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Kungl. Örlogsmannasällskapets täDingsämnen för år 1912. 

l. Hvilka fo rdringar böra ställas på flottans intendentur un
de r krig? 

2. Hu r bör de tillfälliga minpositionernas personal Yara orga
nise rad? 

3. I-hilka fordringar böra ställas på en tidsPnlig eldledning? 
4. I hvilken utsträckning kan och bör landssto rmen användas 

,·id kustförsvaret? 
5. Ångturbinens användande som fr amd ri :Eningsmedel för fartyg . 
6. Användbarheten af fl ytande bränsle i sjöångpannor. med 

sä rski ldt afseende på vå r flottas olika fartygstyper. 
7. Huru böra flott ans torpcdfartyg·, st rategiskt och taktiskt sedt, 

användas i krig och kunna de nuvarande torpedfartygstyperna i alla 
afseenelen fylla de uppgifte r som bör a tillleomina denna del af den 
sjögående materielen ell e r äro väsentliga förändringar bet räffande 
rlenna materiel erforderli ga och i så fall h vi lka? 

8. Hvad kan inom vårt land göras fö r sjöfartsnäringens ut
Yeckling? 

9. Luftseglingens användaclc vid sjö- och kustkrig. 
1 O. Explosionsmotorer och dess an vändbarhet vid flotta n. 
11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. Orlogs

mannasällskapets verksamhet. 
Täflingssk rift bör, åtföljd af fö rseglad sedel, hvilken upptager 

författarens namn och Yistelseort, eller också ett valspråk, vara ingif
ven till Kungl. örlogsmannasällskapets sekrete ra re senast den 1 näst
kommande september: kommande å säll skapets högtidsdag för skrift, 
som blihit tillerkänd pri s, sällskapets medalj i guld eller siliver att 
utdelas. Täflingsskrift , som icl.;:e kan belönas med pri s, men likväl 
anses förtjänt af sällskapets e rkännande , kan på högtidsdagen e rhålla 
hedrande omnäm nande. 

Skulle den förseglade sedeln , hvilken åtföljer sk rift. som blifvit 
prisbelönt, endast innehåll a va lspr åk, t illkän nagifves sådant under fö r
sta hälften af november månad i >> Post- och Inrikes Tidningar>> med 
an håll an att författa ren ville till sällskapet uppgiha sitt n a m n. 

Såvida författaren af inlämnad täflingsskrift icke tilJl.dinnagifver 
motsatt önska n, förbehåller sig Kungl. örlogsmannasällskapet rättig
heten att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Karlskrona i december 1911. 
sekreteraren. 

K. Br. 1911. - XIX. 

~r·pt. :29. Amiralen i Kungl. flottan s reserv A. A. L. Palander er
håller tillstånd att äfven efter fyllda 70 å r få kvarstå l 
nämnda reserv. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

Kommendörkaptenen 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 gens tjänst 
såsom sakkunnig rådgifvare med afseende å organisat io
nen 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. 
Marinläkarstipendiater Prhålla vä rdi ghet lika med löjt 
nant; bestämmelsen länder till efterrättelse från och rnerr 
den 1 november 191l. 
Beslutes rörande leve ra'ns af proviantartiklar till sjörc-
serven. 
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 kontraktets underskrifvande, jämväl träffa 
aftal med bolaget om utför ande af fyra 28 cm. kanoner 
med lavettage, att leverera s inom 12 månader efter prof
kanonens 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 fortsatte~ 
försök med s. k. excellentkolsyregeYä r. 
Anvisas 21,123 kronor 65 öre till reparerande eller ersät
tande af vissa vid eldsvåda i minrepa rationsverkstaden å 
Oscar-Fredriksborg förstörd a effekte r. 
Anvisas 1,600 kronor till anskaffande af invPntarier för 
befälhafvarcns för Alfsborgs kustartilleridetachement ex
pedition. 
Marinförvaltningen bemyndigas dels att låta upprätta en 
skogshushållnin gsp lan för vissa områden inom Vaxholms 
och Oscar-Fredriksborgs fästning. afseende en t illämp
ningstid af minst tio år, och får för ändamålet utbetalas 
ett belopp af högst 550 kronor. 
Beslutes rörand e ersättning för utredningsarbete beträf
fande anslaget till flottans öfningar. 
D:o rörande kostnader för anordnande vid Rosersberg af 
en handvapenskjutskola för officerare vid flottan. 
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K. Br. 1911. - XX. 

29. Kadettunderofficeren n:r 8 Silfversvärd får aflägga sj ö

officersexamen för anställning i flottans reserv. 
Ett exemplar af statskalendern få r tilldelas chefens för 

kustartilleriet expedition. 
F. d. kadetten vid kustartilleriet K. Dellgren får utnämnas 

till sergeant i kustartilleriets reserv. 
, Anvisas 12,000 kronor till byggande af två motorbåtar för 

sjökarteverkets behof. 
» Medgifves restitution af vissa fyr- och båk afgi.fter. 
» Anvisas tillhopa 500 kronor till understöd åt en del lots

änkor. 
Beslutes rörande ersättning till följd af olycksfall i arbete 

åt fortifikationsarbetaren O. E. Tisell. 
Anvisas 1,850 kronor från invalidhusfonden till en del 

afskeclacle personer, som tillhört flottans militära kårer. 

6. Värnpliktige sjömannen K . O. Hellberg får vinna inträde 

i styrmansklasse n vid Stockholms navigationsskola. 
12. Fullmakter för 17 reservunderlöjtnanter i flottan. 

19. För öfningar vid flottan under år 1912 i elen mån desamma 
skola bekostas af reservationsanslaget till f lottans öf
ningar får tills vidare elisponeras ett belopp af 400,000 

kronor. 
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Afsked meddelas reservunderlöjtnanten i f lottan E . H. T. 

Silven. 
Chefen för marinförvaltningens a rtilleriafdelning och assi

stenten vid samma afdelning f å beordras afresa till Han
nover för att öfvervara skjutförsök med vissa kanoner 

m. m. 
Beslutes 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 kaptenen vid d:o C. F. 

Tamm. 
'Rikstelefon f år uppsättas i artilleriintendentens i Karls

kron a expeclitionsrum. 
Bifalles gjord framställning om två nya telefonförbin

delser inom marinstabens lokal. 
, Anvisas 12,000 kronor för pröfning af pansarbåten Arans 

undervattens sidotuber. 
, Två f . d. musikkorpraler eller musici få antagas till un· 

derofficerskorpraler vid kustartilleriet. 
» En ångslup får förhyras för Vaxholms kustartillerirege-

mente. 
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K Br. 1911. - XXI. 

Anvisas högst 770 kronor för anskaffande · af en vacunm 

cleancr för gymnastikhuset vid Osca r-Fredriksborg. 
Acetongasbelysning får infö r as vid Furöns fyr. 

Bifalles gjord framställning om utlämnande af för lots
verket erforderliga sjökort. 
En kopi a af en del af originalmätningskartan öfver Ljus
nebuktcn få r såsom lån 11.t l ämn as till Ljusne-Woxna ak
tiebolag. 
F. d. lotskaptenen C. I-I. Ramsten erh åller 421 kronor 92 

öre för mistade aflöningsfö rmåner t ill föl jd af offentligt 
uppdrag. 
sekreteraren hos sakkunniga för revision af skeppsmät

ningsförfattninga rna, dispaschören C. M. Pinens erhåller 
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 gärningar». 
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. Ha11-

ström, A. E. Biörkluncl och G. B. Odqvist att vara löjt
nanter 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 förordnas 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 novem

ber 1911 besöka U d elevalla på högst fyra ' dagar. 
» Löjtnanten S. Rudberg erh åller 65 kronor för erlagd ter

minsafgift vid tekniska högskolan. 
En siliverpokal med lämplig inskription får inköpas till 

ett pris af högst 125 kronor för att såsom hedersgåfva 
t illställas engelska löj tnanten F . W. Smith, som uneler 

pansarkryssaren Fylgias vistelse i Portsmauth sistlidna 

sommar varit ställd till p ansarkryssarens förfogand e. 
Beslutes rörande fyllande af brist å maskinpersonal vid 

kustartilleriet. 



(lkt. 

:Ko,·. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

"27. 

)) 

il. 

)) 

)) 

K. Br. 1911. - XXII. 

För bestridande af vissa utgifter år 1912 v.id Stockhnlms. 
navigationsskola anvisas 1,825 kronor. 
.Fem kadetter befrias under läsåret 1911-1912 från erläg
gande af terminsafgifter vid sjökrigsskolan. 
Konteramiralerna ,f. W. L. Sidner och W. Dyrssen utnäm
nas och förordnas till vice amiraler vid Kungl. flottan. 
Anvisas högst 500 kronor till inköp af möbler för marin
stabens lokal. 
Anvisas högst 2,800 kronor för tryckning m. m. af fördel-· 
ningsbok n :r 1 för stridsfartyg. 
Utfärdas föreskrifter rörande undervattensbåtars bered
skapsförläggning. 
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 septom
ber 1911 till portvakten vi.d skeppsgossekasernen i Karls
krona O. V. C. Burman. 
Flytt~1ingshjälp får utgå till kommendörkaptenerna S. E_ 

J~eyohting, N. S. T. Ankarcrona, löjtnanten C. Cassel, ma
r iningenjören P. V. Peterson och marinintendenten A. IV. 
l~enström . 

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 Hårs
fjärden. 
Jleslutes rörande ändringar i öfverenskommolsen om ömse
sidigt erkännande af svenska och tyska fartygs mätbref. 
Kommerserådet C. Malmen mhåller ersättning med 768 
kronor 88 öre för mistade tjänstgöringspenningar till följd 
af uppdrag såsom sakkunnig vid revision af skeppsmät
ningsförfattningarmt. 

" förre kronolotsen E . Ersson erhå ller ett unrlorstörl af 
80 kronor. 
Ekiperingsstipendier å 600 kronor t illdelas c~ n hvar af 
nyutnämnde underlöjtnanterna vid flottan F. G. A. N etz
ler och K . .F. Westerling samt vid kustartilleriet H. H. 
Victor in. 

1 O. Fullmakter för 14 reservunderlöjtnanter att va ra reson
löjtnanter i flottan. 

K. Br. 1911. - XXIII. 

.'oY. 10. Reservunderlöjtnanten i flottan IV. \Vingårdh erhåller sökt 
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 ma
tematik föi· marinen". 
Beslutes rörande anskaffand(' af åtskilliga klädespersed 
lar åt. besättningen 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 rgs
högskolans elever m. m. 
.För erlagda termins- och laboratori("afgifter vid tekniska 
högskolan erhåller löjtnanten G. D. R. Frendin ti llhopa 
123 k ronor 89 öre. 
l''lyttningshjälp får utgå till kaptenen C. R. A. Gustafsson, 
löjtnanten A. E llsen, mariningenjören C. T. Herlin, sta
tionsingenjören f riherre P. S. Sparre och marinintenden
ten K . H. L. Nordström. 
Beslutes rö rande befrielse från fyr- och båkafgiftcr för 
turistångfartyget Mantua. 
Styrmannen vid 6:e matroskompaniet n :r 84 Lännström, 
hvilken t jänstgjort såsom sjömätningsförrättare, erhåller 
härför on gratifikation af 47 kronor 60 öre. 

» Beslutes rörande rektors vid skeppsgosseskolan tjänstgö
ringspenningar. 
Kårehol ms lotsplats sknll indragas från och med el en l 
april 1912. 
Aflidne ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E. Holms hå 
döttrar erhålla understöd med tillhopa 300 kronor. 
Expeditionschefen i sjöförsvarsdepartementet E. J. C. Plan
ting-Gyllenbågc- erhåller tjänstledighet till årets slut och 
förordnas kanslirådet grefve F. W r angel till vikarie. 

17. Underlöjtnanten vid kustartilleriet J. H. Höglund erhåller 
n.fsked med rätt att uneler två år såsom lönlös i kust
n rtilleriet kva rstå. 
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K. Br. 19l1. - XXIV. 

17. Resolution å lön för underlöjtnanten vid kustartill eriet 
A. W . Bergman. 

>> Beslutes rörande befogenhet för a rtilleribefälhafvarcn i 
Vaxholms och Osaar-Fredriksborgs fästning att vidtaga 
af behofvet påkallade mindre ändringar i fästn ingens in
ventari er. 

>> Fastställas bestämmelser angående särskild ersättning åt 
uppbördsmän vid vissa marinens matinrättningar. 
Anvisas högst 4,000 kronor för anställande instundande 
vinter af ytterligare prof m ed vantar af ylle för manskap 
t jänstgörande å Karlskrona och Stockholms rekrytafdel
ningar samt vid Karlskrona och Vaxholms kustartilleri
regementens rekrytskolor. 
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Meddelas tillstånd för si amesiska sjöofficersaspiranter att 
följa undervisningen vid sjökrigsskolan m. m. 
Fly ttningshjälp får utgå till kommendörkaptenen friherre 
A. A. C:son H ermelin, kaptenen T. W. M. Llibeck samt 
löjtnanterna E. G. M. von Arbin och N. M. Cleve. 
Afsked får meddelas korpralen 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 fyrmästare få öfverflyttas på öfvergångs- och in
dragningsstat. 
Fortsatta försök få anställas med pansarbåten Årans un
dervattenssidotu ber. 
Anvisas ett belopp af högst 1,200 kronor för anställande 
af öfningar i simning och lifräddning med manskap vid 
flottans station i Stockholm. 
Anvisas 546 kronor 14 öre till inköp af modeller och verk
tyg för undervisning i metallslöjd vid skeppsgosseskolan i 
Marstrand. 
Beslutes rörande ändringar i stadgarna för örlogsmanna
sällskapet. 
Flyttningshjälp får utgå t ill löjtnanterna S. A . Wallin 
och P. O. Isberg. 
F. underofficerskorpralen E. O. Svensson erh åller ett un
derstöd af 100 kronor. 
Löjtnanten vicl Kungl. flottan E. D. Toren erhåller afsked 
mecl rätt att såsom lönlös uneler två år i Kungl. f lottan 
kvarstå. 
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K. Br. 19l1. - XXV. 

j . Intendenten vi el Karlskrona station C. E. P etorsson er h ål~ 

le r afskocl med pension. 
>> Anvisas 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 språ
k et för . en del i marinstaben 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 Hu
sarö, Berghamns och Grötlingbondcles lotsplatser innehål
ler skall f rån och m ed den l j anua ri l912 ur förteckningen 
utgå samt att lotsledsförteckningen vid Furusunds, Sand
hamns, Dalarö, I-Iufvudskärs och Borreh amns lotsplatser 
sk all från och med nämnda dag erhålla förändrad lydelse. 

» Anvisas t illhopa 713 kronor. 39 öre såsom bidrag till kost
nader för två välkomstfester för unelerofficerare å främ
mande örlogsfartyg under besök i Stockholm sistlidn a 
somrmu. 
Sjömännen J . A. Jansson , ,T. E. Borglund och C. A. Tiger
ström få vinna inträde i sty rmansklassen vid navigations
skolan i Götebo rg. 

8. Mar inintendenten af 1 :a graden A. F. Lundgren erhåller 
afsked m ed pension. 

» :F ullm akt för A. C. P . :Mocligh att vara marinintendent 
af 1:a g raden vid marinintenclenturkåren. 

" D :o för E. B. E. Thörn att vara d:o af 2:a graden vid cl:o. 
R esolution å lön för m arinintendent en af 1:a graden A. F. 
I-I . . Fogelberg och marinunderintendenten O. von Malmberg. 
Afskecl m eddelas marinläkarna af 2 :a g raden K. M. H err
lin och B. S. Norberg. 

. » 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 vidare vara intendent vid sjökrigsskolan. 
Beslutes rör ande sättet fö r redovisningen och kostnaderna 
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 inspek
tören fö r navigationsskolorna i riket. 
Beslu tes att gocltgörelso till värfningsförrättare skall under 
ett å r från och med elen 1 januari 1912 ut gå mod t rettio 
kronor för lwarj e antagen man. 
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I\ .. Rr. 1911. - XXVI. 

Fastställes sta t och a rbetsplan för sjökartaverket för år 
1912 m. m. 
Fastställas stater för lotsverket för år 1912 m. m. 
Anvi sas 1,000 kronor för anordnande af s. k. ,;andrings
bibliotek för lotsverk~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 marinintend enterna S. Lunden och K . S. Favre. 
För anskaffning af svärdsmedaljer m. m. anvisas 48 kro
Hor 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 där
städes 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 Raggensfjärden och Stora segelleden. 
Anvi sas 1,146 kronor 30 öre till l'I'Sättandc af utgifter 
förenade med utmärkand0 af Yiss dPl af sjögränsen mellan 
Sverige och 1\ or ge. 
En isjakt får till ett pri s af 100 kronor inköpa s :[iir sjö
krigsskol a ns räkning. 
Med dC' las ti ll stånd för fö rstP mar i n lä k a ren C. J. A. Kj ell
berg sa mt· marinläkarna af l:a g raden .J. K. LindC' r och 
A. Pihl 11tt innehaha <'n skilda bdattningar. 
F'l.vttni ngshjä lp få r utgå t i Il löjtn antl'rn a A. H :so n von 
B a hr och C. F . A. CassC'l. 
An1·isas 2.200 kronor för utredning af fn1gan om provia nt
förr åd i Oscar-Freclriksborgs fä stnin g. 
BC'slutPs röranrlc änclri ng j rcglenwntr- fö r marinen, del ur. 
D :o el :o g ranskning af redogö rel se r för expeditione r mr;d 
1·issa i Stockholms rC'krytafdcl nin g ingårndC' fartyg. 
Anvisas 150.000 kronor jämte 6 proc<' nts ränta från rlPn 
2 septembn 1908 till s beta ln ing skc·r äfvensom 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 få r förh.IT>1S för Vaxhol m s ku sta rtill('ri ,· cgc
mentr. 

D("(' . 
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~:Z. Utfärdas vmkor och bestämmelser för åt njutande af ett 
andra ålde 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 skcpps
inätningsförfattningar. 
Flyttningshjälp får utgå till kaptenern a friherre C. E. L. 
Lilj encrantz, E. A. H. Jocobi och .T. R. Maijström samt 
löjtnanten H. ;) . G. Bage r. 
Underlöjtnanten vid kustartill eriet G. H. Engblom erhå ller 
t illstånd att aflägga styrmansexamen vid navigationsskola. 
:.lådevedcrmä len får tilldelas åtskilliga inom Västra lots
distriktet 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 meddelas kommcnelörkaptemm af l:a graden F. M. 
Pey ron med ti ll stånd att såsom lönlös uneler två f1r i 
!{ungl. flottan kvarstå. 
Fullmaktor för B. Lindgren, H. G. H enriksson Enell och 
K. J. H. Muhl att från och med den 1 jAnuari 1912 vara 
löjtnanter vid Kungl. f lo ttan. 
Resolution å lön för C. C. A. Fallenius och H. H . K. }~rio
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. DyrssC'n från och med d: o 
rl:o cl:o. 

>> Förste marinintendents namn, h eder och värdighet tilldc
las intend enten C. E. P ete rsson. 
Fullmakt för K. A. Thörn att vara förste marinintend e nt 
vid marinintend entu rkåren från och med elen l januari 1912. 

» D:o för R. C. T. Näsman, H. T. A. Tham, A. G. A. Browall, 
K. H. L. N ordström och C. R. E. Strandbe rg att Ya r mar i n
intend entPr af 1:a gradPn v id d:o fr ån och med cl:o d:o d:o. 
D:o för K. A. Trysen. O. A. Bergelin, C. E. Ehrlin och E. C. 
R. Djurberg-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 r
berg, .T. G. L. Hallden, F . E. Aurell , O. S.llheborg, S. A. F rorl
ho lm, K. O. L. Larsson och K. G. HögbPrg att var a marin
intendenter a:E 2:a graden v id cl:o fri\n och med cl:o cl :o d:o. 
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30. Resolution å lön för J..L. Lindqvist, G. M. E : Stangenberg, 
S. F. L agerholrn, C. J·. Schnell, C. A. F . P etersson och R. 
Thörn från och med d :o d :o d :o. 
D :o för K. O .. E. L indqwiste r f rån och med d:o d:o d:o . 

» Fullmakt för A. E. Amundson att vara kapten Yid kust 
artille riet 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 Nordbeck att var a kapten i d :o frän 
och med d:o d:o d:o. 

>> Resolution å lön fö r.• grcfvc A. :B~ . Posse, B. F. Stagh, T. E .. 
K . Tengnll, H. H. Victorin och C. E. G. Joachimsson f rän 
och med d :o el :o d:o. 

>> Fö rordn ande fö r k aptPnen K G. H. W ennerst röm att från 
och med ·den 1 maj 1912 vara positionsbefälhafvare vid 
fös,·a rsbcrcdsk ap eller belägringstillstånd i Fårösuncls kust
position. 

>> Bifalles gjord frams tällning om försök med pansarbåten 
Arans undOJ.·\·attenssiclotuber m . m. 
Anvisas 24,000 k ronor till reparation af logementsfar
tyget V an a dis. 

>> Beslutes rörande anställande af extr a biträden unde r å1· 
1912 å r äkenskapskontoren vid flottans stationer. 

>> Anvisas högst 1,300 kronor för t ryckning af materialbe
skriini ng• ö h e r gniststationer å fartyg. 

» Flyttningshjälp få r utgå till kommendören S. J . T. C. 
Ankare rona. kom mendörkaptenen Il. G. Licpe och styck
junkaren F. E. Urell. 
Bifalles gjord framställning rörande anställande af t vå 
daglönare såso m instruktörer i elen korpralskurs 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 rust
ningskost nadc r. 
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rlering, utbildning och öfning af. flott ans personal under 
nästkommande v inter. 

:28. N :r 800. -Flaggsty rm annen F . A. K. Lång bevilj as t.jän.'it
ledighet under 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 expedition i nord
europiska farvatten 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 anbofnll
da fartyg, nä m l igen: pansa rbåten Aran : nncle rlöj t nantcrnc~ 

Broms, Elliot och Netz lcr; pansarbåten ~T asa: unelerlöjtnan
terna H e rl itz,. Sanelström och W. P. H am ilton: pausarbåten 
Tapperh et en: unelerlöjtn ante rna Landqui st, Ekelund och 
1<~. G. P. Dy rssen ; p ansa r båten Thor: unde rlöjtn antornR' 
Hedin och W esterling. 
N :r 804. - Sk.iutförsök med lätt fartygsartille ri mot infan
te rimål bakom bct il ckninga r i land sl,;:all utföras från pan
sa rbåten Ti rfi ng i Karlskrona. 

4. )f: r 808. - Pansa rk ryssar en Fylgia och pansarbåten :Man
ligheten skol a ru stas för att från midten af nästkomman
de februari må na.d und e r omkring ~'j, månader in t;·~, i 
Karlskron a rckryta.fdelning m. m. 
)f :r 809. - Pansa rbåtarna Oden och Kiorrl skola, efter 
,-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 fartyg och bibehålla det
samma, intill dess fa r tyge n efte r ankomsten till Stock.holnc 
blifvit förtöjda på för dem afsedela platser, hvarefter be
fälet såsom fartygschcft>r öfvertagcs af fartygens sekon
de r och kommendö rkaptenen dc Brun debarkerar från 
N iord. 
)f :r 810. - Instrukt ion fö r chefen å k ano nbåten Svensk
sund. 
)f :r 811. - Inst ruktio n fö r afdcln ingschefen för Karlskrona 
rekrytafdelning. 

>> )f :r 812. - Instruktion fö r afdelningschefen för Stockholms
rekrytafclclni ng. 
X :r 813. - Besättnin gslistan fö r pansa rbåten Oscar II 
under dess anbefallda expedition skall ökas med 5 musik
konstaplar eller såsom hornblåsare utbildade ekonomikon
staplar eller hornblåsare, t illhörande Stockholms station. 
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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 deltagan
de i öfverläggnin ga r a ngå end0 nrbetsplanen för flottans 
varf år :1912 m. m. 
l\i :r 815. - NärJannämnd persona l af sjömansk å re ns ma
skin afdelning skall kommendera s ntt från och med elen 
6 denn es tjänstgöra: vid Vaxholm s kustartilleriregemente : 
f rån Stockholms station 8 2. ell er 3. klass sjömän till och 
med den 29 februari 1912; vid Karl skrona kust a rtillericge
mente : fr å n Karl skrona station ~ underofficer sk orp raler 
ti ll och med den 15 april 1912 sa mt !l korpraler och 7 2. 
uller 3. klass sjö män till och med den 20 februari 1912. 
l\i :r 81.6. - Med ändring af g. o. n :r 155/1905 h ar befallts, 
att af kustartilleri ets maskinafd Plning nedannämnd per
sonal ska ll till s virlan· Ya rn förl agd ~ Fårösnnd s kust
position nämlig0n: 

nnd erofficer .... 
und erofficerskorpraler l 
korpral er l ... ... .. . .. . ... . . . ... ... . .. 3·::·) 
:! . eller 0. kl. e ldare 

X :r 817. - Sedan H. M. K ejsa ren nf Tyskland behagat 
tilldela flaggunderofficerarna C. O. P ettersson och C. G. 
Mårtensson Allgem Pi ncs Ehrenzeichcn , flaggunderofficerar
n a M. Larsson, Berton , G. A. E. Andersson och C. G. M. IIå
kansson iifvcnsom underofficerarna af 2. gr. V e rne r och 
13. L. E. Ni lsson Röd aö rnsordens medalj samt korpralerna 
vid 1. <'konomikompani Pt n:r 207 Gustafsson och 107 Lind
ström kronordens med al .i, har Kungl. Maj :t i n åder till
låtit ifrågava rand e uncl erofficP rarC' och manskap att bä ra 
dessa t eck0n ocl1 m eda l j er. 
1\ :r 819. - Generalordern närslutna. tabelle r, angifvancle 
för å r 191:Z del s fö r ll\·a r och en af yrkPsgrenarna signal-, 
torped - och gni stmat ros sa mt skepps-, torped och under 
Yattensbåtelclarc det högsta samm a nl agda antalet manskap 
och fr ån y rkesg rt' nl'Jl befordrade underofficerare, som må 
finnas vid hvarclen1 st ationen , dds högst a sammanlagda 
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. 

*) D~ r af m i n st 1 und croffi ccrskorpra l e Ur r korpral. 
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4. l\i :r 820. - Reservund erlöjtnanten Bengtsson bevilj as 
tjänstledighet unele r ticlen 1 december 19H-31 decembe r 
1912 för idkande af utrikes sjöfart. 
N :r 821. - R ese rvunderlöjtnan ten 1\ or lander bevilj as yt
terligar<' 3 å r s tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfa r t. 
N :r 822. - Ch efsfartyget Drott skall uppläggas. 
N :r 823. - Skoleskaderns fartyg skola efter afslutacle öf
ningar i Stockholms skärgå rd afg·å till r espektive stati o
ner ; skoland e dock stridsskjutningar, som icke medhunnits 
t ill och med den H dennes, ickP hindra sk jutskolans afslu 
tande nämnd a dag; eskade rchefens befälsteck e n skall ne·d
halas, så snart l ämpligen sk e kan efter pansarbåten Götas 
ankomst till Stockholm; eskad ern s fartyg skola af ru st as, 
afmönstras och förläggas i 2. beredskap. 

" N :r 824. - Å n edanstående torpedbåtar skola i besätt ni n
g<'n ingående unel e rofficera re och manskap tillsvidare va ra 
kommenderade, n ämligen : Komet , Gonclul , Gudur, Orkan, 
Bri s, Vind , Meteor, Castor, Pollux, Plejad, Polaris, P e rsens, 
Regu lus, Rigel, n :r 9, lO, 11 , :12, 14 och 15, samt, sPrlan 
orrl e r utgått om der as förlägg anrlP i 2. ])(' redskap, Ve~a 
och Vcsta. 
;.J:r 825. - Vid h varcl era stationen skall fr ån och med <ku 
1.3 dennes an ordnas torpPclbereclskap ; sa rnt lwstämm clst•r '
härom. 

fl N: r 826. - T esk aderchefen s fö1· skoleskad e rn s tab tjänst
görande office ra re och l'edc rlikar äfvensom till tjänstgö
ring i f laggen kommenderade skrifbi t räd en skol a stå till 
lwmä lcle esk aderchefs förfogande i Stockh olm uneler en 
t id af högst 10 dagar dtcr dagPn för n cclha l amlet af h a ns 
bcfälsteckPTl. 
:1/ :r 827. - Kapte nen 1\ orma n ska ll afgi\ från s in anbefallda 
komm enderin g såsom sPkond å pansarbå ten Oden: kaptenC'n 
von H orn skall var a sek ond å pansa rhåt<'n Oden u nder 
<l ess anbefalld a expedition : kaptenen K orma n ska ll, nwrl 
bibeh åll a nd e af innchafvancl<' befattnin g, från och rn Pd 
<l en :1 instund ande dece mber t illsvi dare tjänstgöra i m a rin
förvaltningen för att biträd <t vid inom ämbets,-erkct fl [J

g:Jcnde utredninga r röranek minväscnckt . 
:\ :r 828. - Afslag å chefens för ma 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 jänstgöra i m nr in 
staben . 

7. N: r 829. - Dc fö r tjänstgö rin g i\ p an sa r bH t :Hna Oden och 
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Niord under förestående exepdition kommenderade, Stock
holms station tillhörande rustmästarna skola beordras att 
snarast möjligt inställa sig i Karl sbona för tjänstgöring 
å if rågava rande pansarbjitar. 

7. N :r 830. - Dc fartyg, h vilka sk.ola tillhöra Karlskrona re
krytafd<olning äfvensom, därest så ske k an, logementsfar
tyget Freja und er dess anbef alld a expedition skola vid ti
derna för hissandet af r espektive fartygschefers befälstec
ken va ra förl agda till de för dem uneler r ekrytaidel ningar
na afseelda platserna å eller i nvid flottans vari. 

" N:r 831.- Marinintendenten Nothberg skall tillsvidare 
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, underof
fice rskorpralern a och korpralPrna vid maskinafdelningen 
skola beordras att snar ast möjligt inställa sig ·i Karlskrona 
till tjä nstgöring vid ifrågavarande pansarbåtars klargö
rin g. I sammanhang härmed har meclgifvits, att stations
befälhaf \rar<'n i Stockholm må , i den mån han pröfvar 
lämpligt, beordra jämväl. an nan, stationen tillhörande per
sona l, som är kommenderad å någon af ofvannämnda pan
sarbåtar , att före rustnin gens början inställa sig i Karls
k.rona. 
N :r 833. - 2:a punkten af mom. 187 A S I skall erhålla 
fö lj ande förändr ade lyd e lsP : 

>> Vid skjutning mot pricktafla räknas direkt träff i 
pricken som träff och vid skjutning mot skoltafla di rekt 
t räff i k vadraten med 4 rn.ctcrs sida som t räff, öfriga skott 
värde ras ej:>> 

>> ~ : r 835. - Marinläkarstipcndi a t en Breide tillåtes att vid 
sit t bröllop i ~o r ge bära uniform. 
N: r 836. - R eservund erlöjtn anten Sahl6n beviljas tillstånd 
att under tiden 10 november j 911-9 november 1912 idka 
utrikes sjöfa rt. 

1 O. ~: r 837. - Chefen för marinstaben skall årligen inom 
mars månads utgång till marinförvaltningen insända upp
gift, i och för beräkning af ammunitionsbehofvet, å det 
högsta ant alet elever af olika kategorie r, som beräknas 
bliha kommcmleraclt t ill skjut- och torpedskolor under 
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<lct li'ipandc året, äfvensom ungcfäl'l ig tidpunkt, då nämnda 
skolor afses att taga sin början. 
N :r 840. - Reservunderlöjtnanten Lindeblad beviljas till
stånd 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, Gö-
ta och Th~lc; typ Thor, afsedel för pansarbåtarna Oden, 
Thor och Niorcl; samt typ Äran, afsedel för pansarbåtarna 
Aran, \V asa, Tapperheten och Manligheten, skola ti lls vi
dare l ända till efterrättelse. 
N :r 846. - Fastställelse af fördelningsböcker för pansar
håtama Oscar II och Dristigheten. 
N :r 848. - Andring i instruktion för chefen å pansarbåten 
Oscar II. 
N :r 851. - En tysk undersåte tillåtes besöka Karlskron a 
vari. 
N :r 852. - ,Löjtnä nten D ahlbeck skall afresa till Frankrike 
samt eventuellt till England och Schweiz för a t t under en 
tid af högst 30 dagar fortsätta sina anbefallda, men af
brutna studier af flygkonst en m. m. I fråga om de af 
denna resa föranl edda kostnaderna är föreskrifvet genom 
nådigt beslut den 16 sistlidne juni. 

16. N :r 856. - Reservunderlöjtnanten Christensson beviljas 
tillstånd att vid ett b röllop i Köpenhamn bära paraduni
forrrt. 

17. N :r 857. - Kaptenen Starck skall i slutet af inneva rande 
månad af resa till S :t Pete1:sburg och uppehålla sig cHir
städes under en tid af omkring 14 dagar för att af nuvaran
rle maririattacheen, kaptenen Lybeck, sätta sig in i förhål
Janelen och arbetsmetoder, hvarefter kapten Starck skall 
återvända t j]l Stockholm, dock utan att ofvan anbefallda 
uppd rag må föranleda särskild kostnad för femte hufvnd
titeln. 

:20. N :r 861. - Reser vunderlöjtnanten Borgström beviljas till
stånd att under 2 år från och med den 1 december 1911 
idka utrikes sjöfart. 
N :r 863. - R eservunderlöj tnanten W estin beviljas tjänst
ledighet under tiden 15 november 1911-31 mars 1912. 

21. N :r 864. - Kaptenen Gisiko skall, för utförande af vissa 
förarbeten beträffande pansarbåten Oscar II:s fö.reståcnd e 
expedition, den 8 i nstundande december inställa sig i 
Karlskrona. 

~2 . N :r 869. - Med upphäfvande af g. o. n:r 975/1901 har med-
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gifvits, att korpral vid f lottans sjömanskår, hvilken under 
<'n tid af 5 å r varit kompetent till befo rdran ti ll under
officerskorpral och som i. öfrigt däraf gjort sig förtjänt, 
må efter chefens för underofficers- och sjömanskärerna be
pröfvanclc befordras till unde rofficerskorpral öfver stat: 
skola nde nu nämnd befordran i.cke utgö ra hinue r för att 
i h ä nd else af behof kommende ra dylik uncle roffi ce r~korp
ral i befattning afseeld för korpral eller j. kl. sjö m~ n. 
~: r 872. - R eservunderlöjtnanten Andreason beYi \ja s till
stånd att idka utrikes sjöfart nnder ticlen 24 ll 0\" (';11be ~ 
191J -28 november 1912. 
N :r 873. - Reservunderlöjtnanten .l an:>.on beviljas 2 ärs 
1jänstleclighet från och nwd den l jan ua ri 1912 [rn· id
kand e af utri kes sjöfart. 
:'-J:r 874. - Kommendörkaptene n Pey ron skall llli.'<l ut
gången af innevarande månad afgå f r ån sin anbda llcl a 
kornme ndering såso m afdelni ngschef för stockhol rn~ re
krytafclelning och fartygschef å pansarbåten Oden : i'om
' nendörkapter!en Lanne rstiorna skall från och ml'd <k n l 
instundande decembe r vara afdelningschef för nämnd a 
afclelning och fartygschef å nämnda pa nsarbåt. 
~ :r 875. - Afslag å ma rnläkare n af 2. gr. H errlin s Jnh å i
lan om befrie lse fr ån sjökomme ndring å pansarbåt<•n Osca:· 
l l under cletta fartygs före st ående expccli tio n. 
.;{: ,. 876. - Kaptenen de Broen skall från och med 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 skall förlägg as i~- bt!redskap. 
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 janua ri tii~ och 
med den 24 påföljande februari; repetitionskurs för såda~ 
personal skall a nordn as å flottans båda sta tioner f rA n och 
med den 5 till och med den 24 nästkommande februari lll. m. 
~: r 880. - Föreskrifterna i g. o. n:r 207/1908 sko la icke 
,·ida re tillämpas. 
~:r 881. - Reservunderlöjtnanten F . AnJ.ersson be viljas 
1 i l l stånd att under 2 år :från och med den j december 1911 
idka utrikPs sjöfart. 
X: t· 883. - Reglemente för marinen del 1 § 98: ;J iJ ska!! 
t•rhålla följande tillägg : >> Marinens manskap behöfve1: dG t;k 
icke hälsa på öfverordnaclc bland armens mansbrp c_dl 
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a rmens manskap icke på öfverordnade bland ma rinen:; 
ntanskap utom vid t illta l af elen öfverordnade >> ; namnda 
reglemente och § mom. 6 sk all erhå lla följande förändr<ld ··· 
lydelse: >> off ice rare, uneleroffi ce rare och vederlika r :Jw\ a 
- - - - - - - - tjänsteåldern >> . 
::\:r 885. - F lottan 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 kvarstå 
i tjänstgö r ing· samt utrycka f'n ligt dc bestämmelse r, som 
ä ro gäll ande för öfriga milit ä rarbetan•, so m inryckt dfm 
~O inneva ran de rn ånacl. 
N :r 886. - Ch den för kust n rti lleriet ha r bemyndigats att 
nod er elen tid förra hälftE'n af 191 2, som bemälde chef 
pröfvar edorderlig, såsom t illfälli g fö rstä rkning af han s 
stabspersonal kommenelera högst en regementsoffice r, två 
kaptene r och en kapte n e ll e r subalte rnoffice r, tillhörand c
kustartill e ri et. 
N :r 888. - Oafsedt i komm a ndoväg fastställda bestämmnl
se r i reglemente för rna ri n en, del II, a ngående föra n det :1 f 
aflöningsmotböcker me<l manskapet, 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 f
sedel att såsom instruktionsbo k a nvänrl as vid rekryt utbild 
ningen. 
N :r 892. - Majore rna vid K ung· l. kusta rtille riet m. 111. 

Sylvan och T\ey samt mininge njören .Hök skola under on 
t id af högst 8 dagar från och med de n 12 dennes sh\ 
ti ll marinför valtnin gens förfogande i Stockholm. 
~: r 893. - Bifall till reservunde rlöjtn anten Solbergs all 
hållan om tjänstled ighet under ett år fr ån och mod rlt• n 
t december 1911- .1 3 januari 1.912. 
N:r 893. - Bifall till kapte ne n Hasselgre ns a nhålla n om 
tjänstledig het uncl (' r tiden 16 december 1911- 13 j anut~r i 
1912. 
~:r 896. - Tillä gg t ill i nst ruktion för chefen å pansar
håten 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 tom riket. 
N :r 899. - Logementsfartyget Freja skall med elen 8 den 
nes utgå ur Stockholms rekrytafdelning, elen 11 i sa rnm a_ 
månad afmönstra s samt därefter förläggas i 2. beredskap· 
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' ech ti-ll och med den 20 nästkommande april stå till sta

t ionsbefälhafva rens i Stockholm förfogande för an vänd

ning såsom kasernfartyg; löjtnanten Schtissler och under

löjtn an tf' n Graaf skola elen 8 dennes afpolletteras från loge

men tsfartyget Freja och från och med .den 9 dennes tjänst

göra som kommenderade officerare, den förre å pansar

båten Oden och elen senare å logementsfartyget Stockholm; 

underlöjtnanten Da rin skall den 8 dennes afgå från sin 

kommondering som kommenderad officer å logeme ntsfar

tyget Stockholm. 

6. N :r 900. -Logementsfa rtyget Vanadis skall förläggas u n

der rPparation; skoland e f artyget f rån och med el en 21 

nästkomma nde april åter stå till stationsbefälhafvarcns i 

Stockholm förfogande för användning såsom kasernfartyg. 

N :r 901. - Fastställelse af läroplan läsåret 1911.- 12 för 

mariningenjörsaspiranterna vid tekni ska högskolan. 

7. N :r 902. - Chefsintendenterna m. m. Diclring och Neuen

dorff skol a under en tid af högst tre dagar från och med 

den :1.2 dennes stå till marinöfverintendentens förfogande i 

Stockholrn. 
8. N :r 903. - Inspektören af flottans öfningar till sjöss skall 

förrätta inspektion af K a rlskrona r ekrytafdelning den :1.4 och 

af Stockholms rekrytafdelning -den 16 innevarande månad. 

N :r 904. - Generalordern bifogade ändringar 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. 

>> N :r 904 1
/ ,. - Bifall till öfvcrste Ahlborns anhållan om 

t jänstledighet under t iden 22-31 december 1911. 

» N :r 905. - J agaren Hugin skall, bemannad genom varis

chefens i Stockholm försorg, und e r en tid af högst 12 

dagar efter den 11. dennes stå t ill bemälde vadschefs fo r

fogande för utförande af vissa prof enligt föreskrifte r, 

som marinför valtningen äger att utfärda; kaptenen Bolin

der skall uneler den tid nämnda prof var a st å till varis

chefens i Stockholm förfog ande för att tjänstgöra såson1 

befälhafvare å jaga ren. 

9. N :r 907. - Marinläkaren af l. gr. Linder skall i stället 

fö r marinläkaren af 2. gr. vid marinläkarkåren i flottans 

reserv Herrlin vara fartygsläkare å pansarbåten Oscar II 

under dess förestående vinterexpedition; en marinläkare 

vid m arinläkarkaren i flottans reserv skall tjänstgöra å 

Karl skron a station unde r m arinl äka re J~i nders ofvnnnämn

da sjökommendering. 
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.:\T :r 909. - :Marinläkarna af 2. g r. Y id marinläka r kåren i 

Hottans reserv Herrlin och Norberg skola tills vidare till

höra flottans station i Karlskrona. 

K :r 910. - Bifall till r ese rvunucrlöjtnanten H.oksbergs an

håll an om tjänstledighet uneler ett år f r ån och med den 

1 O december 1911. för idkande af ut rikes sjöfart. 

.:\T :r 911. - Det manskap vid flottan, som på frivillighetens 

1·äg uttages för att instundande jul och nyår åt telegraf

verket lämn a biträde vid utdelning af telegram inom 

staden. m å uneler denna t jänstgöring å uniformen ruudt 

()Da ärmen bära af t elegraf verket t illhandahåll et igen

känn ingstccken. 
~:r 913. - Marinöfverläkaren m. m. H. ud berg skall biträda 

kommitterade för statsdepartementens organisation m. m. 

vid be hand l ingen af frågor. rörande den militä ra sjuk

vården . 
. N" :r 915. - Med ändring af g. o. n :r 903/1911 skall i sagda 

g·. o. anbefa lld inspektion af Stockholms rckrytafrlelning 

äga rum den 18 innevarande månacl. 

N :r 916. - K aptenen Tycl!'m skall från och med elen 15 

tlenn es und er e rforderlig tid inom Kungl. lancltförsn.rs

rlepartementet biträda med utredning i fr åga om vissa 

ändringar i nådiga förordningen den 5 december 1901 an

gående inskr ifning och redovisning af värnplikt iga sa mt 

<ler as tjänstgöring m. m., äfvensom i fråg a om därmei:l 

sammanh ängande ämnen. 

N :r 91.7. - Förnyad t skjutförsök med l ätt f artygsartilleri 

mot infanterimål i land skall , så snart lämpligen ske kan, 

utföras i Karlskrona. 
)J :r 918. - Kaptenen grcfve Posse skall från och med elen 

18 dennes med bibehållande af innehafvande befattning un

<ler erforderlig tid stå till chefens för marinstabC'n födo

gande i och för deltagande i ornarbetandet af Skjutinstruk

tion fö r flottan, torped (T S I) , och Exe rcisreglemf'nte för 

flottan, ITT, torpedexercisreglemente (T E H.). 

K :r 919. - Andrad lydelse af §§ 2, 3, 5 och 9 i bil. 23 

till reglemente för marinen, del I , skola från och merl den 

1. janu ari 1912 t ills vidare l ända till efterrättelse . 

~ :r 920. - Löjtnanten Dahlbeck skall från och med den 

t9 dennes unele r erforderlig t id stå t ill vad schefens i 

Stockholm förfogande för att leda arbetena mPd afhäm

tande m. m. af det aeroplan som af direktören O. E. X C'U

miiller såsom gåf va öfve rl ämnats t ill ma rin en. 
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18. N: r 9~~- - Den i reglementet för marinen del [ § 23 om
förmälda befordringskommi ssionen skall sammanträda i 
Kungl. sjöförsvarsdepartementet den 20 innevarande må
nad kl. 12 midd. 

'' ~ :r 923. - Chefen å pan sa rbåten Oscar II h ar medgifvits 
att vid gång 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 anbe
fallda tjänstgörin g såsom fartygsläka re å pansarbåten 
Oscar Il ; att i nämnda g. o. anbefalld tjänstgöring af en 
marinläkare vid marinläkarkåren i flottans resorv skall 
till s vida re äga rum under den tid marinläkaren Linder 
af sjukdom är förhindrad att uppehålla sin t jänstebefatt 
ning å Karlskrona station ; marinläkaren af 1. g r. m. m. 
Torgersrund sk all tills vidare t jänstgöra såsom fartygs
läkare å pansarbåten Oscar II intill dess annan marin
läkare blifvit kommenderad å fartyget. 

~1. N :r 928. - Best ä mdt det antal officer are af dem, som 
innevar ande a rbetsår genomgå sjökrigshögskolans allmän
na kurs, må kommonderas att genomgå de fortsättnings
kurser vid skolan , som taga sin början under åren 1912 
och 1913. 
N :r 929. - Reser vunderlöjtnant en Anderberg bevilj as 
tjänstledighet 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 underofficers- och 
sjömanskår erna i Karlskrona gjord hemställan att vissa 
torpedeldare må villkorligt kunna befordras till under
officerskorpraler. 
N :r 931. - Reservunderlöjtnanten Gudmundson beviljas två 
års tjänstledighet från och med den 1 janu ari 1912 för 
idkande af utrikes sjöfart. 

'' N :r 932. - K aptenen Carell skall fr ån och med den 1 in
stundande januari t ill och med den 31 därpå föjlande 
:juli t j änstgöra · i marinförvaltningen. 
N :r 933. - K aptenen m . ru. Starck skall i egensk ap af 
marinattaolle vid Kungl. Maj :ts beskickning i S :t P eters
burg omkring den 10 nästkommande januari inställa sig 
t ill tjänstgöring vid ifrågavarande beskickning. 

22. N :r 934. - Med ändring af föreskrifterna i g. o. n:r 
1208/1908 sk all generalordern närslutna fördelning af i 
staten fö r kustartilleriet upptagna löner för officerare 
och underofficerare gälla fr ån och med år 1912. 
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N :r 935. - Generalordern bifo gade föreskrifter för betygs
signalering med signalflaggor, toppsignallanterna, glöd
lampor och ånghYissla skola tillsvidare tillämpas vid flttan. 
N :r 936. - Fördelning af i 1912 års stat för flottans sjö
manskår upptagn a arfvodcn för kompanikorpraler. 
N :r 938. - Kommendörkaptenen af l. gr. m. m. grefvP. 
Wachtmeister har tillåtits bära kommendörstecknet af 
franska kolonialorden Svarta stjärnan. 
:N :r 939. - Ångfartyget Sköldmön skall uppläggas. 
N :r 940. - Marinläkaren af 1. gr. Linder skall från och 
med den 29 dennes tjänstgöra som fartygsläkare å pansar
båten Oscar II samt för sådant ändamål sagda dag i Häl
singborg embarkera å pansarbåten ; marinläkaren af 1. gr. 
m. m. Torgersrund skall å ofvannämnda dag och plats 
afgå fr ån sagda pansarbåt. 

'' N :r 941. - Tillägg till instruktion för chefen å pansar 
bäten Oscar II. 

'' N :r 942. - Ofningsbriggen gladan skall förläggas undP.r 
reparation. 

27 . :N :r 943. - Marinläkaren af 2. gr . Kalldin sk all i stället 
fö r insjuknade marinläkaren af 1. gr . Linder frän och med 
den 29 dennes tjänstgör a som fartygsläkare å pansarbät,m 
Oscar II samt sagda dag i H älsingborg embarkera ä pan
sarbåten . 
N :r 944 . .....:... Bifall till befälhufvande amiralens i Karlskrona 
anhållan att vid i g . o. n:r 917/1911 anbefallda skjutförsÖk 
från p ansarbåten Tirfing fä, förutom de i nämnda g. o. 
angifna 30 st. skott, användas erforderligt' antal inskjut
ningsskott. 

30. N :r 947. - Afslag af chefens ä pansarbåten Oscar li 
gjorda framställning om ändring af den fastställda routen 
för pansarbåt en. 

'' N :r 949. - Marinläkaren af 2. gr. Asplund skall från 0ch 
med den 1 i nstundande januari tills vidare intill utgången 
af juni månad 1912 tjänstgöra i marinöfverläkarens expe
dition samt såsom läkare vid sjökrigsskolan. 
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Pansarbåten Niord. 

Afgången: unelerlöjtnanten Wall enberg. 
Tillkomna: underlöjtnanterna K. A. LaurelL Tholanelrn,*) reserv

underlöjtnante rna \Vingård*) och Mörck.*) 

Afgått. 

Nedanstående expeditioner bafva afslutR ts: 
Logementsfartyget Freja och 
Kanon bitton Svensksuncl. 

Sjön1ätningarna: 

å gnistfartyget Rota: 

ohef: kapt0n Rc"in ius; officerare: löjtnant Granström, unde rlöjt
nanterna ChristiPr nin , Darin, von Schoultz och Lindberg; 

å kanonbåten Disa: 

chef: kapten J ahnke; officerare: löjtnant Soot-Tisell, llnrlerlöjt
nRnterna Heckrnan, Hummel, E. Linder och Förnström; 

å sjömätningsfartyget Svalan: 

chef : kapten Braunerhielm; officerare: löjtnanten 
Sl' t'\" Hju lh ammar och unelerlöjtnant Afzelius; samt 

å sjömätning·sfartyget Falken: 

flottans re-

chef: löjtnant Bouveng; officerare: löjtnant Hillman och reserv
unelerlöjtnant Boman. 

Gnistfartyget Rota och sjömätningsfartyget Svalan komma att 
användas för mätningarna i Öresund och vid Åhus. Kanonbåten Disa 
jämte sjömätningsfartyget Tärnan och logPmentsfartyget 2 I, använ
das för mätningar omk ring Sandhamn och i Norrland samt sjömät
ningsfartyget Falken i sjön Vänern. 

*) Fr . o. m .· rh'n 9 april. 

Utdrag ur Kungl. Bref m. m. från Kungl. Sjöför
svarsdepartementet år 1912. 

.ln n. 

)) 

13. 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 kvar
stå 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 in
förva ltningcns ämbetslokal. 
Anvisas 300 kronor såsom gratifikation till marinstabons 
bibliotekarie för år 19:1.1. 
Beslutes rörande anställande af försök mod flottans aero

plan. 
Anvisas högst 800 kronor för . tryckning m . m. af fördel
ningsböcker för torpedkryssare och jagare. 
Anvisas högst 1.000 kronor för simhallsbad för bosätt
ningarna å Stockholms rekrytafclelnings fartyg . 
BoslutPs rörande grunder för utbetalning af tillökning i 
clagaflöning för on del skeppsgossar. 
Beslutes om öfverlämnande till sjökrigshögskolan af åt
slölliga flottan tillhöriga instrument för trådlös telegra

fe ring. 
Professorn C. L. A. A. Reute rskiöld erhåller sökt entle
digande från fö rordnande att vara lärare i internationell 
r ätt vid sjökrigshögskolan . 
Det antal yngli ngar, som innevarande år få antagas till 
sjökadetter, bPstämmes till 18. 
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j !J. Meclgifves att för manskap vid kustartilleriets min ör af. 
delning, 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 marinunderintendenten 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 H: 
G. öhngren. f laggmaskinisten A. F. Svensson, sergeanter
na C. A . . l. Rundqvist, C. A. Kling ool1 A. Elmlund, maski
niston E. Hedman och scrgeantpn I\. M. Andersson. 
ll os lutl's rörande lö jtnanten i f lottans resPrv C. A. Hjul
hanunars kommendering till årets sjömätningar. 
Bifalles gjord f ramstä Il ni ng röra mle pn)n umeration å en 
tidsk ri ft för personalen vid aflägsd belägna fyr- och 
lotsplatsP r. 

FörrP ma skini stt·n å lotsvcrkPts ångfa rtyg Vega F. G. D. 
Tbclander erhåJh• r ett umh·rsiöd för å r 1912 af 800 kronor. 

:!G. l<'u llrnakt fö r C. F. IV. Ribon att vara kommendörkapten 
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 ledighet för unde r tirlen l foJ;ruari 1912- 31 janu
a r i 1913 för anstä llning i Chilenska regeringens t jänst. 
Vörordnas marinläkarstipendia tL•n A. H. Backman att 
unde r tio år \ara marinläkare af :!: a graden Yid marin
lä karld. ren. 

Kaptenen vid kustartilleriet E. 1:\orclluncl får från och med 
elen l februa ri 191 2 v inna inträde· i kust arti llPriets reserv. 
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 an
orclnanclc af fön• l äsn in gar och idrottsöfninga r för f lottans 
och kustartilleri ets manskap. 
Anvisas 550 kronor ti ll inköp fö r ma ri nstabens räkning 
af c•n skrifmaskin mod clecimaltabulator. 
Kaptona rna vid kungl. flottan ;-.J . E. F . Se lancl C'r och G. 
S. N. el e Droen e rhåll a g ratif ikationer för omarbeta nde 
af Yissa läroböcker , Selander t ill belopp af 500 kronor 
och de l3roen till belopp af 350 kronor. 

>> Föreskrifves att innevarande år må antagas åtta kust
artillerikaelettor . 

. Utdrag ur Generalorder och Ämbetsskrifvelser ut
gångna från Kungl. Sjöförsvarsdepartementets Komando
expedition under år 1912. 
.J ;i !l . 

·) 

)) 

K:r 1. - F8stställclse af tjtinstgöringstidcr :Eör marinen 
· tillhöramir värnpliktiga . 
~:r 3. - Roserv unrlerlöjtn 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 . 

-L ~: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 
äfvensom 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 . 
10. ·r..r :r 11. - En marinläkare vid marinläkarkåren i flot

tans r eserv skall ti llsvidare, intill dess elen eftpr af
lidne marinläkaren af j gr. K .. l. T,incler vakantu 
marinläkartjänst en Ya rcl er besatt , t jänstgöra i\ Kar ls

krona stati on. 
11. N :r 13. - Chefen för kustartilleriet bemyndigas att .kom

mend e ra on underofficer, t illhörande Vaxholms kustart il
]eri rcgomonte, att tjänstgö ra såsom b iträde hos positi
on sbef älhafvaren i Hörningsholms kustposition, v id utar
betandet af mobiliseringshandlingar. 

1:2. N :r 14. - Kaptenen vid k ustartilleriet grcfvo A. F . Posse 
skall genomgå den kurs fö r utbildande af Yaponofficerare, 
som elen 10 dennes tagit sin början Yicl Karl Gustafs stads 

gevärsfak tori . 
N :r 15. - Afsl ag å chefens å pansarbåten Oscar li :tn
hållan att uneler besök i vissa utländska hamnar af an
gifna skäl få upphandla färskt 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. friherre 
Gyllenkrook har tillåtits bära Preussiska Kronordens 2 
klass och kaptenen m. m. Gisiko riddartecknet af Danne
brogsorden. 
X :r 18.- Marinintendenten af l gr. m. m. R. Thörn skall 
från och med elen 20 dennes tillsvidare vara stationsinten
dent i Karlskrona . 

il ~r 19. - Reserv underlöjtnanten 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 verkmästare såsom ombud för 
~nksbergs verkstadsaktiebolag må bese undervattensbåtar 
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 med 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 utfär
daLlc, bestämmelser onmämmla anordningar ombord ä pan
sa r La 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 tjänstledig
het efter slutad kornmendering ä pansarbåten Oscar II 
:föranlL'rl cr ej någon åtgärd. 

~.:r 31. - Föreskrifter att lända till efterrättelse för ord· 
f~nlnde .ocl: biträdande personal samt rullföringsbefäl 
"}tl 1nsknfmngsförrättning för sjömanshus under år 1912. 
l\ . ' 3·J. .. ] 
" :1 -· - Anc.rad lydelse af § l punkt g af >>Närmare be-
stammdser med afseende på marinstabens verksamhet i 
f~·cdstlcl», fastställda genom g. o. n:r 692/1911. 
~ .,.) E S ~ :r <>·J . - 'n tockholms station tillhörande sty rm an 
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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 särskildt 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 illverknin 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 
merl don 29 innevarande månad tjänstgöra såsom kom· 
menderad officer å pansarbåten Niord i stället för under
löjtnanten 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 Borg
sunds mekaniska verkstad förskaffa sig kunskap om kon
struktionen 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 inskrifningarna inom vissa 

rullför 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. 
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 till
låtes att under pansarbåten Oscar II :s förestående besök i 
Köpenhamn, då sådant anses behöfligt, bära uniform. 
N :r 51. - Löjtnanten Oleves anhållan om tjänstledighot 
under tiden 2-23 juli 1912 föranleder oj någon åtgärd. 
N :r 55. - Vadscheferna vid flottans båda stationer skola 
under erforderlig tid stå till marinförvaltningens förfo
gande i Stockholm. 
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2. K : r 57. - Chefen för k usta rti ll eriet bemy ndiga s att kotn. 
mPncle ra kapten P n_ v J d. kun~l. kustm-ti lle rict A. G. W ibotn 
att u~cler fo rra halfton af wm'Yarando å r för tidspe rioder 
af hogst Pn Yockas omfattning t illfälligt tjänstgöra i 
bemälde chefs stab m. m. 

., . .,, 

)) 

6. 

l'i": r 59. - P a nsi!rbåten Oscar II ska ll efte r afgången f å 
y·· l l 6 r n . \.OpPn 1amn c en fPbr uari i. stii llet fö r K arlskrona 
löpa Götebo rg, dit ankomsten bör ske senast elen 10 feb::: 
an och hvarifrån afgång bör ske don 15 samma må nad · 
~ : r 60 ... - Inspe ktion af l) ansa rb i\ton Oscar n skall af 
m spektorcn 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 skall från 
och nwd don 7 dennes tjänstgöra so m kommonde rad offi
CC J' å logementsfartyget Stockholm stä llot för uncler
löjtnanten G. H . Chri stiPrnin. 
N: r 62. - Chcfon för mari nstab<' n och in spektören af 
f lottans öfninga r till sjöss skola så snnr t sko kan t ill 
chefen fö r sjöfö rsva rsdepartementet a-Egifva gemensamt 
förslag till p lan jämtP kostnad siwdik n in ga r fö r flott ans 
öfni nga r under f1r 1912. 
N :r 65. - KommendörkaptenPn 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\1aramk vintl' r utföra besi ktning 
och m skJutn1ng af gyroskop m. 111. i Fiume. 

7. K :r 68. - Pågåt>ncle arbetså r Y id sjök ri gshögskola n skall 
afslutas d<'n 27 nästkommande april. 
K :r 70. - Om väderleksförhållanden l'llet· <Indra ogynn
samma omständighete r under pansarbå ton Oscar II:s 
n u pågående expedition, öfningar i skjutni ng med ar
tilleripjäsE' r icke kunna utföra s t ill den omfattning 
i gälhH1cl e skjutinst ruktion fön•s krif n ' s, iigcr farty gs
chden gö ra erfo rdr rli.ga inskränkningar boträffande be
stämd pt>rsonals skjutöfningar. 
K : r 71. - Bifall till ufdelnin gschcfpns fö r K arlskrona 
rd::rytafdrlning anhållan att H\ u tfö r<l Yisst roparatio ns
arbctP å ]l<lnsa rbåtl'n Arans maskin<'t'i. 

8. X :r 72 . - Löjtnan ten P. Burman skall tjänstgöra som 
kommench-•racl off icer å pansarbåte n :Manligheten uneler 
rlPtta fartygs ge nom g. o. n :r 808/:1911 a n bd a Il da expedi
tion i stä lld fö t· löjtnanten W. E. K. W. J ... illiehöök. 
K :r 73 . - Fastställ else af ny »Inst ruktion för officer, 
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 un

der k rig? 
2. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara orga-

nisrn••l? 
'· IlYilka fordringar böra ställ as på en tidsenlig eldledning? 
' . I hYilken utsträckning 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 sär
skilri t ufseencle på Yår flottas olika fartygstypcr. 

7. Huru böra flottans torpeclfart~'g , strategiskt och taktiskt scclt, 
anYiiwlas i krig och kunna de nuvarande torpedfartygstyperna i alla 
afsc't' ,,kn fylla de uppgifter som böra tillkomma denna del af den 
sjög:J"!lde materielen E' ller ä t· o väsentliga fö r ändringar beträffande 
rlrm l<• mate riel erforderli ga och i så fall hvilka? 

8. Hvacl kan inom vårt l and göras för sjöfartsnäringens ut

wck li ng? 
\l. Luftseglingens användande vid sjö- och kustkrig. 

1 O. Explosionsmoto rer och dess användbarhet vid flottan. 
11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. örlogs

ma n !sällskapets verksamhet. 
!'ii fl i ngsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, h vilken upptager 

Eödntln n'ns namn och vistelseort, ellcr också ett valspråk, Yara ingif
ven ti ll 1-::ungl. ö rlogsmannasällsakpcts sekret erare senast den 1 nä st
kom r:~;mdc september; kommande å sällskapets högtidsdag för skrift, 
so111 IJ! ifvit tillerkänd pris , sällskapet s medalj i guld eller siliver att 
utd "J.,~. Täflingsskrift, som icke kan belönas med pris. mon likväl 
an~rs förtjänt af sällskapets Prkännandc. kan på högtidsdagl'n erhålla 
hed r . nrle omnämnande. 

'-'k ulle elen förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, som blifvit 
111'isJ,..Jiint. endast innehålla va lspråk. tillkännagifves sådant under fö r
ot>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. 

~aYirla författa ren af inlämnad täflingsskrift icke tillkännagifl-or 
1110t s: tt önskan , förbeh åller sig Kungl. örlogsmannasällskapet rättig
hrt r•tt ntt i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

l\ nrlsk rona i cleccmbc t· 1911. 
sekreteraren. 
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J 110. 26. Korpralen vid 4:e matroskompaniet n :r 156 Jacobsson 

erh åller flyttni ngshj älp med 33 kronor 5 öre. 

» Beslutes rörande tillsättande af befattning ar :vid lots- och 

fyrinrättningen tillsvidare allenast på förordnande. 

» Beslutes rörande reservunderlöjtnanten R. Bomans kom 

mendering till deltagande i sjömätningar. 

Fyrskeppet Sydostbrotten får undergå reparation för en 

kostn ad af högst 3,729 kronor. 

Febr. 2. Förordnande för A. L. Holmquist att vara generalmönster-

kommi ssarie och J. Torgersruud att vara generalmön

sterl äkare vid 191.2 å rs genera lmönstring med vissa öst

ra och södra distrikten af båtsmanshållet tillhörande 

kompanier. 
» Kaptenen vid kungl. f lottan C. E. Holmberg erhåller en 

g ratifikation af 300 kronor för biträde inom sjöförsvars

dep artementet vid beredande af vissa ärenden rörande reg

leri ngen af utgifterna under riksstatens femte hufvud

titel för år 1.913. 
»· » Marinläka ren af 1: a graden J. C. J ohnstone får till s vidare 

uneler t re å r innehafva befattning såsom läkare för Karls

krona tullkammares personal. 

» » Med. kandidaten Å. O. Åkerlund får söka och innehafva 

befattning såsom m arinläka rstipendiat utan hinder af att 

han fullgjort sin första värnpliktstjänstgö ri ng såsom icke 

vapenför. 
» Löjtn anten vid kusta rtilleriet friherre C. O. von Rosen 

erhåller en gratifikation å 456 kronor 33 öre för utarbetad 

beskrifning öfver ballongmaterielen vid kustpositionerna. 

» » Flyttningshjälp får utgå till kaptenen A. L . Holmen och 

löj tnanten E. A. F. von Krusenstierna. 

» '' Beslutes rörande ersättning fö r bärgning af undervattens-

båten H valens lösköL 
Anvisas ti llhopa 81.0 krono r såsom understöd till 7 

f. d. roddare och 1 f. d. båtstyrare vid Gräsgårels lif rädd

ningssta tio n. 
'' Anvisas ti llhopa 300 kronor till 3 f. d. roddare vid Skärs

ände lifräcld ningsstation. 
~ 9. Anvisas 300 kronor till inbindning af böcker m. m. till-

hörande marinstabens bibliotek. 
Anvisas 3,425 kronor 50 öre fö r reparation of ängkranp rå

men n:r 6. 
K apte nen vid kustartilleriet A. F. Posse erh åller ersätt

ning med 300 kronor för förhyrd bostad i Karlskrona. 
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Rese rvunderlöjtnanten R. C. A. G. S. Vult von Steyern få. 
innevarande å r fullgöra honom åliggand e repctitionsöf~ 
ni ng. 
Korpralen vid l :a ekonomikompaniet n :r 148 K . Anders
son får meddelas sökt afsked f r ån sin tjänst vid flottan 
uneler förutsättning att han erh åller befattning såsom 
Yilktmästare vid marinintendenturkå ren vid flo ttans sta
ti on i Karlskrona. 
Förra ext ra fy rbit r ädet J. M. Englund erhåller ett uncler
stöd för en gång af 250 kronor. 
Författningsenlig pension får utgå t ill f . unelerofficers
korpralen C. A. Holm. 
Beslutes rörande försä ljn ing af för åldrade gevär m. m. 
Beslutes röra n de ett af ak t ibeolaget Befors-Gullspång 
begärcl t förskott för tillverkning af beställda 28 cm. ka
none r. 
Anvisas 569 kronor 96 öre till bestridande af resekostnad 
m. m. fö r ma rinattachen i London. 
Telefonförbind elser få anordna s dels t ill 2 :a adj utanten 
hos chefen för uncle roficers- och skeppsgossekårerna i 
K nrlsk rona och dels till befälh afvarens för K arlskrona 
gniststation bostad . 
An visas 1,600 kronor fö r upprättande af vandringsbli blio
te k för f lotta n. 
Underofficersko rpra len n:r 121 P ettersson e rhåller 150 
kronor fö r nccllagclt a rbete å en mod ell t ill portativ gnist
apparat. 

>> Ynglingarna A. K . G. W achtmeister, H . A. Meyerson och 
R. G. Engströmer erhålla elispe ns fr ån vissa fo rdringar 
för vinn ande af in t räde såsom sjökadetter vid sjökrigs
skolan. 

" Lotssty relsen få r elisponera ytterligare 75,000 kronor fö r 
reparation och unelerh åll af byggnader m. m. 

23. Bifalles gjord framställning om resa till Fiume för kom
mendörkaptenen .J. G. Ekelund och kaptenen C. H. Aker
mark för att besiktiga gyroskop m. m. 
Anvi sas högst 70 kronor fö r tryckning i 400 exemplar af 
sakregister till skolreglemente. 
A n visa s tillkapa 5,883 kronor 75 öre till beredande af er
sä ttning fö r vissa kol litionsskador, åsamkade då tor· 
pedbåten n :r 79 den 15 augusti 191l skulle lägga t ill vid 
ka j i Marstrand. 
Anvisas ett mot 2 pounrls 2 sh illings i sve nskt mynt sva· 
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rande belopp t ill e rsättning för biträde vid vittnesförh ör 
i Portsmouth med anl edni ng af pansarkryssaren F ylgias 
chefslups förolyckande. 
Fulhnakt för H. A. Fröderström att Y ar a marinläka re af 
andra graden med löjtn ants värdighet vid marinläkarkå
ren i flottans r eserv. 
Förordn ande för A. E. E . H agens att vara magasinskon
trollant fr ån och med elen 1 april till och med den 31 
december 1912 vid flott ans station i K a rl skrona. 
Marinförvaltningens beslut elen 20 feb ruari 1912 nng. ut
anordn ande till aktiebolaget Hofors-Gullspång 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 transportfartyg får und<:'r ff'hru
ari och mars 1912 besöka Göteborgs krigsh amn. 

1. Fullmakt för V. L. Lundberg att nra marinH.ik;ne af 1 :a 
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graden vid marinläkarkåren. 
Förordnande för f. el. fort if ikationskassören K. P. Earls
son att tills vidare till och med den 31 augusti 1913 nua 
besiktningsman vid fl ottans station i Karlskrona. 
Resolution å entl edigande med nästkommande juli måna ds 
utgång för inspektören för naYigationsskolorna C. A. L. 
Christensen. 
Förordnande för A. G. Carell att tills vidare uneler t re år 
fr ån och med elen 1 augusti 1912 Yara inspektör för navi
gationsskolorna. 
Beslutes rörande tiden för marinförvaltningen för afgif-
vande af k assarapport. 
Bifalles gjord fr amställning rörande uppsättande af en 
rikst elefonapparat i mobi liseringsofficerns Yid Karlskrona 
kustartilleri regemente t j änstcrum. 
Am-isas 425 kronor för anskaffning af en skrifmaskin för 
kommendantens å Alfsborgs 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 erhåller tillstånd ntt uneler vissa Yillkor 
använda kronans telefonledning å Sturkö m. m. 
Marinlitteraturföreningen erh åller ett u nelerstöd fö r å r 
1912 af 800 kronor. 
Ett till besättningen å k anonbåten Svensksund af :Munke
dals aktiebolag skänkt pennin ge belopp å 200 kron or få r 
emottagas och bland besättningen fördelas. 
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8. Resolution å afskcd för underlöjtnantern a i flottans reserv 
H. Sunelervall och S. F. Klint. 

>> Löj tnanten S. Rudberg erhå ll er ersättning med 55 kron 
för erlagd terminsafgift vid tekniska högskolan. or 
Afsked får meddelas skeppsgossen n:r 40 Hopman. 
~tUs ked får meddelas skeppsgossen 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 fortsatt 
tjänstledighet under ticlen 10-16 mars 1912 och föro rdnas 
kanslirådet grcfvc Wrangel att und er ticlen uppehålla be
rörda expcditionschefsämbete. 

15. Oppet bref på afskccl med pension för marinintendenten 
af 1 :a graden R. T. Nothberg. 
Fullmakt för A. W. Renström att vara marinintendent af 
1: a g raden. 
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 marinunderintendenten K. M. I. Allan
der. 

>> Resolution å afsked för reservunderlöjtnanten i flot tan 
M. G. Hall. 

» Förordnande för juris doktorn N. Söderqvist att under läs
året 1912-1913 vara lärare i internationell rätt vid Kungl. 
sjökri gshögskolan. 

» Beslu tes rörande fördelning af de vadschefernas sekrete
rare ål iggande göromål. 

» Anvisas 8,384 kronor ti ll reparation af två minkabelbåtar 
ti llhörande Alfsborgs fästning. 

» Kavigationsskoleföreståndaren G. F. \V. Barkman får 
kvarstå såsom föreståndare vid navigationsskolan i Göte
borg t ill och med utgången af juli månad 191.2. 
Beslutes rörande ersättning till öfverfyringenjören J. O. 
U. Grönwall för studieresa i N ord amcrika. 
Lotslöjtnanten i ö fra 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 torpedsikte jämte 
beskrifning får, på ansökan utaf af Klercker, till denne 
återställas. 
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:2:2 . Beslutes rörande nedsättning i t jänstgöringsticlen för vissn 
icke vapenföra värnpliktiga. 
Beslu tes rörande ersättning till kaptenen vid kungl. flot
tan E. A. H . J acobi och löjtnanten därstädes A. P. N or
la nder under stud i c re~or i Tyskland. 

» Anvisas 291 kronor såsom ersättning till aflidnc marin
läkaren J. K. Linders än k a för utgifter under hans sista 
sjukdom. 

» Reservunderlöjtn anten C. B. Hallgren erhåll er ett å rs upp
sk of med hon om inncvm·andc å r å li ggande rcpetitionsöf
ning. 

» .T uris stuel eranJ on C. 13 . H. Broelen får antagas ti ll rcsen·
off icersaspirant för utbil dn ing till tjänst Yid ku startille
riet utan hinder af att han ej aflagt sjökaptensexamen. 

» Förordnas antagningskommi ssion för antagning af sjö
kadetter innevarande år. 

» Bifall es gjord framställning om 6:e landklassens vid sjö
krigsskolan fördeln in g på två parallelklasser under läsåret 
1912- 1913. 

» Anvisas medel för anskaffande af diverse inr<>dni ng äf
vensom en rikstelefonapparat för inspektörens fö r naviga
t i ansskolornas ämbetslokal. 

» Anvisas 365 kronor 37 öre fö r anlitande af en privatbåt 
för lotsverkets räkning. 

» Meddelas t ill stånd för åtskilliga lotsar Yid Brä nn ö lots
plats att emottaga belöningar för r äddningen a fbesättnin
gen 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 endörkaptenen 
af l: a graden vid kun gl. flottan A. G. M. von Schoultz. 
Anvisas högst 5,400 kronor fö r fortsatt anstä ll ande under 
ticlen ' /,-'"/, 191 2 af extra biträden å räkenskapskontoret 
vid flot tans station i Stockholm. 

>> Beslutes rörande uppehål lande af pastoralvårelen i Kya 
Varfvets församling vid Göteborg. 

)) stipendium å 1,500 k rono r får tilldelas en marinläkare 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. öre till understöd åt sjöoff ice rssäll
skapet i Stoekholm för utgifter i anledning af hållna 
föredrag. 
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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 arrskaffningar 
,·id lotsn'rket. 
AnYisns 5.000 kronor till fort sntt sten rensning i :Flint
rännan. 
F ull makt för H . V. l\1'. Yon Krusen sticrna att vara kom. 
mendö r vid kungl. flottan. 
Kaptenen IL Wernstedt får från och med den 8 april 
1912 kn rstå i kungl. flottans resen·. 

B.l'se rnmderlöjtnanten i flottnn C. E. L. Söron erhåller 
uppskof till år 1913 nwd honom inncnnande år flnbefalld 
rqwti tio n söfn in g. 
Otfärrlas bC'stämrnclscr för Göteborgs gniststations öfver
l 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'\'ationsjournal skall he
träffnnde stridsfartyg rj upptaga dc uppgifter, som fi n

nas 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 Y id 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 ändamå
let afseelda 400,000 kronor ytterligare elisponeras ett be
lopp af 400,000 kronor. 
Löjtnanten i kungl. flottan A. St rincllJcrg får f rån och 
med den 1 maj 1912 återintr äd a i tjänst vid f lotta n. 
:Meddela s afsked för marinläkaren af 2 :a graden Yid 
marinläkarkåren A. Lamm, som föro rdnas och utnämnes 
att Ya ra marinläkare n f 2 :a gradc'n vid marinläka rkåren 
i flottans resen-. 
Am isas ytterli ga re 2.699 kronor 23 öre till en Jllotorbåt 
för E<lrlskrona station. 
Am·isns 750 kronor till ersättning för medel, so m obe

hörigen uttagits å po t sparbanksböckcr. 

Amisas 325 kronor till anskaffning af ett järnskåp för 
1:a n dillerikompa n i et vid Vaxholms kusta rtillcri rege
mcntc. 

I\.. Er. 1912. - IX. 

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 rtementenas omorganisa
tion m. m. 
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sekretera ren hos direktionen öher flottans pensions
kassa J. M. Falck erhåller sökt entledigande och för
ordna s Yice auditören E. H aghcrg att vara sekretcrare 
hos knssan. 

T\:ommendörkaph'nen af 1:a graden C. A. r. P:n Rosen
·värcl erhåller, på anmälan, entledigande från för ord
na!Hle att Yara ledamot af kungl. marinfön·altningen och 
chef för fön·altningens nautiska afdelning med utgången 
af den 5 september 1912 och förordnas kommcnclörkap
h'ncn af l:a g ra den J. Y. Lanncrstierna att från och 
med den 6 nämnda september up])('hålla clessa befatt
ningar. 

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 en tid af tre å t·. 

Jtcscrnmdedöjtnanten i flottan J'. Mörck C'rhållc-r upp
skof till år 191:3 med honom i n n en ra n de å r i\ ligg n n dc 
rC'peti 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 flll

bdalld sjöexpedition. 

..\tsk illiga nautiska instrument få på Yissa Yi llkor utl:\nns 

till ben1kningsfartyget Skagcrack. 

Beslutes rörande läkarvården Yicl kust a dilleriets mirlP

rin gskola å Hörningsholm. 

Beslutes rörande tillgodoseende af bevakningsfartyge t 

Skageracks behof af kol. 
Beslutes rörande förhyrning af Yiss båtmateriel för kust

a dilleriets be h of. 
MarinförTaltningen anbefalles · inkomma med infordrade 
entreprenadsanbud å uppförande af <'tt hos taelshus för 
unelerofficerare Yid Oscar-Frecl riksborg. 
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April 19. Förordnas kaptenen G. Ekelund att tills vidare under läs
året 1912-1913 vara lärare i fysik vid sjökrigsskolan. 

'' Chefen 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 kommen
därkaptenen J. G. Ekelund anbefalld sjökommendering 
varar uppehålla chefskapet för marinförvaltningens tor
pedafdelning. 

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

" '' Resolution på afsked för marinläkaren af 2:a graden vid 
marinläkarkåren i flottan s reserv L. Ekelöf. 

'' Beslutes rörande planen för modernisering af .flottans 
station i Stockholm. 

>> '' Beslutes rörande utlåning af en kanon till exercisskolan 
vid flottans station i Stockholm. 

Anvisas 270 kronor till upphandling af marinalmanackor 
för marinens behof. 

>> '' Anvisas högst 850 kronor för tryckning af beskrifning å 
15 cm. k. M/03 jämte lavettage. 

) ) 

)) 

)) 30. 

Anvisas högst 550 kronor för tryckning af >>Bestämmel
ser för sjöinstrument- och sjökarteförrådets handhaf
vande'' · 

Beslutes rörande kostnaden för säkerhetspiketernas vid 
Karlskrona fästning utryckning. 

F . d. flaggunderofficeren B. O. Flinkenberg erhåller 
guldmedalj af femte storleken >>för nit och redlighet i 
rikets tjänst >>. 

F. fortifikationsarbetaren 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 derstöd t ill belopp af 100 kronor tilldelas en hvar 
af fem f . d. roddare vid Sananammarens lifräddnings
stat ion. 

K aptenen vid kungl. flo t tan A. G. Carell erhåller sökt 
entledigand e f rån lärarbefattnin gen i navigation, trigono
metri m. m. vid kungl. sjökrigsskolan. 

f ebr. 
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rande vid sammanträde af inskrifningsnämnd för rull
föringsområde, från hvilket ett större antal värnpliktiga 
inskrifvas i flottan (marinen) >> . 

9. N:r 74. - Ny fördelnin gsbok för pansarkryssaren Fylgia 
skall tills vidare lända till efterrättelse. 

,, N :r 75. - Antalet marinläkarstipendiater som må anta
gas öfver stat, skall vara högst 4. 
N :r 76. - Marinattachim vid härvarande ryska beskick
ning, kaptenen grefve P. K el,ler må under februari månad 
besöka flottans varf och öfriga etablissemang i Karlskron a, 
Stockholm och Marstrand. 

'' N :r 77. - Till tjänstgöring såsom fartygsläkare å pan
sarbåten Åran kommenderade marinläkarstipendiaten J. 
F. J oh ansson skall från sagd a kommendering af gå. 

13. N :r 80. - Fastställelse af ändringar i >>Instruktion för 
inkallelse och samling af flottans (marinens) till bevä
ringen hörande värnpliktiga 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 kommendering å pan
sarbåten Manligheten först sedan genom g. o. n :r 35/1912 
anbefallda försök med flottans aeroplan blifvit slutförda. 

15. N :r 83. - Sex mariningenjörselever må under inneva-
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23. 

rande år antagas. 
N :r 84. - Afslag å reservunderlöjtnanten Lindahls an
hållan 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 förhållnings-
böckers förande>>. 
N :r 87. - Tillåtelse för vissa officerare att bära dem till
delade ordenstecken. 
N :r 90. - Konteramiralen i flottans reserv Lindman till-
låtes bära siamesiskt ordenstecken. 
N :r 94. - Kanonbåten Svensksunds genom 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 arlskrona anhållan 
att, af anförda skäl, tills vidare få uppskjuta ombordtag-
ningen af vissa delar af ammunitionsutredningarna å 
pansarbåten Manligheten och pansarkryssaren Fylgia. 
N :r 100. - Löjtnanten C. O. Dahlbeck skall afgå från sin 
genom g. o. n:r 808/1911 anbefallda kommendering å pan-
sarbåten Manligheten; löjtnanten grefve G. G. G. Wacht-
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meister skall från och med dagen efter afslutad kommeu. 
dering å kanonbåten Svensksund tjänstgöra som kommeu. 
derad officer å pansarbåten Manligheten under dess ge. 
nom ofvannämnda g. o. anbefallda expedition. 

Febr. 23 . N :r 101. - Löjtnanten Dahlbeck beviljas tjänstledighet 
från och med dagen efter afslutandet af nu pågående 
öfningar med flottans aeroplan till och med den 30 
oktober 1912, i och för fo rtsatta flygstudier. 

» K :r 102. - R eservunderlöjtnanten Westin beviljas ytter
ligare tjänstledighet till och med den 15 april 1912. 

» 24. 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, vän
tade nedkomst. 

» 27 . X :r 106. - Chefen för kustartilleriet bemyndigas att kom-
mendera en underofficerskorpral Yicl handtverksafdclnin
gen från Vaxholms kustartilleriregemente till genomgå
ende af den kurs för utbildning af gcYärshancltYe rkare
korpraler vid Karl Gustafs stads ge,·ärsfaktori, som tager 
sin början den 1 nästkommancia april. 

» » ::f:r 107. - Resen·löjtnante n Meyer beviljas 3 års tjänst
ledighet 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 l
jas 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. 

Mars 1. X : r 113. - Pansarbåten Oscar II skall efter afgången 
från le Hane besöka Brest i stället för Ca rdiff (ändring 
af g. o. n:r 848/1911). 

» 2. ~:r 117. - Marinläkaren af 1. gr. V. L. Lundberg skall 
tillhöra flottans station i Karlsk rona samt marinläka ren 
af 2. gr. vid marinläkarkåren i flottans reserv H. A. Frö
derström flottans station i Stockholm. 

» » N:r 118. -Bifall till kadetten Millars ansökan om entle-
digande från sj ökrigsskolan. 

» 4. K :r 120. - Löjtnanten Dahlbeck tillåtes att uneler den 
tid han beviljats tjänstledighet för utbildning i flygning, 
jämväl vistas utom riket. 
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4. N :r 121. - Reservunderlöjtnanten S .. J. Sonesson beviljas 
tillstånd att under ett år från och med elen 1 mars 1912 
få idka utrikes sjöfart. 
N :r 122. - Reservunderlöjtnanten Högberg beviljas till
stånd att uneler ett år f r ån och med elen 10 mars 1912 
få idka utrikes sjöfart. 
~:r 123.- Löjtnanten F. A. Nerman skall afgå från sin 
genom g. o. n:r 346/19l1 anbefallda kommendering såsom 
elev yicl nu pågående allmänna kurs i sjökrigshögskolan. 

6. X :r 126. - Fastställelse af »Föreskrifter för kungl. sjö-
krigsskolans 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 sko
la, jämte erforderligt befäl och underbefäl, från och med 
den 1 instundande april till ticlen föi· kursens afslutning 

9. 

n. 
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vara förlagda till Karlskrona station . 
N :r 133. - Sjömätningsfartygen Svalan, Falken och Tär
nan , gnistfartyget Rota och kanon båten Dis a (utan be-
styckning), logementsfartyget 2 L samt 24 st. sjökarte· 
verket tillhöriga ångslupar och motorbåtar skola använ
das vid de sjömätningsarbeten, hvilka jämlikt nådigt be
slut elen 8 december 1911 skola äga rum uneler inneva
rande år . 
N :r 136. - Kommendering af officerare 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 skcpps
gossekåren; nedannämnda officer are skola från och med 
den 12 dennes till utgången af nästkommande september 
månad tjänstgöra å Karlskrona station , vid sk eppsgosse
kåren: 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 torpcdbe-
reclskap. 
N :r 139. - Löjtnanten vid kun gl. flottan S. G. C. Ulff 
och underlöjtnanten vid kungl. kustartilleriet R. O. Eggert
s0n skola genomgå den kurs för y ngre subalternofficerare 
vid Rosersberg, som tager sin början den 24 nästkomman
de apri l. 
N :r · 140. - '2 vapensmeder vid 2. handtverkskompaniet 
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skola beordras att under högst 8 dagar under innevarand 
månad vid Nya aktiebolaget Stockholms vapenfabrik~ 
verkstäder i Finspong sätta sig in uti konstruktion, skötsej 
och vård af 6,, mm. automatiska kulsprutor. 
N :r 140 1

/ , . - Afslag å reservunderlöjtnanten W ingå rdhs 
anhållan om ytte rliga re 10 månaders tjänstledighet f rån 
och med elen 1 mars 1912. 
N :r 141. - Följande reservunderlöjtnanter skola för ge
nomgående af föreskrifven repetitionsöfning elen 9 april 
innevarande år inställa sig till tjänstgöring i Ka rlsk rona: 
rese rvund erlöjtnanterna T. J. Kinell, E. H. R. W est in, B. 
G. A. Melen och R. C. A. G. S. Vu lt von steyern; i Stock
holm: reservunderlöjtnanterna F. Wingård, H. O. Zetter
berg och .T. Mörck; vid Vaxholms kustartilleriregemcnte: 
rese rvunderlöjtnanterna C. B. Hal lgren, C. E. L. ~öron 
och E. L. Ma rtin; vid Karlskrona kustartill eri regeme nte: 
rese rvunderlöjtnanten F. V. I sra.elsson. 
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 fartygscheferna å Aran, 
Wasa, Tapperheten, Thor, Oden och Niorcl skola elen 9 
nästkommande april öfvertaga befälet öfver respekt ive 
fa rtyg m. m.; af reservofficersaspiranterna skola de som 
utbildas till skeppstjänst från och med elen 9 ap ril kom
menel eras 4 å hva rclera af pansarbåtarna Wasa, T apperhe
ten, 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 
fartygsläkare å rekrytafcle lningarne. 
N: r 143. - Afslag å kommendörkaptenen af 1. gr. von 
Schoultz' anhållan om 3 månaders tjänstledighet från och 
med elen 1 april 1912. 
N :r 144. - Följande marinläkare skola tillsvidare bestrida 
nedannämnda tjänstebefattningar å Karlskrona 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 del manskap vid flottan h a r benådats med 
svärdsmedalj. 
N :r 148. - Reservunderlöjtnanten Bergendahl bevilj as 3 

års tjänstledighet fr ån och med elen 1 april 1912 för id
kand e af utrikes sjöfart. 

}[ars 

)) 

)) 

)) 

13. 

15. 

18. 

19. 

22. 

)) 

G. O. 1912. - IX. 

N :r 149. - Marinunderintendenten Lander tillåtes att 
uneler honom beviljad tjänstledighet vistas utom riket. 
N :r 153. - Kommendörkaptenen af 1. gr. friherre af U g g
las beviljas 4 månaders tjänstledighet för hälsans vår
dande från och med den 18 mars 1912. 
N :r 155. - Personal till tjänstgöring vid Göteborgs gnist
station m. m. 
N :r 157. - Kommendörkaptenen K. H. A. P:n Rosen
svä rd skall under erforde rli g tid stå till marinför va lt
ningens förfog ande. 
N :r 159. - Den i reglementet för marinen del I § 23 
omförmälda befordringskommissionen skall sammanträda 
i kungl. sjöfö rsvarsdepa rtementet den 26 innevarande må
nad kl. 12 midd. 
N :r 161. - Inspektören af flottans öfningar till sjöss skall 
förrätta inspektion af Stockholms rekrytafdelning elen 
30 mars, af Karlskrona rekrytafdelning med börj an den 
2 nästkomande april samt af pansarbåten Oscar II med 
början den 18 nästkommnade april. . . ... 

)) 

N :r 162. - Maskinisten af 2. gr. Rask bevJlJaS tJallst
ledighet för sjukdom uneler tiden 22 mars-~~ juni 1912. 

~:r 163. - R ese rvunderlöjtnanten H ellsten bevllJas t1ll stånd 
att uneler två år fr ån och med elen 1 maj 1912 idka 

)) 

26. 

)) 

)) 

)) 

)) 

utrikes sjöfart. 
~:r 164. - Kaptenen Poppius beviljas y tterliga re tjänst-
ledighet till och med den 30 september 1912. 
X · 167 _ Beväringsmannen n:r F 64 "'/mo Wirenius' 
:~~ålla~ att under sin återståend e fredstjänstgöring få 
tjänstgöra å stationen föranleder ej någon åtgärd. 
N:r 168. - Marin intendenten Högbergs genom g. o. n:r 
766/1910 anbefallda tjäntsgöring i marinstaben skall upp
höra ; marinintendenten Låftman 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 Hasselg ren skola innevarande år fö lj a öfningarna v1cl 
fästnings- och positionsartilleriets skjutskola. . 
N:r 170. _ Fartygschefe rna å innevarande år på_ expeclt
tion utgående 1. kl. pansarbåta r må fö rdela offtcera rna 
till vaktgöring på t re kvra te r. 
N :r 171. - Bestämmelser rörande sjökadetts beklädnad 

m. m. 
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26. X :r 17:2. - Fa stställt nya bestämmelser rörande gradbe
t eckningar m. m. å lif- och ytterplagg för mariningen·
jörsaspiranter, marinintendentsaspiranter, resen -officers
aspiranter och kusta rtillcrikadetter. 

28. ~:r 173. - ~ edannämnda officerare och vederlikar skola 
med utgången af nästkommande septembe r månad från
träda följande befattningar, nämligen i marinförvaltnin
gen: kommendörkaptenen Riben såsom tjänstgörande off i
cer; å Karl skrona station: kaptenen Leehe såsom äldste 
officer vid sjöinstrument- och sjökarteförrådet, kaptenen 
Stackcll såsom informa t ionsofficer i underofficersskolan 
och marinintendenterna V. C. J . Carlsson och Ekman 
såsom biträdandeintend ent å räkenskapskontoret ; å stock
hloms station: kaptenen Meister såsom äldste instruktions
officer, tjänstgörande vid sjömanskårens skolor, kaptenen 
Lagercrantz såsom chef för 2. eldare- och 2. handtverks
kompanicrna, kaptenen :Fröding såsom chef för 4. skepps
gossekompaniet i Marstrand, kaptenen Blom såsom infor
mationsofficer vid undcrofficersskolan, kaptenen Brauner
hielm såsom befälhafvarc öfver gniststationcn, kaptenen 
Svinhufvml såsom adjutant hos chefen för unde rofficers
och sjömanskårcrna, löjtnanterna W arfvinge och Dyrssen 
såsom tjä nstgör ande officerare vid skeppsgossekåren i 
::\Iarstrand, och marinintendenten Browall såsom intendent 
Yid skeppsgossekå ren i Marstrand. Dessutom skall marin
intendenten E!ulin med utgången af nästkommande sep
tember månad frållträda befattningen såsom biträdande 
intendent vid K arlskrona kustartillerircgementc. 

K:r 174. - Kcclannämnda officerare och vederlikar skola 
fr ån och med den l nästkommande oktober tills vidare 
tillhöra följand e stationer , näm ligen Karlskrona station: 
kommendörkaptene n Riben, kaptenerna Lagercrantz, Frö
ding, Blom, B ra un e rhielm och Svinhufvud, löjtnanten fl af
st röm, marinintendenterna Browall och Ehrlin ; stockholms
station: kaptenern a Lcche, Stackell, Ljungq ui st och Lind
steclt, löj tnante11na Koch, Unncrus, Måhlcn, Lundqvist, 
Sjöberg, Thorelius, 13lix och Asplund, marinintendenten 
Ekman. Dessutom skall marinin tendenten V. C. J. Carl
son från och med elen 1 nästkommande oktober t ills Yiclare 
t illhöra K arlskron a kustar tilleriregcmentc. 

:29. ~:r 175. - Ma rinläkaren Edholm sk all med elen 31 den
nes afgå från sin genom g. o. n :r 455/1911 anbefa llda k orn-
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mendering såsom fartygsläkare å pansarbåten Oden; m a
rin läkarst ipenclia ten \VildnC'l' sk all fr ån och med den l 
instundande april vara fartygsläka re å p ansarbåten Oden 
under dess genom g. o. n :r 41 0!1911 anbefallda expedition. 

:29. 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 generalordern nämnd materiel 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 esernmdcrlöjtnanten Thorell beviljas ett års 
tjänstledighet fr ån och med el en 10 mars 1912 för idkande 
af utrikes sjöfart. 

~:r 181. - R eservu nd erlöjtnanten Wingårdh beviljas 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 sjöfart. 

X :r 183. - Afslag å underlöjtnanten H. A. Broms' an
hållan att få genomgå kurs vid tekniska högsk olan. 

X :r 184. - Villkor] igt bifall till maskinisten af 2. gr. A. 
E. L a rsson s anh ållan om tjänstledighet und er 7 rnånadct· 
från och med den l april 1912. 

)) X :r 185. - öfverstcn Ahlborn bevil jas utr ikes t jänstledig
het under tiden 25-29 april j 912. 

j . ~ : r 186. - Reser vund erlöjtnanten Wingårdh har bevilj at s 
uppskof till år 1913 med fu llgörandet af honom åliggande 
rcpctitionsöfning; rese rvunderlöjtnanten Kincll skall f rån 
och med den 9 denn es tjänstgöra såsom kommend erad 
off ice r å pansarbåten :i\iord i stället för pansarbåten Äran. 

)) K :r j 90. - Förutom dc i g ä ll andc reglementen m. m. med
del ade föreskr ifter, fastst ällda sä rskilda bestämmelse r sko
la lända till efte r rättelse för utbildning af kustartille ri ets 
personal unel er å r 1912. 
N:r 191.- Marinunderintendenten Lander beviljas tjänst 
ledighet u nder tiden 1- 15 april 1912. 
l\ :r 192. - Marinunderintendenten Lander tillåtes att un
der honom beviljad tjänstledighet 1-15 april j9 l 2 vistas 
utrikes. 
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2. K :r 193. - Dansk undersåte tillåtes besöka Karlskrona 
varf. 

>> N :r 194. - Marinintendenten Lagerholm skall tjänstgöra 
såsom marinöfverintendentsassistent under den 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 
den 10 dennes under högst 14 dagar för särski ldt uppdrag 
tjänstgöra i marinstaben. 

3. N :r 196. - Pansarbåten Oscar II skall efter afslutad in
spektion afrustas m. m. 
N :r 197. - Fastställelse af besättningslista för transport
båten Rindö. 

" N :r 198. - Marinläkaren Schrödl skall från och med den 
9 dennes vara fartygsläkare å pansarkryssaren Fylgia 
under dess genom g. o. n:r 808/1911 anbefallda expedition. 

" N :r 199. - Marinintendenten Ofwerberg skall under er
forderliga delar af i unevarande och nästkommande maj 
månader stå till marinförvaltningens förfogande. 
N :r 200. - Fartygsrustningar m. m. 

" N :r 201. - Afslag å reservunderlöjtnanten Mellens an
hållan 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 kust
eskad ern stab, marinintendenten Bergelin, skall under en 
tid af högst 5 dagar stå till bemälde eskaderchefs för
fogande i Stockholm. 
N :r 204. - Vid h vartdera kustartilleri regementets mine
ringsskolor må såsom pris vid täflingsminering innevaran
de 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.ida lärarebefattningen i navigation vid sjö
krigshögskolan. 
N:r 206. - Löjtnanten Werner beviljas tjänstledighet un
der 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. skepps

gosseafdelni 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. 

10. 

1.1. 

)) 

12. 

13. 

15. 

16. 

)) 

N :r 212. - Instruktion för afdelningschefen för under
vattensbå tskolafdelningen. 

N :r 215. - Punkt 15: d uti g. o. n :r 200/1912 skall utgå. 
N:r 216.- Reservunderlöjtn anten Hallberg beviljas tjänst
ledighet under 2 år från och med den 1 maj 1912 för id
kande af utrikes sjöfart. 

N:r 217. - Bifall å anhållan att tvenne 2. kl. torped
matroser 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 föreskrifterna i g. o. n:r 1127/1908. inne
varande år antaga en underofficerskorpral öfver stat vid 
hancltverksafdelningen. 

N :r 21.9. - Kommendören Ankarerona beviljas tjänstledig
het under tiden 15-17 april191.2. 
N :r 220. - Utnämning af sjökadetter till flaggunder
officerare och unelerofficerare af 2. gr. öfver sta t vid 
flottan . 
N :r 221. - Ändringar i och tillägg till Bihang till skjut
instruktion för marinen, handvapen (H S I) 191.0. 
K :r 222. - Okning af pansarbåten Odens och pansar
kryssaren Fy lgias besättningslistor med musikpersonal 
m. m. 

N :r 225. - I årets kusteskader i ngåencle pansarbåtar skola 
hafva samtliga förråd fullt kompletterade, när eskader
chefens befälstecken hissas. 
N :r 226. - Fördelningsböcker för vissa torpedkryssare och 
jagare som skola tills vidare lända till efterrättelse. 

N : r 228. - Elektroingen:i ören Rendahl skall såsom bi träd e 
åt Sveriges ombud, generaldirektö ren 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. 
N :r 229. - Fastställt ny lärobok 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 torpecl-

skolafdeln i n gen. 
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X: r 231. 
Freja. 

lnstrukt i on för chefen å logementsfartyget 

~:r 232. - För inne,·,uande å r erforderli g-t 

oclt ång-slupa r för stationerna s och variven s 
ru stas. 

an tal båta1• 

behof skall 

X : r :223. Ma r i n l ä karen i flottans reserv La rsson skall 
ti llhöra flottans station i Stockholm. 

X: r __ 234. - ~\.f slag å chefens för ku startil-leriet anhållan 

att ofve~stelo]tnantcn Bolling måtte beordra s till utländ
ska stud1er af kustartillcriväscndet. 

K:r 236. - Bifall t ill marinläkaren Erlholms a nhåll an 
om t jänstledi ghet. 

X:r 237 .. - . Löjtnanten Strindberg- skall fr ån och med 

den l maJ tJä nstgöra å Stockholms st ation ; löjtnanten von 

Arblll skall på g-rund af sj ukelom afg-å fr ån sin kommen

dering å öfning-ssk cppet Kajaden; löjtnanten Schi.i ssler 

skall afpollettcras från p ansarbåten Ode n ; löj t nanten K ru

senstie rna sk all afgå från sin kommendering å logements

fartyget Stockholm samt vara komm enderad officer å öf

nin gsskeppct K aj a den; löjtnanten Ekcroth skall n r a kom

mendor~d officer å logementsfartyget Stockholm; löjtnan

ten Stnndberg skall vara kommenderad officer å pansar

båten Thordön; löjtnanten W all in och underlö jtnanten R. 

G. H ami l ton skola påbör ja sina anbefallda tjänstgörin()'ar 

å torpedskolan vid Karlsk rona station, respektive under

vattensbåtskolafdelningen, först efter afslutanclet af nu 

pågående kurs för militärinstruktörer vid gymnastiska cen

t ralinstitutet; unelerlöjtnanten Mörner skall i stä llet för 

rese rvunderlöjtnanten Mörck vara kommenderad officer å 

pansar båten Kiorcl; mariningenjören Bjö rnst jerna skall 

tJänstgöra såsom instruktion s befäl vid den anbefallda tor

pedskol_an vilj Karlskrona station; den i gällande pc rsonal

fordelmn gstablåer för maj-juni 1912 å pansa rbåten Thor

dön upptagna pers?nalen ska ll i stället - med unelantag 

af för flaggens räkning kommenderade 1 musikkonstapel, 

2 k orpraler ell er l. kl. sjömän, signalmatroser, och 1. värn

pliktigt skrifbiträde - embarkera å pansarbåten Tirfing 

samt elen i n ämnda tablåer å Tirfing upptagna pe rsonalen 

cm barker a å Thordön; följande officerare och wdc rlikar 

skola inncYa rande å r ti ll fä lligt tjänstgöra i l and näml. : 

kommendören H. vV. Hamilton såsom chef för sjöfö rsvars

clepa rtemcn tets komm a ncloexped i tio n ; kommcndörknptenen 
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Lannerstierna i marinförvaltningcn ; k aptenc'n Gyllen

stiern a å Stockholms station i öf rig tjänstgöring med bibe

ltålhtndc af innehafv,1ncle tjänstebefattni ng-; kaptenen 

örnberg såsom adjutant i inspektö rens af flottans öfnin

gar till sjöss stab; löjtnan tc' rna Wijkmark och Gi ron i 

marinstaben: löjtnanten Blomberg såsom adjutant i sjö

försn rsclepartemcntets komma nrloexpE'd ition: löjtnanten 

Håkansson i marinfö rYaltningen: samt marindirektören 

Richson såsom rna rinöhcrclirc,ktö rsnssistcnt. 

Ap r l 1.9. N :r :238. - Kommendörkaptenen K orclcnfelt skall deltaga 

uti l. a rm6förclclningens fältöfning. 

>> K:r 239.- Bemyndigat chefen för kustartilleriet 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 anbefal lda torpedskolan 2 eldare fö r gc' nomg,~cnclP 

af rckrytkurs; sa mt Yicl flottans station i Stockholm 4 

underofficerskorpraler eller korpraler samt 3 meniga af 

minörafclelningen fö r utbildning i gnisttelpgrafering. 

>> 5 :r :240. - Löjtnanten C. F. A. Cassel skall f r å n och 

med elen :1 nästkommande juli tillsYidare Yara karlett

officrr Yid sjökrigsskolan; sko lande löjtnant Cassel undl'r 

ticlen l maj-30 juni inneYarande år YHra extra kaelett

officer vid sagda skola m. m.; Kaptenen Tiscli us och löjt

nantc'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 undervattensbåtskolafclelning 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. 

:23. X :r 245. - Logementsia rtyget Freja skall från och merl 

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 kustartillerikadetterna. 

>> N:r 247. - Olympiska spelens organisationskommittes an

hållan om tjänstledighet för unclcrlöjtnnntcn Yicl kustar

tilleriet Möller fö ranleder ej någon åtgärd. 

:25. N :r 248. - Eskaderchefen 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 tor
pedbåten Meteor ingå i innevarande års ;!torpedskolaf
delning. 

» » 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 värn
pliktigas rullföring och redovisning m. m., faststä llda 
genom g. o. n :r 816/1910, fastställt förnyade formulär 
III, V, VI, XII och XVI; sedan det i »Reglemente för 
militärtransporter på järnväg», fastställdt den 11 augusti 
1911, intagna formu lär n :r 1 träd t i stället för ofvannämn
da 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 stabs
auditör 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 liktiga. 

» » N :r 259. - Kaptenen O. E. Ly beck skall deltaga i 1. om-
gången af innevarande års generalstabsfältöfningar. 

» 29. N :r 261. - Löjtnanten Iohnsons anhållan om tjänstledig-
het under maj månad 1912 fö ranleder ej någon åtgärd. 

» » N :r 262. - Resolution å anhållan från chefen för sjö-
manskårens skolor i Karlskrona om att få disponera 
lämpligt fartyg för elevernas i underofficersskolans styr
mansklass praktiska öfningar. 

» 30. K :r 264. - H. K. H. Hertigen af Södermanland 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 un

der k rig? 
2. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara orga-

niserad? 
3. H vilka fordringar böra ställas på en tidsenlig eldledning? 
4. I hvilken utsträckning kan och bör landsstormen användas 

vi d kustförsvaret? 
5. Ängturbinens användande såsom framdrifningsmedel för fartyg. 
6. Användbarheten af flytande bränsle i sjöångpannor, med sär

ski ldt afseende på vår flottas olika fartygstyper. 
7. Huru böra flottans torpedfartyg, strategiskt och taktiskt sedt, 

användas 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 ut-

veckling? 
9. Luftseglingens användande vid sjö- och kustkrig. 

10. Explosionsmotorer och dess användbarhet vid flottan. 
11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. örlogs

mann asällskapets verksamhet. 
Täflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilken upptager 

fö rfu ttarens namn och vistelseort, eller också ett valspråk, vara ingif
ven t ill Kungl. örlogsmannasällsakpets sekreterare senast den 1 näst
kommande 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 r
sta h älften af november månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med 
anhållan att författaren ville till sällskapet uppgifva sitt namn. 

Såvida förf attaren af inlämnad täflingsskrift icke tillkännagifver 
motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlogsmannasällskapet rättig
hetf'll att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Karlskrona i december 1911. 
S ekreteraren. 
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"' Oöf'verträfl'ade 
RISGRYN och HAFREGRYN. 

Jämför med andra fabrikater, 
och bedöm själf våra gryns 

Öfverlägsenhet! 
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K. Br. 1912. - XI. 

l\la j 3. 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 artilleri

konstapeln vid 4:e matroskompaniet N :r 143 R. Pettersson. 

>> Af sked får meddelas skeppsgossen n :r 63 Forsberg. 

>> Entledigas mariningenjören G. C. Ekström från uppdrag 
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 ma
riningenjören O. R. M. F. Björnstjcrna. 

>> » Kungl. Kommerskollegium erhåller tillstånd att för dess 
verl;;: samhet utbekomma sjökort för rccluceradt pris. 

» >> Beslutes rörande ersättni og till on civil ritare eller elev 
vid sjökartevorkot 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 sjömätningsfartyg. 
Beslutes om änd ring af bestämmelserna rörande utmär
kande af sjunkn a fart:vgs lägen. 

» >> Beslutes rörande vakthållningen å kasernfartyget K on-
köping 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 kustartille
riet. 

,, » Resolution å lön för kaptonen A. A. Amunclsson i denna 
gr ads 1 :a löneklass. 

>> >> Ryska kryssaren >> Oleg· >> f år uneler innevarande års som
mar bosöka Stockholms krigshamn. 

>> >> Bifalles gjord 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 bo
tande 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. 
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K. Br. 1912. - XII. 

17. Kaptenen vid Kungl. flottan H. A. Palme erhåller afsked 

med pension. 
>> D:o vid d:o C. G. A. Sylvander erhåller 1:a kaptens lön. 

» D :o vid d:o D. H. Lindblad erhåller fyllnad i lön, mot

svarande 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 marinläkarstipendiat utan 

hinder af att h an icke fullgjort sin värnplikt på grund af 

befrielse därifrån af sjukdomsskäL 
» Beslutes rörande förhyrande af ny ämbetslokal för kust

artilleriets chefsexpedi tio n. 

» Anvisas högst 525 kronor för tryckning och bindning af en 

ny upplaga af »Tclefonkartor för flottan». 

Afskcd f å r meddelas underofficerskorpralen n :r 181 Dani

elsson för den h ändelse han skulle erh ålla sökt anställning 

vid Karlskrona stads vattenledningsverk 

22. Antages Svenska Pansarbåtsföreningens erbjudande af me

del för anskaffning af en pansarbåt. 

» Fastställ es ritningar till nämnda pansarbåt och anbefalles 

marinförvaltningen att från inhemska verkstäder infordra 

anbud angående leverans af ifrågavarande fartyg samt 

att hos Aktiebolaget Bofors & Gullspång påförda igång

sättande af tillverkning af därtill afsedela 28 cm. kanoner. 

24. Marinunderintendenten 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 återin

träda i tjänst. 
» Beslutes rörande användande af allmänna besparingar å 

riksstatens femte hufvudtitcl för vissa ändamål. 

» D :o rörande reseersättning till en officer och en elektro

ingenjör för deltagande i en konferens i London rörande 

trådlös telegrafering. 
» Am·isas högst 400 kronor till anskaffn ing af gymnastik

materiel för logementsfartyget Freja. 

» Kaptenen vid Kungl flottan A. Hägg erhåller en grati

filmtion å 200 kronor för utarbetande af »Anvisningar 

Yid reparation och nybyggnad af militärledsmärken». 

Löjtnanten G. D. R. Frcndin erhåller 86 kronor för erlagda 

t e rmins- och laboratorieafgifter vid tekniska högskolan. 

Sjöunderofficerssällskapet i Karlskrona erhåller 1,000 kro

nor såsom bidrag till hyra under ett år för samlingslokal. 
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K. Br. 1912. - XIII. 

24. Anvisas 2, 115 kronor såsom ersättning för skador tillfo

gade en kutter genom en afskjuten torped. 
Löjtnanten vid kustartilleriet S. H. Wulff får undergå 

kompletteringexamen i ämnet fysik vid sjökrigshögskolan. 

» Beslutes rörande und erstöd till förste läraren vid skepps

gosseskolan i Marstrand J. Andersson för genomgående 

i Stockholm af kurser i allwhologi och hälsolära. 

D :o rörande befrielse från ommätning samt fyr- och båk

afgift för tu ristångfartyget Arcadian. 
» Am·isas 79 kronor 1 öre, ytterligare kostnader för säker

hetspiketernas vid Karlskrona utryckning under år 1910. 

Förordnas löjtnanten i Kungl. flottans r eserv C. A. Hjul

hammar att unel er ett år från och med den 1 maj 1912 

uppehålla lotslöjtnantsbefattningen i öfra norra lotsdi

stri k te t. 
Anvisas medel till förhyrande af en sjögående motorbåt 

för inn evarande års andra skeppsgosseafdelning. 

1. Fullmakt för frihe rre R. V.T. Lenhusen att vara kommen

dörkapten 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 kommendörkaptenen af 2:a graden 

vid d:o A. H. Gisiko. 
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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 bevil

jats afskecl med rätt att såsom lönlös kvarstå, får fr ån 

och med elen 1 september 1912 återinträda i t jänst. 

Torpedingenjören J. G. Lindmark erhåller sökt tjänstle

dighet under tiden "'/.;- 15/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. 

Anvisas högst 2,500 kronor för tryckning m. m. af en ny 

upplaga af exercisreglemente för flottan, del II, handva-

pen och landstigning. 

Anvisas 1,707 kronor 90 öre för verkställda skjutförsök 

från pansarbåten Ti rfing. 
Karlskrona gniststation får förbindelse med rikstelefon-

nätet. 
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K. Br. 1912. - XIV. 

1. Beslutes rörande ersättning till stabsauditören 
chefens sta b. 

eskader-
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Ryska örlogsjakten Strela får under juli 1912 besöka Stock
holms krigshamn. 

Underofficerskorpralen Yid Vaxholms kustartilleriregemen
te 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. 

Regleras 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 föreskrifter rörande omfånget af de olika läro
ämnena vid naYigationsskolorna. 

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 rörande granskning af redogörelserna fö r vissa 
fartygsoxpeclitioner. 
Beslutes röi·ande sjöaflöning till viss personal å undervat
tensbåtar. 
En 45 cm. torped m/02 får från flottans station i Karls
krona förråd utan ersättning utlämnas till innevarande 
års torpodskola. 
Korpralerna vid 6 :o hatroskompaniet n:r 363 S. G. D. Mag
nusson 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;;:eppsgosseskolan i Marstrand G. Sandström 
erhåller på Yissa villkor tjänstledighot under hösttorminen 
1912 och vårtorminen 1913 i och för studier vid universitet. 
Hamnelirektionen i Söderhamn Prhållcr tillstånd att i sjö
kartf'vC'rket få kopif'ra originalmätningskartan i skalan 
1 : 20000 öfvor Söderhamns hamnområde. 
Beslutes 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 förrät-
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K. Br. 1912. - XV. 

tas år 1914 skall gälla för tiden till och med den 31 de
cember 1915. 

Ryska örlogsjakterna >>Strola >> och >>La Neva>> få inne
Yarandc 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. 
Telefonledning får anordnas från Västerhanninge till 

Borga brygga. 
Korpralen vid 5:e matroskomp aniet n:r 447 H. Åkesson 
får bibehålla oafkortade aflöningsförmåner under tjänst
ledighot för deltagande i dc olympiska spelen. 
Vid Dalarö bosatta fiskarena Alfred Jnnsson och Hjalmar 
Carlsson, hvilkas fiskredskap skadats af en flottan till
hör ig bogserbåt, erhålla i ersättning med respektive 25 

kronor 40 öre och 40 kronor 80 öre. 
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 löneför

måner enligt stat. 
Anbud å för en pansarbåt af F-typen erforde rligt vertikalt 
pansar får äfven infordras från Aktiebolaget Bofors

Gullspång. 
Resolution å lön för kaptenen vid Kungl. flottan L. 

Stackell. 
Kaptenen vid Kungl. flottan L. G. O. Jahnke erhåller lönc-

fyllnad. 
Fulmakt för G. H. Halldin att vara mariningenjör af 2:a 

graden. 
Förordnande för A. Griinberg att tillsvidare vara marin

ingenjör af 2:a graden. 
Fullmakt för B. E. Nilsson att vara marinunderintendont. 
Ang. summarisk redovisning 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 öf
ningar eventuellt användas vid behof bärgning af un

dervattensbåtar. 
Marinförvaltningen får förhyra lokal i huset n:r 9 Birger 



K. Br. 1912. - XVI. 

Jarls torg för tiden 1 juli 1912-30 juni 1913 för en hyres

summa af 2,100 kronor. 

J u ni 29. Anvisas högst 1.,000 kronor för tryckning af ändringar 

och t ill ägg i U. M. F. IV a, Pannor och Maskiner. 

)) )) styckjunkaren J. I-Iallqvist erhåller ersättning med 40 

kronor för förhyrd bostad under kommendering till skjut

skola. 
» » Bes] u t es rörande höjning af anslaget för bidrag till flot -
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tans pensionskassas gratialfond samt pensioner å allmänna 

iml ragningsstaten m. m. 
» Fullmakt för J. S. Björling att från och med den 1 näst

kommande 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 skeppsgosseskolan i K arlskrona G. Törnbom 

erhåller understöd för genomgående af kurser i allwhologi 

uneler juli 1912 i Stockholm. 

» F. båtsmannen B. J:son Alkvist erhåller, oaktadt under

gångna bestraffningar, författningsenlig pension. 

Amisas tillhopa 1'600 kronor från invalidhusfonden till 

afskedacle personer , som tillhö rt flottans militära kårer. 

5. Fastställes förslag till bogserbåt tillika användbar såsom 

isbrytare för flottans varf i Karlskrona. 

» Ang. förordn ande af nämnd för bedömande af kompetens 

hos sökande till en lärarbefattning vid sjökrigsskolan. 

» Ersättning till officer vid marinen uneler kommendering 

till topog rafiskt arbete ska ll utgå efter samma grunder 

som de, hYilka gälla b~träffancle ersättning till officer vid 

armen uneler liknande kommendering. 

» Flyttningshjälp få r med 105 kronor 91 öre tillorkännas 

löjtnanten Yid Kungl. flottan F. A:son Nerman. 

» ~ ådevedermälcn tillerkännes 16 vid lotsverket an stä lida 

personer. 
» Meddelas tillstånd för två tyska torpedbåtar att under 

juli 191.2 besöka Stockholms krigshamn. 

6. Förordnas kommendörkaptenerna 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 sökandes be

hörighet till l ediga lärarbefattningen vid sjökrigsskolan 

i »navigation, trigonometri och sjömätning samt förto

ningstcckning». 
» Förordnas läroYerk sråclen N. G. W. Lagerstedt och G. R. 
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K. Br. 1912. - XVII. 

Fåhrams att vara d:o vid d:o för cl:o d:o till d:o d:o vid 

d:o i »kemi ». 

Meddelas tillstånd för kaptenen B. F. Rcuterskiöld att 

kvarstå i Kungl. flottans reserv. 
Oppet bref på afsked med pension för n avigationsskole

för est åndaren G. F. \V. Barkman. 
En officer tjänstgörande inom Kungl. marinförvaltningen 

få r beordras afrcsa till J ena för besiktning af beställda 

afståndsmäta re. 
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 torpedtuberna på v issa Karlskrona 

stations 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 besök i svenska hamnar. 

Tre fiskcrättsinnehafvarc vid Hårsfjärden erhålla tillhopa 

150 kronor för intrång i fiske genom skoleskaderns öf

ningar-
Dispachören C. M. Pinams erhåller uppdrag att biträda 

vid beredning inom sjöförsvarsdepartementet af betänkan

dc och förslag rör ande skeppsmätningsförfattningarna. 

Meddelas tillstånd för argentinska örlogstransportfarty

get »Pampa» att under innevarande års sommar besöka 

Göteborgs krigshamn. 
Afslås sekreteraren C. L. Kruses und. besvär i fråga om 

ett af marinförvaltningen meddeladt förordnande . 

Kaptenen vid Kungl. flottan K. L. Åkerblom erh åller 

l öncfy lln ad. 
Extra mariningenjören N. J . Ljungzell erhåller bcgärdt 

entledigande från förordnande å befattning vid marinin

genjörkåren. 
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 bcräknadt efter 350 kronor i 

månaden. 
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K. br. 1912. - XVIII. 

Löjtnanten vid d:o A. E. Biörklund erhåller för d:o d :o 
under d:o d:o ett understöd af d:o d:o. 

Sjökadetten n:r 40 Berggren får aflägga kompletterings-
examen i vissa ämnen. 

F. lwrpralcn vid Vaxholms kustartilleriregemente 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 ög-
holmen. 

Beslutes rörande uppförande vid Oscars-Frcdriksborg af 

sex bostadshus för underofficerare för en kostnad af 
89,700 kronor. 

25. Löjtnanten P. O. Silfvcrskiöld får kvarstå i Kungl. flot
tans reserv. 

» 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 marinunderintendents lön för E. A. T. L. 
R enner. 

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 kustpositionernas telefonnät och rikstelefonnätet . 

Fastställes fö rdelning af vissa boställslägenheter vid flot
tans station i Karlskrona. 

Anvisas ett belopp af högst 83,400 kronor till bestridande 

af kostnaderna för påbörjande af anskaffning af gnist
signalmateriel rn. m. 

Meddelas tillstånd för tyska örlogsfartyget Grille att un

der juli 1912 besöka Göteborgs krigshamn. 

>> Förordnande för kaptenen vid Kungl. flottan S. Lindstedt 

att ti llsvidare under läsåret 1912- 1913 vara lärare i na

vigation, t rigonometri och sjömätning samt förtonings
t eckning vid Kungl. sjökrigsskolan. 

>> 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 Kungl. 
sjökrigsskolan. 
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G. O. 1912. - XVII. 

1. N :r 265. - De genom nådiga g. o. n :r 904/1911 tillsvidare 

anbefallda ändringar i och tillägg till reglemente för ma

rinen, del II, skola gälla med afseende å t ill chefens för 

sjökarteverket förfogande ställda fartyg; dock att därvid 

skola i fråga om formul ären 4 a och b, 8 a, b, c och e, 

60 b och d samt 14 iakttagas de afvikelser från de fast

ställda formulären, som framgå af bifogade exemplar af 

dessa formulär. 
>> N :r 266. - Mariningenjören Ekström skall afgå från sin 

genom g. o. n:r 202/1912 anbefallda kommendering å pan

sarbåten . Manligheten; manmngcnJoren Halldin skall 

tjänstgöra såsom fartygsingenjör å nämnda fartyg under 

dess genom g. o. n:r 200/1912 anbefallda expedition. 

2. 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 

förestående expedition. 
3. N :r 268. - Bifall till Knut Sydows anhållan att i år få 

fullgöra sin värnplikt vid Älfsb?rgs kustartilleridetache-

)) 

)) 

ment. 
N :r 269. - Ängkranpråmen n :r 1, utan besättning, skall 

tilldelas den genom g. o. n :r 200/1912 p. 6 anbefallda un

derv a t ten s b å tsk o la fdclningcn. 
N :r 270. - Kommendörkaptenen Gisiko skall, uppå därom 

gjord underdånig ansökan, med utgången af nästkomman

de september månad frånträda sin tjänstgöring såsom lära

re i st rategi i sjökrigshögskolans allmänna fortsättnings

kurs. 
4. N :r 272. - Bifall till afdelningsch efcns för undervattens

båtskolafdelningcn anh ållan att å afdelningen kommende

rade officerare och underofficerare måtte befrias fr ån 

skyldighet att ombord medföra paraddräkt. 

6. N:r 273. - Bifall till chefens å k anonbåten Svensksund 

anhållan om tillstånd att låta två af kanonbåtens eldare 

afresa till Stockholm fö r att vid Augustcnclahls motor

fabrik under omkring 14 dagar utbilda sig i driften af 

med Avancemotorer försedda båtar. 
N :r 275. - Marining0njörsaspirantcrna af 2. årskursen 

skola innevarande år från och med den 17 juni till och 

med den 6 september tjänstgöra å flottans varf i Karls

krona. 
7. N :r 276. - Båtsmannen vid Bohus 1. kompani n :r 136 

Munkberg skall från den tid skeppsgossekårens i Marstrand 
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öfningar till sjöss taga sin början och till dess Munkber 
uppfodring till tjänstgöring slutar, t jänstgöra vid nämnffs 
kår för att bestrida vakthållning å kasernfartyget Non~ 
köping och därstädes utföra handräckningsgöromåL 

9. N :r 279. - Bifall till vadschefen s i Karl skrona anhåll an 
att i 2. beredskap liggande och t ill stationsbefälh afvarens 
i Karlskrona förfogande stä llda gnistfartyget Skuld måtte 
under en t id af c:a 14 dagar få disponeras af vadvet för 
diverse öfversyningsarbeten. 

>> N :r 280. - Torpedingenjören Elmquist skall med utgången 
af den 12 innevarande månad afgå från sin genom g. o. n:r 
202/1912 anbefallda kommondering å torpedskolan och tor
pedskolafdelningen; löjtnanten Ekeroth skall från och med 
den 13 samma månad tjänstgöra såsom instruktionsofficer 
vid den genom g. o. n:r 200/1912 anbefallda torpedskolan 
vid Karlskrona 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 anbe
f 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 Söderman
l and utnämnes och förordnas löjtnanten vid kungl. f lottan 
W r angel. 

» N :r 286. - Kommendörkaptenen Thurelin och marindirek
tören Rundgren skola vara ledamöter i den antagni ngs
kommission, som innevarande å r skall afgifva föc slag t ill 
antagning af mariningenjörselever; marinläkarna .Hult, 
Lilj enroth och Boivie skola utgöra den nämnd, som skall 
verkställa kroppsundersökning å de personer, h vi lka inne
varande år söka anställning såsom mariningenjörselever. 

17. N :r 289.- Kommendörkaptenen H. R. Hamilton skall från 
och med 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 
kontrollant vid byggnaden af jagaren Munin, taga känne-
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dom om ångturbinmaskinens montering, installering och 
profning m. m . 
N :r 292. - Ängfartyget R an jämte erford erlig transport-
och båtmateriel skall från och med elen 28 innevarande 
månad uneler så lång tid, som omständigheterna kräfva, 
stå till vad sch efens i Stockholm fö rfogande för torped
inskj utning i Brandalssund ; löjtnanten Krokstedt skall va
ra chef å fartyget och ledare af sagda expedition; ändrin-
gar af besättningsli stan m. nt. . . 
N :r 293. - F artygs rustningar; kustflottans taktiska mclel
ning; högst e befälh afvare öfver kustflottan ; divisionschefer 
och flottiljchef m. m. 
N :r 294. - Chefen för kust artilleriet bemyndigas att dels 
J<ommoncl ora öfvo rstelöjtnanten friherre Wrangol att till
fälligt tj ä.nst göra vid Vaxholms kustartilloriregemonte, 
dels en honom und erlydande officer till tillfällig tjänst-
göring i sin stab. 
N :r 295. - Inspektion skall af inspektören af flottan s 
öfningar till sjöss förrättas : af 2. sk cppsgosseafclelningen 
med början elen 7 juni; af t orpedskolafd elningen med bor
jan elen 10 juni ; af undervattensb åtskolafdelning_en. elen 
j5 iuni: samt af kust eskad ern med början elen t8 JUnl. 
N :1:· 29tl. - Meclgifves att ett ombud från firman I' a the 
Freres Filial Stockholm, må lämnas tillfälle att uneler 
innev:rande års undervattensbåtskolafdelning efter när
mare öfverenskommelse med afdelningschefen taga kine
matografserier öfver vid nämnda afdolning förekommande 

öfningar m. m. . . . .. .. 
K :r 297. - Majoren Sylvan skall tillfälhgtv1s tJanstgora 
vid Karl skrona kustartilleri regemente under tiden 18 au
o·usti- 31 septem bor inneva rand e år. N :r 298 - Chefen för kungl. sjökartoverket må låta en 
civil ri~are eller elev vid sjökarteverket medfölja ett af 
sjömätningsfartygen uneler nu pågående :xpeclition m. m: 

)) 
N :r 299. - Angåonde för ändri ngar af v1ssa paragrafer l 
inskrifningsförorclningen af den 5 december 19?1. 

)) 

)) 

N :r 301. - Kommendering af sta ber samt offleorare och 
veclerli kar t ill innevarand e års kustflotta m. m. 
N :r 302. - Arbetsåret vid sjökrigshögskolan skall . t~~a 
sin börj an elen 1 n ästkommande oktober kl. 10_ f. m. , .. ... ol
jande officerare skola såsom elever. deltaga: 1 allmanna 
fortsättningskursen : löjtnanterna Vlcl kungl. flottan r . 
Burman, Olsson, Lindberg, Lillieh öök, Akerh ielm, von Bah r , 
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W ahlström och K rokstedt; löj tnanterna vid kungl. kust
artilleriet: Bockman och Ohngren; i allmänna kursen. 
löj tnanterna vid kungl. flottan Kerman, Koch, Rosen, Un~ 
nerus, Måhlcn, Stophonson-Möller, Strindberg, Numa, Lund
qvist, F r ick, Wallin, Rudberg, Sjöberg, Grönberg, Torelius, 
Warfvinge, Blix, Dyrsson, Asplund; löjtnanterna vid kust
artilleriet 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 pan
sarbåten Göta s ångslupar. 

24. N:r 305.- Instundande höst må antagas: högst tre marin
intendentsaspiranter för utbildning till marinunderinten
denter vid flottan samt högst tre marinintendentsaspiran
ter för utbildning till marinunderintendenter i flottans 
reserv; skolande antagning af marinintendentselever inn·~
varande år icke äga rum. 

» N :r 309. - Den i reglemente för marinen, del I § 23 om
förmälda befordringskommissionen skall sammanträda i 
sjöförsvarsdepartementet den 30 innevarande månad kl. 
10 f . m. 

» N :r 310. - Löjtnanten i flottans r eserv Hjulhammar, som 
förordnats at t uppehålla lotslöjtnantsbefattningen i öfre 
norra lotsdist riktet , skall afgå från sin genom g. o. n:r 
136/1912 anbefallda tjänstgöring vid sjömätningarna. 

» N :r 311. - Marinunderintendenten Renner skall från och 
med den 27 imtoYaranclo månad tjänstgöra såsom biträdan
do intendent å räkenskapskontorot vid flottans 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 dele
gerad för Sverige deltaga i den internationolla konferons 
för trådlös telegrafering, som är afsedel att äga rum i Lo•t
clon uneler juni månad innevarande å r dock utan rätt för 
honom att biträda något för Sverige bindande beslut m. m. 

28. K :r 315. - Chefen för sjökartevo rkot bemyndigas att pla
cera resenlöjtnanten Itosencrantz ti ll tjänstgöring å något 
af sjömätningsfartygen vid de i g. o. n:r 133/1912 omför
mälda sjömätningarna m. m. 

29. 
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N :r 317. - Följande officerare skola från och med elen 
1 nästkommande oktober tills vidare tillhöra följ ande sta
t ioner, nämligen: Karlskrona station: löjtnanterna Blom
borg och Aber g; Stockholms station: underlöjtnanterna 
Spens och Broms. 
N :r 318. - Nedannämnda officerare skola med utgången 
af nästkommande september månad frånträda följande be
fattningar: å Karl skrona station : kaptonen Tollsten såsom 
ch ef för 5. matroskompaniet, löjtnanten Kilman såsom 
ad jutant hos varfschofen, löj t nanter Angelin silsom adju
tant hos chefen för underofficers- och sjömanskå rerna; å 
Stockholms station: löjtnanten Ekstran d såsom adjutant 
hos chefen för underofficers- och sjömanskårorna. - Kap
t enen Erikson skall med utgilngen af n ästkommrmdo okto
ber månad frånträda sin befattning såsom äldste artilleri
officer i Stockholm. - Nedannämnda tjänstebefattningar 
skola frän och mod elen l nästkommande oktober tills 
vidare bost ridas af följ ande officerare nämligen : i marin
förvaltningen: tjänstgörande officer: kaptenen I.indsteclt; 
i marinstaben: tjänstgörande officerare: kapten en Selan
der, löjtnanterna A. E. O. Giron, Wrangel och Eh rensvärd; 
vid sjökarteverket: tjänstgörande officer: kapten en T~eche; 
å Karlskrona station: adjutant h os chefen för underoffi
cers- och sjömanskårorna: unelerlöjtnanten Malmqvist; chef 
fö r 5. matroskompaniet : kaptonen Lagercrantz; chef för 
l. ekonomikompaniet: kaptonen Fröding; chef för sjö
manskårens skolor: kommendö rkaptenen Ribe n; informa
tionsoffice r i unelerofficersskolan : kaptonen Malmgren (i 
artilleri klassen) ; ordför ande i förv altningseli rektionen: 
kommendörkaptenen Teland or; adjutant hos vadsch efen: 
löjtnanten H afström; äldste officer vid sjöinstrument- och 
sjökarteförråclet: kaptenen Blom; å Stockholms station: 
ad jutanter hos chefen för underofficers- och sjömanskåror
na : kaptonen F evrell (adjutant hos kårchefen i dennes 
egenskap af beväringsbefälhafvare) och unclerlöjtnan.ton 
Neumi.iller; chef för 2. eldar- och 2. hancltverkskompamer
na: kaptonen Kraft; äldste instruktionsofficer tjänstgöran 
de vid sjömanskå rens skolor: kaptenen Bolinder; infonna~ 
tionsofficor i unelerofficers skol an: löj tnanten Ekebohm (l 
styrmansklassen); befälhafvare öfver gniststationen: löjt
nanten Braunerhielm ; chef fö r unclenattensbåtberedska
pen: löjtnanten Zancler; chef för 4.e skeppsgossekompaniet 
i Marstrand: kaptenen Ljun gquist; tjänstgörande offleerare 
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Yicl skcppsgosekårC'n i Marstrand: unelerlöjtnanterna A. H. 
V. Mörner och Martin. - K aptenen örnberg skall f rån 
och med don 1 nästkommande november tills vidare t jänst
göra såsom äldste artill erioffice r i Stockholm. - N eclan
n~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 utfärd ad generalorder erh åll it annan kommenelo
ri ng, tjänstgö ra : i marinförvaltningen: t.i änstgörancle offi
cer : löjtnanten Sundblacl; i marinstaben: tjänstgörande of
ficerare: löjtnanterna Zancler (då chefskapet för uncle rvat
t.onsbåtbercclskapen så t ill åter), Wijkmark, Rudberg, ]\f. E. 
Giron och Ottosson; vid sjökarteverket : tjänstgörande nffi
cerare: löjtnanten Ellsen och unelerlöjtnanten Afzelius; å 
Karlskrona station: i underofficersskolan: kaptenen Brau
nerhielm såsom informationsofficer vid rcservofficcrsaspi
rantkurscn, skolande kaptenen Braunerhielm jämväl tjänst
göra som inst ruktionsofficer i den praktiska utbi ldningen 
fö r eleverna i nämnda kurs; vid skoppsgossekåecn : löjt
nanterna von Sehoultz, von Arbin och G. Lindstr-öm, uncler
löjtnanterna Grefberg, Wredc, Norclling och K. G. A . L. 
Laurell; chef för torpcclbereclskapon: kaptenen Maijström; 
å stationen för öfrig tjänstgöring: kommendörkaptenen af 
2 gr. Lcuhusen, kaptenerna Celsing, Kissen, Tollst6n, Svin
hufvucl, Lillichöök och Osterman, löjtnante rna Isberg, Kil
man, Beck-Friis, Flygare, Blomberg, von Hofsten , Ström, 
Abcrg, Ros, Ange lin, Ulff, Ilillman, Calisscndorff, Biörk
hmcl, Bagcr och Encll, underlöjtnanterna Strömbäck, Lin
der, Christiernin, Darin, Almgrcn, Schulzc, I . A. Hummel, 
Söclerhielm, E. Linder, Erikson, Virgin, Lanclquist, Elliot, 
Ekelund, Nctzlcr och T. G. P . Dyrsscn; å Stockholms 8ta
t ion: chef för tot·peclbe reclskapen: kaptenen vVahlberg; 
minoff icer : löjtn anten Karlsson; å stationen för öfrig 
t jänstgöring : kommendörkaptonerna Munthe Ulff Feych
ting och dc Brun, kaptenerna Arnclius, Meister, v;n H,orn, 
Christerson, Stackell och Erikson, löjtnanterna Frenclin, Ro
sensvärcl. 'Vachtmeister, Arnberger, Dahlbeck, P. Burman, 
Olsson, Håkansson, Lindberg, Låftman, Schi.issler, Werner, 
Lilliehöök, Söde rberg. Schollin, Fåhn.cus, Bergman, N er
man, Akerhiclm, Iohnson, von Bahr, 'Vahlström, Kroksteclt , 
Ekoroth, Bouveng, von Krusenstierna, Egcrström, Sveno
nius, T. A. Hummel, Kock, Rosen, Unn61'1us, Måhlen, 
Stephcnson-Möll or, St rindberg, N u ma, Lunclq vist, Frick, 
W all in, Rudberg, Sjöberg, Grönberg, Toreli u s, vVarfvinge, 
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Blix, K. G. P. Dyrssen, Asplund, Westman, Flory, Ek
strand, 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, Broms, Johnsson, Lindberg, Eckerström, FärD
ström, Broms, Herlitz, Hedin, Sandström, Westerling och 

W. P. Hamilton. 
N :r 319. - N edannämnda marinintendenter skola med ut
gången af nästkommande september månad frånträda föl
jande befattningar, nämligen: å Karlskrona station: marin
intendenten Modigh såsom besiktningsman, marininten
denten H allden såsom biträdande intendent i varfschefens 
expedition, marinintendenten Larsson såsom biträdande in
tendent i stationsbefälhafvarens expedition, marinunderin
tendenten Gynther såsom biträdande intendent å material
fö rrådet, marinunderintendenterna Heclman, Ohlen och Frei
clenfelt 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: marininten
denterna Modigh och Ehrlin såsom intendenter å 
räkenskapskontorot, marini ntendenten Browall såsom be
siktningsman, marinintendenterna Hallelen och Larsson 
samt marinunclorintonclenten Gynther såsom biträdande in
tendenter å räkenskapskontoret, ma rinunderintendenten 
Hedman såsom biträdande intendent i stationsbofälhafva
rens expedition, marinunderintendenten Ohlen såsom biträ
dande intendent i vadschefens expedition och marinuncler
intendenten Frciclonfelt såsom biträdande intendent Ii ma
terialförråclct; å Stockholms station: m arinintendenten Ek
man såsom intendent vid skeppsgossekåren i Marstrand; 
vid Karlskron a kustartil leri r egemente: marinintendenten 
Carlsson såsom biträdande intendent. 
N :r 320. - Kommendörkaptenen Gisiko skall, med bibe
hållande af innchafvandc befattning, ställas till marinför
valtningens förfogande under erforderliga ticler innevaran
dc år för att biträda vid orclnandet af utrustningen af elen 
uneler byggnad varande jagaren Munin; on underofficer, 
skeppare, tillhörande Stockholms station, skall beordras att 
den 1. instundande juni inställa sig vid Kockums verkstad 
i Malmö för att biträda vid utrustningen af ifrågavarande 

jagare. 
N :r 324. - Elektroingenjören Rendahl befrias från det 
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genom g . o. n:r 228/1912 erhållna uppdraget att vara bi
träde åt Sveriges ombud vid elen konferens rörande trådlös 
t elegrafering, som är afsedel att öppnas i Lonelon elen 4 
instundande juni. 

1. N :r 327. - Chefsfartyget Drott skall k largöras för expe
dition; m. m. 

>> N :r 328. - Afslag å anhållan från underlöjtnant Ecker
ström att blifva kommenderad till gymnastiska central
institutet för genomgåondo af militärinstruktörskurs från 
och mod elen 1 oktobe r 1912. 

>> N :r 330. - Afslag å anh ållan från löjtnant G. Linelström 
att blifva kommonderad till cl:o för genomgående 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 Söcler
hielm 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 genomgående af cl:o. 

>> N :r 334. - Bifall å anh ållan från unelerlöjtnant Beck
man att blifva kommenderad till cl:o för genomgående 
af el :o. 

>> N :r 335. - Afslag å anh ållan fr ån unelerlöjtnant Lin
clE:n vid kustartilleriet att till hösten blifva kommenderad 
till elen tvååriga kurs, som för marinofficerare finnes an
ordnad vid tekniska högskolans elektrotekniska fackskola. 

» N :r 336. - Afslag å anhållan från unelerlöjtnant Stagh 
vid kustart illeriet att från och med elen 1 j anuari 1913 
till och mod regementsöfningarnas slut samma år blifva 
kommenderad till t jänstgöring ·vid Positionsartillerirege
mentet. 

>> N :r 337. - Bifall å anh ållan från unelerlöjtnant Broms 
att t ill hösten blifva kommenderad t ill elen t vååriga kurs, 
som för marinofficerare finnes anordnad vid tekniska hög
skolans elektrotekniska fackskola. 

>> 338. - Bifall å anhållan från löjtnant Angelin om utrikes 
t j änstloclighet för språkstudier uneler ticlen 15 nov. 1912-
15 april 1913. 

>> N :r 339. - Bifall å anh ållan fr ån löjtnant Ekstran d om 
tjänstledighet för spr åkstudier i Frankrike uneler tiden 
15 nov. 1912-15 april 1913. 

3. N :r 340. - Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott. 
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4. N :r 342. _ Marinläkaren Asplund skall vara fartygsläkare 
å chefsfartyget Drott uneler detta fartygs _ge~or~ g. o. 
n :r 327/1912 an befallda expedition i stället for msJuknacle 
marinläkaren Hultgren. 

6. N :r 343. _ Torpedbåten n :r 73 skall rustas för att uneler 
elen tid vedettbåt en n:r 6 är uneler reparation i dennas 
ställe ingå i kusteskaclern. 
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N :r 346. _ Bifall å anhållan från kommendanten i _Alfs
borgs fästning öfverstelöjtnant Bollin g om tj änst:ech_glwt 
från kommendantsbefattningen 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~u s_t 
artilleriet Gyllencreutz skola genomga elen mstrul,tOlsl~ms, 
som nästkommande höst tager sin bö rjan 'vid gymnashska 

c en t r alinsti t u to t . 
N .. ~51 _ Unelerlöjtnanten grefve K. G. Hamilton skall 
~r~n vocl~ med den l nästkommande oktober tillsvidare till
höra Karlskrona station; hvarjämte u nelerlöjtnanten ~~-a
milton från och med samma dag under ett år och loJt
narrten Knafve från och med don l nästkommande septom
bor till och mod elen 30 september 1913 med unelantag 

f el t .cl da' de på oTuncl af utfärdad gener alorder a e l er , c b • .. .. o r ·l 
erhållit annan kommondering skola tJanstgora a l'>..al s-
k rona station för öfrig tjänstgöring. 

N :r 352. _ Löjtnanten vid kungl. kustartilleriet I~aij ser 
skall uneler ticlen f rån och med den 27 septcmbe1: till och 
med elen 11 oktober inneYarande år tjänstgöra v1cl Karls-
krona gronaclj ärregemento. 

N :r 353. _ Pansarb åten Odens bosättningslista skall u_n:ler 
fartygets genom g. o. n :r 293/1912 anbefallda e~pocllhon 
··1- el 5 musikkonstaplar eller såsom hornblasarc uto ,as me o S k 
bildade fö rr ådskonstaplar eller h ornblåsare fran too -

holms station. 

8. N :r 354. _ Fastställelse af Program för kustartillerikaeletts 

)) 

utbildning vid kustartilleriet. 

N :r 357. _Villkorligt bifall å anhållan från ch efen fö r 
kustartilleriet att t ill V axholms kustartilleriregemente m~ 
såsom lån utlämnas ett minsvep från flottans stahon l 

Stockholm. 
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8. N :r 358. - Afslag å anhållan f rån löjtnant E gerström att 

bhfva komm enderad till gymnastiska centralinstitutet fö 

genomgående af militärinstruktörskurs fr ån och med de~ 
1 oktober j912. 

10. N :r 360. - K ommendering af fartygschefer ä torpedbåtar

na n :r 14, 12, 11, 9 och 7. 

" N :r 361. - Bifall till en af Olympiska spelens roddkom

mitte genom vadschefen i Stockholm framställd anhållan 

att vid de olympiska rocldt äflingarna den 17, 18, 19 och 20 

juli elisp onera 5 snabbgående ångslupar; med skyldighet för 

roddkommitten att e rsätta kostnaderna för olja och kol, 

som däruneler förbrukas. 

» N :r 362. - Bifall å anhållan frå n positionsbefälhafva ren i 

Fårösuncls ku stp osition, kapt en Wennerström, om inrikes 

tjänstledighet under ticlen 17 juni-10 juli 1912. 

>> N :r 363.- Marinintendenten Lagerholm skall under marin

intendenten Fogclberg beviljad semester under tiden 16 

juni- 15 juli innevarande år tjänstgöra som marinöfver

intendentsassistent; marinintendenten Låftman skall, med 

bibehållande af innehafvande befattningar, tjänstgöra i 

marinförvaltnigen fr än ocli med den 11 till och med den 

20 inneYarandc månacl. 

11. N :r 366. - Fullmakter att frän och med elen 11 juni 1912 

t ills vi dare va ra flaggundcrotficerare öfver stat vid flottan 

öfvcrlämnas genom chefen för sjökrigsskolan till nedan

stående kadetter: Gunnar August Rudolf Hofberg, Olof 

Hedenström och Richard Edvard Bertil Sterner; samt att 

från och med samma dag vara underofficerare öfver stat 

vi d flottan : Bertil Jarl La rka, Karl Bernh ard Ewerlöf och 

Wilhelm Ludvig Roos. 

N :r 367. - Löjtnanten Carlberg skall med utgången af 

n ästkomm ande september månad f rånträda sin befattning 

som minofficer i Karlskrona; löjtn anten K aijser sk all frän 

och med den :1.4 nästkommande oktober tillsvidare tj änst

göra i marinstaben; löjtnanten Wulff skall fr ån och med 

elen l nä stkommande oktober t ills vidare tjänstgöra såsom 

minofficer i Karlskrona. 

N :r 368. - Löjtnanten vid kungl. kustartilleriet Sjökvist 

ska ll genomgå elen högre artillerikurs vid Kungl. Artiller i

och Ingenjörhögskolan, som instundande höst tager sin 
början. 

» N: 369. - JU slag ä löj tnant Rosensvärds anh åll an att t ill 

h östen blifva kommenderad till tekniska högskolan för ge-

J uni 
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nomgående af tvåårig kurs, som för marinens officerare fin

nes anordn ad. 
N :r 371. - Intill dess nya bestämmelser rörande prisskjut

ningar vid kustar t illeriet blifvit fastställda, må det antal 

p ris, som angif vas i g. o. n :r 358/1911, tills vidare å rligen 

utdelas. 
N :r 372. - Rustning af to rpedbåten n:r 75 m. m. 

N :r 373. - K aptenen Akermark skall fr ån och med den 

18 till och med den 22 innevarande månad stå till chefens 

för marinst ab0n förfogande. 

N :r 374. - Fastställt nya ändringar i genom g. o. n:r 

478/1911 fastställd »Krigsöfnin gsinstrukt ion för marinen 

(MKI) ». 
K :r 375. - Den genom g. o. n :r 293/1912 anbefallda flottilj

chefens för kustflottans flottilj stab sk all ökas med flottilj

intendent. 
N :r 376. - Mnrinl äkarna \>Vid strand och Hult, k aptenen 

von l<'ieandt och löjtnanten C. F. A. Cassel skola vara 

l0elamötcr i den nämnd, som jämlikt reg-lemente för kungl. 

sjökri gsskolan § 14 har att inncvn rancle år verkställa 

kroppsunde rsöknin g med till sjökrigsskolan inträdessökande 

ynglin~·ar, hvilken tager sin börj an i sjökrigsskolan, freda

gen den 28 dennes kl. 8 f. m. 

N :r 377. - Instruktion för Högste l3efälhafvaren öfver den 

genom g. o. n:r 293/1912 anbefalld a kustflottan. 

N :r 378. - Med ändring af bestämmelsen i g . o. n :r 

200/1912 p. 15 f skola två uneler utbildning till mintjänst 

var and e rescrvofficcrsaspirantcr, hvilka chefen för mine

ringsskolan äger utse, komm enderas ä minfartyget Edda 

under detta fartygs genom g. o. n :r 293/1912 anbefallda 

expedition, samt att besättningslistan för detta fartyg 

härunder skall minskas med två underofficerare, minkon

staplar. 
N :r 379. - Bifall ä anh åll an fr ån kommendör Dahlgren 

om tjänstledighet under tiden 17 juni-26 juni 1912. 

N :r 380. - Bifall å anhållan från öfverste Virgin om 

tjä nstledighet under juli månad 1912. 

K :r 381. - Bifall å anh ållan fr ån beväringsmannen n :r 

F 189 '"/1011 Hackberg om tjänstledighet under ticlen 18 

j uni-31 juli 1912. 
N :r 382. - Bifall ä anhållan frå n chefen för kustartilleriet 

om bemyndig-ande att frän Vaxholms kustartilleriregemen

te komm enelera en underofficer af maskin afdelning-en, att 
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under en tid af högst 8 dag·ar vid J. & G C Bol" d 
. . . . · · rn ers 

Mekalllska Verkstaris Aktrebolags verkstäder i Stockh l 

förskaffa sig kunskap om konstruktion och skötsel af
0 

lllå, 

J J 0 t t f S -

c ana Ja mo orer. som rån nämnda firma levererats till 

15. 
Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning . 

N :r 383. - Andring i instruktion för afdelningschefen f··, 

)) 

17. 

18. 

)) 

19. 

)) 

20. 

)) 

22. 

9-- D. 

)) 

... k . l l or 
SJO ngss w afdelningen. 

N :r 384. - Torpedbåten n :r 73 skall förläggas under re

paration. 

N :r 387. - Underlöjtnanten Schultze skall från och med 

den 25 denn~s var a kommenderad officer å pansarbåten 

Tapperheten 1 stället för underlöjtnanten S. A. Linder. 

N :r 389. - Bifall å anhållan från reservlöjtnanten 

Holmgren om 3 års utsträckt tjänstledighet för fortsättan

de af sin anställning vid chilienska örlogsflottan, från 

och med den 1 juli 1912. 

N :r 392. - Torpedbåtarna Plejad, Castor, Pollux, Vega och 

Vesta skola efter afslutandet af innevarande års kustflotta 

tillhöra Stockholms station. 

N :r 393. - Marinintendenten Låftman skall vara flottilj

intendent i flottiljchefens för kustflottans flottilj stab in

nevarande år. 

N :r 395. - Med ändring af g. o. n :r 293/1912 p. 7 a och 

301/1912 p . a. skola cheferna å torpedbåtarna Polaris, P er

seus, n:r 7, 9, 83 och 85 hissa sina befälstecken samma dag 

a fdelningschefen fö r torpcdskolafdelningen nedhalat sitt 

befälstecken m. m. 

N :r 397. - Bifall å anhållan från kaptenen Ljungquist att 

få medfölja torpedbåten Perseus såsom passagerare under 

dess gång till Stockholm. 

N :r 398. - Andring i instruktion för afclelningsch efen för 

1. skcppsgosseafclelningen. 

N :r 399. - Bifall å anhållan från löjtnanten Rosensvärd 

att under sin tjänstledighet i Kiel elen 21- 27 juni få be

gagna uniform. 

N :r 400. - Bifall å anhållan från kommendören Lager

crantz om tjänstledighet under tiden 1 juli-31 juli 1912. 

N :r 401. - Drott afrustas m. m. 

N:r 403. - Löjtnanten Nerman skall f rån och med elen 

26 dennes vara kommenderad officer å torpedkryssaren 

C~aes Horn i stället för löj tnanten Biörklund; löjtnanten 

Lmdgren skall från och med den 27 dennes vara kom mende

rad officer å jagaren Sigurd stället för underlöjtnanten 

Broms. 

J u ni 25. 
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N :r 404. - Kaptenen Ly beck skall deltaga i V. armefördel

ningens fältöfning i trakten af Skutskär från och med 

elen 21 till och med den 28 instundande juli. 

N :r 406. - Marinläkaren Asplund skall från och med den 

1 instundande juli tills vidare tjänstgöra i marinöfverläka

rens expedition samt såsom läkare vid sjökrigsskolan . 

N :r 407. - Tillstånd för tyska örlogsfartyget Hansas offi

cerare och kadetter att besöka Karlskrona varf . 

N :r 410. - Kaptenen Ly beck skall från och med den 1 

nästkommande oktober under en tid af högst sex år bestrida 

lärarebefattningen i strategi vid sjökrigshögskolan. 

N :r 411. - Kaptenen Unger skall öfvervara de profskjut

ningar, som komma att äga rum å skjutfältet vid Gitvre 

m. m. 
N :r 412. - Krigsöfning skall innevarande år utföras med 

kustflottan, mineringsskolan och kanonbåten Svensksund 

under tiden 10- 16 augusti, kommande jämväl del af kust

signalväsendet att deltaga i denna krigsöfning m. m. 

N :r 413. - Högste befälhafvarens öfver kustflottan genom 

g. o. n :r 293/1912 p . 4 anbefallda stab skall ökas med 

en stabsauditör. 
N :r 414. - Rustning af pansarbåten Oscar II m. m. 

N :r 415.- Gemensam fälttjänstöfning med delar af armen 

och f lottan skall äga rum uneler sommaren 1912 och att 

utfärdade bestämmelser skola lända till efterrättelse i af

seende å denna öfning m. m. 

N :r 416. - kanonbåten Svensksund skall för deltagandet 

i den genom g. o. n:r 412/1912 anbefallda krigsöfningen 

genom varfscncfcns i Stockholm försorg försedd med provi

sorisk gniststation m. m. 

N :r 417. -Chefen för marinstaben och inspektören af flot

tans öfningar till sjöss jämte adjutant må såsom åskådare 

nä n-ara vid elen genom g. o. n :r 415/1912 anbefallda ge

mensamma fältt jänstöfningcn med delar af a rmen och 

flottan. 
N :r 418. - Majoren vid gener alstaben Hedengren får del

taga i kustflottans krigsöfningar innevarande å r. 

N :r 419. - Följande ynglingar hafva antagits till sjöka

detter vid marinens kadettkår: Johan Erik Samuelsson, 

Ragnar Viktor Wetterblad, Gunnar Stenström, Bror \Val

ter Thurcsson, Nils Johan Gabriel Sahlin, Akc Johan 

W ockatz, Karl Eric Ramsted t, Ove Lilienberg, Carl Oskar 

Fi.irst, Robert Waldema r Lennartz, R olf Gustaf Engströmcr, 
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Hans Henrik August Falkenberg, Fabian Nordstrand G" 

Demitz-Hclin, Kristian Herbert Elis Armand von Sydo:!a 

Klas Gunnar Broden, Ernst Herman Nils Johan H usber ' 

och ,J oh n W aldemar Angel o Lindman. g 

N :r 424. - V i cc au di töre n Hildebrand skall från och d 

den 2 till och med den 20 dennes vara stabsauditör· 
1
· h"met 

b f" ll f .. ogs e 
e a la varens ofver kustflottan stab. 

N ·r 495 M . d . t d 
· - · - armun enn en enten i flottans reserv N' l _ 

son ska ll tillhöra flottans station i Stockholm. 
1 

s 

N_ :r 426. ~ Bifall till l5aptenen Iacobis anhållan att få 

vrstas ut n kcs under si n tjänstled i O' het 

N" :r 42_7. --:-:. Instruktion bcträffand: a~ befalld skola om

bord for SJOkadetter. 

N :r 428. - L?gcmentsfartyget Stockholm skall förläggas 

under reparation. 

N :r· 429; - Kommendörkaptenen Gyllenkrok skall t j ärrst

go ra sasom ~lp.pvaktande hos Hans Kejserliga Höghet 

stodursten KHrll Vladimirovitj under dennes föreståe nd 

besök i Stockholm m. m. e 

N :r 430. - Af slag å anhållan från reservlöjtnanten Molin 

att under ett eller flera år blifva inkallad till tjänst-

gö ring vid flottan. 

4. N :r 432. - Majoren Sylvan och kaptenen Lindberg skola 

från och 1~cd de~ 21 dennes under en tid af h ögst 10 

dagar stå t ill manuförvaltningens förfogande m. m. 

N :r 433. - Löjtnanten Lilliehöök har tillåtits bära Röda 

Örnsordens 4. klass. 
)) 

5. N =.r 434. - Chefsfar tyget Drott skall k largöras för om

knng en veckas expedition m. m. 

K :r 435. - Pansarbåtarna Oscar II och Manligheten, pan

sarkryssa ren Fylgia och jagaren Sigurd skola bilda en 
)) 

)) 

)) 

)) 

eskader under befäl af viceamiralen m. m. W. Dyrssen 

m. m. 

N :r 436. - Löjtnanten Muhl skall tj änstgöra såsom kom

Jl1~nderad officer å pansarbåten Tirfing under den t id 

loJtnarrten Clevc på grund af t jänstgöring vid olympiska 

spelen ar afpolleterad från nämnda fartyg. 

N :r 437. - Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott. 

~:r 438. - D ärest till skrifbiträde i sjörullföringsexpedi-

tiOn uttages vapenför värnpliktig, denne oberoende af i 

g:- o ... ~:r ~/1?12 angifna t jänstgöringsticler ska ll inrycka 

trll tJanstgonng den 1 oktober 1912 · samt att t'll st t' _ 
t.. . t • 19 2 

' 1 a rons 

Jans ar l inskrifna, icke vapenföra skrifbiträden, 

J uli 
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skola inkallas enligt vederbörande bcväringsbcfälhafvares 

bestämmande med omkring halfva antalet till h varele ra 

af de i g. o. n :r 258/1912 upptagna inryckningsticlem a. 

5. N :r 439. - Ändring i instruktion för afclelningsch efen för 

sj ökrigsskolafclcl ni n gen. 

)) N :r 440. - Bifall till anhållan f rån chefen för kustartille

riet, gener almajoren Wrangel, att med bibeh ållande af 

befälet öfver kustartilleriet få disponera en segelbåt under 

högst 14 dagar. 

8. N :r 442. - Ä fartyg d ä r särskild mässlokal finnes upp

låten åt unclq·officerskorpralcr, skall ett exemplar af reg

lmentet för marinen del II finnas i mässen tillgängligt. 

9. N: r 449. - Medgifvit, att elen i g. o. n :r 844/1912 p. 5 

anbefallda undervattensgången och torpedskjutningen må 

uneler månaderna juli, augusti och september innevarande 

år vid Karlskrona undervattensbåtberedskap företagas en 

gång i veck an. 
)) 

10. 

11. 

)) 

12. 

N :r 450. - Vice auditören Adolphson skall fr ån och med 

den 21 dennes vara stabsauditör i hö gste befälhafvarens 

öfver kustflottan stab. 

N:r 451. - Den genom g. o. n:r 152/1902 och 802/1906 

fastställda mässvästen skall utgå ur uniformsplaggen för 

officerare och civilmilitära tjänstemän med officers vär

dighet vid marinen; samt att i mässdräkt n :r l skall 

ingå hvit väst i stället fö r mässväst. 

N :r 453. - Torpedbåtarna Castor och Vesta skola af

rustas samt förläggas i 2. beredskap och under r eparation ; 

t orpedbåtarna Iris och Thetis skola rustas för att i stället 

för Castor och Vesta ingå i kustflottan m. m. 

N :r 454. - Pansarbåten Thule skall förläggas uneler re

paration. 
N :r 456. - K aptener och subalternofficerare vid flottan 

med minst 3 å rs tjänstetid och med högst 35 lefnaclsår, 

som önska erhåll a praktisk utbildning i f lygni ng med 

aeroplan skola före innevarande juli månaels utgång till 

chefen fö r Kungl. sjöförsvarsdepartementet härom ingifva 

ansökan åtföljd af : l. läkarbetyg, angifvancle fysisk lämp

lighet, och skall i detsamma särskildt styrkas, att den 

sökande äger god synskärpa, felfria hörselorgan, felfritt 

hjärta och lungor samt oangripet nervsystem; upp gift å 

vikt och längel bifogas; 2. uppgift angående eventuella 

idrottsliga färdigheter; samt 3. uppgift angående even

tuellt befintlig kännedom om explosionsmotorer och deras 



Juli 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1912.- XXXII. 

skötsel samt färdighet såsom automobilförare, motorcyk
list eller dy likt m. m. 

12. 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 
Rysslandseskadern. 

>> N :r 461. - Å h vardera af pansarbåtarna Oden, Aran och 
W asa skall kommenderas en Stocl-::holms station tillhö
rande och till stationstjänst inskrifven men vid flottans 
sjukhus i Karlskrona nu tjänstgörande värnpliktig läkare 
hvilka läkare skola embarkera å respektive fartyg den 20 
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 den
nes 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 passa
gerare under tiden den 28 juli-11 augusti 1912. 

13. 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 befälstecken. 

15. 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 torped
båten Rigel. 

>> K :r 468. - J agaren V idar skall rustas för att i stället 
för jagaren Hugin ingå i kustflottan m. m. 

17. N :r 470. - Sedan Kejsaren af Ryssland genom Storfurst 
ICirill ombord å kryssaren Oleg till H. M. Konungen per
sonligen i nåder behagat öfverlämna en större förgylld 
pokal såsom gåfva till svenska flottan från den ryska, 
har Kungl. Maj :t i nåder bestämt, att nämnda pokal 
tillsvidare ska ll förvaras af sjöofficerssällskapet i Stock
holm. 
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19. N :r 473. - Chefen 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 nästkomman
de augusti m. m.; rustning af fartyg tillhörande skol
eskadern m. m.; pansarkryssaren Fylgia skall rustas för 
att i början af instundande 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 öfningsskeppet J arramas i 
stället för kaptenen m. m. P. H. Huitfeldt. 

20. N:r 477. - Kaptenen Huitfeldt beviljas utrikes tjänst
ledigh et för sjukdom till och med den 30 september 1912. 
N :r 478. - Musikdirektör från Stockholms station skall 
vara kommenderad å pansarbåten Oscar II under den tid 
musikkår jämlikt g. o. n:r 435 och 466/1912 är embarke
r ad å nämnda fartyg; medgifvit, att marinmålaren J o
h ansson får såsom passagerare medfölja pansarbåten 
Manligheten under detta fartygs expedition med den i 
g. o. n:r 435/1912 omnämnda eskadern. 

» N :r 480. - Vice auditören Adolphson befrias från skyl
dighet 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 Fyl
gia och signalskolan m. m. 
N :r 482. - Löjtnanten Muhl och underlöjtnanten Broms 
skola i stället för underlöjtnanterna Martin och grefve 
A. Wachtmeister tjänstgöra såsom adjutanter hos bevak
ningschefen vid den genom g. o. n :r 412/1912 an

befallda krigsöfningen. 
25. N :r 484. - Kaptenen .Hägg skall med tillfälligt frånträ

dande af sin befattning som adjutant i högste befälhaf
varens öfver kustflottan stab, vara adjutant i divisions
chefens för kustflottans II. di vision sta b under tiden 
18-27 instundande augusti. 

» N :r 486. - Reservunderlöjtnanten Hessing beviljas tjänst
ledighet under ett år från och med den 1 augusti 1912 
för idkande af utrikes sjöfart. 
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27 . N :r 490. - Alfsborgs kustartilleridetachement skall t"r 
och med den ~ näst~.;:ommande oktober till svida re ö ån 
med 1 underoff1cer vrd artiller iafdelningon och 1 kas off· · "d 1 · f under rcer v1 . mas ona. delningen. -

" N :r 492. - Löjtnanten Norlander skall tjänstgöra s' 
adjutant i ledarons af den genom g. o. n:r 41211912 asom 
fallda krigsöfningon stab. anbe-

" N :r 493. - Jämlikt nådigt bref den 25 juli 1912 k kapte C G F 1 k , ' s all . n.on . . 'a .c fra n och med den 5 nästkommande 
augustt under en t Jd af h ögst två månader stå t ill t t r~dets och chefens för kungl. sjöförsvarsdopartem:n~ s; ~~·~ogando för ~~t biträda 4_. försva rsberedningen. 

0 

" .l 49~. - LoJtnanten Krlman beviljas tjänst ledighet 
under tld~m 1 oktober 1912-31 mars 1913 för idkande af 
språkstudler i Ryssland. 

" N :r 495. - Löjtnanten Biörklund bevilj as tjänstledighet 

29. 

)) 

30. 

)) 

31. 

1. 

2. 

från sommaröfningarnas slut 1912 under omkring 7 '_ 
nader för idkande af språkstudier i Ryssland. ma 
N :r 496. - Genoralmajoren Wrangel beviljas tillstånd att 
- oberoende af gäll ande reglementsbestämmelser - under 
semest er, .m.ed bibehållande af befälet öfver kustartilleriet, 
under oforandrad adress och högst 14 dagar · ·· d . · t , . 1 san er vrs as pa ohka platser inom riket utanför Stockholm. 
N :r 497. - . Förslag till stridsberedskapsbestämmelser för 
ku~.tarhll e~·ret, som genom g. o. n:r 547/1911 anbefalldes at t 

på forsok tillämpas, skall tillsvidare lända till efterrättelse. 
N :r 499. - Bifall till anhållan att koppsgossarna n:r 127 
Lundberg och 93 P ete rsson måt t o k arlskrifvas till Stock
holms station. 
~:r 500. - öfversten Virgin beviljas tjänstleclio·het fö r 
SJukdom unde r tiden 1- 12 augusti 1912. "' 
~ : r 501. - Chefen för kustartilleriet bemyndigas att under 
t~derr. ~-12 augusti 1912 kommendera vissa officerare till 
ttllfalhga tjänstgöringar. 
N :r 502 ... - Löjtnanten Wachtmeister skall från och med 
den 5 nastkommande augusti tjänstgöra såsom kommende
rad officer å pansarbåten Oden. 
N :r 505: - Pansa rbåten Dristigheten skall förläggas under 
repara hon. 
N :r 506. - K urs för ut bildning af officerare t ill ledare af 
gymnastiköfningar skall instundande höst anordnas å 
Stockholms station enligt program, som framdeles varder 
anbefalldt ; att nämnda kurs skall taga sin början den 17 

)) 
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nästkommando september och afslutas den 30 därpå föl
jand e oktober; att kaptenen Aspenberg och löjtnanten 
Flor y skola tjänstgöra såsom instruktionsofficerare i kur
sen ; samt att följande officerare skola vara elever i kur
son : löjtn ante rna Blomberg och Enell, underlöjtnanterna 
Strömbäck, Malmqvi st , S. A. Linder, von der Burg, Alm
gren, Schulzo, W einberg, Södorhi olm, Erikson, llerlitz och 
Sandström samt 4 subalternofficerare vid kustartilleriet 
enligt chefens för kustartilleriet bestämmande. 

3. N :r 508. - Löjtnanten Braunerhielm skall vara kommen
der ad officer å pansarbåten Niord (N 0) i stället för löjt-
nanten Rosonsvärcl . 

6. ~:r 510. - Medgifv it att nwclarbotarrn i Aftonbladet R. 
Kock må under den genom g. o. n :r 412/1912 anbefallda 
krigsöfningen mod kustflottan m. m. vara embarkerad å 
det af Blå sty rkas fartyg som befälhufvaren öfver nämnda 
styrka bestämmor m. m. 

" R :r 511.. - Medgifvit att Andra försvarsberedningens le-
damöte r p roiessor N. Eden, f riherre C. C. Bonde, friherre 
J. G. Beck -F riis, yrkesinspektö ren T. Fiirst och rikselags
mannen V. Ryden, äfvonsom beredningens sekreterare, 
stadsnotarien ;;l" . Andersson; må öfvorvara elen genom g. o. 
n :r 412/1912 an befallda kri gsöfningen med kustflottan 
m. m. och elen genom g. o. n :r 415/1912 anbefallda ge
mensamma fälttjänstöfningon med delar af armen och 
flottan m. m. 

7. N :r 512. - Fastställt bosätt ningsli st a för en till artillori-
bofälhafvaron i Vaxholms och Oscar-Freclriksborgs fäst 
ni ng innovar ~ncle år öfverlämnacl motorpråm. 

, N :r 513. - Chefen för sjöförsvarsdepartementets komman
cloexpedi tio n kommendörkaptenen Sparre skall för särskilt 
u p p el r ag i afton afresa till St onungsön m. m. 

" N" :r 514. - Medgifvit, att statsr ådet m. m. friherre D. T. 
Aclelswärcl må under elen genom g. o. n:r 412/1912 anbefall
da krigsöfningon mod kustflottan m. m. vara embarkerad 
å i öfningon deltagande fartyg; ägande ledaren för sagda 
krigsöfning meddela friherre Aclelswä rcl närmare under
rättel se r om tid och plats för embarkeringen. 

, N :r 515. - Chefsfartyget Drott skall klargöras för omkring 
on veckas expedition m. m. 

, N :r 516. - Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott. 
9. N :r 517. - Amerikansk undersåte tillåtes bosöka Karls-

krona vad. 
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Aug. 9. N :r 519. - Majoren vi d kustartilleriet Fellcnius sk all så-
som ås kådare närvara vid den genom g. o. n:r 415/1912 an
befallda gemensamma fälttj änstöfningen med delar af ar
men och flottan . 

» >> N :r 520. - Marinläkaren Schrödl skall vara fartygsl äkare 
å pansarkryssaren Fylgia under dess genom g. o. n:r 
474/l912 anbefallda expedition. 

» » N :r 521. -Nämnde flaggadjutanten, löjtnanten Rudberg, 
och stabsintendentcn, marinin tendenten E. B. E. Thörn, i 
eskaderchefens fö r skoleskadern 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 marin-

)) 

ingenjörsaspirante rnas af 2. å rskl asse n t jänstgöring å flot
tans varf i Karlskrona upphöra med den 27 denn es; De 
mariningenjörsaspiran te r och elever som äro kommende
rade å jagarue R agna r, Sigurd och Wal e samt pansar
båtarna Thor och Aran skola merl elen 24 dennes afpollet
teras från ifrågavarande fa r tyg. 
N :r 523. - Mariningenjö ren Åkerm ark och marin l äkaren 
Olsson skola elen 28 el ennos afpolletteras f r ån pansarbåten 
Aran ; sk olande stabsläk aren i högste bcfälh afvarcns öfver 
kustflottan stab dä refter t jänstgö ra jämvä l som fartygs
läka re å sagda p ansarbåt; ma rinintend enten H allel en skall 
efter nedilalandet af di vi si enschefens för kustflottans II. 
divi sion befälstecken kvarstå som fa rtygs intendent å pan
sa rbåten Aran: löjtnanten C n li ssc ndorff, ·uncl c rlö jtnanten 
B rom s och marini ngenjörcn Samzclius skola el en 28 den
nes afpollettcras fr ån respckti ve pansarbåtarna Niord, 
Aran och Thor ; unde rlöjtnanten Gr0fbe rg sk all den 29 
denn es afpoll ett e ras frå n pansa rb åten Th or. 

» » N :r 525. - Instruk t ion för cskaclerchcfo n fö r skolcskacl crn. 
» » N:r 526. - E leve rna i underoff icersskolans i Stockholm 

mask i nistklass, 2. året, skola den 9 instund and e september 
samt eleve rna i unde rofficersskol ans i K a rl sk rona maski
ni stklass, 2. å ret, först den 15 samma månad embarker a å 
den ge nom g. o. n :r 474/1912 anbda lld a skolcskadern. 

» 10. N:r 529. - Den ge nom g. o. n:r 474/1912 anbefallda signal-
skolan skall förläggas å logementsfartyget Stockholm och, 
om så erfordras, j ämväl å logemcntsfa rt,Ygct af Chapman 
såsom k asernfart ,Y g. 

» » N :r 530. - Bem,Y ndigandc för chefen för kustartilleriet att 
unde r t ide n 13 augusti-30 september 1912 kommendera 
öfverstclöjtnantcn frihe rre Wrangel till fo rtsatt t illfällig 
tjänstgöri ng vid Vaxholms kust a rtillerircgemente. 
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.Aug. :}. Förorlln~nde 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 ållande af sin befattnin g såsom chef för sjö

k r i gshögskolan fön· a l t a stationsbefälha hilrebefilttningC'n 

v irl flot tans station i Stockholm. 

>> Faststälks sit uationsplan till bostall shus för unclnoffice

ran' vid O sea r-Fredriksborg. 
)) Anvisas 549 kronor 50 öre t ill bärga rl ön fö r en ~~ finska 

kustE'n b-ärgad lysboj. 

» 8. Förordnande' för kommendörC'n g refvc H. V.T. H amilton att 

nwd bibPhållandC' ~f innC'haf\"ande bdattningar uncln ti

cl C'n :1.0- 16 augusti :1.9:1 2 11ppeh åll a nufschcfsämbetet vid 

flotta ns station i Stockholm . ' 

» "M C'rld Pla s t ill stå nr l :fö r 4 tyska skoltorpedb åtar ~t t n nrlC' r 

S('nan' h ä lftE'n af augusti :1.912 besöka H älsingborg. 

» GO styck Pn sjökort (Norrköpingsbukten) f å från sjöknrtC'

\"<'l"ket utlämnil s t ill chden för ge ne ralstaben för att an

Yän das unrl e r fä lttjänstgör inga r med rlPlar af nrm(>n och 

flottan 1m der ~ ugu sti :19:1 2. 

>> » Ha mndirE'kti oncn i Söderhamn erh ål le r tillstånd att i sjö-

ka rtei·P rket k opiera en originalmätn ingskarta i skalan l: 

:WOOO öfve r Söckrhamns hamnområde' i och fö r kajbygg

nader el ä rstäcl es. 

17. Förorclnnnde för öfve rs telöjtnan ten friherre H . G. M. 

IV rangd att under innevaranrlc års regemcntsöfninga r virl 

Vaxholms kustartilll'ri regemente n ra bdälhaf\ra re för 

nämnda .rege nwnte. 

MNldelaB till stå ncl för a ndra kryssareskadern af b ri tt iBka 

f lo ttan a t t unel e r t iden 27 septe mbe r- 2 oktober 191.2 be

söka Stockholms krigsh amn. 

» T l"å ku st ar ti l! Prikallette r få nntagH s vid sjökrigsskolan 

utan hinder af fö r se nt inkomna ansökningar. 

» >> ~:a m askini st·l'n A. Stricl få r mot vissa villkor Böka in

träde i navi gationsskolas öfvnmaskinistklass. 

)) l". el . matrosen å chefsång·a.ren Göteborg B. J olla nsso n e r

h åller dt und erstöd af 200 kronor samt en hvar af f . el. 

rodda rn a Yid Höganäs li f rädclningsstation G. A. Lindclöf 

och vid V isby Ji f r ärldni ngsta t ion A. F. Prytz, f . fy rntkta

rcn vid Härnö fyrplats N . Höglund och f. d. kockC'n å 

n: r 1.4 Sydostb rotten A. WestC' rbäck 100 kronor. 

UmlPrstöd med tillhopa 2,020 kronor tilldelAs 1.7 rinkor 

d ter Yid Jotsn' rkd fln ställdfl personpr. 
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A u g. 17. Anvisas 570 kronor för anskaffning af tält för fö rsök vid 
Vaxholms kustartilleriregemcnte. 

, Kommendörkaptenen H. Krook erhål le r till stånd ntt förc
taga en resa ti ll Göteborg fö r att stud era vissa ma skin c 1· 
att användas inom sjömanskårens matinrättning. 

>> 23. Afsked bevilj as rese rvlöjtnanten A. W. Johansso n. 
>> Beslutes rörande viss k ostnadsförhöjning för åtski lli g<l 

flottan tillhörande personers vå rdande å sanato rium. 
>> Understöd tillde las f. båtsty raren .T. :J aleobsso n med 150· 

kronor ach f. roddaren K . E. Edlund med 80 k ronor. 
>> Fyrvaktaränkan K. \V . . J oh ans~on <'rhåller ett understöd af 

100 kronor. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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'!.7 . Mariningenjören af t: a g raden T. G. Xystedt erh å lle r ,tf_ 
sked med pension. 
Marinläkarna af 2:a graden G. ]j]j C'n ro th och K . V. A. 
Bo i w i erh ålla kaptens värd ighct. 

>> Fullmakter för A. Larsson. W. E. Wemstedt och F. A. Alm 
rot h att var a marinläkare af 1: a g radE' n vid ma rinl äkar
kåren i flottans reserv. 

>> Kapten en vid kusta rtill e ri et J. C. C. Krus<:' er hålle r af
sked med pension. 

>> Fullmakt fö r K. O. J . B roman att nra kapten Yicl ku st
artilleri et. 

>> D:o för K. \ T. A. Gyllencrcutz att vara löj tnant Yid rl: o. 
Resolut ion å lön för k aptenen vid kustartilleriet G. A. 
Petersson. 

>> Medicine kandidaten C. A. G. W åll g ren f å r sök a och <' r
håll a ma rinläkarsti pendi atbefattning utan hinder af att 
han ej fullg jort fö reskrifve n tjänstgöring i fred stid i be
värin ge n. 
Skeppsgossen n:r 86 Roslu nd får k a rlskrif vas ehuru l1 an 
icke uppn åt t därför stadgad ålder. 
Skeppsgossen n: r 79 H. A. P etersson e rhåll0r s i lhc rmcdalj 
af 8: e storleken med inskri ft , För berömliga gä rninga r, . 
Förordn ande fö r G. A. Stua r t att unel er den 28 >w gusti 
1912 uppeh ålla <'xpcdi tionschcfsämbctct i sjöförsnl rsdrpar
tementet. 
Komm endörkaptenen af 1 :a graden vid K1.1ngl. flottan 
A. W. Larsson e rhåller afsked med pension . 

>> Fullmakt för frihe rre U . C. K:so1,1 Sparre att Ylll'a kom
mendörkapten af 1: a graden vid Kungl. flottan. 
D: o för I . P. B. No rman att vara kommcndörkaptrn wf 2 :a 
g raden vid d:o. 

K. Br. 1912. - XXI. 

Aug. '27. l~csolution å lön fö r kommendö rk aptenen af 2:a gradE'n 
Y id 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 erhåller 
genom fy llnad i innchafl'andc lön kaptens lön i 1:a 
k lassrn. 

:JO. 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 läkarv å rdens bestridande vid Få rösund s 
kustposition under semester och tjähstledighet för m·cli 
narie läka ren därstädes. 

>> KostnadE'rna för en tysk öfvermatros vårdande å Vax
holms kusta rt illeriregementes sjukhus få bestridas af 5 :<' 
H. T :s ans lag ti ll ext ra utgifte r. 

>> >> Afskcd få r meddela s 2:a k lass sjömannen vid 5:e matros
komp"wiE't n :r 458 E. R. Johnsson. 

>> Anvisas t illhopa 1,522 kronor 6 öre såsom flyttn in gshjälp 
ti1l åtskill iga officerare vid kustartille ri et. 

>> Kristianopels lotsplats skall indragas fr ån och med den 
t oktober 1912 och lotsledförteckningen för Bergqvar a 
lotsplats skall från och med samma dag erhålla än drad 
lydelse. 

Anv isas högst 1,500 k ronor t ill förhyrande af en motorbåt 
Eö r Alfsborgs kustart illeridetachement 

:Sept. 6. Anv isas 1.525 kronor fö r anskaffning af 1,100 exemplar af 
>> Gymnast i k- och idrottsinstruktion föt· armen och ma 
rinen >>. 

Anvisas högst 8,000 kronor ti ll förrättand e af inspektions
skjutningar med personal vid Vaxholms och Karlskrona 
kustar ti ll eri regementen. 

,, " Bifalles gjo rd f ramställning om uppsättande af 2 anknyt-

)) 

)) 

)) 

n inga r t ill rikstelefonapparat i chefens för kustartilleri
et chefsexpeclition. 

>> .tUsked fr ån krigstjänsten beviljas korpralen vid 5 :e Illa
t roskompaniet R. H. Holmg ren. 

>> Fyra f . d. roddare vid lifräddningsstationer erh å lla under
stöd med tillhopa 380 kronor. 

>> Underst öd med 100 kronor tilldelas en h var af fyra änkor 
efter vid lotsverket anställda personer. 
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Sjömannen E. A. Pettersson får, ehuru undNå rig, i nskrif
vas såsom värnplikt ig. 

ResJutes rörande Yissa officerares vid ku sta rtiJJ cri c' t del
taga n d P i. a rmrn s fälttjänstöfningar den 30 sept .- 6 okto
be r l91:Z. 

OppPt brcf på afskc'rl för to rpedingenjörort .T. G. Lind
mark med till stånd att knu·stå vid mariningonjörkår·cn i 
flottans resc'rv. 

A.fsked bevilja s lli<Hinläkarno af 2:a grncl en vid mnrinlä
karkåren i. f lottan s l"l'SOl"l' M. Asplund. 

Beslutes rörand e m ässlokaler för officerare vid skepps
gassoldron i. Marstra nd. 

Resestipentli.um å 500 kronor tilldelas en marinläka ro för 
att unele r en m ånad i Danmark och Tyskl and studera mag
och tannsjukclomnr. 

Regemcntsskri!Y a rcn O. M. Lonnman erhålkr pension från 
och med den l H ugusti l9j 2 till ett belopp af 2.800 kro
nor årligen. 

» Y nglingPn T. O. Chi n ton får söka inträde i sjökrigss kolan 
utan hindPr af att han öfv0 rskridit staclgarl maximi ålder 
för sådant inträde. 

» lieslutes röra n el e orsättni.ng till vika rio för skep}1Sgosso
läraron G. Sandström under tjänstledighet . 

» ~a.Yi.gation sskolcförestånclaron J. P. Elhe rson c rhi\ller af
sked med pension. 

Vicl sjökarte,·orkot f å r från och med år 191:3 förordnn s on 
bokförare nwd månatlsarf,•odo beräknadt c' ftPr 2,500 kro
nor för å r. 

>> 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 rhåller C' rsätt
ning mNl 80 krono r fö r förlust till följd af intrå ng i fi ske 
genom ku steskaderns skjutöfningar. 
Beslutes rörande vakthållning å kasernfa rtyget Xorr
köping. 

14. D:o röramk rese- och traktamentsersättning för en offi
cer och C' n rna r i n el i rektör uneler kommendering t ill Dan
lll<H"k för att öfvonara prof med en för dan sk. ~l sbttc' n be
ställrl uncler·\'Htil'n sbåt. 

G. O. j912. - XXXVII. 

Au g. 10. ~:r 531. - Ofvcrsten Virgin be viljas t jänstledighet för· 
sjukdom uneler ticlen de n 13 au g usti-30 september 1912. 

» j :Z. X :r 532. - K aptenen vid Kungl. kustartilleriet A. G. W i-
bom skall från och mod morgondagen till och med den 14 
niistkommandc september med bibehålland e af innehaf
vande tjänstebefattning st å till marinförvaltningons för
fogande 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 augsuti 1.91.2 f å idka 
utrikes sjöfart. 

>> 1.3. K:r 535. - Torpedbåten Astrea, bemannad fr ån flotta ns 
vad i Karlskronn. skall uneler erforderlig tid i höst stå 
till marinfön·altningens förfogande för utför a nde af vissa 
försök m. m. 

, 1.6 . K :r 539. - :Marinläkarkurs skall innevarande år a nordnas 

)) 

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 jänstgöra såsom lärare i sjökrigets kirurgi och att såsom 
lärare i racliografi samt nava lhygien och i.Jaktcriologi 
skola komnwnde ras henne marinläkare vid marinläkar
kåren i flottans rese n ; att uncl en·isningen hva rj c helgfri 
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. Karolinska institutets hygienska laboratorium kl. 
12-3 o. m .: att kursens d ever skola uneler ti<l en mollan 
fö r- och cft:o rmicldagslcld.io ncrna bosöka hufvu<J stacl cns 
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 bråck, 
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 
flygning med aeroplan. skola lända till efte rrä t telse jänwäl 
beträffande kaptener och subalternofficerare vid kustar
lilleriet, hvilka önska e rhålla ifrågava ramlc utbildning. 
mod den skillnad, att ansökan om flygutbildning skall af 
kustartilleriofficer ingif,,as till chefen för ku startilleriet. 
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·Aug . Hl. N: r 54.1. - Med än el r i ng af g. o. n: r 506/.1912 skall j n gen of-
f ice r från kustartilleri et kommender as till den genom g . o. 
anbefall dA gymnastikkurson. 

" » N :r 542.- Bemyndigat ch efen för Vaxholms kustartilleri
regemente att under en tid af högst en Yecka under instun 
dande september månad kommenelera sju rege mentet till
hörand e hornblåsa re ti ll tjänstgöring vid Fårösunds kust
a rtill e ri detachemang m. m . 
X :r 543. - Löjtnanten Mu hl bevil jas ut rikes tjänstled igh et 
för häl sans Yårdande uneler tiden 1 oktober 1912- 15 april 
1913. 

» » K: r 544. - Underl öjtnante rn a Beekma n och Thola n der 
skola från och med de n 1 nästkommande oktober tmcler 
ett [n· med undantag af dc tider, då clc på grund af utfär
(lad generalorder crb å llit annan kommendering tjänstgö rA 
för öf ri g t jänstgörin g. den förre å Stockholm s station 
och den sena re å J{ a rl skrona station: stationsbefä lhahA
ren i Stockholm sk all i mån af ti ll gån g f rån och med 
clC'n 1 nästkommande oktober under ett år ställa 3 å sta
tiont'n tjänstgörande officerare, h elst af löjtnan ts grad, 
till chefens för m arinstaben förfogande. 

~ " N :r 545. - Kaptene n Blom skall, fö r vidtagande af erfor 
derliga fö rberedande åtgärder för inneva rand e å rs s ig
nalskola, från och med den 28 dennes till ticlen för 
nämnd a skola s början tjänstgö ra å Karlskrona station. 

" N: r 546. - Två tysk a unelersåtar tillåtas besök a Karls
krona vari. 

)) )) 

)) 17. 

)) )) 

N :r 547. - Bemyndigat chefen för Vaxholms kusta rtilleri
regmente att kommende ra en honom underlydande under 
office r att vid telegraf verket s undervisningsanstalt i 
Stockholm genomgå el en kurs för utbildning af manliga 
t elegraftjänstemän, h vilken tager s in början el en 2 in
stund a nde september. 
~: r 548. - Tillst ånd för kommendörkapten en Gyll enkrok 
att bära riddartecknet af S :t Annaorden, andra kl assen, 
och för kaptenen O. E. Lybeck att bära riddartecknet af 
Dannebrogsorden. 
X :r 549. - Bemyndigat chefen för V axholms kust a rtill e ri
regemente att bevilj a vä rnpliktige n:r F 540 " f,, Tra n a 20 
dagars tjänstledi ghet f r ån och m ed denna dagen. 
N :r 550. - Följ ande m arinläkare af 2. gr. och m a rinlä
karstipendiater skola vara eleve r vid den marinläkarkurs, 
som jämlikt g. o. n :r 539/1912 kommer att el en 1 nästkom-

i-\. u g. 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 
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manclc ok tober t aga sin bö rjan i Stockbolm , nämligen: 
rn arin läkarn e af 2. g r. Olsson , Elandc r, ·Backman och 
vVildner, ma ri nläkarstipencliaterna Ceclcrberg, Bo11ing, 
]{ndberg. Camitz och Brciclc; skolande dc den 1 oktober 
kl. 12 miclcl . anmä la sig i Stockholm hos mari nöher
läk a ren . 

17. N:r 551. - Följ a nde torpedbåtar skola uneler ticlen 11- 21 
september innevarande å r stå ti 11 vederbörande regements
ch efs elle r cletachC'mentsbefälhafvares vid kustartillm·il't 
fö rfogande nä m Jigen: Plejad och Pollux Y id V nxl10lu1s 
kustartilleri regementes hufvudstation, Bris och Gonclul 
Yid Karlskrona kustartille riregementes hufvurlstntion, 
samt Meteo r vid Alfsborgs kustartillericl etachement ; att 
cle nuYarande fartygscheferna å P lejacl , Pollux, Bris och 
Meteor skola bibehålla ch efsskapet å ifråga.varandc tol·
pccl båta r und e r dessa expedi tio ner; att löjtnanten Koch 
ska l l Ya ra fartygschef å torpedbåten Gonclul under sagda 
c'xpecli tion sa mt hissa sitt befälstecken elen 10 sep to mbC'r 
m. m. 

)) 

)) 

19. 

)} 

22. 

23. 

N : r 552. - Til l ägg t ill instruktion för b ögste befälh afnt
rcn öher kustf lottan. 

~ : r 553. - Rustn ing af fartyg m. m. 

N :r 555. - Inspektion af mineringsskolan skall fö rrättas 
af inspek tö ren af flotta ns öfni ng ar till sjöss med början 
den 23 denn es. 
N :r 556. - D en i reglemente för marinen del I § 23 om
fö rmälda befordringskommi ssionen sk all sammanträda i 
Kungl. säjförsvarsdepartementet den 26 inneva raml 0 mu
nad kl. 12 miclcl. 
N:r 558. - Bifall till högste b efälhafvaren~ öfver l;ust
flott an a nh åll an att få utfärda närmare bestämmelser an
gående el en öfverflyttning af underbefäl och m eniga, hvil
ken p å gr und af g. o. n :r 474/1912 bör äga rum mellan 
pansarbåtarna Aran och Oden unele r loppet af elen 27 
augusti. 
N :r 563. - Torpedbåten Iris skall afgå till Karlsk rona 
samt därstädes afrustas, afmönstras och förläggas i 2. Le
r edskap m. m. 
N :r 564. - Underlöjtn an ten Broms ska11 vid tekniska h ög
skolan instund ande höst börj a genomgå andra årskursen 
af fackskola för elektroteknik i enlighet med här bifogade 
lä roplan. 
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~'"Ug. 23. )J :r 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 be
sättningslista jämlikt g. o. n:r 353/1912 ökats, skall före 
sagda p ansa r båts utgång ur kustflottan embarkera å pan
sarbåten Aran , ägande högste befälhafvaren öfver kust
f lottan att anbefalla erforde rligt utbyte mellan ifråga
varande pansarbåtar af å dem enligt besättningslistan 
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 ifråga
varande kår må inlämnas till och med den 25 instun
da 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 tor
ped kryssaren .Jacob Bagge unrror dess genom g. o. n:r 
474/1912 anbdallrla expedition i stället för kommendör
kaptenen N orma n; löjtnanten O berg 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. skeppsgossoafrlelningen med 
början den 6 nästkomman<ie september. 

>> )J :r 576. :___ Med ändring af g. o. n :r 293/1912 p . 6, skall 
afdelningschofon för 1. skoppsgossoafdelningen nedhala 
sitt befälstecken den 7 instundande september. 

28 . N : r 580. - Kommendörkaptonen Gisiko skall från och 
me·d den 1 instunrlamlo oktober tillsvidare vara afdel
ningschef för mobiliseringsafdelningen i marinstaben. 

" ~:r 582. - Underlöjtnanten Broms skall från och med 
den l nästinstundande september tillhöra Stockholms 
station. 

Aug. 

)) 

)) 
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)) 
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30. 

31. 

3. 
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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 ge
nom g . o. n:r 474/1912 p. 4 anbefallda signalskolan i stäl
let för kaptonen Blom. 

~:r 590. - Fastställd t program, som skall lända till ef
terrättelse i den genom g. o. n:r 506/1912 anbefallda kur
sen för utbildning af office rare till ledare af gymnastik
öfningar. 
~:r 591. - Kommendering af officerare och ved erlika r 
i genom g. o. n :r 553/1912 anbefallda staber eller å till 
rustning anbefallda fartyg. 
X :r 592. - 5 gnistmatroser, tillhörande Stockholms sta
tion, skola från och med den 14 dennes till och m ed den 
15 instundande oktober stå till fältte legrafkårens förfo
gande för utförande af försök med af elektriska aktiebo
bolaget A. E. G. tillhandahållen gnisttelegrafmaterieL 

N :r 593. - Chefen för den genom g. o. n:r 474/1912 an
befallda signalskolan skall innehafva befälsrätt öiYer sko
lans 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; kapte
tenon Wibom skall vara lodare för kursen m. m. 
!-J :r 595. - Afslag å löjtnanten E gerströms anhållan om 
utrikes tjänstledighet för ryska språkstudier. 

6. ~:r 598. - Torpedbåten Iris skall förläggas uneler repa
ration. 

9. N :r 600. - Marinintendenten Browall skall för aflämning 
och redovi sning af de utaf honom såsom intendent vid 
skeppsgossekåren i Marstrancl omhänderhafda uppbörder
na kvarstanna i Marstrand under så lång tid af instun
dande oktober månad, som för if rågavarande ändamål 
erfordras, dock högst till och med den 14 i sagda månad. 

>> 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·taplar eller hornblåsare, tillhöran
de flottans station i Karlskrona. 
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:Sopt. 10. X :r 604. - Kaptenen Lybeck skall för särskilclt uppdrag
till och mccl den 21 dennes tjänstgöra i inspektö rens för 
dc genom generalorder denna dag mobiliserade truppför
banden, 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 transport
och båtmatPricl skall från och med elen 23 denn<•s unrler 
crforderlig tid stå till vadschefens 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 naYal
hygiPn: marinläkarstipPncliaten B n· ide skflll afgå fri'111 
sin genom g. o. n:r 550/1912 anbefallda kommendering så
som 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 sta
tions va rf uneler inseende af vad schefen; Såsom leda re för 
kursen skall tjänstgöra elektroingenjören 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 fält
tj 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 kustar
tille ri et Rosborg och löjtnanten vid kustartille riet Ruben
son 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 hau
bitselivisionen m. m. 

>> N :r 614. - Kaptenen Simonsson skall med elen 15 dennes 
af gå från sin genom g. o. n :r 301/1912 anbefallda kom
mendering som chef å undervattensbåten Hvalen; sko
Jande chefsskapet å sagda undervattensbåt från och med 
den 16 dennes öfvertagas af unelerlöjtnanten K. G. Ha
milton; kaptenen Simonsson och marindirektören af 2 :a 
gr. i flottan Richson skola afresa till Köpenhamn i så 
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god tid, att de därstädes kunna från och med elen 17 den
nes 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'rnents
öfningar med personal af Vaxholms och Karlskronn kust
artilleriregementen 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 Dan
mark och Tyskland för att därstädes idka studier i enlig
het med dc föreskrifter, som af marinöfve rläkarun med
delas. 

)) 

17. N :r 621. - Mariningenjö1·en Zetterström ska ll stå till rna
rinförvaltningcns förfogande för att vid Kockums meka
niska verkstad i Malmö biträda vid öfvervakancle af bygg
nadsarbetet å därstädes under byggnad varande unclcrvat
tPnsbåtar m. m. 
N :r 622. - Den i reglementE' för marinen del I § 23 om
förmälda beford ringskommisionen skall sammanträda i 
K ung l. sj öförsvarsclepartemen te t elen 21. in nova ra n de må
nad kl. 1.2 micld. 
N :r 623. - Medgifvit att Kungl. telegrafstyrelsen må be
ordra t re telegrafassistPnter samt elen hos styrelsen an
ställda m il i t ä ra ss i stenten att deltaga i elen kurs för ut
bildning af gnistoffice rare, som jämlikt g. o. n :r 594/1912 
skall anordnas Yicl :Stockholms station uneler ticlen 17 sep-
tcmber-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 an
befalld 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 
m. 111. 
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Sept. :21. X:r 631. - KornnlC' nclören af Klint skall f r~ n och med elen 
15 instun rlancl c oktober tillsYiclare uneler den tid kommen
dörkaptenen Spa r re p å grund af genom g . o. n: r 481/1912 
anbefalld sjökom mendering iir förhindr ad att t jänstgö ra 
såsom clwf för s.iöfö rsYarsdeparte mentcts kommandoexpe
dition. bestrid A nämnda t.jän stebcfattning ; komnwn!lören 
Hamilton skall f rån och med den 12 instunclan rk oktober 
tillsvidare unel e r el en tid komnwnclören af Klint på grund 
af of,·anståc nclP är förhind rad att tjänstgö ra s~som clwf 
för uncl eroff ict' rS- och sjömanskårema i K a rlskrona , bc
stri el a nä m n d a t j än s te befattning. 

)) 

)) 

)) 

)) 
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K :r 632 . - Till ägg till instruktion för eskarle rchcfC'n för 
skoleskacle rn. 

>> X:r 633. - LöjtnanlC'n P alm skall tjänstgö ra såso m upp
vaktande hos chefen för 2. brittiska kryssareskadern, kon
teramiral en s ir George \Van cncler, unel er nämmla eska
ders besök i Stockholms 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 in
Ya r ande hijst m. m. 

>> N :r 637. - S0x musikkonstaplar ellC'I' såsom hornblå sa re ut
bildade ekonomikonstap la r ellPr hornbl åsa re, ti llhöranrlc 
flottan s sta tion i Stockholm, skola kommeneleras att ut
öher bPsä ttn in gslist a n va ra embarkerade å p a n sa rb i'iten 
Oden f rå n och med den 27 dennes t ill och med dc' n 3 in
stundande oktobe r. 
~:r 638. - Vid Stockholms station tjän stgöranek värn
pliktiga teknikP r skola 6 uttagas för unclerbefälsutbilcl
ning, samt att dc sålunda uttagna skola fr ån och med 
·den 1 nästkommando oktober vid Karl skrona vads ingcn
jördepartrment erhålla clf'n förberedand e utbildning, so m 
kan anses erfo rderlig, på det att dc efter genomgången 
und erbefäl skurs å pansarkryssaren F ylgia under detta far
tygs genom g . o. n:r 474/1912 anbefallda t'xpeclition m å 
kunna tjänstgö ra ombord i stället fö r mask i ni stC' r. stam. 

>> X :r 639. - Rrse rYlöjtn anten Grönhagen beviljas t i llstånrl 
a t t unel e r ticlen 1 oktober 1912-30 sPptem ber 1914 vistas 
utrikes. 

:25. K:r 640. - Kapten en Ornbe rg skall tillsvidare tjänstgöra 
så om adjutant i inspektören s af flottan s öfningar till 
sjöss stab: kaptenen Stackell skall f rån och m P el el e n 1 
näskommande november tillsvida re tjänstgö ra såsom iilcl ste 
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artilleriofficer i Stocl<holm; löjtnanten L åft rn an ska ll ef
ter afslutanclet af nu pågående sjökommendering t ill och 
med elen 30 april j913 tjänstgö ra i marinstaben: löjtnan
ten Rosensvärd ska ll i stället för löj t nanten 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 torped] ä ra vid underofficersskolan i 
Stockholm: unel e rl öjtnanten von Schoulh skall fr å n och 
1lled elen 1 nästkommand e oktober tillsvidare t.iä11stgöra 
vid skeppsgossekåren i :Marstrand ; samt att unclPI'l öjtnan
t en Mörner sk all afgå från sin anbefallda t jänstgöring 
vid skeppsgossPkå rcn i :Ma rstrand. 

Sept . ~5. X :r 641. - Kaptenen Grafström sk all. för u tföran de af 
förarbeten bPträifancle pansarkryssa ren F ylgias förestå
ende expedition . den 29 instundand e ok tober inställ a sig 
i Karlskrona; ext ra mariningenjören Göransson ska ll, för 
a tt följa utrustningsar beten och prof å pansarbåta rna 
Svea, G ö ta och Thule, från och med d P n 28 in st u nclancle 
oktober till och med elen 3 därpå följand e november tjänst
göra å flottans vad i Stockholm. 

" » N :r 643. - Extra mariningenjörerna Böös och Holmberg 
skola fn'tn och med den 1 inst undande okt ober tillsvidare 
ti llhöra flottans station i Karlskrona 

" :!6. ~:r 645. - Komm cnclörkftptenen Lilj encr antz sk all med 
utgången af innevarande månad frånträd a befattningen 
såsom chef fö r 1 O. matros- och 2. ekonom i kompanierna 
m. m.; k aptenen Meister skall från och med den 1 i n
stundande oktober tillsvidare vara chef för 10. matros
och 2. ekonomikompanierna. 

, » ~:r 647. - K a nonbåt('n s,·ensksund ska1l fö rläggas uneler 
reparation . 

'' >> N:r 648. - RPscrvlöjtnanten Melin bevilja s tre å rs t jänst
ledighet fr ån och med den l oktober 1912 för idkande af 
utrikes sjöfart. 

)> :!7. ~ : r 650. - Kanonbåten 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 ma r i nförY a ltningcn tjänst
görande officer må å t id, som ämbetsvP rkct äge r bestäm
ma, afrcsa t ill Köpenhamn för besiktning af ord e rapp a
ra ter m. m. 

)> :28. N:r 652. - :Marinläkaren Dalsjö skall tillsYida rc tillhöra 
flottan s sta tion i Stockholm. 
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N :r 653. - Marinläkarstipendiaten SjögrPn skall vant elev· 
vid den genom g. o. n:r 539/1912 anbefallda marinläkar
kursen. 
N :r 654. - Underlö jtnanten i flottan grefve Mörm·r be
viljas tillstånd att under två år från och med den 1 no
vember 1912 vistas utrikes. 
N :r 655. ·_ Bifall till e n af Karlskrona stationsbefä lhaf
vare öfverlämnad anhållan från chefen för skeppsgosse
kåren i Karlskrona att fyra namngifna skeppsgossar 
måtte få karlskrifvas ti ll 2. klass sjömän, oaktadt före
skrifven tjänstetid till sjöss ej fullgjo rts. 
~ : r 657. - Kaptenen friherre Gyllenstierna beviljas fem 
månaders tjänstledighet från och med den 1 december 
1912. 
~:r 661. - Löjtnanten Angelin beviljas tjänstledighet 
under tiden l oktober-14 november 191.2 för spr åkstudier. 
X :r 663. - Chefsfartyget Drott klargörps för omkring en 
veckas exepedition 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 nunin
staben. 
)l :r 666. - Marinläkaren Kuylenstierna skall från och 
och med den 1.6 dennes till och med den 15 nästkommande 
november tjänstgöra såsom läkare vid Alfsborgs kustar
ti lleridotachemang. 

>> ~:r 667. - Medgifvande för löjtnanten vid kustarti lleriet 
\Vulff att undergå kompletteringsexamon i fysik i sjö
krigshögskolans allmänna kurs den 30 dennes. 
N :r 668. - Bemyndigat chefen fö kustartilleriet att kom
mendera en honom unelerlydande kapten såsom tillfällig 
förstärkning af sin stabspersonal fr ån och med elen 14 
dennes intill innevarande års utgång. 

~~- ~:r 669. - De genom g. o. n:r 591/191.2 till tjänstgöring 
i afclelningschefernas för Karlsl.;:rona och Stockholms rc
luytafdeln ingars stabe r kommenderade flaggadjutanterna 
och stabsintendenterna skola för utförande af erforde r
liga 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 signal
skolan skall afslu tas med el en 16 dPnnes. 
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4. N:r 672. - Jagaren Viclar skall, så snart dess närnro· 
Yid skoleskadern icke längre erfordras, utgå ur nämnda 
eskader , afgå till Stockholm samt afrustas, afmönstt~::: 

och förläggas i 2. beredskap. 
N :r 673. - Marinläkaren Asplund skall i stället för lll>l

rinläkaren Hultgn~ n vara fartygsläkare å chefsfartyget 
Drott under dess genom g. o. n :r 663/1.91.2 an bcfa Il da 
expedition . 

5. )i:r 675. - Bifall t ill anhållan från Stockholrns stations
befälhafv: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. 

8. N : r 680. - Instruktion för chefen å pansark ryssa ren 
Fylgia. 

9. 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 . 

lO . 

)) 

)) 

N :r 684. - :Mcclgifvit, att stationshefälhafvaren i Stock
holm må beordra en korpral vid 2. eldarkompaniet at t ge
nomgå kurs i skötsel af Dieselmotorer vid aktiebolaget 
Diesels motorers verkstäder m. m. 
X:r 685. - Inspektion af skoleskadern skall af inspektö
ren af flottans öfningar till sjöss förrättas unde r erfor
rlerlig tid med början den 1.8 dennes. 
:\:r 686 . - Torpedbåtarna Rigel och n:r 85 skola for -
!ägas unclPr rPp:uation. 

11. X :r 688. - MarinunderintPndcnterna Jacobson, Dalmark 
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 befatt
ningar, nämligen : mariminderintendente rna Jacobson och 
Dalmark såsom biträdande intendenter å räkenskapskon
toret i Stockholm, och marinunderintendenten österdaL 
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såsom biträdande in tendent å räkenskapskontoret i Karls 
krona. 

11. N :r 689. - Reservunderlöjtnan terna Salomonsson, Ekman, 
Boyton, Gustafsson , Samuelsson, Myr en, Holmberg, Olsson 
och Schwieler sk ola tillhöra flottans station i Stockholm 
samt reservunclerlöjtnantema Wil;:ström, Akerberg, Sjö
str and, Bosc, Crafoord, J osofsson, Sjöholm, Nordin , Soot
Tisell och Knutsson flottans station i Karlskrona ; att af 
af of van n ä m n d a rese rvofficerare reservunderlöj t n an tern a 
Wikström, Akorbc rg, Sjöstrand, Crafoord och Josefsson 
och Xorclin skola fullgöra dom åliggande t jänstgörings
skyldigbet vid ku st artilleriet och öfriga vid flottan. 

12. K:r 693 . - Mcdgi fvand<' för direktören för danska ma
rinens sk eppsbyggn ads- och maskin väsen I. C. Tuxon att 
under innevar and e m ån ad besöka vadvet vid f lottans sta
tion i Karlskron a för att bese clänarandc etabli ssemang 
och anläggninga r i land och de upplagda fartygen, jagare, 
torpedbåtar m. m. 

>> K :r 694. - Undervattensbåtberedskap skall tillsvidare från 
och med den 15 dennes anordn as vid Stockholms station; 
kaptenen Simonsson skall tillsvidare und er kaptenen 
J acobis tjänstledighet , m ed bibehållande af innehafvande 
tjänstebefattning vara chef å und ervattensbå ten I-Ivalen 
m. HL 

14. X :r 695. - FöljandP officerare skola under innevarande 
arbet sår i sjökrigshögskolan Ya ra repetitöre r därstädes, 
nämligen: kapton en Tam m i teknik, löjtnanten W r angel 
i strategi och Wijkmark i fysik. 

» N :r 696. - Kanonbåten Urd skall utgå ur s koleskadern 
samt afgå ti ll Karl skrona , nfrustas, afmönstra s och förläg
gas i 2. beredskap . 

» K :r 697. - Underlöjtnanten Mörner bevilj as tillstånd att 
under tid en 19- 31 oktober 1912 vistas utrikes. 

>> K :r 698. - Rese!'\' löjtna nten Lindblad beviljas tillstånd 
att und er e tt å r från och m ed den 1 november 1912 idka 
utrikes sjöfa rt. 

16. X :r 700. - Den i r eglemente för m a rinen del J § 23 om
förmälda befordringskommissionen skall sammanträda i 
Kungl. sjöförsvarsdepartementet don 22 i unevarande må
nad kl. 12 midcl. 

>> N :r 701. - Gnistfartygen Rota och Skulcl öhodöras till 
och benämnas kanonbåtar. 

<(lk t . 

.., 

G. O. 1912. - IL. 

16. N :r 702. - R cs<'J'Yund<'rlöjtnanten H:1dd orf be \·ilja s ett 
ttrs tjänstl edi ghet fr å n och med den 25 ok tobe r fö r id 
kande af utrikPs sjöfa rt. 

18. N :r 704.- För utbildni ng t ill nedannämnd a y rk(·'sgrena 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 lyHa s till ;) å rots kurs och H. kh1 sscn och 
hvilka bt>räknas ntt bösten 1913 uppfyll a för k a rl skrif
ni ng stadgade fonlri ng ar: att sPelan af ofvannämnda 
skeppsgassa r e nli g t YeclPrböranrlP stati onsbdälhah aros 
bepröfvand c e tt mindre an tftl ut tagits f ör utbildnin g till 
okonomimän. d<' å terst ående skola ut bildas så lund a : af 
Karlskron a stat ion tillhörande skeppsgossar: omkrin g 45 
o/o till artill t> rim a trose r: 30 % till sig nalmatroscr: 25 o/o 
till torpedm atrose r: af Stockholm s sta t ion tillhörande 
skeppsgossar: omkring 15 % till minmatrose r och de öf
riga den ona hälften till :1rtille ri- och den andra till 
signa lmatosor : :1tt, oberoende af bestämmolsen i g. o. n:r 
557/1910, af dc skeppsgossar. som tillhöra skeppsgosse
kåren i K a rl skron a och utbildats till torpedmatroser om
kring 50 % vid karl skrifningon hösten 1913 skola tilldelas 
Stockholms station m. m. 

)) 

18. 

)) 

21 . 

N :r 705. - J\omm ondörPn von Kru se nsti e rna . k ommon
clörkaptenerna Engström . i\orsPlius och Lilj enc rantz skola 
såsom censore r öfvt> r vara den sjöoffice rsexamen. som elen 
22 och 23 clcnn<'s kommer att äga rum i sjökrigsskolan; 
Majorerna yon 8chinkel och J\:py skola såsom cen
sorer öfvervara den kustartillori office rsexam en. som elen 
23 denn es kommer att äga rum å nyssnämnda plats. 
-:f:r 706. - Till stånd för kommendörkaptenen Wacht
meister att biira Jwmmendörstccknet. 2. kl. , af Leopold 
U :s orden. 
K: r 708. - Mcdgifvits, att Mr Archibald J ack Campbell 
för inhämtand e af vissa upplysning ar m å uneler högst 
fjorton daga r af inneva rand e oktober och nästkommanclP 
noYember m ån ade r besöka va rh et Yid flott ans station i 
Karl skrona m . m. 
K :r 710. - Ohe rs ten Vi r gin beviljas tjänstledigh et uneler 
tiden 19 oktobc r- 18 decembe r 1912. 
K:r 710. - Marinintendenterna Pravitz och L åftman skola 
unele r instund ande läsår. med bibehållande af i nnehafvan
de befattningar, tjänstgöra såsom inofrmationsintondenter 
i uncleroffict>rsskolans ekonomiklass. don förre i Karls-
krona oc 11 dPn spnaro i Stockholm m . m. 
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Okt. ~1. 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 pan
sarbåten Svea elen 7 nästkommande januari m. m. 

•>·> N: r 714. - Moclgifvi t att korpralskolans kurs för under
vattensbåteldare inneYaranclo vinter må pågå intill dess 
undervatten sbåtskola omkring elen 1 nästkommande maj 
tager sin början. 
;\:r 715. - Meclg ihit. att chefen för kustartilleriet må 
oberoende af g ä llanclo fö reskrifter på försök ti ll svidare 
anbefalla tillämpanclet af i hans stab utarbetade »Be
stäm molser för utbildningen vid kustartilleriets artilleri
afclelning uneler åren 1911 och 1912.» 

>> » ~ : r 716. - Ä nedanstående jagare och torpedbåtar skola 
i besättningen ingåonde unelerofficerare och manskap tills
vidare vara komnwnclerade, nämligen: jagarna Mode, 
Magne, Vale oc h Vielax samt torpedbåta 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 ut
examinerade unelerlöjtnanterna vid fl ottan skola genomgå 
befälskurs å Karlskrona och Stockhoh~s rekrytafdelnin 
gar m. m. ; kaptenerna Bjurner och Sylvander skola tjänst
göra 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 pansar
båten Manligheten och torpedkryssaren Jacob Bagge afgå 
till Karl skrona stat ion och att eskaderchefen med skol
c•skaclerns öf ri ga fartyg skall afgå till Stockholms station 
m. m . 

» :23. ;\:r 721. - Tnstruktion för afclelningschcfcrna för Karls-
krona och Stockholrns 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 
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