
~~·~ogando
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))

))

))

))
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nästkom mando septemb er och afslutas den 30 därp å följand e oktober ; att kaptene n Aspenb erg och löjtnan ten
Flor y skola tjänstgö ra såsom instruk tionsoff icerare i kursen ; sa mt att följande officera re skola vara elever i kurson : löjtn ante rna Blombe r g och Enell, underlö jtnanter na
Strömb äck, Malmqv i st , S. A. Linder, von der Burg, Almg ren, Schulzo , W einberg , Södorhi olm, Erikson , llerlitz och
Sandstr öm samt 4 sub alterno fficerar e vid kust artiller iet
enligt chef ens för kustart illeriet bestämm ande.
3. N :r 508. - Löjtnan ten Braune rhielm skall vara komme
nder ad officer å pan sarbåte n Niord (N 0) i stället för löjtn anten Rosonsv ärcl.
6. ~:r 510. - Medgifv it att nwclarb otarrn i Aftonbl adet
R.
Kock må under den genom g. o. n :r 412/1912 anbefal lda
krigsöf ninge n mod kustflot tan m. m. vara embark erad å
det af Blå sty rkas fartyg som bef älhufva ren öfver nämnda
styrka bestämm or m. m.
" R :r 511.. - Medgif vit att Andra försvars beredni ngens l edamöte r p roiessor N . Eden, f riherre C. C. Bonde, frih err e
J. G. Beck -F riis, yrkesin spektö ren T. Fiirst och rikselag smannen V . Ryden, äfvonso m beredni ngens sekrete rare,
stadsno tarien ;;l" . Andersson; m å öfvorva ra elen genom g. o.
n :r 412/1912 an befallda kri gsöfnin gen med kustflo ttan
m. m . och elen genom g. o. n :r 415/1912 anbefal lda gemensam ma fälttjän stöfnin gon med del ar af armen och
flottan m. m.
7. N :r 512. - Fastställt bos ätt ningsli st a för en till artillor
ibofälha f varon i Vaxhol ms och Oscar-F reclriksb orgs fäst ni ng in novar ~ncle år öfverläm nacl motorp råm.
, N :r 513. - Chefen för sjöförsv arsdepa rtement ets komma
ncloexped i tio n komme ndörkap tene n Sparre skall för särskilt
u pp el r ag i aft on afresa till St onungsön m. m.
" N" :r 514. - Medgif vit, att statsr ådet m. m. frih erre D.
T.
Aclelswärcl må under elen genom g. o. n:r 412/1912 anbefal lda krigsöf ningon mod kustflo ttan m . m. va ra embark erad
å i öfningo n deltaga nde fartyg; ägande ledaren för sagda
krigsöf ning meddela friherre Aclelswä rcl närmar e underrättel se r om tid och plats för embark eringen.
, N :r 515. - Chef sfartyg et Drott skall klargör as för omkrin
g
on veckas expedit ion m. m.
, N :r 516. - Instruk tion för ch efen å ch efsfarty get Drott.
9. N :r 517 . - Am erikansk unders åte tillåtes bosöka Karlskrona vad.

G. O. 1912. Au g.
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N :r 519. - Majoren vi d kustartill eriet Fellcnius sk all såsom ås kådare närvara vid den genom g. o. n:r 415/1912 anbef allda gemensam ma fälttj änstöfn ingen med del ar af armen och flottan .
>>
N :r 520. - Marinläk aren Schrödl skall vara fartygsl äkare
å pansarkry ssar en Fylgia under dess genom g. o. n:r
474/l912 a nbefall da expedition .
» N :r 521. -Nämn de flaggad ju tanten, löjtnante n Rudberg,
och stabsinten dentcn, marinin tendenten E. B. E. Thörn, i
eskaderch efens fö r sk oleskader n stab skola stå till sagda
eskad erch efs fö rfogande i Stockholm , den förre från och
med den 20 och den sen a re från och med den 24 dennes.
» N: r 522. - Med ändring af g . o. n :r 275fj 912 skall mariningenjörs aspirante rn as af 2. å rskl asse n t j änstgörin g å flottans varf i Karlskron a upphöra med den 27 de nn es; De
marinin ge njörsaspir an te r och elever som äro kommend erade å jagarue R ag na r, Sigurd och Wal e sa mt pansarbåtarna Thor och Aran skola merl elen 24 dennes afpolletteras från ifrågavar a nde fa r tyg.
N :r 523. - Marining enjö ren Åkerm ar k och m a rin l äka ren
Olsson sk ola elen 28 el ennos afpollette r as f r ån pansarb åten
A ra n ; sk olande stabsl äk ar en i hö gste bcfälh afvarcns öfver
kustflotta n stab dä refter t jänstgö ra j ä mvä l som fa rtygsl äka r e å sagda p ansarbåt; m a rinintend ente n H allel en skall
efter nedilaland et af di vi si en sch efens för ku stflottans II.
divi sion befälsteck en kvarstå som fa rtygs intendent å pansa rb åte n Ar an: löjtnanten C n li ssc ndorff, ·uncl c rlö jtnanten
B rom s och marini ngenjörcn Samzclius skol a el en 28 dennes afpollettc ras fr ån r espckti ve pansarbå tarna N iord,
Ar an och Thor ; unde rlöjtnante n Gr0fbe rg sk all den 29
denn es afpoll ett e ras frå n pansa rb åten Th or.
» N :r 525. - In struk t ion för cskaclerch cfo n fö r skol cskacl crn.
» N:r 526. E leve rn a i underoff icerssk ol ans i Stockholm
mask i nistkl ass, 2. år et, skola den 9 in stund and e septembe r
samt eleve rn a i unde rofficerss kol ans i K a rl sk rona maskini stklass, 2. å ret, först den 15 sa mma månad e mb ark er a å
de n ge nom g . o. n :r 474 /1912 anbda lld a skolcskad ern.
10. N: r 529. - De n ge nom g. o. n:r 474/1912 anbefalld a signalskolan sk all förläggas å logement sfartyget Stockh olm och,
om så erfordras, j äm väl å l ogemcnts fa rt,Ygct af Chapman
såsom k ase rnfart,Y g.
»
N :r 530. - Bem,Y ndigandc för ch efen för ku startilleri et att
unde r t ide n 13 a ugu sti -30 septembe r 1912 kommend era
öfverstclö jtnantcn frih e rr e Wr angel till fo rtsatt t illfällig
tjä nstgöri ng vid Vaxholms kust a rtillerir cgemente .
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fö r kommendören vid Kungl. flottan g rdve
H. vV. Hami lton att unel e r t iclen 4-:1.8 augusti innc\·arancle
å r rnE'd bibeh ålland e af sin befattnin g såsom chef för sjök r i gshögskol an fön·a l t a stati onsbefälha hilrebefilttnin gC'n
v irl flot tans st ation i Stockholm.
Fasts tälks sit uationsplan till bostall shus för unclnofficeran' vid Osea r-Fredriksbor g.
Anvisa s 549 kronor 50 öre t ill bärga rl ön fö r en ~~ finska
kustE'n b-ä r gad lysboj.
8. Förordnande' för kommendörC' n g refvc H. V.T. H amilton att
nwd bibPhållandC' ~f i nn C'haf\"ande bdattningar uncln ticl C'n :1.0- 16 augusti :1.9:1 2 11ppeh åll a nufschcfsäm betet vid
'
flotta n s station i Stockholm .
edb åtar ~t t n nrlC' r
rp
skolto
tyska
4
r
:fö
l
nr
stå
ill
t
» "M C'rld Pla s
S('nan' h ä lftE'n af augusti :1.912 besöka H älsingborg.
GO st yck Pn sjökort (Norrköpin gs bukten) f å från sjöknrt C'\"<'l"ket utlämnil s t ill ch den f ör ge ne ralstaben för att a nYän das unrl e r fä lttj änstgör inga r med rlPlar af nrm(>n och
flottan 1m der ~ ugu sti :19:1 2.
H a mndirE'kti oncn i Söderhamn erh ål le r tillstånd att i sjö»
k a rtei·P rk et k opiera en o riginalmätn ingskarta i skalan l:
:WOOO öfve r Söckrhamns hamnområde' i och fö r kajbyggnader el ä rstäcl es.
17. Förorclnnnde för öfve rs telöjtna n ten frih erre H . G. M.
IV rangd att under innevaranrlc å r s regemcntsöfn inga r virl
Vaxholms kustartilll'ri rege mente n ra bdälhaf\ra re för
nämnda .rege nwnte.
MNldelaB till stå ncl för a ndr a kryssareskad ern af b ri tt iBka
f lo tta n a t t unel e r t id en 27 septe mbe r- 2 oktober 191.2 besöka Stockholms krigsh amn.
T l"å ku st a r ti l! Prik allette r få nntagH s vid sjökrigsskola n
ut an hinder af fö r se nt inkomna ansökningar.
~:a m ask ini st·l'n A. Stricl få r mot vissa villkor Böka in>>
träde i navi gation sskolas öfvnmaskinis tklass.
l". el . matrose n å ch efsång·a.ren Göteborg B. J olla nsso n e rh å ller dt und er stöd af 200 kronor samt en h var af f . el.
rodda rn a Yid Höganäs li f rädclningssta tion G. A. Lind clöf
och vid V isby Ji f r ärldni n gsta t ion A. F. Prytz, f . fy r ntktarcn vid Härn ö fyrplats N . Höglund och f. d. ko ckC'n å
n: r 1.4 Sydostb rotten A . WestC' rbäck 100 kronor.
UmlPrstöd med tillhopa 2,020 krono r tilldelAs 1.7 rinkor
d ter Yid Jot sn' rkd fln ställdfl person pr.
:}.

Förorlln~nde
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17. Anvisas 570 kronor för anskaffning af tält för fö rsök vid
Vaxholms kustartilleriregemcnt e.
Komm endörk aptenen H. Krook erhål le r till stånd ntt förctaga en resa ti ll Göte bor g fö r att stud e ra vissa ma skin c 1·
att användas inom sjöm anskårens matinrättning.
23. Afsked bevilj as rese rvlöjt na nte n A. W. Joha nsso n.
Beslutes rör ande viss k ostnadsförhöjning för åtski lli g<l
flottan tillhörande personers vå rd ande å san ato rium.
Unde rstöd tillde las f. båtsty rare n .T. :Jaleobsso n med 150·
kronor ach f. roddaren K . E. Edlun d med 80 k ronor.
Fyrvaktaränkan K. \V . .J o h ans~on <'rhåller ett understöd af
100 kr onor.
'!.7 . Marininge njören af t: a g rade n T. G. Xystedt e rh å lle r ,tf_
sk ed med pension.
Marinläkarna af 2:a grad e n G. ]j]j C'n ro th och K . V. A .
Bo i w i erh ålla kaptens värd ighct.
>>
Fullmakter för A. La rsson. W. E. Wem st edt och F. A. Alm rot h att var a marinläkare af 1: a g radE' n vid ma rinl äkarkåren i flottans rese rv.
>> Kapten en vid kusta rtill e ri et J. C. C. Krus<:' er hålle r afsked med pension.
>>
Fullma kt fö r K. O. J . B roma n att nra kapten Yicl ku sta rtilleri et.
>>
D:o för K. \ T. A. Gyllencrcutz att va ra löj tnant Yid rl: o.
Resolut ion å lön för k apte ne n vid kustartilleriet G. A .
Petersson.
>>
Medicine kandidaten C. A. G. W åll g ren f å r sök a och <' rhåll a ma rinläk arsti pendi atbefattnin g utan hinder af att
han ej full g jort fö reskrif ve n tjän stgöring i fred stid i bev ärin ge n.
Skeppsgossen n:r 86 Ro slu nd får k a rlskrif vas e huru l1 a n
icke uppn åt t därför stadgad ålde r.
Sk eppsgossen n: r 79 H. A. P etersso n e rhåll0r si lhc rmcdalj
af 8: e storleke n med in skri ft , För beröm liga gä rnin ga r, .
Förordn ande fö r G. A. Stua r t att unel e r den 28 >w gusti
1912 upp eh ålla <'x pcdi tio nschcfsämbctct i sjöförsnl rsdrparteme nte t.
Komm endörkapte nen af 1 :a graden vid K1.1ngl. flottan
A. W. Larsson e rhåller afsked med pension .
>> Fullmakt för frih e rre U . C. K:so1,1 Sparre att Ylll'a kommendörkapten af 1: a grade n vid Kungl. flottan.
D: o för I . P. B. No rm a n att va ra kommcndörkaptrn wf 2 :a
g r aden vid d:o.

Aug.

'27.
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>>
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l~ cso lution å lön fö r kommendö rk aptenen af 2:a gradE'n
Yid el :o C. H. A. Lcchc.
D :o å lön fö r kaptenen vid d :o L. G. O. J ahnkc.
Kaptenen vid Kungl. flottan E. F. Ljungquist e rhåller
ge nom fy llnad i innchafl'andc lön kaptens lön i 1:a
k lassr n.

Kommendörkaptenen J. G. Ekelund och torpedingen jören
.J. A. F. Ars0n ius få beordras af resa ti ll Kewcastle on TynC'
och till Fiu nw fö r att taga kännedom om torpedmateriel
111. m.
>>
Beslutes rörande l äkarv å rdens bestridande vid Få rösund s
kustposition under semester och tjähstledighet för m·cli narie läka ren därstädes.
KostnadE'rna f ör en tysk öfvermatros vå rdande å Vaxholms ku sta rt ille riregementes sjukhus få bestrida s af 5 :<'
H. T :s ans lag ti ll ext ra utgifte r.
>>
Afskcd få r meddela s 2 :a k la ss sjömann en vid 5:e matroskomp"wiE't n :r 458 E. R. John sson .
Anvisas t illhopa 1,522 kronor 6 ö re såsom fl yttn in gshjälp
ti1l åtskill iga officerare vid kustartille ri et.
>>
Kristianopels lotsplats sk all indragas fr ån och med den
t okt ober 1912 och lotsledförteckningen för Bergqvar a
lotsplats s kall från oc h med samma dag erhålla än drad
lyde lse.
Anv isas högst 1,500 k ronor t ill förhyrande af en motorbåt
Eö r Alfsborgs kustart illeridetach e ment
6. Anv isas 1.525 kronor fö r anskaffning af 1,100 exemplar af
>>Gymnast i k- och idrottsin struktion föt· a rmen oc h ma rinen >>.
Anvisas h ögst 8,000 kronor ti ll förrättand e af inspektionsskj utningar med personal vid Vaxholms och Karlskrona
kusta r ti ll e ri regementen.
" Bifalles gjo rd f ramställning om uppsättande af 2 a nknytn inga r t ill rikstelefonapparat i ch efens för ku startilleriet ch efsexpeclition.
>> .tUsked fr å n kri gstjänst en beviljas korpralen vid 5 :e Illat roskomp aniet R. H. Holmg ren.
>> Fyra f . d. rodd are vid lifräddnin gsstationer e rh å lla unde rstöd med tillhopa 380 kronor.
>> Unde rst öd med 100 kronor tilldelas en h var af fyra ä nkor
efter vid lotsverket anställda pe rsoner.
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Sjömannen E. A. Pettersson får, ehuru undN å rig, i nskrifva s såsom värnplikt ig.
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ResJutes rörande Yissa officerares vid ku sta rtiJJ cri c't deltaga nd P i. a rmrn s fälttjäns töfningar den 30 sept .- 6 oktobe r l91:Z.

»

j :Z.
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OppPt brcf p å afskc'rl för to rpedingenjörort .T. G. Lindmark med till stånd att knu·stå vid mariningonjörkår·cn i
flottans resc'rv.
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A.fsked bevilja s lli<Hinläkarno af 2:a grncl en vid mnrinläkarkåren i. flottan s l"l' SOl"l' M. Asplund.
Beslutes rörand e m ässlokaler för officerare vid skeppsgassoldron i. Marstr a nd.
Resestipentli.um å 500 kronor tilldela s en marinläka ro för
att unele r e n m å nad i Danmark och T yskl a nd studera magoch tannsjukclomnr.
Regemcntsskri!Y a rcn O. M. Lonnman erhålkr pen sion från
och med den l H ugusti l9j 2 till ett belopp af 2.800 kronor årligen.

))

»

Y nglingPn T. O. Chi n ton får söka inträde i sjökrigss kolan
utan hindPr af att han öfv0 rsk ridit staclgarl maximi ålder
för sådant inträde.
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lieslutes röra n el e orsättni.ng till vika rio för sk ep}1Sgossoläraron G. Sand ström under tjänstledighet .
~a.Yi.gation sskolcför es tånclaron J. P. Elhe rson c rhi\ller afsked med pen sion.
Vicl sjökarte,·orkot f å r från och med år 191:3 förordnn s on
bokförare nwd månatlsarf,•odo beräknadt c' ftPr 2,500 kronor för å r.
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Föro rcln<r s om :fö rs ii l.i n ingen af sj ökartovorkds sjökod och
scglingsi.Jcskrifn i ng a r.
Till ,.a ktmästa ron vid sjökm·tcverket får utgå ett C'xtra
lönetillägg för :h 191:Z af nämnda verks medel.
Lägenhetsinneh<rharcn C. O. Söclerberg e rh ålle r C' rsättning mNl 80 krono r fö r förlu st till följd af intrå ng i fi ske
genom ku steskadern s skjutöfningar.
Beslutes rörande vakthållning å kasernfa rtyget Xorrköping.
D:o röramk rese- och traktamentsersättning för e n officer och C' n rna r i n el i r ektör uneler kommendering t ill Danlll<H"k för att öfvonara prof med en för dan sk. ~l sbttc' n beställrl uncler·\'Htil'n sbåt.
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~:r 531. Ofvcrst en Virgin be vilja s t jänstledigh et för·
sjukdom unele r ticlen de n 13 au g usti-30 september 1912.
X :r 532. - K aptene n vid Kungl. ku startilleriet A. G. W ibom skall från och mod morgondagen till och m ed den 14
niistkommandc septe mber med bibehålland e af innehafvande tjänstebefattning st å till marinför valtningons f örfogande för sä rskilclt uppdrag.
K : r 534. - Rese rvlöjtnanten Klinton bevilja s t illstfi ntl
att under tro år från och med elen 1.5 augs uti 1.91.2 f å idka
utrikes sjöfart.
K:r 535. - T orp edb åte n Astrea, bema nnad fr å n fl otta ns
vad i Karlskron n. skall uneler e rforderlig tid i höst st å
till marinfön·altningen s förfogande för utför a nde af vissa
för sök m. m .
K :r 539. - :Marinläkarkurs skall innevarande år a nordna s
i Stockholm ; att nämnda kurs skall taga sin början den
l oktober och fortgå till och med den 9 november; att
marinöfverläkarC'n skall. utöfva öfverinsoencle och lcclniDg
af k ursen ; att rnnrin läkare n af l. gr. L. G. E. Nilsson ska ll
t j änstgöra såsom lärare i sjökrigets kirurgi och att såsom
lärare i racliografi samt nava lhygien och i.Jaktcriologi
skola komnwnde ras henne marinläkare vid marinläkarkåren i flottan s rese n ; att uncl e n·isningen hva rj c h elgfri
dag ska ll beclrifva s på följande sätt: i sjökrigets kirurgi
på Ktmgl. marinfön·a.ltDingeDs sessionsrum kl. 8, .,- 9,,.,
E. m ., i racliografi på l ä rarens privatlaboratorium å tide r..
som fra tmlelPs bt'Stiim mas. sa m t i hygien och bakte riologi
på. Karoli nska in stitutets hygienska laboratorium kl.
12-3 o. m .: att kursens d e ve r skola uneler ti<l en mollan
fö r- och cft:o rmicldagslcld.io ncrna bosöka hufvu<J stacl c ns
sj ukhus, för att rlii r stuclE'I"a före kommande fall af skador
genom olyckshii nd olsc'r, såsorn komplicerade frakt u ro r,
skottsår m . m . ähensom operationer för inklämda br åck,
npenclicitor m. m.
X:r 540. - ~ädagda genom g . o. n:r 456/1912 u tfärdad e
föreskrifte r hdräffanclC' kaptenor och sulbaltc rnofficorar c
vid flott<rn , lHilka önska erhålla praktisk utbildning i
fly gni ng med aeroplan. skola lända till efte rrä t telse jänwäl
beträffande kapt ene r och subalternofficerare vid kus tarlilleriet, hvilka ön ska e rhålla ifrågava ramlc utbildning.
mod den skillnad, att ansökan om flygutbildning skall af
kustartilleriofficer ingif,,as till chefen för ku startille rie t.
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N: r 54.1. - Med än el r i ng af g. o. n: r 506/.1912 skall j n gen off ice r från kustartilleri et kommender as till den genom g . o.
anbefa ll dA gymnastikkurson .
N :r 542.- Bemy ndigat ch efe n för Vaxholms kustartilleriregemente att under en tid af h ögst en Yecka under inst un dande september månad kommenelera sju rege mentet tillhörand e h ornblåsa r e ti ll tjänstgöring vid Fårösunds kusta rtill e ri detachemang m. m .
X :r 543. - Löjtnanten Mu hl bevil jas ut rikes tjän stled igh et
för häl sans Yårdande uneler tiden 1 oktober 1912- 15 a pril
1913.
K: r 544. - Unde rl öjtnante rn a Beekma n och Thola n der
skola från och med de n 1 nästkommande oktober tm cle r
ett [n· med undant ag a f dc tider, d å clc på grund af utfär (lad generalorder crb å llit annan kommendering tjä nstgö r A
för öf ri g t jän stgö rin g. den förre å Stockholm s station
och den sena re å J{ a rl skrona station: station sbefä lh ahAren i Stockholm sk a ll i mån af ti ll gån g f r ån och med
clC'n 1 nästkommande oktob er unde r ett år ställa 3 å stationt'n tjänstgörande office rar e, h elst a f löjtnan ts grad,
till chefens för m a rinstaben förfogande.
N :r 545. - Kaptene n Blom skall, fö r vidtagande af erfor de rli ga fö rb eredande åtg ärd e r för inneva rand e å rs s ignalskola, från och m ed den 28 dennes till ticlen för
nämnd a skola s bö rjan tjänstgö ra å Karlskrona station.
N: r 546. - Två tysk a unelersåtar till åtas besö k a Karlskrona vari.
N :r 547. - B emy ndigat chefen för Vaxholms kusta rtillerir egme nte att kommende ra en hon om underlydande under office r att vid teleg r af verket s und ervisningsanstalt i
Stockholm genomgå el en kurs för utbildning af manliga
t elegraftjänstemän, h vilken tag er s in början el en 2 instund a nd e september.
~: r 548. Tillst ån d för kommendörkapten en Gyll enkr ok
att bära riddarteckn et af S :t Annaorden, andra kl asse n,
och för kaptenen O. E. Lybeck att bära riddartecknet af
Dann ebrogsorden.
X :r 549. - Bemy ndigat ch efe n för V axholms kust a rtill e riregemente att bevilj a vä rnpliktige n:r F 540 " f,, Tra n a 20
dagars tjänstledi g het f r å n och m ed denna d agen.
N :r 550. - Följ ande m a rinläkare af 2. gr. och m a rinläkarstipendiater skola vara eleve r vid de n marinläkarkurs,
som jämlikt g. o. n :r 539/1912 kommer att el en 1 nästkom-
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manclc ok tober t aga sin bö rjan i Stockb olm , nämligen:
rn arin läkarn e a f 2. g r. Olsson , Elandc r, ·Backman och
vVildner, ma ri nl äka rstipencliaterna Ceclc rberg, Bo11ing,
]{ndberg. Camitz och Brciclc; skolande dc den 1 oktober
kl. 12 miclcl . anmä la sig i Stockholm hos mari nöherlä k a ren .
17. N:r 551. - Följ a nd e torpedbåtar skola uneler ticlen 11- 21
septe mb er innevarande å r stå ti 11 vede rb ör ande regementsch efs elle r cletachC'mentsbefälhafvares vid kustartillm·il't
fö rfo gande nä m Jigen: Plejad och Pollux Y id V nxl10lu1s
kustartilleri rege mentes hufvudstation, Bris och Gonclul
Yid Karlskrona kustartille rirege me n tes hufvurlstntion,
samt Meteo r vid Alfsborgs ku startillericl etachement ; att
cle nuYarande fartygscheferna å P lejacl , Pollux, Bris och
Meteor skola bibehålla ch efsskapet å ifr åga.varandc tol·pccl båta r und e r dessa expedi tio ne r; att löjtn ante n Koch
ska l l Ya ra fartygschef å torp ed båte n Gonclul unde r sagda
c'xpecli tion sa mt hissa sitt befälstecken elen 10 sep to mb C'r
m. m.
N : r 552. - Till ägg t ill instruktion för b ögste befälh afntrcn öher kustf lottan.
~ : r 553. Rustn ing af fartyg m. m.
))
N
:r
555.
Inspektion
af min eringsskol a n skall fö rr ättas
19.
af inspek tö ren af flotta n s öfni ng a r till sjöss med början
de n 23 denn es.
N :r 556 . - D en i reglem ente för marinen del I § 23 om)}
fö rm älda befordring skommi ssionen sk all sammanträda i
Kungl. säjförsvarsdepartementet den 26 i nn eva raml 0 m unad kl. 12 miclcl.
N:r 558. Bifall till h ögste b e fälha fvaren~ öfver l;ustflott an a nh åll an att få utfärd a närmare bestämmel ser angåe nde el en öfverfly ttning af underb efäl och m eniga, hvilken p å gr un d af g. o. n :r 474/1912 bör äga rum mella n
pansarbåtarna Ar an och Oden unele r loppet af elen 27
a ugusti.
22. N :r 563. - Torpedbåten Iris skall afgå till Karlsk rona
sa mt där städes afrustas, afmönst ras och förläggas i 2. Ler edskap m. m.
23. N :r 564. - Underlöjtn an ten Broms ska11 v id tekniska h ögskolan instund ande höst börj a genomgå andra årskursen
af fackskola för elektroteknik i enli ghet m ed här bifogade
lä roplan.
))
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565. - Kaptonen Lincl.stedt, löjtnanterna Mod in och
Burman äfvensom de å gnistfartyget Skuld inmönstrade
sjökadetterna skola den 28 dennes afpolletteras från sagda
fartyg.
)J :r 567. Gymnastik- och idrottsinstruktion för armen
och marinon (G T) skall tillsvidare lända till efterrättelse
vid marinen.
N :r 569. - Den personal. lwarmed p ansa r båten Odens besättningslista jämlikt g. o. n:r 353/1912 ökats, skall före
sagda p ansa r båts utgång ur kustflottan embarkera å pansarbåten Aran , ägande högste befälhafvaren öfver kustflottan att anbefalla erforde rligt utbyte mellan ifrågavarande pansarbåtar af å dem enligt b esättningslistan
kommenckrad c hornblåsare.
N :r 571. - MPdg ifvit att vid antagning af skeppsgossar
till skeppsgossekåren i Karlskrona den 30 nästkommande
september må tillhopa vid båda stationerna antagas så
många gossar. att sagda kår uppgår till 400 effektiva
nummer; samt att ansökningar för inträde vid ifrågavarande kår må inlämnas till och med den 25 instunda n de septem bor.
N :r 572. - Bifall till stat ionsbefälhafva rens i Karlskrona
anhållan om förlängning af utbildningsticlen för en del
skeppseldarc, hvars nu pågående 11tbilclning till följd af
sjökommendering blifvit afbruten.
27. K :r 574. - KaptL•nen Posse skall vara fartygschef å torped kryssaren .Jacob Bagge unrror dess genom g. o. n:r
474/1912 anbdallrla expedition i stället för kommendörkaptenen N orma n; löjtnanten Oberg skall från och med
don 29 dennes tjänstgöra såsom fartygschef å ångfartyget
Sköldmön i stället för löjtnanten Låftman.
N :r 575. - Inspektören af f lottans öfningar till sjöss
ska ll förrätta inspektion af 1. skeppsgossoafrlel ningen med
början den 6 nästkomman<ie september.
>>
)J :r 576. :___ Med änd ring af g. o. n :r 293/1912 p . 6, skall
afdelningschofon för 1. skoppsgossoafdelningen nedhala
sitt befälstecke n den 7 instundande september.
28 . N :r 580. - Kommendörkaptonen Gisiko skall från och
me·d den 1 instunrlamlo oktober tillsvidare vara afdelningschef för mobiliseringsafdelningen i marinstaben.
"
~:r 582. Underlöjtnanten Broms skall från och med
den l nästinstundande september tillhöra Stockholms
station.

Aug.

30.
31.
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N :r 585 .
Minfartyget Edda skall utgå ur kutsflottan,
afrustas, afmönstras och förläggas i 2. beredskap.
N :r 587. - Kaptenen Sundin skall vara chef för den genom g . o. n:r 474/1912 p. 4 anbefallda signalskola n i stället för kapton en Blom.
~:r

590. - Fastställd t program, som skall lända till efterrättelse i den genom g. o. n:r 506/1912 anbefallda kursen för utbildning af office rare till ledare af gymnastiköfningar.
~:r 591. Kommendering af officerare och ved erlik a r
i genom g. o. n :r 553/1912 anbefallda staber eller å till
rustning anb efallda fartyg.
X :r 592. - 5 gnistmatroser, tillhörande Stockholms station, skola från och med den 14 dennes till och m ed den
15 instundande oktober stå till fältte legrafkårens förfogande för utförande af försök med af elektriska aktiebobolaget A. E. G. tillhandahållen gnisttelegrafmaterieL
))

3.

))

N :r 593. - Chefen för den genom g. o. n:r 474/1912 anbefallda signalskolan skall innehafva befälsrätt öiYe r skolans elever jämväl under de tider, då undervisning eller
öfning icke pågår vid skolan.
N :r 594. - Kurs för utbildning af gnistofficerare skall
anordnas vid Stockholms station innevarande år; kaptetenon Wibom skall vara lodare för kursen m. m.
!-J :r 595. - Afsl ag å löjtnanten E gerströms anhållan om
utrikes tjänstledighet för ryska språkstudier.

6.

~:r

))

>>

X :r 601. - Bifall till vedschefens i Stockholm anhållan
om tillstånd att till pansarbåten Oden tillfälligt utlåna
en af pansarbåten Götas ångslupar.

))

>>

N :r 603. - Besättningslistan för pansarkryssaren Fylgia
under dess genom g. o. n:r 474/1912 anbefallda expedition
skall ökas med 5 musikkonstaplar eller såsom hornblåsare
nt bildade ekonomikons·t aplar eller hornblåsare, tillhörande flottans station i Karlskrona.

))

598 . - Torpedbåten Iris skall förläggas uneler reparation.
9. N :r 600. - Marinintendenten Browall skall för aflämning
och redovi sning af de utaf honom såsom intendent vid
skeppsgossekåren i Marstrancl omhänderhafda uppbörderna kvarstanna i Marstrand under så lång tid af instundande oktobe r månad, som för if rågavarande ändamål
erfordras, dock högst till och med den 14 i sagda månad.
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X :r 604. - Kaptenen L ybeck skall för sä rskilclt uppdragtill och mccl den 21 de nnes tjänstgöra i in spektö rens för
dc ge nom generalorder denna dag mobiliserade truppförbanden, generalmajoren m. m ..J. G. F. IVrangels stab skall
för detta ändamål snarast möjligt inställa sig i U mofl.
K: r 605. - Angfartygot Ran jämte erforderlig transportoch båtmatPricl skall från och med elen 23 denn<•s unrler
crforderlig tid stå till va dschef ens i Stockholm förfoganclu
för torpedinskjutning i J3randalssuncl m . m.
12. :\:r 606. - Torpedbåten Orion skall utgå ur skolcskndern
och afgå till Stockholm.
~:r 607.- Bctridfanclc don genom g . o. n:r 539/1912 Hrr befallda marinläkarkursen skall marinläkaron L. G. E.
~ilsson följa
unden· isningcn i bakteriologi och naYalhy giPn: marinläkarstipPncliaten Bn· ide skflll afgå fri'111
sin genom g. o. n:r 550/1912 anbefallda kommendering såsom e lov och rnarinläkarstipcncliatcn Zarlig skall ntra olcY
vid ifråga va rand c kurs.
~ :r 608. För uppbördselektriker afseeld kurs i moclnna
eldledningsanordningar skall anordnas å Karlskrona stations va rf uneler inseende af vad sc h efen; Såsom leda re för
kursen skall tjänstgöra elektroingenjö ren ChristofferssorL
14. N:r 612. - Krigsöfning med trupper ur IV. armefördel ningen samt med delar af kustartilleriet m . m.
N :r 613. - Chefen för kustartilleriet jämte stabschef dkr
t'n adjutant äfvensom kaptenen virl Kungl. flottan U. L.
de Champs skola närvara i högkvar te ret under dc fälttj änstöfningar, som enligt g. o. n:r 620/1912, utfärdad från
Kungl. Lancltfötsvarsclepartementet, skola pågå uneler ticlen
30 scp tember-6 oktober m. m. ; att kaptenen vid kustartille ri et Rosborg och löjtnanten vid kustartille riet Rubenson skola, beridna genom armens försorg, deltaga i nämnda
fälttjänstöfningar med placering, den förre å Kungl. Göta
ingenjörkårs fästningsingenjörkompani och den senare vid
den ur Kungl. Positionsartilleriregementet utgående haubitselivisionen m. m.
>>
N :r 614. - Kaptenen Simonsson skall med elen 15 dennes
af gå från sin genom g. o. n :r 301/1912 anbefallda kommendering som chef å undervattensbåten Hvalen; sko Jande chefsskapet å sagda undervattensbåt från och med
den 16 dennes öfvertagas af unelerlöjtnanten K. G. Hamilton; kaptenen Simonsson och marindirektören af 2 :a
gr. i flottan Richson skola afresa till Köp enham n i så
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god tid, att de därstädes kunna från och med elen 17 dennes uneler erforderlig tid, beräknad till omkring 2 dagar,
närvara vid dc försök , som komma att äga rum med elen
för danska marinen af firman Whitehoad & C :o byggda
undervattensbåten Thetis m . m.
S<·pi.

14.

N :r 615. - Medgifvits, att af anslaget för krigsöfningar
vid kustpositionerna må användas högst 8,000 kronor för
inspektionsskjutningar uneler innevarande års regE'rnentsöfningar med personal af Vaxholms och Karlskronn kustartilleriregementen m. rn.

16. N :r 618. J~ö.itnanten Y id kustartilleriet GöthPrström
skall i stället för insjuknade löjtnanten Kaijsrr tjänstgöra
vid Karlskrona grenadjärregemente.
~:r

619. - Marinläkaren Schrödl skall afresa till Danmark och Tyskland för att därstädes idka studier i enlighet med dc föreskrifter, som af marinöfve rläkarun meddelas.

>>

17.

N :r 621. - Mariningenjö1·en Zetterström ska ll stå till rnarinför valtningcns förfogande för att vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö biträda vid öfvervakancle af byggnadsarbetet å därstädes under byggnad varande unclcrvattPnsbåtar m. m .
N :r 622. - Den i reglementE' för marinen del I § 23 omförmälda beford ringskommisionen skall sammanträda i
Kung l. sj öförsvarsclepartemen te t elen 21. in nova ra n de månad kl. 1.2 micld.
N :r 623. - Medgifvit att Kungl. telegrafstyrelse n må beordra t re telegrafassistPnter samt elen hos styrelsen anställda m il it ä ra ss i stenten att deltaga i elen kurs för utbildning af gnistoffice rar e, som jämlikt g. o. n :r 594/1912
skall a nordnas Yicl :Stockholms station uneler ticlen 17 septcmber-30 oktober innevarande år.

19.

N :r 625 . Seclan konteramiralen Ehrensvärd a nmäldt
förhinder att infinna sig· till genom g. o. n:r 622/1912 anbefalld t sammanträde med befordringskommissionen i
Kungl. sjöförsvarsdepartementet den 21. dennes kl. 12 midd. ,
skal l vadschefen i Stockholm kommendören Anckers i
(•gcnskap af suppleant inträda i kommissione n.
X :r 626. - Kanonbåten Urd skall snarast möjligt afg<"L
från Hårsfjärelen för att verkställa efterforskningar efter
dt inrapporterad t , för sjöfarten farligt flytand e vrak

))
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111.
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X:r 631. - KornnlC' nclören af Klint skall f r ~ n och med elen
15 in stun rlancl c oktober tillsYiclare uneler den tid kommendörkaptenen Spa r re p å gr und af genom g . o. n: r 481/1912
anbefalld sjökom mende ring iir förhindr ad att t jänstgö ra
såsom clwf för s.iöfö rsYar sdeparte mentcts kommandoexpedition. bestrid A nämnda t.jän stebcfattning ; komnwn!lören
Hamilton s kall f rå n och med den 12 in stunclan rk oktober
tillsvidare unel e r el en tid komnwnclören af Klint på grund
af of,·anståc nclP är förhind rad att tjän stgö ra s~s om clwf
för uncl er off ict' rS- och sjömanskårema i K a rlskrona , bcst ri el a nä m n d a t j än s te befattning.
K :r 632 . - Till ägg till instruktion för eska rle rchcfC'n för
skoleskacl e rn.
>>
X:r 633. - LöjtnanlC'n P alm skall tjänstgö ra såso m upp vaktande hos chefen för 2. brittiska kryssar eskadern, konteramiral en s ir George \Va n cncler, unel e r nämmla eskaders besök i Stockholm s krigshamn.
23. :N:r 636. R eservlöjtnan tPn Hallberg m å ddtAga i
elen kurs för utbildning af gnistoffice rarc. so m jämlikt
g. o. n:r 594/1912 är anordnarl vid Stockholms station inYa r ande hijst m. m.
>>
N :r 637. - S0x mus ikkons taplar ellC'I' såsom hornblå sa re utbildade ekonomikonstap la r ellPr hornbl åsa re, ti llhöranrlc
flottan s sta tion i Stockholm, skola kommenel eras att utöher bPsä ttn in gslist a n va ra embarkerade å p a nsa rb i'ite n
Oden f rå n och med den 27 dennes t ill och med dc' n 3 instundande oktobe r.
~:r 638. Vid Stockholms station tjän stgöra nek värnpliktiga teknikP r skola 6 uttagas för unclerb efäl sutbilclning, samt att dc sålunda uttagn a skola fr å n och med
·d en 1 nästkommando oktober vid Karl skrona vads ingcnjördepartrment erhålla clf'n förberedand e utbildning, so m
kan anses erfo rderlig, på det att dc efter genomgången
und erb efäl skur s å pansarkryssaren F ylgia unde r detta fartygs genom g . o. n:r 474/1912 anbefallda t'xpeclition m å
kunna tjän stgö ra ombord i stället fö r ma sk i ni stC' r. stam .
>>
X :r 639. - Rr se rYlöjtn a nten Grönhagen bevilja s t i llstånrl
a t t unel e r ticlen 1 oktober 1912-30 sP pte m ber 1914 vistas
utrikes.
:25. K:r 640. - Kapten en Ornbe rg skall tillsvidare tjänstgöra
så om adjutant i in spektören s af flottan s öfningar till
sjöss stab: kapten en Stackell skall f r ån och m Pel el e n 1
näskommande november tillsvida re tjänstgö r a såsom iilcl ste
:21.
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artilleriofficer i Stocl<holm; löjtnanten L åft rn an ska ll efter afslutanclet af nu p ågående sjökommen dering t ill och
med elen 30 april j913 tjänstgö ra i marin staben: löjtnante n Rose nsvä rd ska ll i stället för löj t nan ten Frii s uneler
instunclanclP läså r t ill och med den 30 ap ril j91 3 vara
i nforma t i ensoff ice r i torpe d] ä ra vid underoffi ce r sskolan i
Stockholm: unel e rl öjtnanten von Schoulh skall fr å n och
1 lled
elen 1 nästkommand e oktober tillsvidare t.iä11stgöra
vid skeppsgossekåren i :Marstrand ; samt att unclPI'l öjtnant en Mörner sk all afgå från sin anbefallda t jänstgöring
vid sk eppsgossPk å rcn i :Ma rstrand.
~5. X :r 641. Kapte ne n Grafström sk all. för u tföran de af
förarbeten bPträifancle pansa rkryssa ren F ylgia s för estående expedition . de n 29 in stundand e ok tober inställ a sig
i Karl skrona; ext ra marininge njören Göransson ska ll, för
a tt följa utru stningsa r beten och prof å pansarbåt a rna
Svea, G öta och Thule, från och med d Pn 28 in st u nclancle
ok tober till och med elen 3 därpå följand e nov emb e r tjänstgöra å flottan s vad i Stockholm .
»
N :r 643. - Extra mariningenjörerna Böös och Holmberg
skol a fn'tn och med den 1 ins t undande okt ober tillsvidare
ti llhöra flottan s station i Karlskrona
:!6. ~:r 645. - Komm cnclörkftptenen Lilj en cr ant z sk all med
utgången af inn ev arande månad frånträd a befattningen
såsom ch ef fö r 1 O. matros- och 2. ekonom ikompanierna
m. m.; k aptenen Meister skall från och med de n 1 i nstundande oktober tillsvidare vara chef för 10. matrosoch 2. ekonomikompanierna.
»
~:r 647. K a nonbåt('n s,·ensksund ska1l fö rl äggas uneler
reparation .
>>
N:r 648. - RP scrvlöjtnanten Melin bevilja s tre å rs t jänstledighet fr å n och med den l oktober 1912 för idkande af
utrikes sjöfart.
:!7. ~ : r 650. - Kan onb åte n Svensk sund sk all rustas fö r a t t
i början af nästkommande december mån ad kunna utgå
på omkring tre månaders expedition m. m.
>>
~ :r 651. Mt>cl g ifv it, att en i m a r i nförY a ltningc n tjän stgö r ande office r må å t id, som ämb etsvP rk ct äge r bestämm a, afrcsa t ill Köpenhamn för besiktnin g af ord e rapp ara te r m. m.
:28. N:r 652. - :Marinläkaren Dalsjö skall tillsYida r c tillhöra
flottan s sta tion i Stockholm.
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28 . N :r 653. - Marinläkarstipendiaten SjögrPn skall vant elev·
vid den genom g. o. n:r 539/1912 anbefallda marinläkarkursen.
N :r 654. - Underlö jtnanten i flottan grefve Mörm·r beviljas tillstånd att under två år från och med den 1 november 1912 vistas utrikes.
N :r 655. ·_ Bifall till e n af Karlskrona stationsbefä lhafvare öfverlämnad anhållan från chefen för skeppsgossekåren i Karlskrona att fyra namngifna skeppsgossar
måtte få karlskrifvas ti ll 2. klass sjömän, oaktadt föreskrifven tjänstetid till sjöss ej fullgjo rts.
~ : r 657. Kaptenen friherre Gyllenstierna beviljas fem
månaders tjänstledighet från och med den 1 december
1912.
1. ~:r 661. Löjtnanten Angelin beviljas tjänstledighet
under tiden l oktober-14 november 191.2 för sp r åkstudier.
2. X :r 663. - Chefsfartyget Drott klargörps för omkring en
veckas exepeditio n m. m.
))
~:r 664. Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott.
~:r 665. H . K. H. Hertigen af Södermanland ska ll från
och med den 10 dennes tillsvidare tjänstgöra i nuninstaben.
)l :r 666. Marinläkaren Kuylenstierna skall från och
och med den 1.6 dennes till och med den 15 nästkommande
november tjä nstgöra såsom läkare vid Alfsborgs kustarti lleridotachemang.
>>
~:r 667. Medgifvande för löjtnanten vid kustarti lleriet
\Vulff att undergå kompletteringsexamon i fysik i sjökrigshögskolans allmänna kurs den 30 dennes.
N :r 668. - Bemyndigat chefen fö kustartilleriet att kommendera en honom unelerlydande kapten såsom tillfällig
förstärkning af sin stabspersonal fr ån och med elen 14
den nes intill innevarande års utgång.
~~- ~:r 669. De genom g. o. n:r 591/191.2 till tjänstgöring
i afclelningschefernas för Karlsl.;:rona och Stockholms rcluytafdeln ingars stabe r kommenderade flaggadjutanterna
och stabsintendenterna skola för utförande af erforde rliga förarbeten från och med elen 28 dennes stå till
respektive afclelningschefers förfogande.
~:r 670. Löjtnanten von Hofsten tillåtes att uneler ett
bröllop i Kristiania bära uniform.
4. ~ :r 671.. - Den genom g. o. n:r 474/1.91.2 anbefallda signalskolan skall afslu tas med el e n 16 dPnnes.
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N:r 672. - Jagaren Viclar skall, så snart dess närnr o·
Yid skol eskadern icke längre erfordras, utgå ur nämnd a
eskader , afgå till Stockholm samt afrustas, afmönstt~:::
och förläggas i 2. ber edska p.
N :r 673. - Marinläkaren Asplund skall i stället för lll>lrinläkaren Hultgn~ n vara fartygsläkare å chefsfartyget
Drott under dess genom g. o. n :r 663/1.91.2 an bcfa Il da
expedition .
)i:r 675. Bifall t ill anhållan från Stockholrns stationsbefälhafv:HP att nykarlskrifna 3. kl. sjömannen Yid :2.
ekonomikomp . n :r 207 \;I,Tingård måtte af anförda skäl
omedelbart få uppflytta s i 2. sjömansklassen.
N :r 676. - Kaptenen Poppius beviljas tillstånd att Y is tas
utom riket till och med elen 31. mars 1.91.3.
~:r 677.- Kaptenen Christersons genom g. o. n:r 318/191:2
anbefallda kornmendering å Stockholms station för öfrig
tjänstgöring skall upphöra den 5 oktober.
N : r 680. Instruktion för chefen å pansark ryssa ren
Fylgia.
N :r 682. - Tillstånd för löjtnantcm l<'lory att bära riddar tecknet af Preussiska Röda Orns orden, fjärde klassl'n,
underlöjtnanten N eumiillcr riddartecknet af Preussiska
Kronoorden, f:iärcle kla ssen, kommendörkaptenen Ericson
kornmendörstcclcnet af Bacliska orden Zähringer-J,öwc'n 2.
kl. och löjtnanten Knafve riddartecknet af Luxemburgska
Ekkrono01·dcn .
N :r 684. - :Mcclgifvit, att stationshefälhafvaren i Stockholm må beordra en korpral vid 2. eldarkompaniet at t genomgå ku r s i skötsel af Dieselmotorer vid aktiebolaget
Diesels motorers verkstäder m. m.
X:r 685. - Inspektion af skoleskadern skall af inspektören af flottan s öfningar till sjöss förrättas unde r erforrlerlig tid med början den 1.8 dennes.
:\:r 686 . - Torpedbåtarna Rig el och n:r 85 skola for !ägas unclPr rPp:uation.
X :r 688. - Marinunde rintPndcnterna Jacobson, Dalma rk
och österdal sl.;:ola tillsYida re tillhöra, de hå förstnämncL1
Stockh olms station och den sistnämnde Karlskrona station ;
att ofvannämnda marinunderintendenter skola från och
med elen 1.7 dennes tillsvidare tjänstgöra i följandP bef attningar, nämligen : mariminderintende nte rna Jacobson och
Dalmark såsom biträdande intendenter å räkenskapskontoret i Stockholm, och marinunderintendenten österdaL
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såsom biträdande in t endent å räkenskap skontoret i Karls
krona.
N :r 689. - Re se rvunderlöjtnan te rna Salomonsson, Ekman,
Boyton, Gu stafsson , Samuelsson, My r en, Holmberg, Olsson
och Schwieler sk ola tillhöra flottans station i Stockholm
samt reservunclerlöjtnantema Wil;:ström, Ake rb er g, Sjöst r a nd, Bosc, Crafoord, J osofsson, Sjöholm, Nordin , SootTisell och Knutsson flottans station i Karlskrona ; att af
af of van n ä m n d a re se rvofficerare reservunderlöj t n an tern a
Wikström, Akorb c rg, Sjöstrand, Crafoord och Josefsson
och Xorclin skola fullgöra dom åliggand e t jän stgöringsskyldigbet vid ku st artilleri et och öfriga vid flottan.
K:r 693 . - M cdgi f vand<' för direktören för dan ska ma rinens sk eppsb y ggn a ds- och maskin väsen I. C. Tuxon att
under innevar a nd e m å n ad besöka vad vet vid f lottans station i Karlskron a för att bese clänarandc etabli ssemang
och an l äggning a r i land och de upplagda fartyg en, jagare,
torpedbåtar m. m.
K :r 694. - Undervattensbåtberedskap skall tillsvidare från
och m ed den 15 dennes anord n as vid Stockholms station;
kaptenen Simonsson skall tillsvidare und er kaptenen
J acobis tjänstledighet , m ed bibehållande af innehafvande
tjänstebefattning vara chef å und ervatten sb å te n I-Ivalen
m. HL

>>

14. X :r 695. - FöljandP officerare skola unde r inn e varande
arb et s år i sjökrigshögskolan Ya ra repetitör e r därstädes,
nämligen: kapton en Tam m i teknik, löjtnanten W r angel
i strategi och Wijkmark i f ysik.
»
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N :r 696. - Kanonbåten Urd skall utgå ur s kol eskadern
samt afgå ti ll Karl skrona , nfrustas, afmönstra s och förläggas i 2. beredskap .
K :r 697. - Underlöjtnanten Mörner bevilj a s tillstånd att
under tid en 19- 31 oktober 1912 vistas utrikes.
K :r 698. - Rese !'\' löjtna nten Lindblad be viljas tillstånd
att und e r e tt å r från och m ed den 1 nov ember 1912 idka
utrikes sjöfa rt.
X :r 700. - D en i r egleme nte för m a rin en del J § 23 omförmälda befordring skommissionen skall sammanträda i
Kungl. sjöförsva r sdepartemente t don 22 i un evarande månad kl. 12 midcl.
N :r 701. - Gnistfartyge n Rota och Skulcl öhodöras till
och benämnas kanonbåtar.
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N :r 702. - R cs<'J'Yund<'rlöjtnanten H:1dd orf be \·ilja s ett
ttr s tjän stl edi ghet fr å n och m ed den 25 ok to be r fö r id kande af utrikPs sjöfa rt.
18. N :r 704. - För utbildni ng t ill nedann ämnd a y rk(·' sg rena r
skall genom VPderböra n de ch efs för sk t>ppsgossek å ren för sorg uttagas dc skeppsgossar, h vilka und e r i nn cv r1rande
höst .eller f ly Ha s till ;) å rots kur s och H. kh1 sscn och
hvilka bt>räknas ntt bösten 1913 uppfyll a för k a rl skrifni ng stadga de fonlri ng ar: att sPelan af ofva nnämnda
skepp sgassa r e nli g t YeclPrböranrlP stati onsbdälha h a r os
bepröfvand c e tt mindr e an tftl ut tagits f ör utbildnin g till
okonomimän. d<' å terst å ende skola ut bildas så lund a : af
Karlskron a stat ion tillhörande skeppsgossar: omkrin g 45
o/o till artillt> rim a trose r: 30 % till sig nalmatroscr: 25 o/o
till torpedm at rose r: af Stockholm s sta t ion tillh örande
skeppsgossa r: omkring 15 % till minmatrose r och de öfriga den ona hälften till :1rtille ri- och den andra till
signa lmatosor : :1tt, oberoende af bestämmolse n i g. o. n:r
557/1910, af dc skepp sgossar. som tillhör a skeppsgossekåren i K a rl skron a och utbildats till torp edmatroser omkring 50 % vid karl skrifningon höst en 1913 skola tilldelas
Stockholms station m. m.
N :r 705. - J\omm ondörPn von Kru se nsti e rn a . k ommonclörkaptenerna Engström . i\o rsPliu s och Lilj e nc rantz skol a
såsom censore r öf vt> r vara de n sjöoffice rsexamen. som elen
22 och 23 clcnn<'s kommer att äga rum i sjökrigsskolan;
Majorerna yon 8chinkel och J\:py skola såsom censorer öfvervara den ku startillori office rsexam en. som elen
23 denn es kommer att äga rum å nyssnämnda plats.
-:f:r 706. Till stånd för komm endörkaptenen Wachtmeister att biira Jwmmendörstccknet. 2. kl. , af Leopold
U :s orden.
18. K: r 708. - Mcdg ifvits, att Mr Archibald J a ck Campbell
för inhämtand e af vissa upplys nin g ar m å uneler högst
fjorton dag a r af innev a rand e oktobe r och nästkommanclP
noYember m å n ade r besöka va rh et Yid flott a ns station i
Karl skrona m . m.
K :r 710. - Ohe rs ten Vi r gin beviljas tjän stledi gh et uneler
tiden 19 oktobc r- 18 de cembe r 1912.
21 . K:r 710. - Marininte ndenterna Pravitz och L å ftman skola
unele r instund a nde läsår. med bibehållande af i nnehaf vande befattningar, tjänstgöra såsom inofrmation s intondenter
i uncleroffict>rss kol a ns ekonomiklass. don förr e i Karl skrona oc 11 dPn spnaro i Stockholm m . m.
16.
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i\ :r 711. - Rekrytskola för flottan tilldelade vä rnpliktiga
skrifbiträden skall pågå uneler fjorton dagar i stället för
under elen tid, so m angifves i gällande skolroglomonte.
Bil. I.
N :r 713. - Rosrvlöjtnanton Dalman skall för fullgörande
nf honom åliggande ropetitionsöfning embarkera å pansarbåten Svea elen 7 nästkommande januari m. m .
N: r 714. - Moclgifvi t att korpralskolans kurs för undervatte nsbåteldare inneYaranclo vinter må pågå intill dess
undervatten sbåtskola omkring elen 1 nästkommande maj
tage r sin början.
;\:r 715. - Meclg ihit. att chefen för kustartilleriet må
oberoende af g ä llanclo fö reskrifte r på försök ti ll svidare
anbefalla tillämpanclet af i hans stab utarbetade »Bestäm molser för utbildningen vid kustartilleriets artilleriafclelning uneler åren 1911 och 1912.»
~ : r 716. Ä nedanstående jagare och torpedbåtar skola
i besättningen ingåonde unelerofficerare och manskap tillsvida r e vara komnwnclerade, nämligen: jagarna Mode,
Magne, Vale oc h Vielax samt torped båta rn a Plejacl, Castor,
Pollux, Vega, Vosta, Iris. Thetis, Spica, Astrca, Antares.
Aroturus, Altair. Argo, n:ris 5, 6, 10, 79. 81, 83 och 85.
X :r 718. - De frän sjökrigsskolan inne,·a rancle höst utexaminerade unelerlöjtnanterna vid fl ottan skola genomgå
befälskurs å Karlskrona och Stockhoh~s rekrytafdelnin gar m. m. ; kaptenerna Bjurner och Sylvander skola tjänstgöra såsom instruktionsofficerare uneler förberedand e kurs .
för skjutskola elen förre å Karlskrona rukrytafddning
och elen sonare å Stockholms rekrytafdelning.
)[: r 719. - Föreskrifter som skola lända t i Il efto n ättelsc
med afseende å kommendering, utbildning och öf:n ing af
Hottans persona l uneler nä stkommande vinter utöfvC't' fö rut
utfärdade best ä m m0lsP r.
;\:r 720. - Eskaderchefen fö r skoleskadern skall efte r
afslutarlc öfninga r i Stockholms skärgård beordra pansarbåten Manligheten och torp edkryssaren Jacob Bagge afgå
till Karl skr ona stat ion och att eskaderchefen med skolc•skaclerns öf ri ga fartyg skall afgå till Stockholms station
m. m .

»
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;\:r 721. - Tn struktion för afclel ningschcfcrna för Karlskrona och Stockholrn s rokrytafdelningar.
X :r 722. - Löjtn a nten Grönbe rg skall efter p a n sa r båten
SYcas ankomst t ill Stockholm afpolletteras för att påbörja

