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K Br. 1913. - XXV. 

Hl. Mästerlotsen J. P. ölin samt lotsförmannen C. J. Ahlin 
och fiskaren A. Ahlin erhålla d:o d:o d:o. 

:2:2 . Tre ryska eskadertorpedbåtar få besöka Stockholms krigs
hamn den 22 september 1913. 

:26 . Löjtnanten vid Kungl. flottan E. A. G:son Uggla erhåller 
sökt avsked med rätt att såsom lönlös i flottan kvarstå. 

>> Resolution å lön för mArinunderintendenten B. G. A: son 
Dalmark 

>> Förordnande för kaptenen A. E. E. Hagens att vara maga
sinskontrollant uneler år 1914 vid flottan s station i Karls
krona. 

Beslutes rörande övningar med marinens flyglJåt:u. 

» Underlöjtnanterna vid Kungl. flottan H. H . I. Strömbäck 
och S. A. Lineler få uneler tjänstledighet för idkande av 
språkstudier i Ryssland uppbära dels under en tid av 
högst 6 månader 300 kronor i månaden var dels ock dag
avlöning. 
Marinförvaltningen bemyndigas göra återstående anskaff
ningar för pansarbåten S'Verige dock att sammanlagda 
kostnaden :för pansarbåtens byggande, bestyckning och ut
rustning: ich finge överstiga ett belopp >.l V 13,450,000 
kronor. 

" Anvisas tillhopa 695 kronor 70 öre såsom flyttningshjälp 
till åtskilliga vid kustartilleriet anställda personer. 

» Beslutes rörande särskild ersättning till sjömätningsför
rättare, som tillika tjänstgör såsom uppbördsman. 

>> Anvisas tillhopa 280 kronor till t re f. el. roddare Yid Slm
nörs livräddningsstation. 

>> Anvisas tillhopa 1,805 kronor från invalidhusfonden till 
åtskilliga avskedade personer, som tillhört flottans mili
tära kårer. 

>> Meddelas på vissa villkor tillstånd för representAnter för 
danska firmor att vid flottans varv bese å va rven befint
liga fartyg av samma typ som den sjunkna kanonbåten 
Urcl. 

:27. Meddelas tillstånd för sjökadetten n :r 42 Ewerlöf att utan 
vidare prövning av hans lämplighet för örlogstjänsten 
fortsätta vid sjökrigsskolan för avläggande av sjöofficers
examen. 

:28. Fullmakter för friherre C. L. Posse och G. G. Göransson 
att vara mariningenjörer av 2 :a graden vid ma riningen
jörkåren. 



K. Hr. 1913. - XXYI. 

Sept. :28. Fullmald för E. L. L. Lindberg att f rån och mcrt Jen 1 
oktober .1013 ntra m<tr.iningenjör av 2:a graden vid marin
ingenjör];;:,] ren i flottans resen. 

>> >> Förordnande för bemälde Lindberg att v;~ra mariningenjör 
av :2 :>1 grndPn vid ma riningenjörkårPn . 

Okt. 2. Medeklas tillstånd för sjökadetten 11:r 17 Larb att utan 
prÖYniug av hans l~mplighet för örlogstjänsten fortsätta 
vid sjuk ri gsskolan fö r a d äggande <lY sjöofficc rsexamen. 

>> :3. Bifalles gjord fr;~m ställning om förhyrande för pansar-
kryssaren Fylgia fl\ ' Yi ssa y rkesmän. 

>> >> Kadett s ,·id sjökrigsskolan tcrmin s<wgift bestämmes för 
läsåret :19:1 3-1914 till 75 kl-onor per ter mi n. 

10. Resolution på avsked för marinläk;nen av 2:a graden vid 
marinläkat·k[u·en A. H. B;~ckmHn . 

, >> Full1m1kt fö r hemäld<' Bnckman aLt vara marinliika rc av 
~:a graden Yid marinläkarkåren i. flottans reset'\'. 

>> .LöjtnaJih•n Yicl kusta rtilleriet Å. Kiii:jser erhålle r sökt av
skc·r1 med rätt att umi<'r två :h såsom lönlös i kustartille
riet kYiirstå. 

>> 1~ullmakt för O. Lindl•n ntt yant löjtnant vid kustarti lleriet. 

>> >> Beslutes rörande anorrln;~mlc· a.~ · Yarma bad åt fartygs

bcsiitt 11 i n g i Yissa fa ll. 
>> >> Marining<·njören a,- j :a graden i flottans respn· S. Smitt 

erhåller sökt avsked. 
Avslås förste r eviso rn .T. Hallströms und. besvii r i :fråga 
om sk:vldighct för H ,d l st röm att till flottans pPnsionskassa 
erlägga ret roakti ,. pen si onsaYgif t. 

>> U nele rlö jtnanten E. D. Toren får återi nträda i t jiin st vid 

Kungl. f lottmt. 
En s ä r sk il d riksteldonappa rat fåt· ii tl skaffas för marin

stabens ut rikesavclclning. 
>> BeslutPs rörande central upphm1rllin g av socker fiir mari

nens bebo,·. 
>> Marinfönaltningen erh:'lller uppdrag att med firman Ero. 

Z. ihitzC' rs B:jcrgnings ]<:ntrcprise i K öpenhamn sluta av
tal om biirguing från kilnonbåten Urcl av ångpannorna 

och ammunitionen m. m. 
>> >> Sjökadetterna n:r 18 Roos, n:r 24 Olsen och n:r 126 Lange 

f å avUigga sjöofficersexamen utan hinder a,- att dc blivit 
förklarad<' olämpliga för örlogstjänsten. 

>> Torp<'d in gcnjö rcn E. J. Sjögren erhåller befrielse från än1-

net minHira Yid genomgående av kurs Yicl sjökrigshög

skolan. 

K. B r. 1913. - XXVII. 

1 O. Löjtnantern a vid K ung l. flottan N. F. Ekeroth och J. Grön
berg befrias från ämnet skeppsbyggnadskonst och maskin
lära vid sjökrigshögskolan. 

j .) . Förordnande för läroverksrådet G. L. Rydberg att i egen
skap av censor övervara kompletteringsexamen vid sjö
krigsskolan . 

:17. Fullmakt för Hertigen av Södermanland att vara kapten 
Yicl Kungl. flottan. 

>> Unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan F. G. Å. Netzler er
h åller avsked med rätt att såsom lönlös i flottan kvarstå. 

Fullmakter för 22 reservofficersaspiranter att vara reserv
unelerlöjtnanter i flottan. 

Anvisa s 300 kronor till inköp för statens sjökrigshistoriska 
samlingar av en del teckningar av holländske konstnären 
R. ],cnscllink över fartygstyper. 

>> Skcppsgossen n:r 71 K. G. Lindbom får karlskrivas utan 
hinder av att han förs t elen 9 oktober 1913 uppnått 17 års 
ålder. 

>> ]<'örorclnandc för konteramiralen greve C. Å. Ehrensvärd 
att Yara ordförande hos fullmäktige i flottans pensions
kassa Yid Sammanträde elen 3 november 1913. 
Am·isas 800 kronor till unelerstöd åt åtskilliga lotsänkor. 

>> Marinöverdirektören greve E. H. A. Mörner erhåller ytter
ligare tjänstledighet för sjukelom till den 14 april 1914 
med marindirektören aY 2 :a graden C. E. Richson som 
vikarie. 

,, Am·isas 2,750 kronor fö r tryckning av artilleri reglemente 
för kustartilleriet. 

>> En officer Yid flottan få r beordras a vrcsa till Spcz~ia för 
att övervara prov med undervattensbåtar. 

:Z:l. Förordnas dispaschören C. M. Pinens at från och med elen 
25 oktobC'r 1913 vara sekreter are hos sakkunnige för om
arbetande ,1v förslag till skeppsmätningsförfattningar 
m. m. 

~4. :Meddelas föreskrifter :för bibliotekarietjänsten vid marin
staben. 
Bifalles gjo rd framställni ng om upplåtande av gymna
stildoka len å Vaxholms fort för Vaxholms samskolas gym
nastikövningar. 

>> Från flottans förråd i Karlskrona får för stationens me
delpris inköpas kommiskläcle m. m. för besättningen å be
valmingsfm·tyget Simgerack 



Okt. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

K. Br. 1913. - XXVIII. 

24. Vice amiralen .T. \V. L. Sidner erhåller sökt entledigande 
från ordförandeskapet i direktionen över flottans pen
sionskassa och förordnas till ordförande konteramiralen 
H. G. Lagercrantz. 

>> Beslutes rörande en av John R. Rettig & C:o Aktiebolag 
gord ansökning om nedsättning av viss avgift för rätt att 
bryta fältspat och kvarts å Högholmen. 

» Avsked får meddelas 3:e kl. sjömannen vi<l 2: a eldarekom
paniet n :r 480 N ordlund. 

>> Kommendörkaptenen greve C. A. Wachtmeiste r erhåller 
sökt entledigande från honom meddelat förordnande att 
vara chef för sjökrigshögskolan och förordnr1s kommen
dörkaptenen frihe rre U. C. K:son Sparre att under den tid, 
kommendören g reve II. W. H amilton bestrider be-fattnin
gen såsom chef för underofficers- och sjömansk årerna i 
Karlskrona, nppehålla chefsbefa ttningen vid niimncla hög
skola. 

Beslutes rörand e undersökning ay en fa rled vid Carlholms 
bruk. 

» Anvisas högst 1,300 kronor för inköp av två järnskåp, ett 
för sjöförsvarsdepartementets kansliexpedition och ett fö r 
departementets kommandoexpedition. 

>> Reservlöjtn anten i flottan M. G. Solberg får på Yissa vill
kor bosätta sig i Narvik i Norge. 

>> Bifalles gjord f ramställning om tryckning m. 111 a,· sak
kunniges förslag och betänkande rörande befordringsvä
sendet vid flottan. 

31. Fullmakt för friher re .L. Akerhielm att Vitra komm..::nrlör
kapten av l: a graden vid Kungl. flottan. 

>> D:o för L. E. Arnelins att vara d :o av 2:a graden vid d :o. 
>> Fullmakter för E. V. Hermansson Wrangel, K. T. Palm, 

greve G. C. A. Ehren svärd, H. Friis, I. A. Cassel, O. H. Ro
sensvärd, E. G. W. Axelson von Schoultz, N. Kilman, C. 
F. A. Cassel , friherre L. M. Beck-Friis, N. M. Cleve, B . I . 
Zander, greve G. G. G. W achtmeister och N. ·wijkander 
att vara kaptener vid d:o. 

>> Fullmakter för E. D. Toren, H. H. I. Strömbäck, F . .DL 
Neumiiller, A. W . H. Grefberg, S. A. O. Beckman, S. T. 
Malmqvist , S. A. Linder, G. H . Christiernin, K. S. T. 
Graaf, G .. T. T. von der Burg, friherr e F. E. IL Wrede, 
T. Darin, T. O. Almgren, K. C. E. V. N ord lin g och S. G. 
R. Martin att vara löjtnanter vid flottan. 

Ok L 

)) 

» 

G. O. 19l3. - Ll. 

11. ~ :r 784. - F . el. chefen å logementsfartyget Freja bevil
jas anstånd med inlämnande av generalrapport från 1913 
års mineringsskola till senast utgången av oktober månacl. 
N :r 785. - Reservlöjtnanten Busck beviljas tillstånd att 
under två år från och med den 15 oktober 1913 idka utrikes 
sjöfart. 

N :r 786. - R eservlöjtnanten Atterling beviljas ti.llstånd 
att uneler ett år :från och med elen 8 oktober 191.3 idka ut
rikes sjöfart. 
N :r 787. -Kaptenen friherre Gyllenstierna beviljas t jänst
ledighet unel er ticlen j drcember 1913-30 april l914. 

1.:1 . X :r 788. - Torpedbåtarna Alt:1ir, Argo och Arrtu rus skola 
förläggas under reparation. 
N :r 789. - Unelerofficerarna i flottans reserv K n risso n och 
Mårtensson skola tillhöra Stockholms station. 

» N :r 790. - Chefen för sjökarteverket bemyndigas att till 
varvschefen i Karlskrona överlämna kopior över somma
ren 1913 utförda sjömätningar i området omk t·ing Karls
k rona varv. 

14. N :r 793. - Bifall till eskaderchefens för skoleskadern an
hållan att ytterligare 7 elever i korpralskurs från Karls
krona stati~n uttages till kanonkommendör vid medelsvår 
kanon. 

15. N :r 794. - Fast ställande av tabeller, angivande del s för 
vissa y rkesgrenar det högsta sammanlagda antalet man
skap och från yrkesgrenen befordrade underofficerare, som 
må finnas vid vardera stationerna, dels h ögsta samman
lagda antalet korpraler och meniga vid vardera stationen 
inom sjömanskårens olika yrkesgrenar. 

" N :r 795. - Marinläkaren i flottans reserv Backman skall 
tillhöra flottans station i Karlskrona. 

16. N :r 796. - Angående de till sjörullföringsområde hörande 
värnpliktigas fördelning mellan flottans stationer samt 
uttagning av icke vapenföra värnpliktiga till särskild be
fattning. 

» N :r 798. - Löjtnanten Olsson och marinintendenten Aurell 
skola ställas t ill avdelningschefens för Karlskrona rekryt
avdelning förfogande. 

1.7. N :r 799. - Resolution å inspektörens av flottans övningar 
till sjöss anhållan att, oberoende av gällande reglements
bestämmelser, få behålla under kustflottan 1.913 ankomna 
och koncepten till avgångna handlingar. 
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G. O. 191.3. - LII. 

N:r 800. -:Med ändring av g. o. n:r 400/1913 skall under
löjtnanten Herlitz efter avslutad kommendering å jagaren 
Munin tjänstgöra i marinförvaltningen. 
N :r 802. - Kaptenen Simonsson skall avresa till Spezia 
för att närvara vid pro\" med undervattensbåtar. 
K :r 804. - Kommendörkaptenen Fallenius skall, i den män 
hans genom g. o. n:r 463/1918 anbefallda kommendering 

såsom aYClelningschef för Karlskrona rekrytavdelning här
för ej lägger hinder i Yägen, intill dess kaptenen Tyden 

hunnit bliva förtrogen med tjänstebefattningen såsom chef 
för torpeddepartementet å Karlskrona varv jämväl uppe

hålla sistnämnda befattning. 
N :r 807. - Underlöjtnanten T oren skall frän och med den 
1 nästkoman de november tjänstgöra å Karlskrona station. 

N:r 808. - Marinens :flygskola skall taga sin början den 

22 innevarande månad. 
N :r 809. - Löjtnanten i\1' er man tillåtes att i mitten av 
novomber 1918 avlägga kompletteringsexamen i ämnet 

strategi i sjökrigshögskolan. 
N :r 810. - Marinunderintendenten Jacobsson beviljas 

tjänstledighet under tiden 7 november 1913-6 februari 
1914. 
K :r 811. - Underlöjtnanten i flottan Netzler beviljas t ill
stånd att under det honom beviljade avskedet från hans 

beställning vid flottan vistas utomlands. 
N :r 812.- Underofficeron av 2:a gr. i flottans reserv Ols

son skall tillhöra Stockholms station. 
N :r 814. - R eservunde rlöjtnanten Hadelod beviljas tjänst-

ledighet 11nder tiden 25 oktober 1913-24 oktober 1914 för 

idkande av utrikes sjöfart. 
N :r 816. - Marindirektören Falinnan skall ställas t ill 

f. d. högste befälhavarens över 1913 å rs kustflotta fö rfo-
gande. 
N:r 817. - Underlöjtnanten Torcn skall tjänstgöra såsom 
kommonderad officer å pansarbåten Dristigheten; samt un

derlöjtnanten Adlerstråle skall genomgå genom g. o. n:r 

756/1913 anbefalld befä lskurs å Stockholms rekrytavdel
ning. 

» N :r 818. - Varvsehofermt vid flottans båda stationer skola 

från och med den 12 nästkommande november under erfor
derlig tid stå till marinförvaltningens förfogande i Stock

holm för deltagande i överläggningar angående arbetspla

nen för flottans varv år 191.4 m. m. 
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G. O. 1913. - LIII. 

N: r 820. - Befordringskommissionen skall sammanträda 

i sjöförsvarsdepartementet den 27 innevarande månad. 
N :r 281. - Kanonbåten Svensksund skall rustas för att i 
slutet ax innevarande månad kunna utgå på omkring 5 
månaders expedition . 

N : r 823. - Bemyndigas chefen för kustartilleriet att kom

mendera en officer vid kustartilleriet såsom tillfällig för

stärkning av stabspersonalen. 
N :r 824. - Torpedbåten Perso us skall utgå ur skoleskadern, 

avgå till Stockholm samt därstädes avrustas. 
N: r 825. - Kadetten n:r 6 I-Ianse entledigas från sjökrigs

skolan. 

N :r 826. Instruktion för chefen å kanonbåten Svensk-

sund. 
N :r 827. - Reservunderlöjtnanterna Andersson, Nilsson, 

Magnusson, Lundin, Bladh, J :son Hacklou, Ohlsson, Älund, 
Stenudd, Ekman och Åberg skola tillhöra Karlskrona sta

tion; samt reservunderlöjtnanterna Sellden, Knutsson, 
.Bresky, J eansson, N y lander, Dahlgren, Lönn berg, Eriksson, 

Martin, Brodin och Löttiger skola tillhöra Stockholms sta
tion; ävens_gm att av ovannämnda reservofficerare reserv

underlöjtnante rna Sellden, Knutsson, Bresky, Nylander och 

:Martin skola fullgöra dem åliggande tjänstgöringsskyldig
het vid kustartilleriet och övriga vid flottan. 
N :r 828. - Innehavaron av Levesta bruk, friherre de Geers 
tillstyrkta ansökan om undersökning av farleden från sjön 

til l brukets sk oppningsplats. 

K :r 830. - Skoleskaderns upplösning m. m. 
N :r 831.. - Fastställande av bosättningslista för kanonbå

ten Svensksund under dess genom g. o. n :r 821./191.3 an be

fallda expedition. 
N :r 832. - Rese rvunderlöjtnanten Rydell beviljas tillstånd 

att under åte rstoden av år 1913 samt under 191.4 idka ut

rikes sjöfa rt. 

:27. N:r 834. - Tillfällig kommendering å pansarbåtarna Wasa 

och Tapperheten av det manskap, som för tjänstens skö

tande ombord anses oundgängligen erforderlig, under far

tygens förf lyttning från Karlskrona till Stockholm. 

:28. X :r 836.- Ma rinintendenterna Pravitz och Fredholm skola 

under läsåret 191 3-1914 tjänstgöra såsom informations

intendenter i underofficersskolans ekonomiklass, den förre 

i Karlskrona och den senare i Stockholm. 
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G. O. l913. - LIV. 

N :r 843. - :Marinintendentcn Hanzell och marinunderin
tendenten Desthon skola t jänstgöra å räkcmkapskontoret 
i Karlskrona. 
N :r 844. - De i skoleskadern ingående fa r tyg skola efter 
ankomsten till rt>spektivc statione r avrustas. 
N :r 845. - Tillstånd för kommendören Dahlgren och kap
tenen Reinius att bänt clt>m ti ll eldack danska orLlenstocken. 

j. N :r 848. - Personal kommenderad å i Karlskrona rekryt
avdelning såsom marketenterifartyg ingående övningskor
vetten 8aga skall. då pansarbåten Manligheten befinner 
sig förtöjd Yid kaj å Karl skrona station , Yarn inmönstrad 

;) . 

)) 

)) 

å sistnämnda fartyg m. m. 
)J:r 849. - Marinläkaren el\" :2:a gntrlen Hultgren skall 
under rl cn 5 innennancle månctcl ställas till stationsbefäl
havarens i Stocld10lm förfogande ·för att hiträcla vid mot
tagningen a Y dc till a l l män tjä nst i nskri ,-n a Yärnpliktiga. 
K:r 850. - Kaptenen m. m. Djurner skall från och mecl 
den 17 inncvanmd<' månad intill ticlen för g0nom g . o. 
n:r 756/j913 anbdnllrl kommf'nrlNing t jiinstgöra i marin
förvaltningen. 
N :r 851. - Bcm~·mlignt chefen för kust artilierid att kom
mC'nclera 011 und<'rofficerskorpral och tre 2 :a klass kust
artil le r.ister att <tnckr en tid aY omkring 5 månader, räk
nat från och med <.lr'n 1 O innE'vantndc noYelll ber vid flot
tans statimwr genomgå kurs vid. gniststution. elen förre i 
Stockholm och rk sc'narc i l\arlskrona . 

4. N:r 853. - T\"ontPramiralcn grovp, EhrcnsYärd beYiljas 8 
rlagars tjänslledighl't dter slutat uppclt·ag so m ordförande 
hos fullmäktige i flottans pcnsionsknssa. 

)) 

)) 

N :r 854. - Avslag å anhållan från unclcrofficPrsko rpralen 
Abrahamsson om l :'\rs tjä nstledighet för irlk,mrlc av in
och utrikes sjöfart. 
N :r 855. - Kommendörkaptenen a Y l: a g r. m. 111. friherre 
Lcuhnsc'n samt kommcndörkapt0nerna U\' 2:a gr. m. m. greve 
PossP. N orsdins och frihern' Lilj encrantz skola såsom cen
sorf'r övurvara den sjöoJficcrsexmncn, som cll'n 10 och l1 
innevarande måna<.l kommer att äga rum i sjökrigsskolan. 
X :r 856. - Löjtnantc'n Asplund skall avpollette ras f rån 
pansarbåten Oden i så god tid att han kan emba rker a å 
pansarbå ten Aran föru detta fartygs avgång från Karls
krona. 

5. N :r 860. - Chefsfartyget Drott skall nppläggn s; ångfar
tyget Skölclmön skall avrustas, a nnönstr>~s och upp· 
läggas. 

G. O. l9l3. - J_, V. 

5. N :r 86l. - Utnämnts och föro1 clnats till ad j utan t hos 
H. K. H . Hertigen av SöclPrmanlancl orclonnansofficeren, 
kaptcnen vid Kungl flottan W r angel. 

G. X :r 863. - KomnwnclörkaptPncn av l gr. m. m. friherre 
LcuhusPn sk all nwd bibehållandu av innehavande befatt
ning fr ån och med rlPn 10 innc,·ar ande månad Lmcler er
fordPrlig tid stå tilL clwfcns för marinstaben förfogande 
för slirskilt uppdrag. 

)) ~ :r 864.- llcse rYuntlPr!öj tnanten N. J. A. Nilsson beviljas 
tillstånd att unel er ti den :25 oktober l9l3- 25 oktober 19:1.4 
idkn utrikPs sjöfart. 

7. N :r 866. - Unelerofficeren av 2:a gr. i flottans rcspn- An
rlNsson-Totting ska ll tillhöra Karlskrona station. 
)J :r 867. - LöjtnnntC'n Mu hl beviljas förlängel tjänstledig
het för häl sa ns vårdande till elen l april l9l4. 

8. K :r 868. - styckjunkaren Hellberg tillåtes bära Blekinge 
sky tteförbunds medalj i guld. 

1 ~ . )J :,. 871. - Löjtnanten Claus skall från och med elen 14 
till och mecl el en 23 innevarande månad uneler löjtnanten 
Ujorten bevi l jad tjänstledighet tjänstgöra som <~cljutant i 
kom m anrlocxped i.tionen. 

)) N:r 872. - -Rcsc t'nmdcrlöjtnanten Bergström beYiljas till
stånd att unclPr dt år från och med den l clecumbcr l9l3 
idka utrikes sjöfart . 

14. N :r 874. - Knptcnrn vid kustartilleriet J ohanssou skall 
från och med den l6 till och med elen 23 innevarande 
månad stå till ma rinförYaltningcns förfogande för särskilt 
uppdra g. 
)J :r 876. - Underlöjtnanterna E. Brändström, S. O. II. 
Brynolf, O. W . Tillber g, G. E. F. Bolclt-Christrnas, ,J. :F. W. 
Bäckström , T. N. Simonsson, 13. Bcrendt, K. M. vo n Sehin
kcl och H. F. Ahlbom skola tillhöra flottans station i 
Stockholm ; unclNlöjtnanterna E. D. Berggren. T. Hag
man. O . .M. Sahlin. U. A. Thorburn, friherre N. S. H enne
lin , P . H. H edberg. K. A. S. Katt och Dag och R A. E. 
Ström skola tilhöra flottans station i Karlskrona. 

>> N :r 877. - K edannämnda officerare skola från och med 
den 20 dennes tj~nstgöra såsom kommenderade officerare 
å följande genom g. o. n:r 463/l9l3 p. l a och b tl expedi 
tion varande fartyg, nämligen: Pansarbåten :Manligl1Ptcn: 
underlöjtnanterna ]3C'rggren, Thornburn och Natt och Dag; 
pansarbåten Dri stigheten: unde rlöjtnanterna Hagman, H er
mclin och Strön1: pansarbåten Oscar li: und erlöjtnanttern a 
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Sahlin och H i'clbcrg; p ansa rbåten Aran : unel e rlöjtnanterna 
Bränclström , Doldt-Christmas och Bcrenclt; pansarbåten 

W asa : underlöjtnante rn a Brynolf, Bfi ckst rön1 cw h von 
Schinkel; pansa rbåten Tappcrh dl' n: undc rlö.itr1anterna 
Tillbcrg, Simonsson och Ahlbom. 

KoY. 14. Kaptenen Yid kustartille riet M~ lmbNg skall från och med 

den 24 dennes under erford erlig tid ställas till n1 a r inför
va ltnin gens fö rfogand e för särskilt uppdrag. 

'' 17. K: r 881. - Dc värnpliktiga artillcrimatroser, som j ämlikt 
den 2 sistlidnl' ok to be r fastställd a personalför de l ni n gsta
blåer uttagi ts fö r tjänstgöring å torpedb åt, skola , oavsett 

bestämmelserna i gällande skolreglemente, e rhålla r ekryt
ut bildning i likhet med torpedmat roser ; D en genom g. o. 

n:r 726/1912 bifogade tabelL uhisande största 1ill åtna för
brukning av u t redning m. m. å t ill to rpedberedskap fö rlag

da fa rtyg, sk all för varj e särskild fartygstyp under rubri
ken »Ammunition >> erhålla följaJ1(le t illägg : »En förbere
dande strid sskjutning med k anongcYä r pe r ])('sät t ning och 

m ån ad». 
» 18. N:r 883. - underofficl' rcn '". 2:a gr. i fl ott cJll S rl'SCn-

Appclgren sk all ti llhöra Stockholms station. 
» 20. N :r 884. - In spektion av marinens flygskola skall fö rrät-

ta s av inspektören av flottans övningar till sjöss med bör
jan den 2 n ästkomm and e december. 

" 21 . N :r 885. - R cscnunderlöjtnantl'n Granath bC'Yilj as t ill-
stånd att unel er ett år f r ån och nwd den 1. jnnuari 1914 
idka utrikes sjöfart. 

» 22. N :r 887. - Resolution å anh ållan från maskini sten "\Vahl-

quist om att bliva kommenderad till Aktiebo la get Diesels 

motorfabrik i och för pn1ktiks erhållande för skötsel av 

Dieselmotorer. 
» » ~:r 888. - U n derlöjtnanten Y on Schinkel skall unele r don 

23 innevarande november avgå f rån sin genom g. o. n :r 

877/1913 an befa llda kommendering å p ansa r båte n W asa 

samt från och med elen 24 samma månad t jänstgöra såsom 

kommenderad officer å pansarbåten Aran. 
» » N :r 889. - Löjtnanten K arlsson skall med bibehållande av 

innehavande befattning fr ån och med den 24 inncYaranclc 
m ånad under h ögst 30 dagar st å t ill inspcldö rons av f]ot· 

tans övningar till sjöss förfogande för särskilt uppdrag. 

» » N :r 890. - Löjtnanten vid kustartilleriet Götherström 

skall från den 1 instundande december unde r högst fy ra 

månader stå t ill chefens för kustart illeriet förfogande i 
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Stockholm för sii rskilt uppdrag; Löjtnanten vid kustartil
le riet Holm st röm skall f rån och med el en l instundande 

rleccmbl' r och under den tid löjtnanten Götherströms upp
dnlg pågår, :fortfaranrl c t jänstgöra vid artillericlcparte

ml'ntct i Ka rl skron<~ : Bemyndigat ch efen för kust~rtille

rict att från och nwcl cl C'n 24 inncYarandc månad, utöver 

n 1cl genom g. o. n:r 156/1913 bliYit förcskriY et , beo rdra 

ytterligare en subaltern officer vid kustartilleriet att vid 
fö rdallande beho\· tillfä lli gt tjfinstgöra i ehcfl'ns för kust

artilleriet stab. 
1\0 \ -. ~:i . X :r 89L - Löj tn<~ntcn frih erre r\ke rhielm bcYiljfls t jänst

ledighet att ·för sjukdom ·vistas 11 t rikes intill den 1 ol.;:.to

he r 1914. 
~:r 892. - Unrlerofficeren ay 2 :a g raden i flottans reserv 

Ki lsson ska ll tilll1öra Stockholms station. 
>> N :r 894. - K aptenen g reve Mörn e r skall med hi behållande 

av innchaY~n cl e befattnin g f rån och med elen 29 dennes 
unele r erforclNlig tid ställas t ill chefens för Kungl. sjöför

svarsclcpartementd förfogande för särskilt uppdr~g. 
~7 . ~ :r 896. - Resl' rnmrlerlöjtnanten Lönnberg bn·ilja s t ill

stånd att under ett år från och med den 1 rlecembcr 1913 

iclka ut rikes sjöfart. 
~R N :r 897. - Bemyn rliga t av delningscheferna ·fö r Stockholms 

och Karlskron a r ekr;vtavrlelningar att i el en mån fartygs
tjänsten och ÖYningarna det medgiva , eft r gjord f r am

ställning ställa till r espckti ve Y a rvschefers fö rfogande å 
avdeln ingarna t jänstgörande torpedhantverkare . 
898. - Chefen :för kustA rtilleriet sk all, eft e r öwrcnskom

mclsc med chefe n för mar insta ben, unel er erforrlerlig tid 
stfilla en i kustartilleriets stab tjänstgöran de officer till 

sistn li mncla che·fs förfognnrl e för utförande av särskilt upp

Llrag. 
N :r 899. - Medgivande för en gelska marinattach ccn här

städes Captain Consett att under instundande december må

nad besöka flottans härvarande varv. 
~!J . N :r 901. - Genom g. o. n :r 750/1913 anbefalld torpedbercd

skap skall anordnas kurs för torpedmatroser i gnistsigna

lering m. m . 
» N :r 902. - Underlöjtnanterna i flottans reserv Lange och 

Olsen skola tillhöra flo ttans sta tio n i Karlskron a; Under

löjtnantcn i flottans reserv Roos skall tillhöra flott ans 

station i Stockholm. 
>> N: r 903. - Löjtnanten m. m. greve Hamilton skall t ills

vidare vara fartygschef å undervattensb åten n :r 4 under 

elen tid denna ingår i undervatt ensb åtsberecl skap. 
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Dec. l. N :r 905. - ]\.,lptenen Akerblom skall med den 14 december 
frånträda sin genom g . o. n :r 182/1908 anbefallda kom. 
mendering i marinförvaltningen samt från och med den 
15 i smmna månad tillsvidare tjänstgöra i marinstaben. 

>> N :r 909. - Reset·nmclcrlöj tnanten vVi ngårdh bc.vilj as ett 
å rs tjänstledighet från och med elen l januari 1914 för id
kande aY utrikes sjöfart. 

>> 4. K :r 913. -Den genom g . ~ - n :r 766/1913 anbefallda flygsko-
lan ska ll upphöra nwcl elen 17 innevarande månad; m . m. 

>> >> N :r 916 . - Mariningenjören av 1: a gr. m . m. Lindbeck 
skall frän och med denna clag och uneler erforde rlig tid 
ställa s till chefens för m a rinsta ben förfogande för s ä rski.lt 
uppdrag. 

>> N :r 917 . - Marindirektören av l: a gr. m. n1. Engström och 
mariningenjören av 2 :a gr. Griinbcrg skola från och med 
den 16 innevarande månad och under erforderlig tid stäl
la s till marinförvaltningens förfogande. 

,, N :r 918. - stationsbefälhavaren i Karlskrona skall ställa 
två stationen tillhörande maskinister till marinförvaltnin
gens förfogande för att vid tidpunkt, som av ämbtesverket 
konnncr att mecldela.s, bitr äda kontrollanten vid pansar
båten SYeriges byggnad med övervakande av nybyggnads
arbetena å ifrågavar ande fartyg. 

,, ,, N :r 919. - stationsbefälhavaren i Stockholm ska ll på 
framställning av marinförvaltningen beordra lämpliga vid 
stationen t j änstgörando underofficerare såsom uppbördsmän 
å minfartyget Clas Flemming ; m . m . 

>> 5. K :r 922. - Bemyndigat stationsbefälhavaren å Karlskrona 
station att boordra konnnendörkaptenen av 2 g r. i flot t an 
m . m. Krook att uneler högst 2 dagar för särskilt uppd rag 
avr es a till Växjö . 

>> " N :r 920 . - Utbildningskurs för person al vid lotsn>rke t för 
tjänst vid kustsignalväsendet skall anordnas å flottans bå
da sta tion er f rån och med den 9 nästkommande januari 
t ill och med den 19 p åföljande februari; R epetitionskurs 
för sådan personal skall anordnas å flottans båda stationer 
från och med den 30 nästkommande januari till och med 
den 19 påföljande februari; m. m . 

>> 6. N :r 923. - Löjtnanten Rudberg sk all med bibehållande al' 
innchaYancle befattning från och med den 1 nästkomman
de januari och intill den 1 nästkommande oktolwr, med 
undantag aY dc tider, då han på grund av utfärdad gene
ral order erh ålLit annan kommendering tjänstgöra i ma rin
förvaltningen. 
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beteckningen å vänstra överännen avläggas från oeh med 
don 1 därpå följande mars. 

1 n. N :r 32. - Kaptenen grove Mörnor skall för fullgörande av 
särski lt uppdrag ställa~ t ill lotssty rPlsens förfogande, m. m. 

1 :~ . N :r 34. - Den genom g. o. n :r 788/1913 anbefa Ud tid för 
torpedbåten Altairs repar~tion må utsträckas till den 1 
instundande april. 
~:r 35. - Kaptenen Friis skall från och med den 15 den
nos mod bibehållande av i nneha vn n de tjänstgöring och i 
den mån hans tjänstgöring å stationen härför ej lägger 
hinder i vägen, under erforderlig tid stå till chefens för 
marinstaben förfogande för särskilt uppdrag. 

n. ~:r 43. - stationsingenjören Holmgren skall med bibe
hållande av innehavandE' tjänstebefattning från och med 
den 19 dennes ställas till sakkunnigas för utred ni ng a. v 
vissa frågor angående skeppsgossekå rerna förfogand e, för 
att under erforderli g tid biträda vid ifrågavarande utred
ningsarbete. 

Hl. N :r 41.. - Bcstämmelsor, vi lka skola lända till dtenättelse 
vid utskrivande och förvaring å sjörullföringsexpeditio
nerna samt användning vid fredstjänstgöring av genom 
nådiga f&ron1ningen don 22 sistlidna augusti angående in
skrivning och redovisning av värnpliktiga samt deras 
tjänstgöring m. m. fastställda värnpliktssecllar, m. m. 

17. N: r 45. - Löjtnanten vid kustartilleriet Claus skall från 
och mod elen 19 innovaranclc månild för särskilt uppdrag 
stå till statsrådets och chefens för sjöförsvarsdepartemen
tet förfogande. 

» N :r 46. - Kaptenen vid kustartilleriet Wibom skall med 
bibehållande av innehavande tjänstebefattningar oeh upp
drag ställas till marinförvaltningens förfogande från och 
med den 20 innevarande månad, m. m. 

Hl. N :r 47. - Inspektion skall av inspektören av flottans öl·
ningar till sjöss förrätta s: av Stockholms rekrytavdelning 
med början elen 26 dennos i Nynäshamn och av Karlskrona 
rekrytavdelning med början den 30 dennes i Karl skrona. 

20. N:r 51. - Kommendörkaptenen av 1:a graden m. m. fri
herre Lenhusen samt kommendörkaptenerna av 2 :a graden 
m. m. Feychting och de Brun skola ställas till stationsbe
fälhavarens i Karlsk rona förfogande för att vid å rets in
skri:vningsförrättningar tjänstgöra såsom ordförande i in
skrivningsnämnder, do båda förstnämnda enligt stations
befälhavarens bestämmande i Malmö och Karl skrona. sjö-
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rullföringsomr:'\rkn, rkn sistniimn<le i Göteborgs s.iöru1Jf" 

rin gsomd dc. Jll'OI'rlrnrlr mn rinl äkA rr ti ll hitdirlen ,)t j Oo 

skri1·ningsnämnrlrr fö r sjöman shu s inn cnll'an ck år · G'"tl\-. o e 
borgs s.iörull"föringsområclc: marinlfiknrcn il l ' 3:a g rade-

m. m. Ku ~1 lrnst :j crna; Mnlmö sjörnllföringsom rårle : 1 na r i~~ 
läkilrf'n H\' 2 :a graden m. m. Fr ick : 1\arlskronn sjörullf". 

r i ngsom r:'\ <ll': m a r i n Hi k a ren "'' 2:n g rarl on Hultgren; Stoc~. 
holm s sjön1llföringsområrlc: lTl>Hi n l äkarl'n a1• 2:a graden 

J3 ost röm ; .H ä mÖS<l nd s s.iörull föri n gsområ dc: m a rinläkaren 

"" 2 :a g rnrlc n Rot hmnn .: och St röm stncls sjör ull:fö ringsom. 

r i\clc• : mRrinläkR rrn 8\' 2:n g rnrl cn Schrödl. 

X :r :):2. - Offi ce ra re.' kommenderade att närvara vid in. 

sk riYning<t rn a ~l rullföringsområdena. 

K:r 55. - Torpcclkr:cssarcn Cla s Uggla sl;a ll fö1·lägg as un

rln repa ra tion. m. m. 

1\ :r 56. - Mariningenjö 1·cn av l:R graden Schoern er skall 

fl'ftn och mcrl cknnn rl ag tillsviclil re tjänstgöra i marinför

Y<tltningen . 

K : l' 67 . - Ändring i g . o. n :r 60i19ll angåenclo icke va

fiira di l·npliktig>l skrivhitdirl(•n s tjänstgö ring i sjörullfö

ri ngsexpediti onorna. 

X:r 58.- .Förordnat först e ma rinintendenten m. m. Fogel

be rg att f r ån och med rlcn 1 april 1914 t illsvidare vara 

chcfsi ntcn(len t ,· irl flott<~ n s s b t-i o n i Stockholm , m. m. 

:X :r 59. - j\Jfnrinöl' c rintcnclenton m. rn. Lindbe rg och kap

tenen m. 111. Ko ren skola för inhämtnnrlc av upplysningar 

i an ledning ay p :'\ g åcnclc utrrclning om ,-interbeklädnad 

medfölja stock holm s r okrytawlelning från och med den 

'26 rlennes intill <II'Cll'lningcns åte rkomst till Stockhohn 

sa mt unrlet· sagda tid n1rn emb<ll'kerad å pansarbå ten Aran. 

N :r 64. - Löjtn anten gre,-o Hct111ilton beviljas utrikes 

tjänstled ighet under ticlen 1-31 mars 1914 i stället för 

fö ru t beYiljArl tjänst.lPrlighet unrl e r tiden 14 m a rs-24 apri l 

1914. 

'26. X:r 66. - Sh1tionshcfälha1aren i Karlskrona ska ll , om is

förlli\llanrlcne~ clädör L' .i l~igger hinder i Yägen, uneler 2 

rlag>H inn c1·n ramle tnånarl ställa kanonbåten Skulcl t ill av

rleln ingschcfcns för K arlskrann re ].;-r~· ta vclelning fö rfogan· 

rle fijr bogsering fil - mål. 

'' X:r 68. - Torperlbåten E o1nct sbll förläggas uneler repa

r ation, m . m. 

27. K:r 69. - Marinintendenten av 1:a graden m. m . Lager

holm skall från och med elen 1 instundande april tillsvi dare 
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n ua ma ri növe rintend entsassistent med sk yldighet att till

lika tjänstgö ra i chdcns för ma rinintendentnrkåren expe

dit ion. 
X :r 70. - K ontcra111i r alen Lage rc rantz bevi lj as tjänstle

Jight't under ticlen 30 januari - l februari 1914. 

K :r 71. - Att vid å rrts inskrivningsförrättni ngar Y id sjö

manshu s ck Yä r npliktige~. som icke rnligt § 25: 1 a) värn

plitkslagcn skolu t ill cll·l as fl ottan . och som hava en sjötirl 

'' " min st ;) lll ~macler. skoh inskri n 1s utan <ltt Yicl in sk ri,·

ningen t illclPin s härf'n l'ller f lottan. 111 . m. 

~ : r 75. - P a rt S>Hbåtc1rna Ä ntn och V n sa skola til lsvidare 

kYa rshnma vi d pansarbå ten Tappl'rhdc ns stra ndnings

stä ll(' fö 1· att enligt n1Hll'lningsoheff'n s för Stoekholms r e .. 

k rytanlPlning nfirnt<ll'( ' lwsHimmcl se r biträda Yicl bä rg

ningsarbetena mt'Ll Tapped1otcn; att enligt g . o. n: r 943 

och 962/1913 å ny ss niimnda pansarbåtar fö r tiden elen 

1l- 3l januari särskilt cmh;u·kerad perso n al tillsYidare 

skall k n 1rst å ornborrl : att genom g . o. n:r 756/1913 vicl 

Stockho l1n s rek r.daYcll•lning anbefalld fö rborecl;mcle kurs 

·för skju tskola skall L1ga si11 hö rjan ]J å tid, som framdele s 

ko tnnw1· att lwst ii m ma s : s e~n1t att kaptenPn Staokcll s i g . o. 

n :r 943/191.3 ·a nbdallrla emb<irkerin g å vansarbåtf'n Aran 

skall ägn rtll ll på dag. som kommf'r ntt. ang il'a S samtidigt 

med tidc11 f iir nämnrlH kurs bö rjan. 

K :r 80 . -- ~arinläk ;lrl·n >l\" 2 :a graden vid lll<ll'inläkm·kft

rcn i f lottans r esl' l'l' HuJting skall ti lll1ör a f lotta ns sta tion 

i Stockh olm. 
X :r 82. - Tirlc' n :fö r torpcdhåten Argos r eparation må ut

sträckets till den 10 feb ruari. 

K :r 85. - Pcl nS<l rb åt cn T appP rh cten skall utgå ur S tock

llOlm s r('k l·:vta\'Clelning och -Efl rtyget s besättning "1'1\lÖnst

ras a,- aYrlelningschden fö r S>Jgda rck rytaYCklning å dag 

so m H\' honom lJes tämnll'S: pun sarbåten Göta skall rusta s 

·fiir Htt ingå i Stockholl1ls rekrytav<lPlning i stii Het .Eii1· 

pansarh;lten T appPrlwtcn: kommend örkapten<'n AY 2 :a gr. 

111. m . Gi siko sk all n 1n1 chef å pansa rb åten Göta 

och hi ssa sitt lwfäl steckPn elen 4 inn eva rande m ånad: i 

i~<l TI S<Hh å h·n Göt-a s lwsättning· skall in gå pansa rb;Hc n Tctp

lll' rh l'tl' TI S sl"koml oel1 kolll nwnrleracl l· officenno m ed llll 

rlantag ct\ löjtnanten F åhrmus ävensom uv unde rof

fi cera rr ocl1 m anskap så stor del. so u1 ay stationsbl"fii llln 

,.,li'Pn i Stooklwlm dtl• r fl'n1c•lningsch cfens fö r Stuckhol 111 S 

l'l' kr .du \'r kl n i ng hijr ;111rl c 1Jt•s1 ~ lllllll'S. äganU l' sag:d<t stc1 tions-
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befälhavare fastställa besättningslista för fö rstnämnd 
pansarbåt under dtta fartygs nu förestående expeditio ~ 
marinintendenten Dalmark skall vara fartygsintendent ~ 
pansarbåten Göta; depåfartyget Skäggald skall rustas fä 
att biträda vid bärgningen av pansarbåten Tapperheten~ 
kaptenen A. de Brun skall vara chef å depåfartyget och 
hissa sitt befälstecken den 4 innev. månad och depåfar. 
tyget därPfter inmönstras så snart ske kan; löjtnanterna 
Rosen och Laurell skola vara kommenderade officerare un. 
der depåfartygets nu förestående expedition; stationsbefäl. 
havaren i Stockholm skall efter avdelningschefens för 
Stockholms rekrytavdelning hörande fastställa besättnings. 
lista för Skäggald; och att Tapperhetens fartygsintendent 
och övriga uppbördsmän skola tillhöra fartygets besätt. 
ning ; kommendörkaptenen av 1:a graden m. m. Rosensvärd 
skall utöva befäl över den flottans eller för flottans räk. 
ning förhyrda materiel och personal, som deltager i bärg. 
ningcn av pansarbåten Tapperheten samt vara embarke· 
rad å depåfartyget Skäggald m. m.; kaptenen Stackells 
genom g. o. n :r 943/1913 anbefallda embarkering å pansar
båten Aran skall äga rum den 9 innevarande månad och 
att samma dag genom g. o. n :r 756/:1.913 anbefalld förbere· 
dande kurs för skjutskola skall taga sin början. 

2. N :r 86. - Instruktion för kommendörkaptenen av 1:a gra· 
den Rosensvärd. 

3. N :r 87. - marinläkarstipendiaten medicine licentiaten 
R u ben son skall t.i änstgöra såsom stabsläkare i avdelnings· 
chefens för Stockholms rekrytavdelning stab och embar
kera å Aran den 5 februari; marinläkarstipendiaten Berg· 
strand skall avgå från sin genom g. o. n:r 962/1913 anbe
fallda kommendering såsom fartygsl äkare å pansarbåten 
\Vasa, så snar t pansarbåten återtagit förut innehavd plats 
å Stockholms varv; mariningenjören av 2:a graden Hall
din skall tjänstgöra såsom fartygsingenjör å depåfartyget 
Skäggald under dess genom g. o. n :r 85/1914 anbefallda 
expedition. 

4. N :r 89. - Marinläkarstipcndiaten, medicine licentiatell 
Zadig skall från och med den 9 innevarande månad tjällst· 
göra såsom f a rtygsläkarc å depåfartyget Skäggald under 
dess genom g. o. n :r 85/:1.914 an befallda expedition. 

)) N :r 91. - ReseJ'Vtmdcrlöjtnanten stenudd beviljas tillstålid 
att under tiden 10 fe]Jruari :1.9:1.4-10 februari 1916 idka ut
rikes sjöfart. 

G. O. 1914. - VII. 

4. ::J:r 93. - Under elen tid av nu pågående termin vid sjö
krigshögskolan, varunder läraren i torpedlära i skolans 
allmänna kurs, kommendörkaptenen av 1:a graden m. m. 
Rosensvärd är förhindrad att utöva sin lärarebcfattning, 
kaptenen Rosensvärd skall bestrida ifrågavarande befatt
ning, dock utan att särskild kostnad härigenom drabbar 
statsverket. 

G. ::J :r 97. - stationsbefälhavaren i Stockholm bemyndigas 
beo rdra löjtnanten Schiisslcr att under en ticl av högst 6 
veckor från och med den 9 innevarande månad vid A.-B. 
Diesels Motore rs verkstäder, Sickla, följa tillverkningen 
och monteringen av för undervattensbåtar avsedda moto
rer, dock att härigenom statsverh:et icke åsamkas någon 
extrakostnacl . 

)) 

)) 

N :r 98. - Marinunderintendenten Ronner skall fr å n och 
med dcen na dag avpollette ras fråiJ depåfartyget Skäggalcl. 
N:r 99. - Reservund erlöjtnanten ·westin beviljas tillstånd 
att unde r tiden 10 februari-31 december 1914 idka utrikes 
sjöfart. 

l O. N :r 105. - Reservlöjtnanten T~a rsson bevi lja s tillstand att 
uneler två år från och med el en 15 februari 1914 idka utri
kes sjöfart: -
N :r 106. - Kommendören m. m. Anckers skall med bibehål· 
landc av innehavande befattning för sä rskilt uppdrag stäl
las till stationsbefälhavarens i Stockholm förfogande. 

12. N :r 107. - Med ändr ing av g. o. n: r 51/1914 skall kommen
dörkaptenen av 1:a gradc"n m. m. friherre Lenhusen dior 
avslutad inskrivning vid Kalmar sjömanshus upphöra att 
stå till stationsbefälhavarens i Karlskrona förfogande för 
årets insk rivningar. 

>> 1\:r 110. - Marinl äkaren av 2:a graclt•n Hoivie ska ll umkr 
den 20 innevarande månad ställas till stationslwfälhava
rcns i Stockholm förfogande för att biträda vid de värn
pliktigas in ryckning samma dag. 

14. N:r lH.- Bestämmelse att sex mariningenjörseleve r må 
under innevarande år antagas. 

" N :r 112. - Med ändring av g. o. n :r 750/1913 sbl\ l jag<1 -
rcn Sigurd under ticlen från och med den 18 dennes i ställ et 
för jagaren Mu ni n användas för övande a\' till Karls kron~ 
torpedberedskap kommenderad personal. 
N: r 1:1.3. - Jagaren Hugin skall unel er den :15 innevarande 
månad ställas till statsrådet och chPfens för sjöförsvarsde
partementets förfogande, 



G. O. 1914. - VIII. 

Febr. H . N: r l1.4. - MedgiYit att lotsarna Sjöberg från Rönnsk:· 
Piteå och ~o rd st röm -från Fårösund må utan hinder av ;r, 
stämmolserna i g. o. n:t· 920(j913 inn eva r ande å r och i sa e-

rn. 
hand m ed do gono1n niimmla g. o. anlJC'fallda repetitions. 
ku rser Yid flott ans station i Stockholm genomgå i regl~
m ente för knstsignalväsenclet fö resl-::rivon r epetitionskur 
för personal. :wsPclfl ti ll lwmanning å 3:e klass s ignalsta~ 
station0r . 

>> 1G. X:r 1l5. - D'e t ill sjötjänst inskrivna värnpliktiga, som 
in rycka till tjänstgöring elen 20 inn eva r ande månad, skola 
till t iclon Hir l1linmd<> fartygsrustningar instundande vår 
förliiggas i land och ?1 n mlt'r a stat ionen sammanföras till 
t'n s~ r skilrl t·l'kry tskola. fri sU\encle från övriga å statio. 
n orna förlagdel skol or: att i pnnkt l 11 ämncla värnpliktigB, 
i clr'n mån siJ ske kan. skola sammanföra s i avdelningar 
m<>cl h ii n syn t ill dr-' f n dy g. i'J vi !k n el e seele r me ra äro av
socl cl:-J att tjänstgöra. närnligPn v id Karlskrona station: för 
l'n pHnsarkrvssa rt' PllPr 1 :n kl. pansarbåt : 40 artillerima
trosc r. :10 signalm tttrosc r och '20 el rlare ; för tvf1 t orpedkrys 
snn'. ,] YeJrrlna : 18 artillP ri - och 18 s ignalmatroser; vid 
Stockholrtt s statio n: för en pansarkryssare e Uer l :a kl 
pansa rbåt : 15 artillPrilllntrosl' r. 10 s ignahu atrosP r och 25 
l'l<larP: sctn tt ·för r• n to rpeclkry sseHr': j8 artille ri - och 20 
si gnnlnuthose t·: övr ign vä rnpliktiga skola a 1·ses fö r kom
plette ring 'Il" lwsiittningarnel å anclrtl fart.vg , som k omma 
>Jtt utgå på expedition, och till personal i resorv samt sam
manföra s 1\ Yt!rrl e nt shttioncn i lämpligt avpassaclo övnings
anlelningat·: e~tt s,]som chdl'r Hir i punkt l omförmälda 
t·r'kr.vtskolor sl,nln t j änstgönl : Yirl Karl skron a station kap
t!'n('Jl K. Vlest1• r och Yirl Stoekl10lms station m ed bibehål
l eHillo >lY i nnt'b anmrlr' bPfattn in g kapten!'n Sch en st röm; aH 
fö rutom lk officc ran'. som nY ,- oclerbönmclP stationsbefäl
lt ei \ Hn' därtill lworllt·n s. skola Yill S>tg<ln skolor tjänstgöra: 
vitl K a rlskronn st ati on för r le ·för pmlo<Hkr~·ssaren eller 1:a 
kl. ]lHllSCirb:Jtl'n WI'S!'dUcl drnpliktiga Jiijtnante rna l1nf
shÖ!II och En1•ll orh för rll' fö t· to tTH' clkr:yssa rna avsedda 
,-iimpl ildigel lcj.itnanknlel Cln·istinnin och hillt:: JTe Wrede, 
sa tn t Yill Stockholms 'bttion för il1• föt· to rpedkryss aren a,·. 
Sl'llrl<J l'fimplildigel löjtnant1 ·n T c rnlJerg·: ntt såsom instrnk· 
tionsJwt·s!mal till n'k rytsk olornas oliht aNdt'ln ingar. så 
Htng t si g g(jra lå tr' r. i> l'Ortlra s så (lnnl· undrrlJofäl och !llan· 
skflp. SO II J knn ltli1·a ell· sd t filt tj hn stgöra omlJord å cl e i 
punkt ~ <IJtginHJ 1'a t· t.1·g. ,-ilktt komma att rustas fö r expe-

Fr b r. 

G. O. 1914. - TX. 

rli t i on in st. ,-å r ; fl tt chefcrnn f ö r rekrytskolorna slwla 
intctga snmma ställning till chefen :Eö1· unde ro fficer s- oeh 
sjömansL:ån'rnt1 som ohdl•n för sjömanskårens skolor in 
t>Jgc r till sagda k:'\rchd ; att respektive varvsch efe r skol a 
ll)lpå vederl1örli g n'k1isition ställa e rforderlig bå t-, tdc•
fon. kont rHmin- och signHlm,Jtl•rid t ill chefens fö e rckr:J·t
skolan s förfognmlc: samt att d<' YärnpliktigRs övningrrr bö
ra sil lwrlrin1 s, ntt utbilrlningen i skjutning m efl hanrhn 
pcn smnt förbPrctlando ÖYningnr mccl artilleripjäse r ii.m 

>ll'slutitde till i liiC'dio aY april måncld. 

18. K:r HG. - ],öjtnflntcn Yid kustartilleriPt H olmström skull 
unrll' r ticlen ~G Sr'ptem lw r- L1 oktober innevnntncll' ,'n 
tjänstgö rn v.irl J\: arlsk rono G rena cljärrcgr' mcntl' . 

X :r 117 b . - B if a Il till a ,-dclningsclwfons för i:ltock holms 
re]Hyt avdelning anb ållan om nwrlgiYancle att a rbetet mcrl 
instullering 81' ny a gniststationer å pan sa rbå t a rna Änm 
och Wa sil Htr o111erlolhart påbörjas. 

;-\ :r 1 j 8. - ]3emy mliga t stationsbefälha var en i Stockholm 
att efte r n1· komml'n <liirk aptonr'n >1 V l:a g raden 1n. m . 
H osen sv ä t·d gjonl framställning vidtaga sådana ändringa r 
i lwsä ttn~ngslistn n fö r clepi\fartygd Skäggald, som under 
1ll'ss nu påg{tr'nrll' ex1wdition kunn>l ilv omstäncligltl'terna 

p~dcallas . 

X :r 119. - Den i regl. för milrinen del l § 23 omfö rmäleJa 
beford rin gskommissionen skall samm ant räda i sjöförsvars
rlppadem entct d1•n ~l in nova ran rle månad kl. l2 micld. 

Hl. N :r 120. - Morl ämlring n v g. o. n:r 85/1914 skall mari n
llnclerintenrlr'ntr'n RC'nnl'r från och med elen 23 dennes i 
stä Ilet för 111 a rinunrl <: ri ntenden tPn Dalmark va ra fa rtygs
intend ent å pnns11rhilten Göta uneler dess nu pågående ex

pedition. 
;-\ :r j 2l. - R ese rvlöjtnan ten Andorsson brvilj a s tillsti\nrl 
att r1mlPr t vå 1\ r iflk<t utrikes sj öfa r t . 
K :r 122. - ltC'se rvnnderlöj tnanton Olsson hoviljas tillstånd 
att limler trl' å r idka 11trikes sjöfart. 

Hl. ::\ : r 123. - Har nwcl upphävande en· fonnnlären n:r V , VJ, 
och XVI rörancl P dc YärnpliktigHs rulHöring och redovi~
ning m. m ., fastställda gen om g. o. n:r 8j 6(l910 och '253;1912, 
fastställt f örn yade fo rmullir n:r V och XVI; skolande i 
förråd n u befintliga blanketter till sistnämnda båda for
mulär efter erforderlig rättelse fortfarande användas intill 
drss att cl o blivit slut förb rukade. 
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N :r 124. - Såclana flottan tilldelade värnpliktiga, som . 
nehava det internationella certifikatet för flygare, sk~~
oberocnde av till vi lken tjänst dc äro inskrivna fördel a 
t i 11 maskinavdelningen samt att deras utbi ldning ska~s 
oavsett bestämmelserna i mom. 17 av skolreglementet, om: 
fatta rekrytutbildning till den omfattning, som motsvarar 
t i U stationstjänst inskrivna värnpliktigas rekrytskola, samt 
dä refter ti ll elen utsträckning omständigheterna medgiva 
övning v irl fly g skol a med därtill hörande ti llämpnings. 
övningar. 

N: r 126.- Nytt >>Förslag till Artillerireglemente för kust
artilleric)b skall tillsvidare lända till efterrättelse i stället 
för motsvarand e, förut gällande bestämmelser. 

:i\1 :r 127. - På grund av nådiga brevet elen 5 december 191:l 
fö r flottans anskaJfade hydraaeroplanet skall benämnas 
flygbåten L, och tillsvidare förvaras vid flottans varv i 
Stockholm. 

>> N :r 128. - Bemyndigat stationsbefälhavaren i Stockholm 
att i mån av t illgång å stationen av utbildade flygbåts
mekaniker beordra uppbördsmän till handhavande av ma
terielen å flygbåtarna F. l, L. l , L Il och N. l. 

>> 21. K :r 131. - Bifall t ill chefens å kanonbåten Svensksund an-
hållan att kaptenen vid Skånska Trängkåren Berlin måtte 
utan kostnad för kronan få medfölja kanonbåten Svensk
sund under viss tid. 

>> K:r 132. - R eservunderlöjtnanten J anzon beviljas tillstånd 
att uneler ett år från och med den 1 april 1914 idka utri
kes sj ö fart. 

» >> N :r 133. - Reservunderlöjtnanten Al und bevilj as t illstånd 
att idka utrikes sjöfart från och med elen 1 mars 1914 
t ill tiden för hans repetitionsövning. 

>> 23. N :r 134. - J agaren W ale må förläggas under reparation 
från och med den 26 den nes under en tid av högst 2 må· 
nacler. 

>> 27. N :r 139. - Löjtnanten von der Burg skall elen 3 instun-
dande mars inställa sig i Karlskrona för att intill näst· 
kommande april månads utgång stå till stationsbefälha· 
varens i K arlskrona förfogande. 

>> >> N :r 141. - Kaptenen i flottans reserv av Klercker till· 
l åt es att under viss högtidlighet i Köpenhamn elen 7 rnars 
bära paraduniform. 



oJ; t. 

K. Br. 19l3. - XXIX. 

:31 . Fullmakt för R. G. Liepe att vara kommendörkapten av 
1:a graden i Kungl. flottan. 
D :o för gre\·o A. fl. V. Mörner att vara löjtnant i d :o. 

,, Resolution å lön för kaptonen Yid Kungl. flottan C . . 1. 
}1:almgron. 

>> D:o å d:o för underlöjtnanterna vid d:o E. C. V. \Yahl 
q'vist, O. G. F. Zimmerman, G. A. R. Hofberg, Y . S. C. 
Dahl, O. Holmström, R. E. B. Sterner, K. C. R. Wiede
mann och C. F. A. Adl erstråhle. 

» Fullmakter för 1:2 reservunderlöjtnanter att vara reserv
löjtnanter i flottan. 

, Beslutes rörande avtal med Aktiebolaget Bofors-Gnllspå;1g 
rörande skjutfält för inskjutning ay marinens kanoner 
m. rn. 

» Anvisas högst 12,000 kronor för anskaffning av cu ny bal
long ti l1 ballongfartyget n :r 1. 

" En i marinförvaltningen tjänstgörande officer få r iJPordras 
ntt deltaga i annens kulsprutförsök. 

» Löjtnanten C. G. Krokstoclt erhåller 200 kronor i ersättning 
:för flygutrustning. 

» Anvisas ti ll hopa 1,202 kronor 85 öre såsom flyttningshjälp 
till åtskilliga- officerare. 
Bifalles gjord framställning rörande utländsk studierosa 
för sakkunniga beträffande utredning rörand0 skeppsgos
sekårens organisation. 

» Utfärdas nådig kungörelse ang. vissa ändringar i förnyad e 
reglementet för flottans pensionskassa den 17 no\·embor 
1899. 
Overlotsänkan A . K. Oden erhåller på vissa Yillkor årlig 
gratial från flottans pensionskassa mod 237 kronor 50 öre 
att utgå fr. o. rn. januari 1911. 

» Till assistenttjänstgöring Yid flottans pensionska ssa fal' 
utgå 150 kronor i månaden från och med år 1913. 
Utfärdas nådig kungörelse ang. änc1rad lydel se av 8 3 i 
kungörelsen ang. lotsavgifternas beräknande (lc•n 27 no
Yember 1896. 

7. Anvisas tillhopa 611 kronor 75 öre såsom fly1tningsl1jälp 
till åtskilliga ofJicerare. 

» Anvisas 100 kronor om året till ersättning för bi t rUde från 
Stockholms obsen·atorium för Yorkställande av tidsigna
loring vid navigationsskolan i Stockholm. 
Bifalles gjord ansökning av S. Norrbohm om inträde såsom 
dev i sjökaptensklassen Yicl navigationsskolan i Gävle. 
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K. Br. 1913. - XXX. 

Anvisas ytterligare 870 kronor för ordnande :w flotta 
arki v i Karlskrona. ns 

Anvisas medel för anst älland e av extra biträden vid flot
tans stations räkenskapskontor. 

Beslutes rörand e ändrin g i sättet för utspisning av bröd
portion vid r ekrytavdelningarna m. m. 

Anvisas högst 1,200 kronor för an ordnande vid badinrätt

nin g utom Stockholrn av övningar i simning oc h livrädd
ning med manskap vid sjömanskå rens skolor m. fl. under 
ÖYnin gsåret 1913-1914. 
Beslutes rörande avgifter vid färd med kronans ångbåtar 

inom Vaxholm s och Oscar-:Frcclriksborgs fästningsområde 
m. m. 
Unele rlöjtnanten Yicl kustartilleriet O. Linden erhåller er
sättning med 200 kronor för av honom anskaffad fly gut-
urstni ngsbekläclnacl. 

» Medel clas till stånd för tre hos firm an Felten & G uilseaumc 

Carl cwerk Aetien Gesell schaft, Mulheim am Rhein, an
ställda personer att besöka flott ans varv i Stockholm i 

och för verkställande av prov å en från bolaget levcreracl 
h andminekabeL 

» Resolution på underdån iga besvär av marinintendenten C. 
Ehrlin och överstelöjtnanten S. Bolling i anledning av 

vissa anmärkningar vid Karlskron a kustartilleri regemen
tes räkenskaper för åren 1910 och 1911. 

>> Från sjökrigsskolan utexaminerade sjökaeletter utnämnas 
till unelerlöjtnanter vid Kungl. flottan. 

>> En officer vid arml'm får kommeneleras till sjökarteverket 
intill den 1 april 1914 mot ersättning av sjökarteYerkets 
medel. 

21. Anvisas högst 19,600 kronor för isolering av fartygssido rna 
å vissa torpeclkryssare. 

>> Beslutes rörande t vät t ning i l and av fartygskojer m. m. 
vid vissa tillfällen. 

>> Telefon- och telegrafförbindelsen Fårösuncl-Slitc får utby

tas mot en t elefonförbindelse Fårösuncl-Tingstäclc. 

Rikstelefon får uppsättas i mobiliseringsingenjörens vid 

flottans varv i Karlskrona tjänsterum. 
>> Elekt roingenjören V. Christofferson får beordras avresa till 

Berlin för besiktning av elektrisk materiel. 
>> En var av utexaminerade kadettunclerofficerarna, under· 

löjtnanterna friherre N. S. Hermelin och K. A. Svantesson 

N att och Dag erhålla ekiperingsstipendium å 600 kronor· 

:!1. 

28 . 
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Förre båtsmannen n:r 1.23 J . A. J akobsson får uppbära 
författningsenli g pension oaktat undergångna bestraff
ninga r. 

:Fullmakt för A. F. H . F ogelberg att vara förste marinin

t endent vid m a r i nintcndcnturkåren. 

D :o för C. S. V.l . E sbjörn och R. E. H edman att vara ma

rinintenclcnter , elen förre av 1:a g raden och elen senare 
av 2:a graden v .icl cl:o. 

Resoluti on å lön för marinintend enterna av 1: a g raden H . 

T. A.Tham och M. P. Axelsson Lindahl sa mt marininten
Llcnten av 2 :a g raden O. S. G. Gynthe r. 

Underlöjtnanten vid Kun gl. flott an E. Brändström erhål
ler sök t a1·skecl med rä tt a tt såsom unelerlöjtnant i Kun gl. 
flott ans r eserv k varstå. 

Resolution å lön för unel erlöjtnanten vid Kungl. flott an J . 
F. W . .Bäckström. 
Linelerlöjtnanten vid Kun gl. flo t t an O. M. Sahlin erhåll er 

unel erlöjtnants förmåner ~åsom :nvoclc. 
» Fullmakter för H. W . Lange, W. L. Roas och J. Ol sen, 

vilka aY!agt godkänd sjöofficersexamen, att vara under

löjtnanter i Kungl. flo t t ans reserv. 
Anvisas 385 kronor till förh yrande av mässlokaler för un
rlerofficerarc och under offi ce rskorpraler vid skeppsgosse
kåren i Marstrand. 
Anv i s >~ s yterligare 107 kronor 40 öre för utgivande av en 

lärobok i sjöm anskap. 
>> Am·isas tillhopa 3,580 kronor 63 öre såsom fl yttningshj iilp 

t ill åtskilliga pe rsoner tillhörande flo t tan. 
>> Stucler anclen S. A. J. Liedstrand f å r å r 1914 förekomma t ill 

vinnande av inträde vid sjökrigsskolan utan hinder av att 

han då översk rielit el en fö r såd ant inträde stadgad e maxi
miålcl c rn. 

>> T. f. lot slöjtnanten C. F. H alen erh å ll er 1.48 kronor 1.3 öre 

för minskad avlöning uneler \'ikarict . 
>> FörrP kronolotse n E. Ersson e rhåller ett 1m cl crstöd av 80 

krono1·. 
>> Avlidn e ombud smannen hos lotsstyrelsen C. E. Holm s t 1'å 

<löttt· a r erhålla ett unelerstöd av tillhopa 300 kronor. 

>> Förordn and e för kommendörkapte nen C. H. A. Lechc att 
11ppeh ålla chefsskapet för själcarteve rket uneler åt ta dagar 

fr ån och med el en 4 december 1913, då chefen för nämnda 
verk åtnjuter semester. 
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Fullmakt f ö r S. S. Be rggren att vara m a rinl äk a re av 2:a 
g raden vid m a ri nl äk arkå ren i flott an s r eserv. 
Anvisas högs t- 36,000 kronor f ör utförand e under å r 191a 
av vissa arbeten v id Karlsk rona van. 
An~· i s a s h ögst 1,500 kronor för uta rbet ande av f örslag till 
ny mässby ggn ad för unel e rofficerare m. fL vid Vaxholms 
kustartill<'riregc ment<' . 
Reservunderl öjtnan t<' n .J. G. LinclgrPn e rh åll e r uppskov till 
å r 1915 nwd l1onorn td iggancle r epetition skurs. 
Vä rvningsförr ätta re få r under et t år fr ån och m erl den 1 
janua ri 1914 uppbä ra 30 kronor för v arj e antagen man. 
J<'l0•ttnin gshjälp f å r utgå med tillhop a. 862 k ron or 55 öre 

till vissa pe rsanN tillh örand e flotta n. 
Kommend örk aptenen J. )/orman samt kap te nNn a J. Graf
ström och II. Be rg ma rk få ställ as t ill chefens fö r mari n
staben förfo ga nd e fö r a tt YO rk ställa r ev id e ri n g >l\" signal
boken för f lottan m . m. 
Anvisa s ytte rligar <' 197 k ronor 75 öre för tryckning av sta
tist ik öve r artil leriskj utninga r vid flott a n. 
Anvisas 10,000 kronor ti ll ink öp av ett h ydro (X) roplan för 
marinens räkning . 
Anvisa s högst- 1,000 kronor för undersökni ng om ä ndrad 
förl äggn ing a1· e n uppmä tt distans för fa rtygsprov i Öre
sund . 
Fastsbilles sta t rr f ör l otss tyrelsen och lot S11·e rket f ör år 
1914. 
D: o cl :o och arbetspl an för sjökarte1·c rkc t f ör .:\ r 1914. 
Beslutes röra nd e förs lag till anordn ande a 1· be ly sning och 
utprickning a v elen ny a fa rleelen Vänersborg-Göte bo rg. 
Ä Balti slGl utstä ll ningen exponer ade, lot s1·e rke t tillhöriga 
fö remål få brandförsäkras int ill ett brlopp a v LOOO kronor. 
Sjökadettcn n :r 30 Ha uffman erhåller bcfriels<' f rån er
läggande a v t e rminsavgift för läsåret 191 3-1914. 
Utfärda s n årli g kungörelse ang. vi ssa ändringa r i regle
menh-•t för f lot t a n s pensionskassa den 17 llO\'C' mbr"r 1899-
Förorclnand c för G. S. Ljungdahl att tillsvida r <' uneler år 
191.4 best ri da en ass ist entbefattn in g vid naut isk-me terio
logi ska byr å n. 
Am·isas 440 kronor för anskaffning av e tt cl.nldritt skåP 
för sjö krigshögsk ol a n. 
Anvi sas tillhopa 2,085 kronor t ill best r icland0 av kost nader 
för en kommi ss ion fö r granskning av gällande bcstänllnel
ser r örande fo rdr ing arna å persedlar och mate ri a licr tiJ\ 
beklädnad och s ä ngs01·vi s för flottan och k ustarti ller iet-

l) cC-
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AnYisas 183 kronor 7 öre till gottgörelse för fö rskjutn a. 
kostnad er för an sk affnin g av svärdsmedalj er m . m. 
A n visas 1,800 kronor till a ma nuen sanoden m . 111. i sjö.l'ö r

sva rsclcpartcmentct. 
Ett exemplar av statsk a lende m f å r an skaffa s i ör ma r in 

stabens utrikcsavdelning . 
BPslutes om utredning rörande h öjning a1· dc till avsk edat 

rrr ansk ap vid marinen utgå ende pensioner. 
Gravör en i sjök ar tcverkct A. Borgenv al l crhållr r dt först a 
~ l clcrs tillägg å 400 kronor fr å n och m ed år 1914. 
F ön·e timmermann en P e r Eriksson erhålle r, fö rutom hr)
nom fö ru t tilld ela t und e rst öd å 50 kronor, y t t c•rli g nrc' d t 

unele rstöd av 50 kronor. 
Av sked från tjänst en f å r medd ela s 3 :c kla ss sjömanne n vi rl 

:~:P m at roskompaniet n:r 408 K. P . Svensson. 
l'örordn as kansli sekrete raren i jordbruksdepartl'rnentd 
n1. 111. A. Unge r att f rå n och med den l januari 1914 tilh;
vida r· p intill samma å rs slu t va ra extra föredragilml r i. sjii

:fö rsvarsdepartemen t et. 
MPddclas ti ll stån d fö r utlänningar att under t iclen 15- -20 
december 1913 å Stockholrn s varv bese en del oa nv ä ndbar 
och kassBrad- materiel, som komme att å aukt ion försälj as . 
1<'ull makt för l{ . F . Lundst röm. att va ra ma rinintenr] c•n t fl , . 

1 :a gra den vid ma r i ni ntL•ndPnturkåren. 
D:o E. G. Ohl6n RH Yara. d:o ay 2:a g raden Yirl d: o. 
"Resolut ion å lön för ma rin intendentern a av L:a g radl'n 
A. G. A. Browall och C. S. W. E sbjörn sam t fö r Hl >l rinin

t cnd entcn av :2 :a gr aden B. E. Hcdman. 
Förord nande för E. Edho]nr att under t io år va ra mn rin 

läkarc av 2:a grad<'n vid m ar inläk a rkårcn. 
F ullmakt för A. H. E. Fo rsheirn at t var a marinläkare nY 

2 :a graden vid marinläkarldr<'n i flotta n s r eserv. 
Hesolution å avsk ed fö r N". G. H . \Vennerström fr å n för
ordnande att va ra pos itio nsbcfälhaYare vid fö r sva r she rcd
skap eller belägringst ill st ånd i F å rösunds kustpositi on Jrrl•tl 

Ht g ången av april 1914. 
Förordnande för kapte nen vid kusta r tilleriet J. G. Johan s
son att n ra cl :o rl :o v id d :o ell er d:o i d:o f rå n och m crl 

dPn 1 maj 1914. 
:Fas ts tälla s a rbet spl an och stater för flottan år 1914. 
D :o stater för kustartill e riet år 1914. 
A nvi sas 250 kron or i månaden för anställanek fr i\n och 
med den l januari 1914 tillsvidare uneler sammH 1\r H,. et t 

extra biträde inom marinstaben. 
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J 9. Beslutes rörande kostnaderna för sjukvård under expedL 
tioner för sjökarteverl..:ets mätningar. 

» Uppdrages åt lotsstyrelsen att verkställa utredning an, 
lämpligheten av och sättet för säkerhetsanstalternas gi 
sjön V äncrn övertagande av lotsverket m. m. 

>> Anvisas medel för vissa anskaffningar vid lotsYerket. 
>> 1JotskaptPnen E. Smith erhåller ytterligare tjänstledighet 

för sjukdom uneler ytterligare ett halvt år från och med 
elen 1 januari 1914 och meddelas dc föro rdnanden m. m 
som därav föra nledas. ., 

" T. f. lotskaptenen P. A. H. Jacobson erhåller tjänstledighet 
för sjukelom från och med elen 21 dece mber 1913 till samma 
månads slut och bemyndigas lotsstyrelsen gå i författning 
om uppehålland e av Jacobsons befattning under nämnda 
lcclighct. 

» KaptenPn vid Kungl. flottan G. D. W :son Lilliehöök får 
återinträda i tjänst vid Kungl. f lottan med lön i kaptens
gradens 2:a löneklass. 

:11 . Sekreteraren i marinförvaltningen G. A. Bäckström m·hål
ler fö r fullgörande av visst offentligt uppdrag tjänstledig
het uneler år 1914 och förordnas ang. avlöning åt de perso
ner, som komma att tjänstgöra såsom vikarier uneler be
rörda ledighet. 

>> OH~rstcn i fortifika tio nens reserv E. S. von Krusenstjorna 
c•rhåller sökt entledigande från befattningen såsom chef 
f ö r marinförvaltningens fort i f i k a tionsa vdelning. 

>> Majore n virl for ti fikationen A. G. Norinder förordnas att 
tilJs,·idare ntra chPf för nyssnämnda avdelning. 

>> Kommcndörkaptcm•n av 1:a graden i Kungl. flot t an F . M. 
I'eyron. erhåller nådigt tillstånd att från och m ed den 1 ja
nuari J 914 kn rstå i flo ttans reserv, varjämte tillägges 
honom pension under hans återstående livstid att utgå 
llled 1,800 kronor f rån och med den 1 januari :1.914 t ill 
och m ed juli :1.916 och därefter med 2,400, allt för år räk
nat. 

>> Beslutes rörande anskaffande av vi nterut ru stnin g iH viss 
marinPn tillhörande personal m. m. 

» Marinfön-alt ningen anbefalles verkställa utredning röran
do lämpligaste plats för mässbyggnad vid Vaxholms kust
n rtilleri regemente m. m. 
All'visns tillhopa 16,687 k ron or 80 öre till e rsättning åt 
sakkunniga för utgivande av en ny upplaga av reglemente 
för marinen, del nr. 
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Kaptenen C. H. Åkermark erhåller i egenskap av sekrete
rare hos sakkunnige för utredning rörande befordrings
väsendet vid Kungl. flottan sä rskild gottgörelse med 1,000 · 
kronor. 
Ett belopp av 900 kronor ställes till chefens för marinsta
ben förfogande för fortsättande av undervisn ingskurs i 
ryska språket för marinstabsofficerare m. fl. 
Telefon :Eörbindelser få anordnas dels i Karlskreml sta tians 
häkte och dels till fartyg vid mobiliseringskajen i Karls
krona. 
Anvisas högst 8,450 kronor :för anskaffande av en 4 kw. 
radiostation för und~~rvisningsänclamål vid flottans station 
i Karlskrona. 
En av de Karlskrona stat ion tilldelade jagare tilldelad e 
57 mm. kanonerna med lavettage får utlånas till stationens 
exercissko la. 
Anvisas högst :350 kronor för utgivande av en ny Hpplaga 
av Marinens inkallelseinstruktion för beväringen. 
Anvisas för år 1914 l1ögst 7,200 kronor för und e rhåll och 
vård av do sjökrigshistoriska samlingarna. 
Två vid m a.rinförvaltningcn tjänstgörande officc·rarc eller 
ingenjörer -:få beordras avresa till Köpenhamn för att un 
derhandla om detaljbestämmelser rörande loverans av 
elektriska orderapparater för artillerioldens led ni ng ä pan
sarbåten Svcrig~). 
Rektorn vid skPppsgossokåren i Karlskrona K. J. E. SegrPll 
erhåller uppdrag· att å tid, som må finnas erforderlig, hi
träda sakkunniga för utredning av vissa frågor angåend e 
skcppsgossokå rorna. 
Am·isas tillhopa J ,232 kronor 70 öre såsom flyttningshjälp 
t i Il åtskilliga personer tillhörande flottan. 
Underlöjtnanten vid kustartilleriet A. Vv. Bergmnn erhål
ler 200 kronor såsom gottgörelse för anskaffning a1· utrust
ningspersedlar för flygning. 
Beslutes rörande kostnader för anlitande av spec ialist :föc.· 
vård av en undrrofiicerskorpral på grund av halssjukdom. 
Assistlmtcn yid nautisk-meteorologiska byrån E. O. Edal
stam erhåller från och med januari 1914 en löneförhöjning 
av 500 kronor årligen. 
B eslutes rörande elisposition av en del för sjökrigsskaLm 
obehövliga inventarier. 

,, Förordnamle för lotskaptenen O. H. Stcnberg att doltaga 
ntarbetando av förslag till överenskommelse om lot sning 
gränsfarvattnen mellan Sverige och N or ge. 
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31. Daglöna ren Yid Stockholms stations ingenjördepa rtement 
N :r 419 O. A. Fru nzen erhåller för ska da till fö ljd av 
olycksfa ll i arbete <'n li vränta å 75 kronor :1tt utgå frän 
och med den 11 j uni 1912. 

, l-öjtnanten vid 1\ungl. f lottan T. Axelson Jonson erhåller 
för Yistelsc utoml anels tjän stledighet unclcr t iclen l janu. 
ari-31. mars 1914 merl frånt r ädand e under ticle n av avlö
ningsfö rm åner enli gt stat. 

'' Resolution på a\·skcd fö r reservun clC' r] öjt"nanten i flotta n 
S .. I. S\·e nsson. 

» Am·isas t illhopa 4.380 k ronor f rån in n lliclhusfoncle n t ill 
pe rsoner, som tillhöJ·t f lottans militära kårer. 

" Expeditionschefen i I\ungl. sjöförsv arsclcpartPmentct E. J. 
C. Pl ant ing-Gyll enb åga crhållPr fö r b<'reclancle av vissa 
ärend en tjänstled ighet uneler ti clPn 1- 12 ja nuari 1914 och 
för ordn as ka nsli sekretenm ·•n A. Unge r ti ll vika ri e. 
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X :r 924. - stationsingenjören Holmgren sk all för särskilt 
uppdrag under e rforderlig tid stä ll as till ch efens för marin
sta ben förfogand e i Stockholm. 

X :r 925. - Löjtnanten Schiisslor beviljas tjänstledighet un 
der ticlen 19 cleccrnbor 1913 kL 3 c. m.-7 janua ri 1914 kl. 
12m. el. 
N :r 926. - Rese rvlöjtnanten Gudmundsson beYil ja s 3 å rs 
tjänstledighet fr å n och med don l januari 1914 fö r idkand e 
a v utrikes sjöfart. 

9. X :r 928. -Med änd ring av g . o. n:r 400/191.3 ska ll kapto
nen m. m. von H orn från och ml'd elen 15 inneva randl' m å
nad t illsvida re tjän stgöra i mar instaben. 

10. N:r 932.- Bemyndigat cliPfen för kustartilleri et att undm 
erforderliga tidsp<'rioder av nä stk ommando å r konnnend e ra 
två honom unde rl yda nd e officer a re 5åsom tillfä lli g för
stärkning av sin stab . 

)) 
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)) 

N:r 933.- Ma rinläka ren av 2 :a g r. vid marinläkarkårl'n 
i flottans resl' rv Bl'rggrcn skall t i.llh öra K a rl skrona station . 
N:r 934. - Andrin ga r i fördelnin g 18 i genom g. o. n:r 
842/1911, 846/191.1. och 74/1912 fastställda fö rdelningsböcker 
fö r l:a kl. pansarb åt ar och pansa rkryssaron Fylgia. 
X: r 935': ..-:.J{aptenen Åk erbl om skall i egensk ap H\" marin
attaeh o vid Kun g l. Maj:ts beskickning i P aris av resa i så 
god tid, att h an kan inställa s ig till tjän stgöring därstii 
des don l nästkommand e januari månad. 
N :r 938. - Marinintendenten SödPrst odt bevilj as 3 mån a
ders ut rikes tjänstledighet fö r sjukdom fr å n och rnl'cl rkn 
1 januari l9H. 
K: r 940. -- Kommend a ntens i Vaxholms och Oscar-:Fred 
riksborgs fästning anhållan om l'rsättare fö r löjtnanten 
,·id Vaxholm s g renadjärregemente Hjorten unde r honon1 
beviljad tjänstledighet fö ranl eder ej någon åtgä rd . 

1.) . K :r 943.- Do e nli gt g . o. n:r 468/1913 komnw nck racle far
tygschefern a å do i Karlskron a och Stockholms rekrytfl \'
dd ningar i ngåencl c pansarbåta m a skola öve rtaga befälet 
öve r respektive f a rtyg el en H nästkommande januari; Föl 
jand P officerare skola unde r t iden den 11.--31 nästkom 
mando janu a ri tjänstgöra i egenskap av art ille riofficerare 
å följande farty g, n ämligen : pansa rb åten Ma nl igheten: 
kapte nen Frenclin; pan sarbåten Dri sti ghoten kaptl' non von 
Fia ndt ; pansa rb åten Oscar II: löjtnanten ·Wahlström ; pan
sa rbåten Aran: löjtna nten Asplund; pansa rbåtl'n Wasa: 
kaptenen P alm ; pansarbåten Tapperheten: Löjtnanten 
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Fåhrmus; Löjtnanten Bomeng skall uneler i p. 2 nämnd tid 
tjänstgöra å pansarbåten Oscar II; m. m. 

16. N :r 948. - Resenunderlöjtnanten Dahl g ren til låtes att 
uneler t iclen l januari 1914- 1 januari 1915 idka utrikes 
sjöfart. 

>> ~:r 949. - Bemyndigat stationsbcfälh aYarcn vid flottans 
station i Stockholm att utan hinder av föresk rifterna i 
g. o. n :r 845/1913 för en tid av högst tre år fö rordna f. d. 
kommendörkaptenen av 2 :a gr. i flottan m. m. Cllristcnson 
till sjörullföringsområclesbefälhavare i Strömstad. 

» ~:r 950.- I-I. K. I-I. H ertigen aY Södermanland genom g. 
o. n :r 665jj912 anbefa llda tjänstgöring i ma1·instahen skal! 
upphöra med elen 20 inn0varancle månad. 

17. X:r 951.- Torpedbåta rna n :ris 71 och 79 skol a förläggas 
uneler r epa ration. 

>> X :r 954. - Löjtnanten greYe Hamilton beviljas ut rikes 
tjänstledighet uneler ticlen 14 mars-24 april 1914. 

» ~:r 955. - Översten Ahlborn beviljas tjänstledighet under 
tiden 2:2-31 d0cember 1913. 

>> 2:2. K :r 961. - Fördelning av 1914 års stat :för flottans sj ö-
manskår upptagna 137 arvoden åt kompanikorpra ler . 

» » X :r 96:2. - Keclannämnela marinlälmrc skol a unele r ticlen 
från och med cl0n 11 till och med elen 31 nästkommande 
januari tjänstgöra såsom fartygsläkare å: pansarbåten 
:\l[anligheten, med uibchållande a\' sin befattning: stabs
läkare, marinläkan'n av 2:a gr. vid marinläka rkåren i 
flottans resC'rv Andersson; pansarbåten Dri stigheten: ma
rinläkaren :w 2:a gr. Hultgren ; pansa rbåten Oscar II: ma
rinläk aren nv 2:a g r. Scllrödl ; pansarbåten Aran, med bi
hcllållanclc av sin befattning: stabsläkarc, marinläk:Hen av 
'.l:R g r. EvandP r ; pansarbåten vVasa: marinläkarstipcndia
ten Bergsira n el _: pansarbåten Tapperheten : marinläkaren 
<l;v 2:a gr. H:son Brciele. 

» » .K:r 963.- Seclan Scllahcn a•v Persien behagat tilldela re
sen·unclerlö.it na nten Erfass si n förtjänstmedalj i guld, har 
ti llåtits bemälde officer att bära ifrågaYarande heders-
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tc·cken. 
X:r 964. - "Bestämmande aY antal officer are, som må kom

menele ra s att genomgå de fortsättningskurser Yid sjökrigs
högskolan, so m taga si n början uneler åren 1914 och 1915. 
X :r 965. - R0servuncl e rlöjtnanten Lundgre n beYi ljas till
stånd att uneler tre år från och med elen 1 janua ri 1914 
idka utrikes sjöfart. 
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:2:2 . X : r 966. - Kaptenen Lilliehöök skall från och med elen l 
nästkommande januari t illsvida re tillhöra Stockholms s ta 
tion och tillsvidare tjänstgöra i marinstaben. 

:;O . -g :r 970. - Ångfartyget Alfbild ska ll i början av nästkom
mande januari månad ställa s t ill chefens för marinstaben 
förfogande' för att utg:'i på expedition uneler omkring 3 
veckor; m. m. 
N:1· 971. - Sorgs anläggande med anledning a\' IIcnnrs 
MajPstät Ankeclrottningens Sofia Wilhclmina · 1\farinna. 
Henrietta timade frånfälle. 
N: r 973. - örlogsflagga hissas å sjöförsvaret ti llhöranclc 
dablissemang dagligen å halv stång intill dess f ramlidna 
Hennes Majestät Ankedrottningcns Sofia Vilhelm i n a l\f H

riana H enrietta begravning försiggått. 
:)1. 1\ :r 974.- Marinläkaren av 2:a gr. Yid marinläkarkå ren i 

flottans reserv Forsh cim skall til lsYi clare tillhöra flottans 
station i Karlskrona. 



Utdrag ur generalorder och ämbetsskrivelser ut

gångna från Kungl. Sjöförsvarsdepartementets komman

doexpedition år 1914. 

J,1n. ·J ?\ :r 1. - Fa st ställelse a1· t jänstgöringstider fö r i flott<m 

(ma ri nen) in skri vn a värnpliktiga. 

~ :r 2. - Kaptenen A. Hägg skall med den 7 innen1rande 

månad aYgå fr å n sin genom g. o. n:r 738/1913 anlwfalld a 

t jänstgöring i sj öförsva rsdepa rte mentets k ommandoexpe

dition. 
:\ :r 3. - R ese rvund erlöjtn ante n Runsten beYiljas till stå nd 

att unel er å r 1914 idka utrikes sjöfar t. 

» N' :r 5. - stationsbefälhavaren i Stockh ol m skall beordra 

on å Stockholms s tation t jänstgörand e offic0r. ~t t bildad i 

f lygning . .. ti ll _ tjänstgöring på torpedd epartementet Yicl 

Stockholms Yan· för att under ch0fen för n ämnda var vs

<lepartenwnt övervaka <ltt den jämlik t g. o. n:r 913/1013 å 

l'a t•vct för varade flyg materielon ändam ålsenligt ordnas och 

väl vå rdas. 
>> ~:r 7. - Löjtnanten Blomberg ska ll unel er den tid g0nom 

g. o. n:r 943/1913 anbefalld t•xpedition med to rpeclbe r('d

skapen pågå r. med bibeh å llande a1· inneha n mcl e bc·fat t

ning ställas t ill st ationsbdälhavarens i K adskrona för

fogand e för t j änstgö ring å stati onen. 

!'J. X: r 9. - Obe roend e a1· bcstäJTtml'l sc rna i ~ 3 p :Z a1· •l en 

genom g. o. n:r 1056/1903 fastställda s tacl g w'n för marinin

tendentskola n. förste ma r i nintPnd enten n1. m. F ogcllwrg 

skall med bibeh å llande av innehaYanrl(' befattning från 

och med inst undand e Yå rte rmins början tjänstgöra såsom 

chef fö r marinintendentsk olan i Stockholm. 

); :r 1 O. - Fastställande a1· >>För kustart i llPrids \'~ r n pli k

ti g·a und er t jänstgö rin g gä llande särsk.ilda föreskriften>. 

>> ~:r H. - Fast ställ c lsp a 1· >>lnst ruktion för de värnpliktign s 

övande vid kustart illeri et». 

,, .:\ :r 12. - Under löjtnanten St röm sk all under den 6 inn e

,·arande m å nad a''gå från sin genom g. o. n:r 877/1.913 an-
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befallda l<ammenclering å pansarbå ten Dristigheten öanlt 
från och med den 7 sa mma månad tjänstgöra såsom kom_ 
mend e rad officer å pansarbåten Osca r H . 

. Jan. 5. i\:r 14.- Kommendörkaptenen av 1 :a gr. m. m. Bro1nan 
sk all från dag i början av innentrand e å r , som ma rinför
valtningen äger bestämma och und er erforderlig tid ay 

högst två månader för särskild a upp d ra g tjänstgöra i llla
rinfö r va ltn ingen. 

, ~:r 15. - T,· å stycken ångslupar ti llhörande 3:c kl. pansar
båtar skola från Stockholms station ställa s till chefens å 
ångfa rtyget Alfhild fö rfogande i stä Il et för genom g. o. 
n :r 970/1913 anbefallda två motorbåta r. 

7. N :r 16. - Bemyndi gat stationsbdälhavarna vid f lottans 
stationer att i dPn mi\n så befinnes erforderligt låta in
mön stra de till stati onernas torpedberedskap hörande fa r
tyg, vilka jämlikt g. o. n:r 943/191 3 komma att deltaga i 
samövningar med J\ a rl skrona och Stockholms rek rytaY
clelningar. 

" N :r 19. - Reservunderlöjtnanten Bengtsson bevi lj as till
stånd att under år 1914 idka utrikes sjöfart. 

>> >> N: r 20. - Reservunderlöjtnanten Hacklon bcY iljas till-
stånd att under å r 1914 idka utrikes sjöfart. 

" 8. 1'1 :r 21.. - marinattachEm vid Kungl. maj :ts beskickning 
i S :t Pete rsburg kaptenen Lilliehöök skall inställa sig till 
tjänstgöring vid nämnda beskickning don lO inneva rande 
månad. 

>> K :r 22.- Med änd rin g av g. o. n:r 962/1913 ska ll marin
l äkarstipendiaten W ållg rcn i stä llet för marinläka ren av 
2:a graden Schröll tjänstgöra såsom fartygsläkare å pan
sarbåten Oscar II under tiden från och med den ll till 
och med den 21 innevarande januari månad. 

>> lO. N :r 25. - För tillgodoseende av det ökade personalbehov 
för undenattcnsbåttjänst , som under nästkommande smn
mar beräknas uppstå genom ti ll komsten av ny undenat
tensbåtmateriel, skall enligt fa stställd tabell pe rsonal av 
underofficers- och sjömanskårerna genom vederböra nde stn
tionsmyndigheters försorg uttagas före den 1 nästkom
mande april för utbildning i uncl e rvattensbåttjänst, m. nt. 

>> >> X :r 26. - Den efter framlidna Hennes Maj :t An ked rott
ni ng Sofia anlagda sorgbeteckningen skall, med undantag 
ay elen omkring vänstra överärmen av frack, rock, vapen
rock, jacka, kavaj, paletå eller kappa anbragta, avläggB5 

från och med den l nästkommande februari, skolande sorg-



rtdrag· ur T\11ng·l. br('f m. m. 11tgiingna fran Kungl. 

Sjiit'i ii'~Y lll'"Hlepart('mt•ntf.'t för iii· 1914: . 

. lr~n . 14. Oppet bre\' på flY skod med pen sion för kommcndöekapt('-

ncn a\- l:a graden Yid Kun gl. flottan C. L. A. Muntl1o. 

» Expeditionschefen i Kungl. sjöförsnn·sdcpa rtc rncntot E. j. 

('. Planting-Gyllenbåga e rhåller tjänstledighet för unskiJ

rla angelä genheter under tiden 18-31 januari 1914 mod 

kansli rådet gro y o :F. vVra n gel som Yika ri o. 

:2 4. Förordnand e för A. T. H . Fogolborg att f rån och med don 

l ilpril 191 4 tillsYidare Yara chefsinten dent Yid flo ttans 

station i Stockholm. 
>> .Resolution på- avsked. för marinläkaren aY 2:a g raden vid 

marinläkarkå ren C. G. Ilulting. 

>> Fullmakt fö r U. G. HuJting att Yara marin läk are av 2:a 

graden Yicl marinläkarkå ren i f lottans reserv. 

>> En inom ma rinfön- altningen tjänstgörande mariningenjör 

få r beordr as att av rPsa till England, Tyskland oc h Frank

rike för iltt und er högst sex Yeokors t id stuelera torpcd

näts konstruktion m. m. 
>> Beslu tes r önmclo lJer äkning av tjänstetiden fö r man::;kilp 

Yid kustartilleriet som antages uneles januari och :i:obrLt

nri 1014. 
>> Det antal y nglinga r som inneYarande år skola såsom sju

kad et ter antagas bestärnmes till högst 20. 

>> Det ~ n tal d :o d: o d :o såsom kustartillerikaeletter bestiim

mes t ill högst 1:2. 
}1arinst abe ns bibliotekarie erhåller en grat ifikRtion för 

å r 1013 a v 300 kronor. 
» Ett extra bi träde få r från och med :1914 års in g:"mg ti lls

Yiclare anställas i ma rinstaben mot ett a rvode av fem kro

nor fö r dag. 
>> Ersiitt nin g fö r anskaffn ing av ut ru stningspe rscclh r för 

fl ygtjä nst få r u tgå med 200 kronor t ill on va r av löjtnau-
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K Br. 1914. - JJ. 

t-r·rnH ,-id Kungl. flottan C, O. De~hllJl'ek . X. 11. \Yurn .. 1, 1 . - ~. 
S. F. ::\Ia ]nl(ti' JSt. 

24 . A1 skc·cl friin kt·i!!. stjäns t-c' n fi\r nt<' rlckla s :!:n kl. sjumHnnc·n 

,·id 1 :a cldan' kurnpanic·t n :r 354 J\ . V. 1-lnn :>sun . 

Sc•rgc'ante rnN 1·id kustartiliC'rid ('. Ce~ ssd och O. Rc,;;dohl 

få ko tntna i åt njutandc' a1· mä sspPnningnr och portio 11sp
1
._ 

s~ittning undc' t' <II·st ängnin!!. f r!in hc·tnttt f' JJ till föi.irl a 1· dä;. 
"hid c·s utbrutc·n s ka rl abtnsfclwr. 

Från flutt<m s fö r dtcl i Stockholnt ti'tt· utliimn <J.' 1.0011 tlll'(p
1
• 

i•omnll sknwl'! ti ll clin·ktion<' n ö\·c·t· . \hrnhatn [{ qJbc' t·g~ 

stiftc·lsc· till pri s a1· 65 öt ·c· pn lll('f<>t· . 

>> Sc'rgc•antPn 1· irl ku st<J rtillc·riC't R:--:. Hii cbtriittt fih Öl'c'rf l.l't

tas >t nllmänna intlragning·sstutl·n och cl iiri f r:',n llilrl ,• r sin 

il tl'l' sh'\ ('n rk li l'stirl uppb ä ra f1rlig Jl<'nsiott !\ 1.(1110 kronor. 

rlPs!uh·s rÖ t'<tnrk l'i-itt til l g r;tl inl Hir E. r\. 1'\'l·i surtt i\' . i't•

trcs ~i nk<~ och barn . 

Da gliitwn till \'~t ra ,·a k t mä shtl'l'll h os lot :;st_,· r ~·is" n Lir 

f t· ftn och tll(•d 1914 unrlc·t· tjiin st g ii ritlg hii_j n, till :) kronor 

för dag. 

F. el. koekl'n :"t f _n sk t' JIJlt'l S,\'Clostl,roitc•H .\. '\\' r·Hc· rhiiek 

('rh i\ llc'r l'tt umkrstrid <Il' 100 kronor fö r :h 1.\)1:-; . 

llig- ;t Börsl'nkotlltlliltl'· tillhöriga ishr,l'l<ll'<'n » i'd i'J' •1l'll sto

H' » fåt· fö r rC'J' <ll'<~tion mot , · i ss <~ ,·illkot· inkotlltll<l ,o, Stuck

!tolm s ij rJ ogs1·a n ·. 

28. Tillk a ll its kortrtll<' nclrirbtpl<'nt·n .1. (' _ !:iC'huc•irliJ·r· utt dt•i

l ugil i utr edning rörnndc· organi satiom·n '' " till f lortnll3 

statio n<' r hörande• IT1.1·nclighl'tt'r. 

JU. l{pso lution på a1·s kC'rl l'ö t· rc •sc·n·liij ! tt<lnkrnu i J lotl;~n C. E. 

)) 

)) 

)) 

Ljung hC' rg och V. Hansson . 

Atwi sas ti!JhoJHl 5.000 kt·onor till ;Jnol'llrt;tn,lt• "' ·fijr;' lfis · 

ningar ocl1 idrottsö\·ning;Jt' fö r -flott:tns ocl1 kusL tdill c rids 

111 ilnSkflJ). 

An,· i s <~s 270 kro no r till upphandling· :Il' tllllt'i n ;tltn :tn ackor 

för nu trinc-' ns bc' ho1·. 
Am· i s ;~ s ull' d r· l fö r ;l nsk;ifi'<ITllk a, . .i ;i r n sid p Dl' !t skri ,·nJ;J -

skin fö r m;1rin slabens räkning. 

Am·isas 700 kt·nn o t' Hir uppgönmtll' ;11· törs l;~ g 0111 UJ•Prc·n!'

ning av lanclgrund c n Yicl kolnings k;~j c·n ;'\ 1\.;~ s tC' IIh olmrn . 

Am·isas 5.000 kronor fijr uppfö r<Jnd l' " '. t' ll f.l'l' iist,•r 0 111 

Xähc•knt rns1· ikc'r1. 

lic'sc•n·undc rl öjtnantPn .i f lott;ln .lolm Olsson c· t·h {dl('l' ~-l
tl'rlignrL' uppsko 1· till å t· 1()13 m r cl n 'pC't iti onsi·,,· nin g . 

:)Il. 

:l. 

)) 

)) 

l~. llt- . HJU. - lif. 

Piirordnn n<l<' fii t' t.irinstc'lll>lllll<'n i 1 :a lönq:;racll'n i tlltll'tn · 

fCi rntlt-ningl' n C. L. E. ]~I'II S<' att till s YidilrC' unclc' r ii i' 

HJ14 upJwhå lla sc'krdcran·n G. A. Biiek ströJn s 1jfinst i 2:11 

liin< •g-r ttdl'n i niitnnJa älllbl'ls \'C·rk. 
!J e sJ u k s riin1 n <l<' i n k va der i ng ;11· <kltagare i llon<kt:'q.,\· d 

III. 111. 

D:o riin1n<lr hiirg·ning a1· p;tn sn rb å l<'n T 8ppcrlwtl'U. 

Till _g,•n r rnlmiin st ring nwd Västr<l distrikte t :Il' b:Hm;;n s

mnnsh ~ ll d för ordna s lll <ll'i nintPmlcntc' n A . L. Holmqui st 

"i'lsn tn g-c'nerallllönstc rk olllmi ssa ril' OC'h marinHi kf, rPn \ ' . L. 

Lund lwrg s~JSOlll g<' nr·ra l mön steriii k a r l'. 
För Jll'OYning H\. und('r b,,·gp:nacl ,.,1randc ttnd L't''\·attr•n ;~ \~ ~ 

t;Jrs h<llh' riPr 1·i<l fabrik i Tyskh1n d få IJl'ordra s 11· :'1 "'

flott.I n s e!Pidroi nge njöt 'l' r. 
1-;n dt ' l lillllti skn in strmnen t m. 111. få p>l Yissn ,-illk ;;r II !· 

l ~ Jl;IS j i Il h PI" k 11 i ngsfa rtygl't sJ, agr niCk. 

Bat1l'ri ,." ld<' n !'t \ 'ii r m el ö E. \V . Er i k ss on Pr h fil kr tll P< LiiJ 

i gnid ,, ,. f<'llli'<' s torkkPn tn rrl inski-ft >> För nit och n·dlig 

ltd i r i kds t.i ii n s b> . 
\'iirnpliktig1~ 11:1' ]<' 1750 "· j.,.,, T:l. C. V . Hagelin f i\r iil't' l' 

f(in" fr ~ n flottlin i fii st ningst.iiins t· »iil'riga » t ill S<l lllili:J 

t j ii n.-'1 >>:11-sNlrht ·för ma sk i n<~ l'rl<'lni ng<'n ». 

Lots lf'dfiit·kcl' n i n i!'L'll lwtdiffa nrl<• Os k n rsb a 111 n' i nl;;pl;ll'.-; 

sk ;~!] l'l'hålla fö r iinll racl J_,·rll' ISC'. att tillfimpas fr ll lt ocl, 11\l'<l 

tl t• n 1 <tpri l 1914. 
Daghinnrl'n l'irl Stoekholtn s stat ion s ingen.iörsdc' Jl<ll' tL' IIH' n t. 

n :r 1()7 E. R. V . '!VJo lwrg Prll :?tller fö r i tjän strn ti ]J,J,_,.tlliH<I 

krnppsska<ln <'Il lil'l'änta ~~ ()0 k ronor om <\ r0t att ntg-·;\ 

frå1 1 oe h tn e<l <kn 2 juni 1912. 
,\Tll·i;;;J s högst 5fl0 krnnot· i'ii r J'l'l'i s ion n1· i s~·go nk od (j·;,• :· 

sjön ViinL'\'11 m. 111. 

1-L Tell'fonförbinckl sc· får anor<lna s til l (lrimskärs f_l'l']ILit." . 

21. 1\apt<' IH ' r·na Yid l~ungl. flott an O. E. LYbrck ''ch C' . O. 

Lind stt·iim <'rh >tlla ,·nrrl<'r;t 200 k rono r ·fö r hi t rädc' 1·id IH•

r<·<lnndt' "" l'i ssa ä rf'nLkn rö ranrl<' rc• gl0 t· ingcn <11' utgift l' r

nn undl'r rik ssta tens fr'mtc' hunJiltit('l för å r 19lG. 

Rc'st' n ·nll<li' rl öjtnn n te• n 0. r:. R f' is få r uppskol' t i Il :'\:- 1 \J l '5 

1110cl iiOJlOill h 1914 å Ji gg<lildl' l'l'JWtitionSÖI'flilll,!'· 

1\·ldonf örbindC'Isl'r få 8norrlnas mc•llnn flottans slntinn" i 
Stnckholm Yii~1 ' l oc h bek lädnadsfiin!Irlrt samt iil'k li!dnllfl s-

1'<-' rk sbld<'n Yid st;Jtionen. 
Am·isfl s tillhop<l 1.887 kronor 97 ört' s t1som il.vt t ning,h j iilp 

till ;ltskilliga 1·icl marinen anstiil lrl n officernr t' . 
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K. Br. 1914. - IV. 

Am·.isas 404 kronor 50 öre såsom cl:o till torp;·cungcnjö
1
,en 

K ;r. Sjögren . 

Am·isas 30 kronor 90 öre så som d :o till styrrna n n en Yiu 
6

:, 

matroskompanJut n:r 104 vVallenb0 rg. c 

Ank0Ll från tjänstPn får meddelas 3 :0 kl. sjÖ11~annc 11 Yic\ 

:?:a ekonomik ompaniet n:r 85 K . V. P ettersson. 

Am·isas tillhopa 300 kronor, e rsättning ti ll tre i nom 1ft
1
, .,_ .. 

l 
' ·~ 

soe '0n a1· Stockholms län boende persone r fur intråno . 
f' k e l 

IS ·c. som skett genont 1913 års skjutöl'ningar å H å rsfjär. 

den. 

~fecldda s 1 i ll ståml för lotsstyrel sen a t t fö r ett pris a y högst 

15 orc pP r exempl a r inlösa 500 exc·mplnr aY S1·onska ]iy. 

rädd n i ngssällskapls handbok i simning och l i n ädel ning. 

Atskilliga lotsa r Yid Väderöarnes lotspl ats få c' nl ottar.;a och 

h ii ra el e m tilldelade ryska rädclnin g·smeda l j er i sil V l~ r för 

räddning ;,l' :1911 Hl' besätningen å n·ska Sf'g'df:utygct 

Charlotte. 

Förre båtsmannen P. E. Pdtersson \Venn!1C'rg e rhåll e r för

fattningsenlig pension oaktat han unelergått iJC's traffning. 

]<'ullmakt för ll. A. :M. Eiwst rörn att Yara konun•cndörkiip-

1cn a1· 1:a graden vid Kungl. f lottan. 

D:o för G. R. Sta rek att va ra cl :o al' 2:a g raflen Yid d:o. 

Resolution å lön fö r kaptPnen ~·i el J\. ung!. flotta l< S. Linc\

stedt i denna g rads 1:a löneklass. 

Kaptenen Yicl Kungl. f lottan A. E. Asp<'nberg e rhåller s:'l· 

som lönefyllnarl skiLlnaden mellan innrhanm<k lört och 

kaptens lön i 1 :a klassen. 

linde rlöjtnanten Yid d:o O. M. Sahlin e rh åll<'!' untl c rlöjt.· 

nants fö rm åne r som >ll'Yoclc. 

Fullmakt fö r K G. Sjögren att Yaril Jlull'inliik::; ·s tip c·nclir.t 

Y i fl marin läka rkåren i flottan s resen·. 

01·erlotsen C. :Ed son får k1·a rs tä såsom rescn·Jöjtnant i 

flottan. 

En 1 marinfön·a ltningen tjänstgöranek offi cer får heord· 

ra s H\'J'csa till Jena för lJesiktning ay bes tälld a batteri-

kikare. 

>> En sL!tionslJPLilhavaren i 1\arlsk rona unrlerl\'Cland'' ofiieC!' 

får beordra s besöka vissa plats0r 1 söcl r<l Sv~rig·L' för ;öb1 

an skaffa lämpliga vä rY are för anskaffning av foik ;·nrcl an

ledning a1· cle stora Yakanse rn a inom sjömanskåren. 

>> Hos stn.t io nslwfälhanren i Stoekholm ciYikxpr·clition f~r 

från och med elen l mars Hll4 intill årets utgån~ amtiill'15 

J) 

2. 

3. 

)) 

4. 

G. O. 1914. - XL 

~:r :1.46 . - Kaptenen vid kus tartilleriet Falck skall mccl 

utgånge n a\' innevarande månad frånträda sin genom g. o. 

n:r 857/j9j:2 anbefallda kommendering såsom adjutant i 

1JcHil h an111dc amira lens i Karlskrona kommenllant3stab . 

Kaptenen Yicl kustartilleriet friherre Yon Ottor skall fr~m 

och med den l instundande april och tillsvidare tjänstgöra 

såsom ad ju tant i o1·annämnda kommendantsstab. Bclllyn

r liga t eh 0fcn för Karlskrona kustartilleriregemente :1tt ef

ter därom <W hefälhal'ande amiralen i Karlskrona erhållet 

meddelande beordra Pn regementet tillhöramle officer att. 

tillfii lli gt uppehålla adjutantsbefattningen i bcfälha1·a nde 

nrnindens kommendantsstab uneler elen tid kaptenen Yon 

Ott(•r mcu stöd av g . o. n :r 932/1.913 beordrats tjiinstg·öra 

i chdPns för l;:u startillcriet stab. 

X :r HG.- Bom.vni!igat. ;n·clelningsclwfen för Earlskron<l 

rel;:ryta \'(l dn i ng att eftc•r med Ya rvschefen i K a rlskron'l 

träffarl ÖH'rf'nskomnwlse lå ta för bottenrengöring m. m. 

rlocka c·n a1· a1·clelningen s pansarbåtar i sämlc r skolandt• 

ifråganHanclc a.rbetl'n Yara avslutade senast elen 15 nä st

kommande april. 

K : r :147 . - Löjtnanten Braunerh iPlm skall meJ bil,ehål

Jandr '"" h1'nehanmde befattning från och nwd den 4 

dennes unrl<'r orforck rli g tid stå till ehdcns f(jr marin

sta bl' n förfogande fö r s ä r skilt upp d ra g. 

X: r 15:3.- Pågåemk arbetsår Yicl sjökrig·sh ögskolan skall 

<n·sluta s. för a llm tinna kursPn elen 21 och föc fortsätt 

ningskurserna rkn 24 instundande ap ril. 

X:r 154. - Eommenrlörkaptenen Starck skall tillsvidare 

Ya rn al'rlclningschcf för marinstabens molJiliseringsanlel 

ning. 

X:r 155. - Uncl<'r cl(•n ticl av nu pågåPnclc termin vid sjö

kri.gshögskohm. Yarunder läraren i skeppsbyggnadskonst 

och 111nskinlära. mariningenjören Lindbeck är förhindrad 

nH utö1·a s in Hira rbefattning skall mariningenjören Sehocr

IH'l' bestrida ifrågal'aranrle befattning. dock utan att sär

skild kostnnd h ä rigenom dr~ b bar statsYe rket. 

» :\:r 156. -- Bifall t ill resel'\'undcrlöjtnanten Fogelströms 

anhå llan ntt under hå år från och med den 15 mars 1914 

få idka utrikPs sjöfa rt. 

» K: r 161. - Löjtnanten Lindberg skall med bibchiillaml r 

<l\' innehanmcle befattning stä llas till stationsbefällun·a

rens i Stockholm förfogande f ör att leda gymnastiköl·

ningarna m ed dc till sjötjänst in skrin1a Yärnpliktiga min-
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C:. O. HJ14. - :Xli. 

1118 ti'OSt'J' . Y i l k a inryc ka till t jän stg·öring den 
randP m ån<1d . 

)l :r j63. - Löj t nan tc·n Rosi-n sblil dc •nn <l dag ai· J1 oll<·tte
ra s från rfppäfartygd :Skägg;dcl. 

)\:J' 164. - T i ll st:l n d för kOll\ lll<'lldiiJ't'Jl D·l h l o·n·n 'l t t• l .. 
t ' /:""" t _}(:lJ'•l 

kommcndörh·ckn<'l ;n· .. N:t ~llav srll"llc •n 1 :u klass och L\p'. 
tc•ne·n H.c'JrJJu s ntt liArn J'Jrlrin J'IC'C' knd . .fiirsL, kl:~ss. rtl· 
S<illl ll\8 Ol'riC'n . 

:X:r 166. - :\'inrinl~kilr st ip!'ncliatc · " 1·id 
flottan s rc•.o,c·n· NjiigT!'IJ skal l ti llhiiril 
Stockholm . 

111 a r i n l ii k cltl~ ~~ l' ('n 
floti<Jm; sbt ion 

:\:r 167. - 1\o!JJIJ J<'II d i!n• ll I-I;JilJi l1oJJ s kall fri'111 oc:h llir•d 

dc•n 1 Jn s1 und<Jnclc • Hpril l'>ll'il c-hd fiir umkrofl icc· rs- oc·J 
... l o • • l 

s_J oma ns,n rc•rn a 1 l\ ar lskrona. 

:\:r 171. - ( 'hdc•JJ fii r Vaxhol1n s kus t HJ' Iillc-riJ·c•ge· 1nC'n(c 

1nå innC'\' ;Jr<~nrlc • :h fiir skj utö1·ningilr .li spone •r:J tör nii,t

förc•gåC'nrlc• ;1rs ii1· ningHJ' IH'ställrl, JJJ< ' JJ dr1 !'.i föd 1 rukn 1[ 

<llll JJJllni1ion (' Jliigt Hi ,·tc·c-kn ing. 

X:r 17:Z. - P<Jns;Jrh:11H J'JHI Ar;~n ""h \\' nsn 111 fl fi!t· c•dor
d<·t·lig llolh•nJllcl lning int-HgHs i doek:-1. 

:\ : r 17i1. - H.<'S!'rl·unrl!·rliijt·IIHntc •n lliirjt' sson s k:Jil -friJIJ och 
llH'ri dc•n 1 npril HJ14 1illhiinJ NtoekhoiJJJS s l:ition. 

:\:1· 174. - F'iiljandc · n•sc·n·u n!l<-rlii.itnnlltn s kola 'för gr· 

llOingikndC' il,. fiirc·sk r i ,.,, n n·pdi t ion siin1 i ng· rlc •n 15 ap ril 

inJH'I'<ll'<lll<k :1r in s täll<~ s ig ti l l tjii nstgiiring·: 1· id fl ottnns 

sh1tion i 1\arl s kronn: n·sc·n·unclc-rliijlll<lnlc•r;ln l l e·i 111 rr oeh 

( ' .. J. )lil sson: 1·irl flott;~n s s t;Jtion i StorkhoiJJI: re ·,c1·nlll

dc•rlöjtn<Jn1<'l'IIH O. P. Hiirjc •sso11. l l nllllllill'ile ' l'g. 1·r111 Grrher, 

Ek lH•rg. D. H. T. llii1·jc•sson och Adr•lhoJ·g : 1·id \'nxholms 

ku st a rti lic- 1·i rc •gr'IIIC'Til'<': J'c 'sr• rnJJH lr•J·Iiij h~:lJJ h·n 111 Niiron , C. 
F. HHn sso n. Nh·n JJdc>l l och 1\linekowslJ· iiJJJ: ,·id 1\.<Jrlsk rona 

k u >;t" r t i llc·ri rc •gc 'IJI<•n t<': J'r• sc' l'l'lllldC' r l ii j h1 n Jl tl · 1'1'111 '1\ i IIJ JI HJ1 

rwh GJ·und<'ll: ;dwiHIHIC' rr ·ptit ionsii1ni11 gr•JJ n1·slut<Js den :)0 
llii stkOIIllliH n d t' sc· pt c·n ilwr. 

:X : r 175. - Lii .i t 11<111 h- 11 :\1uhl hr•,ilj<J s fiirlii11gd tjiinstlcclitr

hC'! undc>r hclr· 11 1- :ZG Hpri l 1914 fiir s tudie·r n1· luf b k<'PP· 

\ : r 176. - l·'a r tygsrustn ing<Jr: kil sf fl ott:JIIS Lddi s k<1 in

delning: hiigstr· i>d ii llun <ll ·c · Öl'<'l' ku s tflot L1 11 111. 111. 

:\:l' 177. - U 11dc·rliij tna lite· r n n l'i<l flott H n L>Jndq u ist och 

1·icl ku startillc•rid llultkrnntz s kol<~ dc•I! Hgn i ri C'n kurs föJ' 

.~"11g'l'<' s uhnll<·l'l1 officna rc• . 1·il kPn >lllo)'(ln<~s 1·id i1d'Hntcri- · 

skjutskolan innr•1·nramlr• å 1· ocl1 higl'r s in hiirjun •lrn :2:Z 
instundflndc• npri l mr·d i1Hyckning ,·id R osc J· sborgs s lott. 

10. 

11. 
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;\ :r 178.- .Mecl uppb ihu nele <lY g. o . n:r 7471Hlla skall 

konJIIIC' Ildiirknptr• nt•ll Sp<l l'l' l' mt'd hibehållnmk ;11· inJw hn 

,.Hn rl e• lwfnttni ng från oc h JIIC'd rlc•n 16 rle'llTH's und e r cl r' n 

ti d komuJenolört'n 1·on l\rusenstie rn'1 jämlik t g. o. n:r 

46;3,19Pl och j76 1191 4 ri r sjii k onlm PuriPnirl best ricin IJd>ltt -

11 i n ge• n ;;il so m sta bsc lwf hos i nspr-ktörC'n a,. -[lottn n s th lli n

gn r t ill sjöss. 

:X :r 179. - llc•m.1·ndignl koiiJllJC'nrliirkaptl'nt'n 1-\osc' nsd rJ 

:~tt. d ,01 tjlin stc·n on1hord så cl ;in t mt'dgiH·r. stä lin far l."g~

i 11gc•njö 1· e· n t1 dc·p;H<J rt~· gd Nldiggald n1a r i ni ngr•njö rt' n Il a Il 

din 1i ll llnHinfönaltningens f örf og-;~nci P . 

:X :r 180. - Dt•p i'Jf art~·lp' t Nkäg~,r;ild skall cll'n 18 dPn ne•s in 

g:'i till flotta ns st a t ion i S toc kh olm. Hl' l'li Sl<ts ;1\'J II i'instra s 
c,rh förlägga s i :Z:a lw rC'clsknp: :'1ngfarty g et Ran sknll ru s

f>Js fi)r nlt i stiilll't f ö r <kp i\ L1rtygd Skägg;~]d fö rlägg ,lS i 

niirlwtC'n "" pnn sarb åtc' n TnppNhdPns st rnndningsstälic': 
li!jtnanlcn 13 oul·t'ng s kall n 1ra chef å ångfnrtv:n· t R,m 
" c h l1i ssa sitt ),t'fiilstc-rkc·n drn 19 inm·,·nranrl<' IJJ?innd och 

:\ ngfart.1·gd cl~r C'H(')' iniJJi)nst'J·<Js så snart ske· kan: lll<ll'in 

ingc'n.iiin•n Halldin sknll I'HJ'H fartygsinge11.iiir och IIJ:Hin 

l>ik;~r st ip<'JHiia!Pn Zaclig LJrtygsliikarc• å R<ln unde·r 1111 :l JJ 

Iwfalld , : ::q~<·J ition: 111. 111. 

:\:r 18l. - 1\ nnoniJrJ[<•n S1·C'nsksund s genO III g·. O. n:r 

8:Z1 11!)1:3 nnlwfnlldn <' X]lC'cl ition til l r iket s d st ra ku s t sk;d] 

upphör<! clc•n :~1) clr•nu c>s : 111. 111. 

:\:r 18:3. - Jll <Hiningc•ujiiJ'C'Il Ri sberg skall fr?ln o<· h IIJ< 'd 

clc ·nn>l cl ng till oeh JJIC'd <i l' ll 8 nä stkornmamlc• :lpl·il uppc•

h å lln info rma1i onsingc•n jiirs tjlin stcn i Stockhollll s st <Jti nns 
llilcl e roffie<' J' SSkolu unciC'J' IJI>IJ' iniJJ gc•n jöJ'l'n .Lö f,·(·n IJc· ,·il.ind 

1jän stlc>dighct. 

~:1· 18-L- T~oJilllll ' ll<ic'ring >Il' !-d<Jlll'r snmt oHi Cl' l':ll' l' l'ill 

ru stning nn lwfa llcl:l fnrlyg (g. o. n:r 176 11914). 
:\ :r 185 . - En rkl lli>JIISkHp Yie l flottan i)('ll ticlat s JJJC'cl 

s \'ä rcl smcda l j. 
:\ : r 190.- l nspc•k t ion a 1· pan sarkr,· ssa ren FylgiH s knll för 

riiit as "" inspt'ktörc·n ;J.Y flo ttans fi1·ningnr till s jöss nwcl 

J,örjan i Mal uiÖ clc- n 14 nä s tkomlllanrl<' apri l. 
;\:r 191. - 1\onllllr'ndörbl p l<'n<'n friherre' Leuhusc n s k;~ll 
uncle'r konJnJr•nrJ() J·k ,ip!c•nc•n f rih e rre Ake rhi elms sjökoJJI

IJlc' nckring frän och. llll'cl de•n 14 ~ pril t ill och IIJ<' cl •l c•n 

:) 111nj innr'I' Hruncle ?1r tj>i iJStgrinl såsom chd för sk r' ppsg-os

,,.Jdr<· n i lCnl'l skromJ. 
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.K:r 193. - :MedgiYit . aH marinin1l'ntlontcn Pravib: unu , 
den tid han såsom lönlös i flottan kl·a r sHu· må un r[e~ 
vi stelse i J'ersion Yid ecromonirlla tillfällrn bän1 1118 .. e1 

( l'ln-
i n tend C' nturkårens p a rad uniform. 

X:r 194. - I\:omnwndörkaptC'n en St nrek skall undrr tidc 
rlen 7- 11 instunclancl<' juni ställa s till clwfens för vr n 

ar
meförclclningens förfog <lllllo för att doltaga i arme±ördel. 

n ingens fältövniilgill' , and ra omgången, och för nämnda 

ändamål in stii lla sig i IIärnösiind den 7 nä stkommande 
juni på förmiddagC'n ; m. 111. 

~:r 195. - Löjtnantrn A. Ol sson ska Il f rån och lll C'd den 

16 in nC' \·a ra n de m ån n el u n de r högst 3 daga r ställ as ti ll ch e. 

fons för marinstaben fö rfogande för det ändamål, som om
förmäle s i Kungl bre'\' den 5 decrmlw r :19:1il. 

~:r 196. - .Bemyndigat ehdc·n för ku sbrtillC'rif't att un. 

de r innc' \·a nlndC' år komnwnclC'ra n odanstående prrsonal 
,·irl ku st a rtillrif't: till Karl skron a to rpcdbc rPdskap, under 

tiden l maj-15 juli för gcnorngåPndr a\· i k ustartillcri

ds skol rcglc'nJentc 8 :2:3 förPsk ri \ ' C' n kurs Y id torpedskola 
~ eldarP: till den fl oHans signa lskol a , som jiimlikt skol

r eglern ontC't bör anorclnn s nästkornmancle höst, för utbild
ning huvudsakl igen i s ignalPring 8 umlProfficerskorp raler 
Pl lPr koqH'a le1· ll\' m i nöranlelningen. 
K:r J97. Villkorligt. bif all till en il \ ' Karlskrona a rbetar

kommun gjord anhållan att för ett o-ffentligt föredrag av 

fri.her 1·c l'fllmsticrna dPn 16 mars f å d isponera flottans 
Pxerci shus i Karl skrona. 
:X:r 199. - MPdgiYit. a t t engelsl.;: a marinattachcn härstä

des captain Montagu IV. W. P. Conse tt m å den 23 inneYa· 

ranclo må nacl lwsöka flot t ans station och V<ll'v i Knrl skrona; 
n1. rn. 
K :r 202. - Knptenrn E. V. FL " Tn1ngd skall nw<l utgån
gPn a,· nä stkommancl l' juni m å nad a\·gå från s in gcno!11 

g. o. n :r 318/1912 anbefallda tjäns tgöring i marinstllben: 

kaptC' ncn .\'id flott an Söderhaum och löjtnanten vid kust

nrti lleri et Balle skol a med utgå ngen '"' nästkornmandc 
sPptc•n1be r månad upphöra att va ra kadettofficrra re vicl 

sjökrig·sskola n ; kapten en ~öderbaum skall från och med 

rkn :1 näs tkommande oktober tjänstgöra så som adjutunt 

,·id sjökrigsskolan: löjtnanterna vid flottan Grönberg och 

vid ku st a rtilleriet Engblom skola cll'n förre frå n och Jllrcl 
den l nästkommando maj, den senare :från och med elen 1 

niistkotn ma ncle oktobe r vara kr.clctto:l'fi oC'nnc Yid sjökrigs-

G. O. 1914. - XV. 

skol a n; kapten en Wrangel och löjtna nten Giron sk ol a från 

och mod den l nä stkommand e juli vara kadettofficcrarl' 
vid sjökrigsskolan. elen förre t.ill och med elen 30 april 

:1915. clPn senarr tillsvidare, va rjämte kap te nen Wrangd 
med bibehå ll a nd e ay förut inneh anmcle befat tnin g sk all 

n tr a extra k aclC'tt office r unde r t iclon l maj- 30 juni lll'\4 
och att sis t nfimnrla båda office rare skola tjänstgö ra Yicl 

innevarande års fö rberedande kurs i land för sjökadett<·r. 

:1 8. X:r 205. - Rustning av sjömätningsfarty gen ; m . m . 

.K :r 207.- Avs lag å löjtnanten Cali ssendorffs anhå llan om 

tj änstledighet undN ticl en 1 november 1914- 31 mars 191 5 

för idkand e aY fran ska språkstudie r. 
N :r 209. - Kom menclPring av st a ber och c i vi lm i l i tär pe r

wna] till rustning >lllbPfa llrl a fartyg (g. o. n:r 17()/:1911). 

>> ~:r 2JO. - Ti ch•n för torpedb åt l' n Altairs r epara tion m å 
utsräcka s ti ll ele n 1 in stundand e ju l i. Torpoclbåin rna Argo. 

Antares ooh Arcturus skola i s täll Pt för i g. o. n:r 176/:19H

närnnda torpedbåtarna Iris, Thetis och Specia ställfts till 
chcfrns för Karlskrona torpedberedskap förfognnclc även

som att torpedblltPn Altair dtcr slutad reparation i stället 

för to rpedbåten AstrE' n. skall ingå i sagda torpecliJC'redskap. 
>> X: r 211 : - nder cl Pn tid m a rinläkaren Lage rholm enligt 

g. o. n:r 209/1914 är sjökomm enderad skall m;;rin\äkarc 
Yid 1narinläkarkårcn i flottan s resen· tjänstgöra vid flot 

hms station i :K a riskron a. 
>> i\l :r 21:2. - Mocl ändring av bestämnwlserna i punkt 7 ,n · 

g. o. n:r 176/1914 skola de sk eppsgossar av :1 :a och :2:a å rs

k ursc rn a f rå n båda skPppsgossC' kå re rna , som i C' k<· knn a a 

r.vmmas i\ Ö\'ningsskeppen X ajaclen och .T a rramas silnit å 
övn ingsb ri ggen G ladan. unele r f örr a hälften av dPssa filr 
tygs genom nyss n ä m ncla g. o, anbdallda expeditioner fiir 

lägga s till Karl skrona station för att därst ädes övas: sk"
hmcl c sjö!;ommonrl cring däref te r bereda s ifrågavarandl' 

gossar genom utbyte bland besättninga rn a å rPspektivl' 

fa rty g inom. skeppsgosseaxd C' lningen uneler det att rle så 

lunda avpollet.trrade gossarna öva s å sagda station intill 

ct vs lutamlet av dl'ssa farty gs expedition. 
19. N' :r 214. - Att intill dess ny a förPskriftpr f ör pri s rildning 

\·id kustart illPri et blivit fa s tställd a . en summa >l\' högst 
1kt belopp per artil lE' rikompani , som angivC's i g. o. n:r 

559!1909 m å ob C' rocnrle av för cskriftPrna i sagd a g: . o. l' ll 

l igt chefPn s för kust a rtill (-'riets bestämmande för ii n el n må

let användas. 
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~:r ~15. - D d uppdrag. som genotu g. o. r1:r· 7fiH/1!.Ji1 
0 

l 
747 /101~ merldPitlt s \' issn umlProfficenrr<-' att hitl'tirl· · Cl 

< d YJd 
mi nfa dygd Cia~ öv0naka n det >n· nybyggnaclsa r beten å 

F'lc•ming skall upphöra med rlPnna rbg. 
~:r ~16. - I\ap1Pnr•n l' id f lott a n Friielino· s k-ri! nw<IJ ·1 

o • ' ~ ( )] ~(' -

hallamlr• >11' rnnehan1ml r upprlrao· fri'rn oeh nw<l dr·n 11. 1 
. .. • ' h - d (H t)• 

;;la ll as till chdl'ns fiir lll >l l' inslc1lwn fiirfoo·,ln•lr• fii r· ,;; .. . ·]-']" ,-, ·-<ll ~h l t 
uppdrag. · 

~:r ~17. - M< •d iindring <Il' lwstti nrrrr r• lsr· r·n;r i punid 1:! a.,· 
g. o. n:r 176!1914 skall flottil.iinll·ndr·nL tillikn Lrd.1·ersin
ll'nd r·n t. ick<• ingå i flottil.iehd<·ns fiir · kmdflotLrns Il flot
tilj st ab. 
~:r ~18. - 1) li'ölj ;mrl r• f;ll'l,l'g skoLr nnd< · r· nr· •Lrn ;rngi 1·na 
hrlr•r a1· innenrran ri<' och biirj;rn <Il n ii>-t konrrrr<lllllr· i\ 1· Y;I.J'U 
nr st arlr•: <l) pan sa rh åtn rn a (Jrlr•n. Tiror oC'Ir \iorrl fö r :J \t 
fn\n oC' ]J mr·rl rkn 4 nii st kornrrranrl< ' rroY<· rrrll('r· und 0r om
kring 5 '1, r n~ll<J<lf'l' utgiir·a r·n ;r1·d•·lning. Knrl--kron:r n•
kr.dnnlr•lning: sko lan de· logr·rn<'lllsbiri,l·gd s,l!-''" lllldr•r 
niinrn<la t id stii\la s till ;1\'l\r-•lningsC' Irdr·n s fiir · ];:;rrlskrona 
rekryta1·dr•lnin g f:iirfognndr• för ;rt t ;rnl'iinr\;l s si'r . .;or rr rrrark c
lr·nterifad"·g: !.1) prrn sariJå t ar·n;r Anrn . \\';r~;r orlr ::-J,rnlig·\w
tr·n 'för e~tt h i'rn oc\1 llll'rl dr·n 4 rrii~tkorrrrr~<rnd:· rr o 1·r·r~ r!rcr 
und0r o rr rkring 5 rrri\n,Jrlr•r utgiin1 r·rr ;r1·rll'! rrin 11 . stock
holm s l'<'kry!aYrlr •ln irr g: e) p;rns;rr·kr·.~·s s ;rr·r·n F.1·\gi;1 fiir· ,Jtt 
f rån rnittr•n iii' niistko nrrr rc:nrlr• oktolwr !ll i'Jn ;r•l rrlg <l på 
omkring G ru ånc1rlers l'X twdition t ill ;rl·liig ' ll:ll'< ' f: rr·,·,rtt(' n: 
~) att kornn rr· ndiirl'n F-1. W. H n m i l to n sker!! l' :ll'n <~'l' rlr•l n im!'S
eh d 'för 1\ar\ sk}'()nn r<·kr.d<rl'<lr·lning oc· lr kornrrrr•n rl iirb;p· 
h•n<' n L. 1'. Hamilton sk,r\1 1·an1 ;r1·rlr•lningsdrd för Stock
holms n•kr.da1·rl f' lni ng sa nrt Hli' l·:r rrlr · r· cr <ll' rll•lrrirJg·c dr d r•ns 
stab skall ulgiin1 s :1v: fi<Jgga<ljutnnl'. shr lr s in11r' n.iiir·. st<liJS· 
in tc mll'n t rwh s labs läkHrl'. 
~:r ::'~0. - ~<·d an niirnnrle~ off iC' <' I'<IIT och 1·r·r lr·r·iikar skoh1 
hån oeh rrrecl elen l nii stkmnJJI<HHIL' oktolwr tills1 irl;rn' t i\1 -
bijnl fii\j; l n<l<' s ta t ionl' l'. näru]igr•rr: T\ ;rrlskr·on;r stcJ!ion: 
komrnendörknpknenrn Ro Sl' ll Svä,nl. l'ossr•. Xo r·sl• liw.; och 
Arrwlius. ka p ti' JWr'na ['r·c·ron. \or·{·n. Sirrronssor1. 1Hi nrl'l', 
\Yn1ngl'l . l'ulm och Ulen·. löjlnan tr• r·n;r 1\;rrl sson. Schi.isc
ll' r . i3<'rgnran . Rmlbf'rg, Ottosoon . rriC'k. Crönlll'n.!· och 
\VRrfvingr'. marinin tC' nden t.e·rnH FrPrlho\ ;u. lliil! J,r ·r·~· (J f'lt 

oeh t-ly hen: Stoek l1olm s stcllion: kommcn rlörl~apt. l~nrrn<~ 
l"a lleniu s. _.\ ke l'lliPim och Te!Rncil'r. bJp t<' nPrrw R;·rl ströi11· 
:Xi sscn. \V cste r. Sunelin oc h Rjurn c r. lö:j t n ante nl;r ]~ ;rf!'('i'· 

)l ;( }' .' :!0. 

Ene !\. I\. O. 
MalnlCJYist. 
Schulze och 
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Hamilton. Skarin. To rcn. St rörnbäe k. Crdberg, 
L i n dN och Ch ri s t ic rn i n. uncl crlöj t nn n tc rn :t 
R. G. W. Hamilton. marinintenc\prJI<·rn;r E. B. 

E. Tbör· n och !{. [-J. Rc•rg. rnariningenjiircn 1-Llllclin. 
:\:r· ~~1. - Villkorligt bifall till <l nh å llan Hl' redaklii r O. 
A h ls trönr on r upplåta nr! e :l\' K a ri skrona kusta rti !le r i r·cgc
nwntc•s C'X<' re ishus den 23 rlcnnr-•s för hi\1\Rndc a\' politiskt 
föredrag. 
\:r~~~ . - Mr-•dgil'it Rit r' ngel sLr mnrinattachr·n hiirstfirll's 
enplnin Montagu Uon sl'tt nr i\ unrle•r rh-n ~6 och ~7 in nr·,·;l 
l'<lllrlr· må nad unrkr Yi sklse i Ciitc·hnrg bese unrll'l' i>,l·g·gn<J rl 
,·a ra ndr • pan sn rhi\ 1'\' n SYI' rigr•: rn. m. 
~:r·~~ ;~. - :Xcdanniirnnda officrrar·c· sko la ~m·rl utg[rngr·rr 
;J\' nii st kommandr• septen1br•r· m åm1d frilnt di dn fiil.innek i>r· 
Lllt ningnr. näm l igen: i sjiiförsnl rsdl'parte mentets korrrrn:rrl 
doexpeclition: si'rso m cHljutant liij tnn nh•n Sjii lwrg: i rmlrirr 
förl'tr!lningr•n : SflSonr t .iiin stgii rauriP officenu·c• kaptcnr·r·n;r 
:\ o r ~· n or h P:1lnr: i nlfll'i nstn ben: s:"iso nr i .iii nstgiira n d(• o!Ti
ce rar c' kapt l• nerna 1· icl flottan Pey rrm. 1irl ku sLrrtill l'l'il'i' 
Riinblorn. kcrpte•rwrn<r Yirl flottan Elliot. '\Vnlllp:l'l oclr 
E hrc•ns1ä rd: i inspl'klörl'llS a1· f lott mr s iiYningn1· t ill sjijss 
st ab: såsOJ l'l H<ljrrtant knptcn<'n K L-l ägg: 1·irl sjök a r lc·yr• rkd: 
såso m tjii nst12·iirnnd l-' otfi cr ·r· löj t na ntr· n Soot-Ti se•ll : i\ 1\;ri'\ s
kron;l station: såsom chd för to rpcdclepn rt0mcntd ko!n
llll'ndiirkHptt·nrn Fallc·nius, s:'rsom ehd för sk<·ppsgossc k i'r
rrn kommcnrlörkapten<'n Ake rhi ehn. s:1so rn w l:j ut nnt hos 
sbl tion sbdä lir HHI I' l'll komnwnrlö rLJptcJJl' ll Enr•st rörr1. , i\c.;u(rr 
orrlfö l' :l n rh• i f ii n· el l t n i ng sel i 1'1' k tiom•n korn m 0ndö rk :rp iL' lH' 11 

T<•liincler·. såsom stabschd i hdiilhavanc\1' :llnir·nl<•ns kolll 
rlwnrln n t s t <J h kornnll'nd ö rk a p tr'Til'n l\ ordenfri t . såsonr chr·f 
fö r 1 :n bc·Yiiringskomp<~niPI b ip lr'n<'n [{~' d str · iinr. s;1su rrJ ä lr l
slr• artillc•rinfficr ·r· knptr·nr·n \Y< •s ler. s:1 sn rrr clrd fö r -' :r ~ 

rrrntrosk ornpanil'l kapti'JWn Ekl'lund. s:1sn rrL c lrd fiir 1 :;r 
r•koJJOlllikompanid kaptr•Jwn Fröding. såsonr chd ·fii r· 1 :a 
sk<'ppsgossT'kO ill]lcl lli l't kaptr•nr•n ,rf r..:krC'kl'l'. SlrSO III c\rd 
för :) :r• matroskompanid knplr•nr·n Sundin. siisom tjänstg·ii 
r· andl' rrl' \'i cr' r 1·irl nrtillrriclepartr·nwntd L1plr·nr'n Fljunwr, 
sirsom clwf fiir unrlc r Y;rttl'nsh:HIJI'I'I'd skapc·n kapil•nc•n ~or-

18 nrkr. såsom tjänstgö r:mrle oJ'\' i el' r Yirl tor pl'rlc\qJn rl c' lll l' ll 
td löjt nantr·n 11\ om lJ c'r ·g. såso m adjutant hos Y<ll'l'sclwfr·lr 
löjtnantl'n Hafström. såsom gnistoffiec1· löjtnnnt l' n t-lkcrrin. 
si'lsorn Hrljnli1nt hos rhdr'n fö r· 1rnrkroffic0rs- och sjiirnmrs
kårl'rna liijtnn ntr ·n i\Lrlmq1·ist; å Stnc kholm s otat ion: si'1 -



G. O. 1914. - XVIII. 

som chef för sjömanskårens skolor kommcndörkaptc1 
P. Hamilton, såsom ch ef för a rtillcrideparternentct le]~ L. 

l .. J· t E . 'OJ n 
mene or \ap enen < ngst röm såsom chef för tor11. "'clcle -

.. ' ' Pa1·t0• 
mente t kommendorkaptenPn Rosens y ä r d, såso m ka se rn] 
fälh ava re kommendörkaptenen Arnelius, såsom chef för ~~
elda re-och hanhcrkskompaniern a kaptenen E: 1·aft s·' - .a 

.. . ' asorn 
chef for 10 :<:: matros- och 2:a ekonomikompanierna och · 
f""lh f .. f Ile. 
a avarc or upp orclradc båtsman skom paniE'r sa mt el 

f t!" S lef 
or _sam 1ga tockholms station tillhöriga båtsmanskom. 

pamer kaptenen Me1stcr, såsom adjutanter hos chefen fö r 

underofficers- och sjömanskårerna k apte ne n D11h l och lö"t

nantC'n Kcumullcr, såsom informationsofficer i undcro~i
ccrsskolan kaptenen Bergma rk och löjtnantC'n Ekeblom 

såsom chef för und e rvattensbåtberedskapen kaptenen Si: 
rnonsson, såsom adjutant hos stationsbcfä lhaYarf'n knpto

ncn Mörner, såsom äldste officer vid sjöinstrun1f'nt- och sjö
karteförråclE't kaptenen Cassel samt såsom tjänstgö rande 
officerare Yid skeppsgossekåren i Marstrand kaptenen X. 

M. C leve, löjtnanten Martin och 11nclerlöjtna n ten Y on 
Schoultz. 

.\fars 21. X:r 225. - Kap tenen vid flottan Giron skall under ticlen 

den 3-8 nästkommanclr april stäliR s ti ll t . f . rrgcments

chcfens för Kungl. H allnnds rPgenwntc förfognnde för att 
deltaga i regementets oJ'I'icersövningar och för clf'tta ända

mål anmä la sig i J\t1n g l. Hallands regementes expedition 
i Halmstad elen :) in st undande april kl. 11 f. m.; rn . 111 . 

» >> X:r :!2G. - Med ändring n,- g. o. n:r 176/19H och n:r 

209!1914 skall marinliik<II'Pn il\- 2 :;t g r. Kallin från och 

lllE'cl dPn l in st unrl,lrHlt• juli Y<Hil elivisionsläkare i elivisions

chPiens för kustflotian s l r ,Ji,·isinn stab i stä llet för mnrin

läkaren av 2:a gr. Ilulting: nlilrinHikarstipcndiatcn Lund

kvist sknll aYgå fr3n kolllllH'n<kring såsom L11"tygsHiknrc 
å to rpcdkryssarf'n C'hH'S I-lom. tillika flottiljläkare i flot
tiljchdPn s för kustflottans III flottilj stab och Ya ra diYi

sionsliika rr i diYi sio nsclwfl'ns för ku stflottans V di dsion 

stah i ställd för lli<Hinliihrmn a\' 2:a gr. Rubenson och 

Kallin S<llllt emlJarb'l"<l i't rli' isioncn t illhöranrlc fartyg, 

som av diYi siow,chcfen hc·stämnres och att flottiljchefens 
för kustflottans lll Jlotiilj stab 'ka ll minskas nwd en f]ot
ti ljl äkare. 

» 23. X:r :?28. - n) XP<lanniillln<la tjiin stebcfattningar skola frå 11 

och med rlen j niistko111111 a n dr• oktober t i Il svida re bestrida& 

av följamlc o:ITiccnuc . niimligen : i sjöförsva rsdcpnrtcmcn-
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tcts kommandocxped i tio n: såsom ad ju tant löjtn anten Bou

,·eng; .i Juarinfön·a l t n ingen: såsom t j änstgörancl c officerare 

kapt<'nc'rna Toll st6n, Bjurner och Frendin samt med bibe
hållandf• aY innehavande befattning såsom kadettofficer 

löjtnantPn Sundblad. tillika g ni stofficer vid to rp eddepar
te mentet i Stockholm; i marinstaben: såsom tjänstgörande 

officenll"c kapten en vid kustartilleriet W ennC't"strö m, kap

tene rna Yid :flottan Tamm, Friis och Cassel, löjtnanterna 
Ol sson. J~indbcrg . Yon Rahr och Krokstedt; vid sjökartewr

ket: såsom tjänstgörnndc officer löjtnanten Schollin; å 

K a riskrona station: såsom chef för torpeddcpa rtE'mcntct 

kommendörkaptenen RosensYä rcl , såsom orclfönmdc i för
nr ltningsclirektionl'n komm endö rkaptenen Encst t'ÖJll, såsom 

chd för skeppsgosscld\.ren komm endörkaptenen Posse, så

som stabschef i befälhaYande amiralens kommcmlantstab 
komnwndörkaptene n Schneidlcr, såsom adjutant hos sta
tionsbeHilha,·aren kaptenen PPyron, såsom chd för 3:c 

matroskompaniet k aptenen af J\lercker, såsom clwf för 5 :e 

matroskompaniet kaptenen BraunNhiclm, såsom chef för 
1 :a E'kono mikompa n i et kaptenen G ustafss.on, med bibehål 

lande a ,- innehaYandc befattning såsom chef för :I :a hant
Ycrkskompa-nj,et, silso m chef för j :a beväringskompaniet 

kaptenen SYinhuhucl, såsom chef för undervattensbåtbe

redskapen kaptenen Si monsson, såsom äldste o:fticer vid 

<ll"tille riclepa r tementd l-;:aptcnen Palm, såsom chd för 1:a 
skc•ppsgossckompnnict kaptenen Clcvc, såsom adjutant hos 

n1 n·schefPn löjtnanten Y on Hofsten, såsom gnistoJiiccr vid 
torpeddC'pa rtemen tet löjtnanten s,·E'nonius. såsom tjänstgö
rand e oJiicer Yid Hrtilleridcpartcmcntet löjtn:mten Grön

lJerg, med bibPhållancle aY innchanmcle befa ttning silsom 

kadettofficer , såsom adjutant ho s chefen för und eroff icers
och sjömanskil re rna undcrlöjtnan ten Landqtl ist: å Stock

holm s station : såsom clwf för torpE'ddcpartenwntet kom

mendörkaptenen Fallenius, såso m chef för sjönlanskårens 

skolor kommendörkaptenen Lcuhuse n, såsom kasc rnbcfäl
ha\'>lrf' kaptenen Meister, såsom chef för 2:a \']dare- och 

2:a hanhcrkskompanierna k aptenen Nissen, såsom chef 

för a rtillericlcp:utenwntet kaptenen ·w ester, såso m adju

tanter hos chefen fö r undcroHicers- och sjö mu n skårerna 
kapten en Sundin och undcrlöjtn,mtE'n Hedin, ~åsom chef 

för lO :e matros- och 2 :a ekonomikompani e rna samt be

fälhava re för uppfordrade båtsmanskompanier och chef för 
samtliga stationen tillhörande båtsmanskompanier kapte-
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ncn Beq.rmark. såso lll clwf för unrlpn·,Jttc·MulithP rcds]·. 
· '<~Pen 

knptcru·n l acobi. lll<'d bilH'hilllande :n- innPhan1nclp lwfat 

ni ng _ ~åsom tjänstgörnncll'_ office• r i ~r~<lrinfön·altningc•n. ,~: 
son1 lnfornnil\On sofi iCc'r \"Id unrkrofhcc·rsskoi:Jn löitnante

1
._ 

na .Arnbc·rgc•J" (lnink!H s'<r' n) och JHb1nson (sl_vrlllansklas. 
s<' n). såsom ad j ub1nt hos stat i onshdä l h H , . H re· n lö jtnanten 
Lål'tnlall. såso n1 ii lclstl' officl'r 1·irl sjö in stn1nwn t- och sjö. 
k a rt.dörr !l dd löj tna n tr'n Soot-TisPll. s:'ison1 g n is to:fficr r vid 
tol"jwcldc·p;idr•Jnl'ntd löj(n ;mtcn SunrlhlMI. lll l'rl b ihrhå ll an
dc Hl" inneha1·andl' befattning si\son1 karlr'!tofficn. tillika 
t j änstgÖI"<iliClc- i ms r i nfön·al t n i ngl'n. såso 1n tjfi nstgörandc· 
offic<'ran· Yid s kl'ppsgossrkårcn i l\Inrst rnnd löjtnanten 
}'!or_,-. unrkrlöjlnantc•rnH Båg-l' oc h Agn•n . hl :\c·clan n ämn
rla officrrare s ko\n fr!\n och nwd r!Pn 1 ni.istknnJinanclc• ok
tobr•r umkr d( :1r. nwrl undantag a l" rk tirlc•r. då clr• på 
grund aY IJtfärclarl g . o . r•rhållit <Innan komlnf'ndning, 
tjiinstgiira: i rnnrinföJ·,·nltningPn: sflson1 tjrinstgö ranrk of
fice· r unrkrlöjtnnnl<'ll H<·rlitz: t1 1\nr\!;kronn stnt ion: i un
rlProfficf'rsskol>~n biplc•Jwn frihr1Tr' \l,•ck- l<'riis såsom in
fornlnt·ionsoHicr•r Yirl r<' st' n ·officcrsaspi rnn tk ursc•n . s kole~ncle 

k>~ptr•nr·n llc•ck - Frii s jämdil tjiinstgiin1 s:1soJn in s trukt ions
officer i rkn praktisk>~ utbilrlningf'n för r·kl"l'rll<l i nämnda 
kurs . ,-id sk <·ppsgossc·kåJ't•n löjtn>llltl'rna i1<·rgm>lll. ~'- k r· r

hiclm oC' h Darin. undr' rlöjtnantr·nw Lnme\1. Elliot T ho
ren och \Y <1 h \q Il is!. si\ sO III c h d för toqw,J lwrr•r\ s k<i \)f' il kom
menr\örkHptr•nt•n ;\ orsPli u s. såsom t.i ti nstgö n1 nek officer ,-j J 
torpedd Ppa rtr·nwntd lö.itnnntPn Rud\,c•rg. å st,Jiionf'n fö r 
önig tjiinstgöring koJIIIllr ' nrlörkHptt•nr·rn a ;\ordt•nfc• \t. och 
} .. rnc·liu s . kHpll'llr'rnu l'c•lsing. Ung<'r. Ilolmgl'r' ll. Eh· lu nd . 
Hui t fc•lrlt . Priiding. 1\o rc"·n. l\Lilmgrl'n, Mönwr. vVn1ng:t•l. 
1·on SC'boultz och T\iln1H n. löjtnani"c•J"tl<l 1•'\.vgnn· . .Arbin. 
lllcllnhc•J·g. 1\url sson , }[,ti's tröm. SchLisslt·r. StrÖIJI . \1-c~ hl
ström. Ottoss0n . },\H'rg. ;\uma. Luntl q1i~t. Frirk. \Varf
,·ingc•. \~rrrk. Almgrf'n och ;\orrlling. untler\öj(nantc rll>l 
lLu mnwl. Linder. Eriksson . TholHndPr. Yirgin. Broms. Eke
lund. D_,·rss<' n. Andrrlwrg. ~aumann. P<Jlmql"i s t. l3orn
steLlt. Dahl. Stt•rnr•r. RPrggren. L-l agman, SHhlin. Tho rburn
II c•rnll'lin. Il c•du<'l'g. :intt och Dag och St röm: å !::itock
lJOlln s station : si:1so m clwf frir torpcdhncdsbllWn k<iptrnrn 
E. Ilii gg . såson1 t .iii nst gö1·nnrll' off i cP r ,-id n rti l IC'J·idl'p<i dr1nen· 
lct löjtm1ntl'n Ekl'rotb, såsom tjänstgiil">ln<lc officer Yicl tor
pctltlPpnJ·tNnrnt<'t löjtnantr•n \VrrnPr. ssåom minonicer JöJl
:r~antcn ::-itf'phrnson -.NJijl\f'r. t1 st<Jtionn för ön ig tjrinstgo-
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ett extra biträde mot en avlönin g av högst 100 kronor i 
månaden. 

F•·br. 28. .Marinintendenten K. H. L. ::J ordström erhåller ytterligare 
två mån aders tjänstledighet för sjukdom. 

>> Marinläkaren av 2 :a graden C. H. K :son Breide erhåller 
ett stipendium å 1,000 kronor för att i Wien stuelera hud
och könssjukdomar. 

>> Beslutes rörande modgivande för viss personal, kommen
derad å t orpedbcrcclskap, att vid ö1·ni ngar under gång hava 
sin skeppsportion innestående. 

" » Bemyndigas chefen för sjökarteverket att l åta utarbeta och 
utgiva specialkort över Finlands södra kust från Uangö 
t ill Viborg i skalan 1: 100,000. 

>> En i sjökrigsskolan befintlig tavla benämnd ,,svenska flot
tan tager tull i Oresunch får mot vissa villkor överflyttas 
till krigsskolan å Karlberg. 

>> Anvisas tillhopa :1.33,500 till vissa arbeten och anskaffnin· 
gar vid lotsverket. 

» Beslutes rör ande fullmäktiges i flottans pensionska3sa den 
:1.5 novomber :1.9:1.3 avgivna und. berättelse. 

>> » Abraham O'sterman, son till avlidne kommendören vid 
Kungl. flottan C. D. Osterman, erhåller gratial till visst 
belopp, att utgå från och med december månad 191.3. 
Meddelas tillstånd för A. T. R. Milhlenstoth att f& avlägga 
styrmansexamen vid navigationsskolan i Göteborg, oaktat 
han icke till fullo fullgjort föreskriven sjötj änst av 42 
månader. 

Mars 3. Meddelas tillstånd för tyska torpedbåten S. 62 att under 
tiden 7- 9 mars :1.914 besöka Göteborgs krigshamn. 

» 6. Förordnande för kommendörkaptenen H. H. K. Ericson 
att tillsvidare vara chef för marinförvaltningens artilleri
avdelning. 

» >> Kommendören greve H. W. Hamilton erhåller entledigan-
de frän och med utgången av mars 1914 från honom med
delat förordnande att från och med den 1 oktober 1909 
tillsvidare vara chef för sjökrigshögskolan och förordnas 
kommendörkaptenen friherre U. C. K :son Sparre att från 
och med den 1 april till och med elen 30 september 1914 
vara chef för nämnda högskola. 

» Förordnande för kommendörkaptenen C. C. Engström att 
från och med den l oktober 1914 tillsvidare vara chef 
för sjökrigshögskolan. 
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G. }{ ommenclörkaptenen gr eYe C. A. \Vaehtmeister erhåller 
entledigande från och med september 1.914 från honom 
den 31 december 1908 meddelat förordnande att tillsvidare 
vara chef för sjökrigshögskolan och förarunas kom men
dörkaptenen friherre U . C. K :son Sparre att f r ån och med 
den 1 oktolJor 19J4 ti llsvicln re vara chef för nämnda skola. 
Kaptenen i Kungl. flot tan A . .!3. C. J. J~agercrantz får 
under ytterliga re ett å r fr. och med elen l G nuus 191.4 

kvarstå såsom lönlös i Kungl. flottan . 

)) 

)) 

)) 

)) 
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Torpedingenjö ren J. A. F. Arsenius erhåller kommendör
kaptens av 2 :a graden Yärclighet. 
Bifalles gjord framställning om avsändande av pansarbå'. 
ten Odens ena str ålka starspegcl till Tyskland för utförande 
av prov m. m. 
Anvisns högst 1.085 kronor fö r anskaffamle 'w två skåp 
för hemliga handlingar hos marinförvaltningens ingenjör
avdelning. 
Am•isas 3,200 kronor till löjtnanten N . R \V m· ner med an
ledning a\· flygtekniska studier i utlandet. 
Sjöofficerssällskapet i Stockholm erhåller 181 kronor 22 
öre för utgifter i anledning av h ållna föredrag. 
Am·isas högst 1,550 kronor till örlogsmannasällskapet fö r 
restaurering av sällskapets tavlor och samlingar m. m. 
Beslutes rörande disposition av en 1:a klass pansarbåt och 
en torpedkryssare fö r ÖYningar av värnpliktiga ,-id flot
tans sta tio n i Karlskrona. 
}1eddel as tillstånd fö r styrmannen O. T. Karlsson att vid 
navigationsskolan i Stockholm lmclergå extra examen i 
ångmaski nslära . 
:Författningsenlig pension får utgå till f . båtsmannen S. 
Svensson Lebcrg oaktat undergångna bestra:ffningar . 
Unelerstöd med 100 kronor tilldelas en Yar av fyrmästar
änk an M. Montelius och lotsänkan E. A. örlund. 
Chden för sjöförsY;trsdPpartementet e rhåller lwmyndignncle 
att tillkalla högst 18 officerare och andra sakkunniga per
soner för att inom departementet biträda vid utredning av 
ärenden rörande sjöförsvarets ordnande. 
Att biträda vid nvss nämnda utredning utses: kommen
dönen I-I. V. 1f. YOl~ Krusenotierna. översten friherre I-I. (} . 
M. \Vrangd , t. f. b~·råchefen T. Furst, studsnotarien N. 
Andersson . marindirektören C. E. Richson. kommendörkap
tenen C. C. Engström. kommendörkaptenen G. R . Starck, 
kaptenen J. Grafström. kaptenen O. E. Lybeck, kaptenen 
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C. H. H. Akerm ark. kaptenen C. E. Holmberg, kaptenen 
C. O. Lindström, kaptenen H. V. Simonsson, kaptenen F. 
T. E. Fcvrcll, kaptenen A. G. \Yibom och kaptenen K. Z. 
Rön blom. 

11a rs 9. Beslutes rörande 191.4 års anslag till flottans övningar. 
13. Mnrinintenclcnten av 2:a graden C. H. Pravitz erhåller 

avsked med tillst ånd att såsom lönlös i flottan kvarstå. 
Meddelas tillstånd för en engelsk marinattache att den 23 
ma rs 1914 besöka flottans stat ion och va rv i ICarlskrona. 

>> Am·isas 2.113 kronor för täckande av viss del av kostna
den för snlutkanoner å Kungsholms fort. 
Beslutes rörande fö rslag till ny mässbyggnad vid Vaxholms 
k_ u~tartil iPri regcructe rr1. 11 1. 

>> .l3cslutes rörande fördelning av tillgä ngliga medel för upp
rättandet aY fartygsliggare . 

>> Am·isas 16,000 kronor för av h j älpandc av stormskador t"t 

kajer och bryggor m. m. Yid Karlskrona fästning. 
>> Beslntes rörande beordrande av officerare av armen att bi

träda inom marinstaben med visst a rbete. 
Anvisas högst 1.,000 kronor för t ryckning m. m. av ny 
11pplnga av >>Skjutinstruktion för flottan , to r ped, T. S. L>> 

>> Bes] u tes ·rol'>mdc be fä l sr ätt vid eldsvådor i Karlskrona. 
MarinlitterHturföreningen erhåller ett understöd för år 
191.4 a v 800 kronor. 
3 :e klass sjömannen vid 1 :a eldarekompaniet n:r 1.29 A. 
T . T. Andersson får meddelas sökt avsked. 
Ersättning får utgå till C. O. Söde rherg å Sjövretan med 
80 kronor och t i ll fiskaren A. La rsson å Bedarö med 364 
h:ronor 20 öre för mistad fiskredskap m. m. Yid flottans 
övningar. 
Beslutes rörande förhyrande HY manskap för 1914 års sj ö
m ä t n i ngsexpedi tioner. 
Ur lotsledförteckningen vid Malörens lotsplats skall från 
och med den 1 maj 1.91.4 uteslutas lotsleden sjön vid :Nialö
rcn-Törc. 
.l3cslutes röramle besiktning av en ny fyrapparat för Ho
borgs fyr. 

>> Underlöjtnanten i Knngl. flottans reserv O. ~othberg får 
för Yinnancle av anställning hos lotssty relsen räkna avlagel 
sj öofficersexamen sig till godo såsom avlagel mogenhets
exarnon vid allmänt läroverk 

20. Löjtnanten vid Kungl. flottan S. Rudberg erh åller avsked 
med rätt att såsom lönlös i Kungl. flottan kvarstå. 
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~0. Förordn ande för E. l''. G. Zadig att under 10 år va ra ma
r inläka re av 2:a graden vid marinläl;;:arkåren. 
Marinläkaren av 2:a graden G. I'. IC J~undskog erhåller 
sökt ankcd och utnämnes och förordna s att vara marin
läkare av 2:a graden Yid marinläkarkåren i flottans reserv. 
Marinläkaren av 2 :a graden A. H. K allin och L. G. F lod
qvist erhålla värdighet lika med kapten. 

>> Beslutes a ng. införande i reglemente för marinen, del I, 
av bestämmelser i fråga om semest e r för daglönare vid ma
rinen. 
Meddelas ti llstånd för m a rinöverkommissarien J. E. Dahlin 
att med sin tjänst förena ett uppdrag. 
Beslutes rörande underhållskostnaden för beklädnad vid 
flottan och kustartilleriet innevarande år. 

>> Telefonförbindelse med direkt ledning får anordnas t ill 
chefens för underofficers- och sjömanskårerna i Stockholm 
bostad . 

)) 

)) 

)) 

) ) 

~ :3 . 

28. 
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Bifalles gjord framställning rörande beräkning av sjöavlö
ning i vissa fall. 
Meddelas tillstånd för en engelsk marinattache att bese 
uneler byggnad varande pansarbåten Sverige. 
Oversten friherre ll. G. M. 'i\Trangel erhåller ersättning 
med 100 kronor fö r förhyrd bostad. 
Beslutes rörande gottgörelse för med anledning av kanon
båten Urcls förlisning utlämnade klädespersedlar. 
Förordnas vice amiralen W. Dyrssen att vara ordförande 
och kommendörkaptenerna friherre U. C. Knutsson Sparre 
och C. A. Thurclin. knptt'ncn E. V. Hennansson Wrangel 
samt t . f. överd irektören A. W. Falk att vara ledamöter 
i antagningskommissionen för antagning av sjökadetter. 
Kaptenerna E. G. Wahlberg och E. G. H. Eneström er
hålla entledigande från av dem innehavela lärarebefat t
ningar vid sjökrigsskolan. 
Fullmakter för C. G. F . Ulff att va ra förste marininten
dent i flottan samt för E. F. Lindgren, W. Lilj a och G. 
H. Pravitz att vara mar i nintcnclenter av l.: a graden i flot
tan. 
Rese rvunderlöjtnanten C. F. Hansson erhåller uppskov ti ll 
år 1915 med honom åliggande repetitionsövning. 
Bifalles gjord framställning om brytning av sättningen av 
artillerireglemente för kustartilleriet. 
Anvisa s tillhopa 2,550 k ronor till aYskcdacle personer, sotn 
tillhört flottans militära kårer. 
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2. Beslutes att för övningar vid kustartilleriet under år 1914 
i elen mån de skola bekostas av reservationsanslaget till 
kustartilleriets övningar må tillsvidare disponeras dels 
ifrågavarande anslag för innevarande år med i riksstaten 
uppfört belopp av 190,000 kronor dels ock av anslagets be
hållning från år 1913 ett belopp av 12,000 kronor eller 
tillhopa 202,000 kronor. 
Expeditionschefen i sjöförsvarsdepartementet E. J. C. Plan
ting-Gyllenbåga erhåller för beredande av vissa på depar
tementets föredragning beroende ärenden tjänstledighet 
f rå n övriga till expeditionschefsämbetet hörande göromål 
från och med den 5 april till och med den !l maj 1914 
och förordnas kanslisekreteraren Abraham Unger till vi
karie. 

>> Förordnande för K. J. H. Bergstrand att vara marinlä
k a re av 2 :a graden vid marinläkarkåren. 

>> Reservunderlöjtnanten i flottan F. H . Adelberg erhåller 
s ö k t a vs ked. 
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Unelerlöjtnanten vid Kungl. flottan greve R. G. W. H a
ton erhåller guldmedalj av 5 :e storleken med inskrift >>för 
berömliga gärningar>> (för räddandet av en korpral från 
att drunkna) . 
Beslutes rörande ändringar i § 128 och 237 i reglemente 
för marinen, del II. 
Chefen för marinförvaltningens torpedavdelning, kommen
dörkaptenen J. G. Ekelund . får beordras avresa till New
castle on Tyne för besiktning av pansarbåten Sveriges tor
pedtuber. 
Anvisas högst 500 kronor för insättning av en aretiosta
tion å logementsfartyget Frej a. 
Beslutes rörande inköp av signallodapparater. 
Löjtnanterna Y id kustartilleriet J. H. W. N or lin, J. H. 
Åström och P. A. I. Leufvcn erhålla ersättning för för
hyrda bostäder med respekt i ve ·200 kronor, 25 kronor och 
100 kronor. 
Ynglingen Ch. J. E. Tottie får uneler vissa villkor antagas 
till kustartillerikaelett utan hinder av närsynthet. 
Flyttningshjälp med 596 kronor 15 öre tillerkännes kap
tenen Yid Kungl. flottan H. J. M. Tollsten för flyttning 
från Karlskrona till Stockholm. 
F laggmaskinisten J. E. Lindgren erhåller särskild ersätt
ning med 800 kronor för biträde vid övervakande av arbe-
tona å minfartyget Clas Flemming. 
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D:o J. J. F. Dickman erhåller d:o d :o med 50 kronor per 
månad för d:o av d:o å en undervattensbåt. 
D-:o M. Larsson och d:o C. G. O. Magnusson samt under
officerarna av 2 :a graden G. Strandlund och A. E. Lin
dohf erh ålla en var 25 kronor för månad för biträde vid 
övenakande av arbetena å pansarbåten Sverige och vissa 

undervattensbåtar. 
Beslutes om inhämtande av uppgifter å vissa inom riket 
befintliga bogserbåtar och ångslupar. 
Förordnas kommendören A . B. J u el såsom 01·c1förande samt 
marindir ektören A. M. A. von Eckermann och direktören 
H. G. E. Hammar såsom ledamöter i en kommitte för ut
redning i fråga om utvidgning och ommodernisering av 
flottans varv i Karlskron~. 
Reservunderlöjtnanten i flottan E. A. Straudell erhåller 

s ö k t a vs ked. 
Resrvunderlöjtnanterna i flottan C. E. L Söron och O. 
O. Börjesson erhålla uppskov till å r 1915 med dem år 1914 
åliggande repetitionsövning ar. 
Medgives att överstelöjtnanten Yicl kustartilleriet S. T. R. 
Bolling må i kommandoväg beordras Htt under en tid av 
högst tre månader från medio av maj 1914 i österrike
Ungern och ~ederl~nclema idka artillcristiska studier. 
Beslutes rörande avlöningsförmåner till bogserbåten Hjäl
pares befälhavare och besättning uneler viss tid. 
Beslutes rörande vissa åtgärder för kustartilleriets övnin

gar år 1914. 
Anvisas ytterligare 103 kronor 36 öre till ersättande av 
kostnader för en till franska staten överlämnad torped. 
Beslutes röran de tillärnpning av Yissa armens reglementen 
och instruktioner vid 1-::ustfästningarna och kustpositio

ne rna. 
Anvisas högst 300 kronor till inköp av ett järnskåp för 
marinsta h ens räkning. 
Kaptenen vid Kungl. flottan S . N. de Brocn erhåller för 
anställning i aktiebolagets Bofors-Gull spång tjänst tjänst
ledighet från och med den 1 maj 1914 till och med den 
30 april 1915 med f rånträdande under tiden av avlönings
förmåner enligt stat. 
Rikstelefonförbind else får anordna s till lotsverkets ång
fartyg Vega. 
Anvisas 203,500 kronor till vissa arbeten och arrskaffningar 

vid lotsverket. 
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ring: kommendörkaptenerna L. P. Hamilton, ·wachtmci
ster, Akerhielm . Tclancle r, Fcyehting och Liljencrantz, 
kaptenerna OdclbPrg, J\ raft, Eydström, Dahl. \Vahlberg, 
Elliot, Ehrensvärd och Wachtrneister , lö jtnanterna Ullen, 
Ekcblom, Söclerbcrg, Fähr::eus, N crman , Iohnson, von Kru
senstie rna , Ells6n, Hummel , Koch, Rosen, LTnnerus, Måhlen , 
Wallin, Sjöberg, Blix, Dyrssen, Asplund, Knafve, \Vcstman , 
Eos, Ekstrancl. Angclin, Öberg, U lff, Wetter, Hillman, 
Calisscndorff. Gr a nström, Lindström, Hallström, I~iörk

luncl, OdqYist. Bager, Lindgren, Encll, Muhl, K. G. Ha
milton. Laurell. Spens, Afz0lius, Ska rin, Tcrnbcrg, Tor6n, 
Strörnbäcl.;: , :\eumiille r, Grefherg, Bcckman, .MalmqYist, 
Linder, Christicrnin, Graaf, von der Burg, Martin, under
löjtnanterna Schulze, \~T cinbcrg, von Schoultz, Södcrhielm, 
Broms, .T ohnson, l~incllw rg , Eckerströrn, Färnström, \Vester
ling, W. P. Hamilton . R. G. W. II amilton, .Bcxclius, H . 
Mömcr, Zimmcnnan, Hofberg, I-ledenström, "Wiedem ann , 
AdlerstråhlP. Brynolf. Tillberg, Boldt- Christmas, Bäck
ström, Simonsson, 13crcnc1t, von Schinkel och Ahlbom. 

N T ~29 . - Sjökommenclering av officerare till Karlskrona 
och Stockholms rckrtyavdclningar . 

~:r 230:--~ I \: ap tenen Ehrensvärd samt ma rinintenclenten 
av l:a gr. Bergelin skola, elen förre med bibehållande av 
innehavande befattning, från och med den 30 dennes stäl las 
till nämnde högste befälhwvarens över kustflottan förfo
gamle i Stockholm för att under erforderlig tid biträda vid 
en del förbcrecl8nclc arbeten för kustflottan . 

N:r 23:1.- Mcdgivnmlc för skcppsogssc att vid karlskriv
ning övergå till 2:a elclarkompanict. 

N :r 232. - N edannämnda officer a re skola tjänstgöra vid 
cle i g . o. n:r 205/1914 omförmälda sjömätningar enligt fö r 
delning, som chefen fö r sjökartevcrkct äger uppgöra och 
varom uppgift skall av honom insändas till chefen för sjö
försYarsclcpartemcntet, nämligen : från och med dag, som 
chefen för sjökarteverket bestämmer kaptenerna Hcinius 
och Jahnke,löjtnanterna Schollin och Soot-Tisell; f r ån och 
med den 22 april löjtnanterna Bouvcng och Blix, under
löjtnanterna Schulzc, Westerling, vV . P. Hamilton, Zimmer
man, DRhl och reser vunderlöjtnanten Boman. 

N :r 233. - OJficerskomrnenderingar. 
N :r 234. - Kaptenen Bj u rncr skall efter avslutande av 
gem om g. o. n: r 943/1913 anbefalld kommendering ställas 
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till marinför valtningens förfogande intill den 1 nästkom. 
mande oktober. 

Mars 26. K :r 237. - Villkorligt bifall till anhållan av redaktör 0 . 

)) 

Alstr·öm om upplåtande av flottans exercishus i K arls
krona den 27 dennes för hållande av politiskt föredrag . 
N :r 238. - Anhållan av löjtnanten L illiehöök att tillstånd 
måtte på diplomatisk väg utve rka s fö r honom för kommen
dcring till österrikiska arrnEms luftskeppsavdelning föran
leder till ingen åtgärd. 
K:r 239.- Marinläkaren av 2:a gr. vid marinläkarkåren i 
flo ttans reserv Lundskog skall tillhöra flottans station i 
Karlskrona. 
K :r 240. - Sedan vid årets inskrivningsövningar i Göte
borgs, Malmö, Karlskrona, Strömstads och Härnösands sjö
rull föringsområden 153 värnpliktiga inskrivits jämlikt g. 
o. n:r 71/1914 utan att vid inskrivningen tilldelas hären el
f lottan, har befallts, att alla de sålunda inskrivna skola 
tilldelas flottan i allmän tjänst. 

>> N :r 241. - Bifall till anhållan av generalmajoren Wrangel 
att få vistas utrikes under sin tjänstledighet den 30 mars-
29 april 1914. 
K :r 242. - Bifall till anhållan av reservunderlöjtnanten 
Andreasson att få idka utrikes sjöfart under ticlen 10 mars 
1914-9 mars 1915. 
N :r 243. - Bifall till anhållan av marinläkaren av 2:a 
gr. J3reide om förlängd utrikes tjänstledighet för studier 
unel er ticlen 8 april-30 juni 1914. 
N :r 244. - Avslag till anhållan av löjtnanten vid k ustar
tilleriet Holmström att hösten 1914 få genomgå kurs vid 
tekniska högskolan. 

28. N :r 248. - Chefens fö r kustartilleriets förslag till ändrad 
utbildning av kustartillerikaeletter remitteras till sjökrigs
skolkommissionen för yttrande. 

31. N :r 249. - Till flygtjänst kommenderade officerare må un
der tjänstgöring såsom flygbåtsförare och observationsof
ficerare till daglig dräkt såsom ti llåtna persedlar anv ända 
vit eller blå st ickad tröja med krage, mörkbl å eller svarta 
skinnbyxor samt benbindor av samma färg. 

>> N :r 250. - Den genom g . o. n :r 209/1914 till tjänstgö ring å 
på expedition varande pansarbåtar kommenderad civilmili
tär personal, som icke redan är ombord tjänstgörande och 
för vilken sä rski ld emb a rker ingsdag ej är angiven, skall em· 
ba rkera å respektive fartyg den 17 instundande apr il på f. rn 
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1. N :r 253. - Värnpliktiga inskrivna inom Stockholms SJO· 

mllföringsområde utan att tillelebs hären eller flotta n sko
la tilldelas flotta n i allmän t j än st. 

>> N :r 254. - Bifall till anhållan av reservunderlöjtnanten 
Bladh att idka utrikes sjöfart under tiden 21 mars 1914-
21 mars 1916. 
l\ :r 255 . - Bifall till anhållan av reservunderlöjnantcn 
Soncsson att idka utrikes sjöfart uneler tiden 1 april 191.4-
31 mars 1915. 

>> X:r 256 . -Instruktion för högste befälhavaren över 1914 
års kustflotta. 
K :r 258. - Bifall till anhållan av reservunderlöjtnanten 
Thorell att under ett år från och med den 1 april 1914 
få idka utrikes sjöfart. 
K :r 259. - Eaptcnen vid kust8 rtillerict Rosborg skall in
nevarande år följa övnigarna vid fästnings- och positions
a rtilleriets skj utskola, t ill vilken skola inryckning skall 
äga rum den 8 nästkommande juni å Harrna skjutfält. 
N :r 260. - K edanstående officerare vid kustartilleriet skola 
under innevarande års kustflotta från och med elen l näst
kommande augu sti t j änsgöra å följande i densamma in
gående f<J·rt.Jg"; nämligen: kaptenen \Vennerström, löjtnan
ten N orling och unelerlöjtnanten Eggertson för utbildning 
å stridsfartyg intill kustflottans upplösning en å varelera 
av pansarbåtarna Dristigheten, Aran och Göta; samt löjt
nanten Allbrandt för utbildning vid flottans minerings
sko la huvudsakligen i kontramineringsmaterielens hand
havande under en månads tid Et logementsfartyget Freja; 
m. m. 

>> K :r 261. -Bemyndigat chefen för kustartilleriet att under 
sammanlagt en månad innevarande år å tider, som av 
sagda chef bestämmas, kommenelera översten i kustartille
riet 111. 111. f riherre H. G. M. W r angel till tillfällig tjänst
göring i chefens för kustar tilleriets stab för att biträda 
med utarbetande av förslag till krigstjänstgöringsregle
mente för kustpositionerna; dock icke under el en tid överste 
Wrangel på grund av nådigt brev don 6 mars 1914 er
hållit särskilt uppdrag. 
K:r 263.- Avslag å anhållan av unelerlöjtnanten vid kust
artilleri et Bergman att bliva kommenderad till tillämp
ningsku r sen å flygskolan vid årets kustflotta. 
~:r 264.- A\'Slag å anhållan av löjtna nten vid kustartille
riet Linden att bliva kommenderad såsom flygbåtsförare 
vid årets f ly gskolea\'Cleln ing. 
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1. :\:r ~65. - Bifilll till an hållan >l\. rescn·undC'rlöjtnanten 
Lundin att få idka utrikes sjöfart uneler tiden 1 april 1914 
- l a pril 1915. 

3. N :r 268. - Medgivit att en värnpliktig förrådsman f rån 
flottans station i Stockholm må utöve r besättningslistan 
såsom bitd\dc åt fartygsintendenten kommenderas å pan
sarkryssaren Fylgia uneler detta fartygs genom g. o. n:r 
176/1914 anbefallda expedition. 
K:r 2G9.- Kaptenen :\orlander skall inställa sig i Karls
krona för att und e r den 8 dennes vid examen i underoffi
cersskolans maskinistklass i egenskap av informationsoffi
cer i ämnet torpedlära ingå i den enligt skolreglementet 
§ 7 mom. 31 förC'skrhna examcn skommi ssionen. 

4. X :r 27l. - Mcclgi\·it att 4 st. ångslupar, därav 2 st. t ill
hörande l:a kl. pansarbåt och 2 st. tillhörande 3 :e kl. 
pansarbåt må av Yarvschefen YicJ flottans station i Stock
holm uneler erfo rderlig tid på rekvisition stä llas till högste 
befälhavaren s över inneYarandc års kustflotta förfogande. 
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N :r 272. - :Följande officerare skola tjänstgöra i nedan
stående befattninga r, nämligen: kaptenen Tam m från och 
med elen l instundande maj ti lls,·idare såsom tjänstgörande 
officer i marinsta ben och löjtnanten ll åLmson från och 
med elen j4 innevarande månad såsom adjutant i sjöför
svarsdepartementets kommandoexpedition under löjtnanten 
Sjöbergs sjökommendering. 
K :r 273 a. - Bifall t ill anhållan av överstelöjtnanten Bol
ling om tjänstledighet uneler ticlen 5-1 O april 1914. 
N :r 173 b. - Dc elever i underofficersskola ns vid Stock
holms station maskinistklass, som uneler perioden apri l
septembe r innevarande å r skolat därstädes undcrYisas, sko
la jä mte erforderli gt info rmationsunderbefäl å dag, som 
av stationsbefälhavaren i Stockholm efter samråd med 
stationsbefälhavaren i Karlskrona bestämmes, avresa till 
Karlskrona station och ,-id därvarande underofficersskola 
erhåll a föreskriven utbildning. 
:X :r 274. - Marinintendenten Fredholm skall med bibe
h åll ande av innevarande befattning såsom informations
intendent i unele rofficersskolan från och med den 6 dennes 
och intill nästkom ma n dc sep tember månael s utgång tjänst
göra i marinföt'valtningen. 
~ :r 275. - Med än d ring av punkt 17 g i g. o. n :r 176/1914 
skall unel er förestående expedition med nedannämnda far
tyg musikpC'rsona len å pansarbåten Oscar <len H kommen-
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deras från Stockholms station och å pansarkryssaren Fyl
gia från Karlskrona station . 

4. l'\:r 276.- Bestämmelser för utbildning av kustartilleriets 
personal uneler år 1914. 

" .K :r 277. - Instruktion för chefen å pansarkryssaren Fy l
gin ( somrna rcxpecli ti on C' n l9l4). 
K :r 278. - Instruktion fö t· a,·delningschefen för skC'pps
gosseavcleln ingen. 

fl . f\: r 28l.- Sedan J.J. M. Kejsn ren av Ryssland behagat 
tilldela kommendörkaptenC'n Stm·ck sin med anledning av 
Roman'offjubilect instiftnde gu ldmedalj, har Kungl. .Maj :t 
i nåder meclgi ,·it bemälde officer att bära ifrågavarande 
hederstecken. 

" K: r 28~ . - Kaptenen vid kustartillPriet Wennerström skall 
frfm och mC'cl den 4 instundande maj t ili och med elen 30 
nästkommande septembe r. under dc tider han ej på grund 
a\· annan generalorder därtill är förhindrad, tjänstgöra i 
mar instaben. 

, ]\::r 284. - A n lelningschcfcrna för Stockholms och Karls
krona rekryt avdelningar skola med avdelningarna avgå 
från nuvarande förläggningsplatser i så god tid, att de 
eftC'r nwkställd eYcntuc•llt e rford erlig deviering och prov
tur m. m. kunna elen 17 dennes Yara förlagda å av högste 
hdälhaY<Uen för knstflol ta n an g i \·n a platser. 

7. K :r 292. -Instruktion för aHlelningschefen för Götcborgs
anlclningen. 

8. K :r :293. - MPd upphänmcl c av g. o. n:r 67/1908 skall ne
danstående förteckning å pa rad- och salutdagar tillsvidare 
lända ti ll efterrättelse: Paraddagar : den l januari, nyårs
dagen; elen 15 januari , H . K. H. Kronprinsessans födelse
dag; den 12 ma r s, Il. M. Drottningens namnsdag; den 6 
junL H. M. KonungC'nS och Il. K. H. Kronprinsens namns
dag; dPn 16 juni, }1. M. Konungens födelsedag; den 24 
juni, millsommar<lagcn: elen 20 juli , H. K . H. Kronprinses
sans namnsdag; den 7 augusti, H . M. Drotningens födelse
dag; elen 6 noYembcr. GLtstaf Adolfsdagen; elen ll ncNem
ber. H. K. II. Kronpr insens födelsedag: den 25 december, 
juldagen. Salutclagar: den 15 januari. H . K. H. Kronprin
sessilnS föclelserlag: den 12 mars, H . M. Drottningens namns
dag: den 6 juni. l l. M. Konungens namnsdag; den 16 juni, 
H. M. Konungens föclC' lseclclg : den 7 augusti, H. M. Drott
ningc·ns födelsedag; r1C'n 11 no\·c'mber, H. K. II . 1\:ronprin
sC'ns förlC'lscclag. 
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8. N:r 294.- Att vid rustning av fartyg, som erhålla besätt~ 
ning helt eller delvis från den and ra stationen, manskapet 
särskilt då det gäller större kontingenter och då så ka~ 
ske utan olägenhet för fartygets rustning, i allmänhet 
bör anlända till stationen samrna dRg som befälstecknet 
hissas och därvid omedelbRrt embarkera; skolande, därest 
manskapet ej kan lämpligen omedelbart erhålla sin skaff
ning om bord, skaffning anordnas i land genom vederbö
rande stationsbefälhavares försorg. 

N :r 295. - A pansarbåten Oscar II såsom flaggskepp i den 
genom g . o. n :r 176/1914 anbefallda kustflottan må under 
den tid, pansarbåtarna äro förlagd:1 till Hårsfjärden, ut
öve r besättningslistan kommenderas två kockar, stam eller 
värnpliktiga, från Karlskrona station , för att tjänstgöra i 
det marketenteri, som avses att anordnas i land vid sist
n ä m n da f j är d. 

N :r 296. - Villkorligt bifall till anhållan från chefen 
för skeppsgossekåren i Marstrand att en skeppsgosse ehuru 
tillhörig 2-årskursen måtte bliva kommenderad till å rets 
yrkesskola för eventuell karlskrivning till hösten. 

'' K :r 298. - Löjtnanten K . A. H. Koch skall från och med 
den 18 dennes i stället för löjtnanten Bouveng va ra chef 
å ångfartyget Ra n under dess genom g. o. n :r 180/1914 
anbefallda expedition; unelerlöjtnanten Agren skall vara 
kommenderad officer å logementsfartyget Freja under dess 
genom g. o. n :r 176/1914 anbefallda expedition. 

N :r 300. - Bifall till anhållan av reservunderlöjtnanten 
l'ihl att få idka utrikes sjöfart under ticlon 1 april 1914-
1 mars 1915. 

9. N :r 303. - Kaptenen Tamm, löjtnanten Egerström jämte 
å pansarkryssaren Fylgia för närvarande inmönstrade sjö
kadetter skola avpolletteras snarast möjligt efter pansar
kryssarens förestående återkomst till Karlskrona. 
N :r 305. - Med ändring av g . o. n :r 867/1903 att den un
derofficer av maskinistavdelningen, som jämlikt nämnda 
g. o. ska ll från kustartilleriet kommenderas till tjänstgö
ring vid mindepartementet å flottans varv i Stockholm, 
i stället ska ll kommeneleras till tjänstgöring vid ingenjör
departementet å samma va rv. 

" N :r 306. - Bifall till reservunderlöjtnanten Ohlssons an
hållan att få idka utrikes sjöfart und er tiden 15 apri l 1914 
-1 mars 1917. 
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April 9. N :r 309. - Bifall till anhållan av kommendörkaptenen av 
2:a gr. Ericson att hans son måtte utan bekosnacl för 
statsverket få såsom passagerare under högst 2 ' /, månader 
medfölja kanonbåten Svensksund under dess genom g. o. 
n:r 176/1914 anbefallda expedition. 

" 14. N :r 310. - Uppå därom gjord underdånig anhållan skola 
kommendörkaptenerna K. H. A. P. Rosensvärd och Eric
son med utgången av nästkommande augusti månad f r ån
träda genom g. o. n:r 993/1907 och n:r 127/1902 anbefalld 
tjänstgöring såsom lärare vid sjökrigsskolan. 

" N :r 312. - Löjtnanten Håkanson skall från och med den 
18 instundande maj, med bibeh ållande av inneh avande 
befattning, under elen tid kaptenen Tiselius på grund av 
g . o. n:r 184/1914 anbefalld sjökommendering är förhindrad 
att jänstgöra såsom adjutant vid sjökrigshögskolan, be
strida nämnda befattning. 
N :r 313. - Medgivit, att varvschefen vid flottans · station i 
Stockholm må uppå vederbörande rekvisition till chefen 
å logementsfartyget Freja under dess förestående expedi
tion utlåna dels pansarbåten Thules ångslup n:r 28, dels 
efter återlämnandet från kustflottans måldepå pansarbåten 
Sveas ångslup n :r 22. 

'' N :r 314. - Marindirektören Falkman skall inställa sig i 
sjöförsvarsdepartementet lördagen den 18 dennes på f. m. 
för att under erforderlig tid stå till chefens för sjöför
svarsdopartomontot förfogande för fullgörande av sä rskilt 
uppdrag. 

>> N :r 315. - Utnämnt sjökadetterna Carl Walter Henrik 
Colquhoun Gahn, Johan Eskil Gester, Carl Fredrik Andre 
Tåhlin, Carl Fredrik Falkman, Ragnar Vilhelm Adalgot 
Thoren, Carl Gustaf Wigert, Lars Egmont Tornberg, Svante 
Robert Winström, Gösta Gabriel Toren, Erik August Mau
ritz Andersson, Hugo Akerlund, Einar Tore Hauffman och 
Jarl Wilhelm Friis Hamilton att från och med den 15 
apri l 1914 tillsidare vara flaggunderofficerare över stat 
vid flottan. 

" N :r 316. - Såsom stabsauditörer i högste befälhavarens 
över innevarande års kustflottas sta b skola tjänstgöra: 
auditören i flottan Collin till och med den 28 juni och 
auditören vid flottan de Mare från och med den 29 i 
nyssnämnda månad. 

" " N:r 317.- Avslag å anhållan från mariningenjören av 2:a 
gr. Griinberg om ett års t jänstledighet med frånträdande 
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a v löneförmåner från och med den 14 dennes för att så

väl utrikes som inom landet utbilda sig t ill kolcxpert. 

N :r 318. - Medg·ivit att 8 st. Stockholms station tillhöran

ck gnistmatroser må. för g0nomgående av korpralskurs vid 

gniststation unde r den tid dylik kurs är anordnad vid 

kustflottan, kommenderas utöw'r besättningslistan å kust

flottans pansarbåtar enli gt den fördelning, som av högste 

befä lhanuen över kustflottan bestämmes. 

K:r 319. - Löj tnanten Olsson skall under tiden elen 17 

till och med den 20 inne·nll'andc månad ställas till kom

menclörkaptrnen Fallenius förfogande för att biträda vid 

utarbetandrt av genrralrapport fö r Karlskron a rekrytav

delning snmt att löjtnanten Olsson uneler ovannämnda tid 

skall Yara embarke rad å pansa rbåten Manligheten. 

K: r 321. - Kaptenen P eyron skall, sedan det honom med

delade förordnandet att vara marinattache vid Kungl. 

:Maj :ts brskicknin g i London med inne,·arandc månads 

utgång upphört, återresa ti ll i:ltockholm för att den 22 

instundande maj inställa sig till tjänstgöring i mari n
staben. 

X:r 322. -Under elen tid marinintendenten Ofl'.-crberg på 

gr und av sj ukdom är förhindrad fullgöra honom enligt 

g. o. n:r 209/1914 anbefalld tjäastgöring skall marininten

denten a1• 2:a gr. Låftman tjä!1Stgöra såsom divisionsin

tt>nclent i d i,·is ionschdens för kustflottans li. elivision stab 

och redogöra rrn å pansn r bil ten Är n n knustå s:)sum redo

görare ombord å nlimncla pansnrbåt . 

K :r 323. - Tre Karlskrona station ti.llhöra nrle elda re, 

avsedela att unel er kanonbåten i:lvensksunds fö restående 

expedition tjänstgöra ombord såsom skötare av fartyge t 

tilldelade motorbåtar, skola från och m ed elen :20 inn eva

rand e månad tjänstgöra å Stockholms sbtion för att. in

till dess fa rtyget börjar rusta, genom kårchefens i Stock

holm försorg genomgå en kurs i avancemotorcrs skötsel 

Yid Augustendals motol'l'erkstad. Yi lken kurs enligt uppgift 

från vcrkstn rlen meddelA s kostnadsfritt. 

X :r 3:25. - :Medgivit, att den genom g. o. n :r 68 ,1914 an

befallda reparationstiden för torprdbåten Komet må ut

sträckas int ill den 1 in stundande juni . 

X :r 327.- Bifall t ill anh ållan a1· marinkassören Lundblad 

att hans son måtte n ta n kost n :J d för sta ts,·erket såsom 

p assagerare få medfölja kanonbåten åYensksunrl under 

dess genom g. o. n:r 176/:1914 anbefallda expedition. 
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N :r 328. - Kaptenen W r angel, löjtnanten Giron samt ma

rin läkarna "Widstrand och Hult skola vara ledamöter i 

den nämnd, som kl. 8 f. m. den 29 nästkommande juni 

samma.nträder i sjökrigsskolans lokal å Skeppsholmen för 

att förrätta i § 14 aN reglemente för sjökrigsskolan om

förmä iJ kroppsnmlc rsökning av inträdessökande till sjö

krigsskolan . 
N:r 329. - Med ändring av punkt 14 i g. o. n:r 176/1914 

skall chefen å pansa rkryssaren Fylgia nedhala sit t befäls

tc)ckcn och pansark ryssarens besättning avmönstras den 

23 i1111evarande månad , varefter pansarkryssaren ånyo kl ar

gö ras för i punkt 5 a av nyssnämnda g. o. anbefalld expe

dit ion. 
N :r 330.- G. o. n :r 176/1910, 726/1912, 772/1912 och 792/1912 

skola f rån och med den 1 maj 1!J14 upphöra att gälla och 

att nya föreskrifter för viJ flottans stationer anordnad 

torpedberedskap skoht från och med elen 1 maj 1914 tills

\· idare länd a ti ll efterr ättelse. 
N:r 331.- På g rund av bestämmelserna i nådigt brev den 

5 september 1913 skall marinunderintendenten Österdahl 

från och med den l instundande maj till och med den 30 

dä rpå följa11clc juni tjänstgöra såsom biträdande intendent 

å Stockholrns stations räkenskapskontor samt under nämn

da tid t illhöra Stockholms station. 
1\ :r 3i35. - Ängfa rtyget Km·ö skall k largör as för att av 

varvsch efen i Stockholm ställas till sekundchefens för Svea 

Li!vga rcle förfogande under den 12...:_14 instundande maj; 

m. m. 
N :r ;336. - Bifall till anhållan av generalmajoren m. m . 

W r angel om in- och utr ikes tjänstledighet under tiden 

28 apr-il-8 maj 1914. 
1\ :r 337. - Anhållan från reservund erlöjtnanten Högborg 

att unr]pr ett å r f rån och med den 2-0 april 1914 få idka ut

rikes sjöfart bifalles till den l april 191 5. 

N :r 338. - Sjökommendorade officera re och vederlikar. 

N :r 341. - :Mcclgi vi t, att vid vardera kustartilleriregemen

tets mineringsskola må såsom pris vid tävlingsminering 

innevarande år utdelas högst 300 kronor. 
K :r 343. - Fastställd ny fördelning av handvapen å flot-

tans fartyg och handminpositioner. . 

N :r 346. - Med ändring av g. o. n:r 209/1914 skall mann

ingenjören Akermark i stället för insj uknade mariningen

jören Knös tjänstgöra såsom fartygsingenjör å pansarkrys-

? 
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s m· en Fylgia under dess genom g . o. n :r 176/1914 anbefallda 
expedition. 

~ :r 347. - Anhållan från löjtnanten K G. Rudberg, att 
tillstånd måtte utverka s för honom att uneler viss tid få 
tjänstgöra i t yska marinPn föranleder till ingen åtgärd. 
N:r 348. - Avslag å anhållan av underlöjtnanten vVein
berg om t jänstlcdiglw t under \' iss ticl :f:ör idkande av sp råk
studi er i Frankrikr· m. m. 
~ :r 350. - Villkorligt rnerlgivandc f ör skriftställaren Kock 
att övervara inne va ra n de års k ustflottas övningar m. m. 
N :r 352. - Bemyndigat chefen för kustartille riet att t ill 
t j än stgör.ing vid Telegrafverkets provnings a n s talt frå n och 
med den 25 denn es til1 och med den 12 nästkommande juni 
kommenelera löjtnanten vid kustartille riet \Vcibull. 
N: t' 353. - ]{aptencn vid kustartilleriet Rönblom skall, 
dels med utgången av näs tkommande augusti mltnad från
träda genom g. o. n:r 346/1914 anbefalld tjänstgöring så
som lärare i kustfästningslära i allmänna kursen vid sj ö
krigshögskolan , dels ytterligare ett läsår kvarstå såsom 
lärare i nämnda ämne i skolans fortsättningskurser. 
~:r 854. - Uneler den tid logemensfartyget Freja inne
varamle år ti llhört kustflottan och järnlik t nådigt brev 
den 2 innevarande månad är förs ett med gniststation, skall 
dess besättningslista ökas med 2 gnistmatroser. 

N :r 355. - Villkorligt bifall till anhållan av löjtnanten 
Martin om tjänstledighet under tiu en 10 nowrnbcr 1914-
10 april 1915 för att i R yssland idka språkstudier. 
K :r 35(1. - Villkorligt bifall till anhållan av löjtnanten 
:\ ordling om tjänstledighet under tiden 10 novem.bcr 191.4 
- lO april 1915 för att i Ryssland idka språkstudier. 

~ :1· 358. - Minfartyget Clas Fleming skall klargö ra s 
för att under högst 3 veckor ställas till marinförvaltnin
gens förfogande för utförande av fartprov och prov med 
artil!Pribestyckning, minutredning m. m. 

N :r 363. - Marinläkaren Zaclig skall den 30 inneva rande 
månad avgå från genom g. o. n:r 180/1914 a nbefalld t jänst
göring såsom fa rtygsläkare å ångfartyget Ran och den 
~ _instundande maj börja tjänstgöra såsom fartygsläka re 
a O\'Ilmgsskeppet N aj a den i enlighet med g. o. n: r 209/1914. 
N: r 364. -Bil. 1 till g. o. n:r 254/1912, ProoTam fö r kust
artillerikadetts utbildning vid kustartilleric~, skall ifråga 
om omfattningen av kursen i rekrytskola för kustarti lle
rikadett erhålla fastställd ändrad lydelse. 
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K :r 365. - Högste hcHilhavaren över kustflottan skall be
onlra V. divisio nen avgå till Vi sby och clärifr ån runda 
Gottl>1n1ls kust syrlvart förbi Hoborg, Hin gs östra kusten, 
runt L•\hi">ll tillilakil l ill Vis by, varefter divisionen åter gå r 
t ill pL1 h, soul a'v hiigsh· heHilha va ren bestämmes för fort 
siitta ndet av l10no111 anbe·fallda övninga t'. 
:--! :r 367.- Marinattachön vicl E.nngl. Maj:ts beskickning 
i London, kaptPncn cle Charnps, sl<all avresa till Lonelon 
i sä gwl tid. ntt han kan anmäla s ig lws bPskickningsche
fen rlärst~ill rs sena st 1lrn 11 instundanrle maj, skolande kap
ten de Chumps cliirdler så snart l ämpli gen ske k an åter
\'ämla för att avslu ta lwnom tilldelat uppdrag inom ma
rinsta ben. 
N :r :368. - Den fl V toq wclbäta m a Gonclul och Gudur, som 
stat ions hcfiilha nue n i Karl skrona bestämmer. ska ll under 
en ti d av två månader, två dagar i var je vecka, st ällas till 
bemälde stations ild ii lha\'arcs förfogande för beredande av 
tillfälle till praktiska övningar j navigation för eleverna 
i unclerofJ"iccrsskolmts i K a rlokron a sty rmanskla ss; m . m. 
S:r 369. - Med tinr.lring ay i g. o. n:r 16/1.913 givna be
sUim mel se r fa ststiillt ändnl<l lydelse å § 24 mom. 3 å g. o. 
n :r ("i83rl9HY. för flo tt a n s Y [i rnpl jki i g a under tj ~ nstgöri ng 
gälla n el e före sk ri Her. 
.:\: r 370. - Fastshill t än drad lydelse å § 25 m om. 3 å g. o. 
Q :t· 16.11 9 14, Eiir ku s(arti lJ c ri Pts \"ärnpli ktiga unel er tjänst
göring gällnnde särsk ilda förcsJnjfter. 
K :r :371 . - Genom g. o. n :r 369 och 370 clenna dag fast 
stä Il l s Jllo>l c ll till clPt di st i nktionstccken, som omförmäles 
i g . o. 11: r 663/1910 och heb IHs att el etta distinktionst ecken 
skall bärm;: av floti ans vä rnpliktiga: på ka vaj, blåskjorta, 
IJussarong. Yit , och sk jorta , IJllikragarl. samt 3 \ ' kustartille
rids Yämpliktig8: pä kava j, blåsk:iorta , och skjorta, blå
krag acl. 
.1'\:r :37:3.- 11a t·ini"i vr• rtli1· 1·ldörrn von Eckermann skall från 
oc h mcrl rlr·n 1 instundamir milj tillhöra Stockholms station. 
~ :r 874.- Mariningenjören Risberg skall avgå f rån honom 
genom g. o. n:r 209/191.4 anbefalld tjänstgöring såsom divi
sionsingrn.iör i di vis ionschdo ns för kustflottans V. divi
sion sta b: :Marin i ngenjörcn Lindberg skall med fråntdi 
rlanrlc 3\ honom genom nyssnämnda g . o. anbefalld tjänst
göring såsom fm·tygsingcnjö r å pan sa rbåten vVasa från 
och med elen 4 instundande maj tjänstgöra såsom elivisions
ingenjör j divisionschefens för kustflottans V. division stab. 
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April 29. N :r 376. - And rad lydelse av sista stycket i m om. 4 av 
g. o. n:r 11/1914: BPstämmclserna- ----- till re
servunderbefäl; dock utfärdas ej betyg i kunskaper och 
färdighet . 

, » N :r 377. - Andringar och tillägg i reglemente för mari. 
nen del II. 

» 30. N :r 379. - Ny instruktion fö r utbildning i gnistsignale-
ring skall tillsvidare på försök tillämpas. Bestämmelserna 
rörande gnistsignalering i bil. IV till reglemente för ut
bildning av flottans manskap skall upphöra att gälla. 

Maj 1. N :r 380. - Kaptenen vid flottan Wrangol skall ställas 
till sekundchefens för Svea Livgarde förfogande under 
tiden den 11-14 innevarande månad för att deltaga i re
gementets officersövningar m. m . 

>> N :r 381. - Bemyndigat chefen för kustartilleriet att från 
och med den 2 dennes och under en tid av 14 dagar 'kom
mendera två honom underlydande subalternofficerare så
som tillfällig förstärkning av chefens för kustartilleriet 
stabspersonaL 

>> >> N :r 382. - Med ändring av g. o. n:r 489/1910 skall Karls-
krona gniststation från och med den 15 innevarande må
nad och tillsvidare hållas öppen dygnet om. 

>> 2. N :r 386. - Löjtnanten Ellsen ska ll från och mod den 5 den-
nos ställas till chefens för sjöförsvarsdepartementet förfo
gande för särskilt uppdrag. 

>> >> 1\:r 389. - Bemyndigat stationsbefälhava ren vid flo t tans 
station i Stockholm att beordra lämplig station tillhöran
de rnaskinist att vid Borgsunds verkstad taga kännedom 
om maskineriet samt sedermora cmotbga rnaskinuppbör
den å en vid verkstaden under byggnad varande lysma
skinbåt, vilken förväntas bliva färdig under innevarande 
månad. 

>> >> N :r 391. - Ångfartyget K are skall klargöras för att av 

)) 

)) 

varvschefen i Stockholm ställas till chefens för Svea Ar
tilleriregemente förfoga ndo under ticlen den 25-28 inne
varande månad att användas under regementets officers
övningar invid ;,Torrtälje; m. m. 

5. K:r 392. - Avslag å anhållan från löj tnanten Koch att 
under maj och juni inne vamnrlo i\r blin1 kommenderad ti ll 
Söclcrtä lj o vcrkstädc'r för utbildning ti ll f lyga re. 

>> N :r 393. - Bifall till villkorlig anhållan av överstelöjt
nanten m . m. Bolling om utrikes tjänstledighet under viss 
tid från och mod den 7 dennes. 
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5. N:r 394. - Bifall till anhållan av överstelöjtnanten m. m. 
Bolling att under sin tjänstgöring utrikes jämlikt Kungl . 
brevet elen 18 sistlidne april få använda vissa uniformsper
sedlar m. m. 

6. N :r 395. - Fastställelse av >> Exercisreglemente för flottan 
(E. R.), III, Torped (T. E. R)>> m. m. 

7. N : r 396. - Mariningenjörsaspiranterna av 2:a årskursen 
skola för genomgående av i g. o. n :r 38:3/1909 föreskri ven 
kurs f rån och med den 8 juni till och med den 25 augusti 
innevar ande år tjänstgöra å flottans varv i Karlskrona. 

>> N :r 397. - Bemyndigat chefen för Vaxholms kustartille
riregemente bcorclt·a lämplig maskinist att vid flottan~ varv 
i l\ ariskrona enligt av varvschefen därstädos utfärdade 
föreskrifter taga kännedom om maskineriet och mottaga 
maskinuppbörden å en vid nämnda varv för Vaxholms och 
Osaar-Fredriksborgs fästning under byggnad varande ång
kranpråm. 

>> N :r 398. - Avslag å anhållan från A. M. Mattisson, Karls
k rona, att få medfölja det svenska örlogsfartyg, som kom
mer att representera Sverige vid invigningen av Panama
kanalen år 1915. 

>>8. N :r 399.- ..:..._ J agaren M agn e och torpedkryssaren Jacob 
Bagge skola från och med den 11 innevarande månad för
läggas uneler reparation m. m. 

9. N :r 404. - 12 värnpliktiga från Hälsingborgs r ullförings
omr åde n:r 6 vilka inskrivits 1914 till fästningstjänst må 
som icke vapenföra och som redan den 7 innevarande maj 
felaktigt inst ällt si g till tjänstgöring vid Karlskrona kust
artilleriregemente skola oavsett föreskrifterna i g . o. n :r 1 
elen 2 januari 1914 fullgör a sin värnpliktstjänstgöring för 
utbildning innevarande å r med inryckning elen 7 maj samt 
utryckning den 6 nästkommande november. 
N :r 405. - Sedan på ministeriell väg tillstånd blivit utver
kat för överstelöjtnanten vid kustartilleriet Bolling att un
der on tic\ av högst tre månader räknad från och merl 
elen 20 innevarande månad följa trupputbildningen virl 
det i Wien förlagda fästningsartilleriregementet, ska ll be
mälde officer begagna sig av det sålunda utverkade till
ståndet och för detta ändamål före kommenderingens bör
jan, för inhämtande av upplysningar angående elensamma 
anmälu sig i Kungl. Maj :ts beskickning i "'Nion. Beträf
fande do med denna kommendering förenade kostnaderna 
stadgas i nådiga brevet elen 15 april 1914. 
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D. K:r 40G. - 1\ommendörkaptenen ~v 2:a gr. Thurelin och 
marindirektören a1· 2 :a gr. Linclbeck skola n ua ledamöter 
i. den a ntagn ingskomlll iss ion, som i n novara n de år skall av
giva .fö rslag ti ll antagning <lY nwriningcnjö rselevor; llla
r inHika rC'n a1· 1 :a gr. I l ull jämte lll<trinHikarna a,· 2 :a gr. 
Edholm och 13nil"il' skni <l utgöra rl e n niimnd. som elen 9 in
stunllande juni nwd bi!rja11 kl. 10 J. m. skall verkställa 
kroppsu ndersiikning :] rie ynglingu1·. Yilkn innevarande å r 
söka n nsUi ll11 i ng såson1 marini nge nj örsek i"C'I". 

, ::\:r 407. - DrpåJ:ut.,·gcts Skäggald s besättningslista skall 
under rldta farty gs p:rnom g. o. n :r 176!1914 anbefa llda 
exped ition öka s mt•d en dykare l"n1n 1\url skrona station . 

>> N :r 409. - ]{eservunderlöjln a nten Grönhagen skall tö r ge
nomgi'lencle av repctitim1 sÖ1'ning elen 11 inn evarande må nad 
instä ll a sig till t jiinstgöring Yid Vaxl1olms ku startille rire
gcmente. skoh1nde repetitionsövningen a vslutas elen 30 
Hä stkomma ntl e septem her. 

1.1. :\1 :r 410. - Unrl e rlöjtnanten Broms sk all från och med den 
12 <lcnncs ocl1 i ntill da gen för löjtnanten :Beckmans em
barkering tjänstgöra såsom kommend erad officer å ångfar
tyget AHhilrl unrler dess genom g. o. n:r 176.'11)14 anbe
fallda expedition. 
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N: r 412. - :Marinattach6n vid Kungl. Maj :ts beskickning 
i Herlin ooh l\öpenhamn , kapten en Tamm skall elen 14 
inn cYaramle 1n !i nad utresa till Be rlin för att inställa sig 
til l tjänslgöring v id beskickningPil därstäd es. 
N :r 4j 3. - Högste hefälba1•aren över kustflottan skall un
der tiden 30 juni- 17 juli innc1·arande å r ställa iorpedbåten 
1\ apclla till ledarens a v innevarande års landstormsbe
fälsövningar förfoganrlc m. m. 
:\1 :r 414. - Bifall till H Il hå llan [r ~lll rrservunrlcrlöjtnanten 
I-Ic·ss ing om l il Is tånd all idka ull'ikes sjöfart under ett 
år fr ån och mr rl elen l .i uni 1914. 
N :r 416. - Torprdbåtcn n :r 7 skc1ll omedPlhart klargöras 
f'ö1· l'~qwrlition f'i)l' aH i shillrt fiir ioqwclh ilte n n:r 12 in gå 
i ku stflottan: torpedbå ten n:r 1~ sk all utgå ur ku stflottan, 
avrustas och förlägga s i 2:a lJCrrrl skap; skolande torped
båten n :r 12 :s besättning dter verkställd :wru stning över
fly l tas till torpedbåten n:r 7. 
X:r 419. - Fa st s tällt följ ande än clrin g i!\ 212 a) aY Regle
mt•nte för ma r inen del r.: - - - - - - - hälgfria 
clag ocl1 ti l stationsbefälhavaren C'n gång i veckan ollor 
när denne så påfordrar aYlämna sammandrag (form 18) 
al" öniga dag ra p porter (§ 218 a) . 
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13. N:r 420. - Augfa rtyget Ran s genom g. o. n:r 180 inncv. å r 
anbefallda expedition skall upphöra och fartyget snarast 
möjlig !. avmönst ras : att lla n omPcklbart oftor förutnämnd 
avmön string åter skall kla1·göra s för omkring sex vookors 
n y expedition o oh ställ as till Ya rY schefens i Stockholm 
förfog ande för inskjutning av torpeder samt att torpcd
båten n :r 6 ooh elen mater iel i önigt, som av bemälde 
varschef bestämuws, sb1Jl tilldela s Han; kaptenen F riis 
skall va ra chef å Ra n och hi ssa sit t befälst ecken den 18 
inneva rande m å nad m. 111. I sa mm anhang härmed har 
Kun gl. Maj :t i nåder befallt, att för t illsyn av pansarbåten 
Tappe rh eten undc·r den t i el bärgningsarbe tena pågå kom
menclörk aptent•n av l:a gr. Rosensvärd, m a riningenjö ren 
a Y 2: a g r. H a Il el i n och u ppbörcl smaskinisten skola ställas 
till marinfönaltningPn s förfogande m. m. 

15. K :r 421. - Torpedbåten \'cga sk<1ll från och med elen 
2 näs tkommande juni unel er en månaels tid. t\·å dagar i 
n u jc• wcka . st ällas till stationsbefälhavarens i Stockholm 
förfogande för bereda ncle av tillfälle ti ll praktiska öv
ningar i naYiga tion för elrYorna i unelerofficersskolans i 
Stockholm sty rm:mskla ss, m. m. 

>> )[:r 4:22. - JJe n i r eglem ente för marinen del I § 23 omfö r
mälda befordringskommissionen skall sammanträda i sjö
försvarsdepartementet månelagen don 25 inne varande må
nad kl. 12 m idel. 

1G. K: r 423. - Fastställelse a Y best ämmelser fö r omfånget 
av kurse r i läro- och övningsämnen för ma riningenjörs
elever och m a riningenjörsaspiranter. 

18 . .X:r 424 b. - }Ia rinläkaren a1· 2:a gr. Courdal skall från 
ocb mecl don 9 nästkommande juli till och mod elen 8 
augusti i n nov a r ande å r tjänstgöra så som läka ro vid Alvs
borgs ku startill e rid etachement und e r marinläkaren av l:a 
gr. Pihl hoviljacl semeste r. 

>> N :r 425. - Sedan H . M. Kejsa ron a v Ryssland behagat 
tilldela kommendören m. m. Anck.ors komrnenclö rstecknot 
a Y S :t Annaorde n m l'd briljanter, kommendören m. m. 
llalll i \ton kollllll endörsteck 11ct av S :t Stan is busorden m ed 
kraschan samt kaptenerna Hägg, Tamm, Lilliohöök och 
greve Mörner riddarteckn et av S:t Annaorden har KungL 
Maj :t i nåder tillå tit bemälde officerare att bär a ifråga
varande orclcnstooken. 

>> N : r 428. - Såsom belöning för skicklighot i skjutning 
avsett sk yttemärke skall hädanefter utdelas i silver samt 
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benämnas »skytemärke i silver m/14; att i bil. 2 A och 2 

B i skjutin struktion för mar i non , Handvapen (N. S. I.) 

:1910 skall i stället för orden »sky ttemärke i brons» infö

ras orden »skyttemärke i sil ve n>; att , i ntill dess redan 

an sk affaile sl, yttcmärkcn i hrons blivit förbrukad e, de

samma skola förs ilnas och utlämna s i ställe t för skytte

mäd\cn av silver; tlcn son1 :Uirut förvärvat sky ttemärke i 

bron s, må på Pgen bel\Ostnad i ställ et för märke av brons 

anlii gga märke >W silve r (ell e r försilvr:lt mä rke av brons). 

K :r 4:31. - Belll yndigat ch c·fen för kustartill eriet att un

<lcr ytterliga re 14 da gar fr å n och med de n 19 dennes kom

mendera t vå honOIIl unel e rl ydand e subalternoffice rare så

som tillfällig förstärkning av chefen s för kusta rtilleriet 

sta b s ]Je r so n;~]. 
)! :r 43:3. - U ndcrlöjtnantc n von Bornstocl t skall avgå från 

honom gm1om g. o. n :r :233/1914 anbefallda tjänstgöring 

~~ jaga ron M u ni n ; unel erlöjtnante n friherre Palm q vist skall 

fr å n och m crl den 24 innevarande månad t jänstgöra å nyss

nämnda j;~garo liml e r dess nu p ågående expedition. 

J'\ :r 435 . - Bifall t ill anh ållan fr ån reservunderlöjtnan

t en Martin att uneler t vå år från och med den 1 juni 1914 

idka utrikes sjöfart. 
1\ :r 4:36. - Nya ändringar och tillägg till genom g. o. 

n:r 200/1910 fastställt exercisreglemente för flottan (E. R.), 

II, Artilleri exercisreglemente (A. E. R.) ; Tillägg till ge

nom g. o. n :r 41:3/1908 f astställt exercisreglemente för flot

ta n (E. R.) , V, Strålkastarexercisrcglernente (S. E. R.) samt 

ändringar i genom g. o. n:r 303/191;3 på försök anbefalld 

Skjutinstruktion för flottan , Artilleri (A. S. I.) skola tills

vidare länd a till efterrättelse. 
K :r 443. - Med ändring av g. o. n :r ;367/191.4 sk all marin

attachen y jc[ Kun gl. Maj :ts beskickning i London, kapte

nPn dc Champs kvarstanna i London så länge beskick

nin gschefen anser hans där varo nödvändig. dock ej längre 

än att kapten dc Champs k an inställa s ig i tj änstgöring 

i marinstaben senast den 20 nästkommande juli. 

1\ :r 446. - Underlöjtnante rna vid Kungl. flot t an K. H. 
Schulze och Eckerström samt vid kustartilleriet Stagh sko

la genomgå elen instruk törskurs, som instundande höst 

tager sin början vid gymn astiska cent ralin stitutet. 

N:r 447. - Nya ändringar och tillägg i reglemente för ma

rinen del I , II och III. 
?\:r 448. - Skrivelse med förslag frå n chefen för kust

artilleriet att underlöjtnanterna Möller och Stagh måtte 

K. Br. j914. - XI. 

Apr il 18. Lotskaptenen O. H. S ten berg erh åller viss ersättning för 

utarbet ande av försla g till överenskommelse ang. r ätt till 

lotsnin g i g rä nsfar vattnen mell an Sverige och Norge. 

" Anvisas tillhopa 650 kronor såsom understöd till vissa lots

änkor m. fl. 
» » Anvisas tillhopa 810 kronor till åt skilliga förut vid Gräs

gårel s livräddningsstation a nställd a personer. 
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Kaptenen vid Kungl. flottan C. O. Lindström förordnas 

att under kaptenen Arvid Häggs sjöl\Ommendering vara 

extra leelam o t a v lotsstyre l sen. 
Förordnande för överdirektören och chefen för Läroverks

sty re lsen A. W . F cl lk a tt öven a ra klassexamen vid sjö-

krigsskolan. 
Förordnande för A. M. A. \' On Eckcrmann att tillsvidare 

vara marinöverdirektör och chef för mariningenj örkåren. 

Fullmakt för K. G. A. L:son Lamell att vara löjtnant vid 

Kungl. flott an. 
Resolution å lön för underlöjtnanten vid Kungl. flottan O. 
M. Sahlin. 
Beslutes att antaga inbjudning från Nordamerikas förenta 

stater att med svenskt fartyg närvara vid Panamakanalens 
invigning.-~ 

Beslutes rörande viss ersättning till informationsunderbe

fä l och elever vid underofficersskolans vid Stockholms sta

tions maskinistklass under tjänstgöring vid Karlskron a 

station. 
Beslutes rör ande vi ssa vid månaelsmönstring å pansarbåten 

Thule och Wasa anförda klagomål. 

Vid Vaxholms kust a r tilleriregemente anställd sjuksköter

ska får efter två års väl vitsordad tjänstgöring vid rege

mentet åtnjuta ett årligt lönetillägg av 100 kronor. 

Beslutes rörande uppeh ållande a v pastoralvården vid Nya 

Varvets församling i Göteborg. 

styckjunkaren C. H. Bergström och v~rkmästaren A. F. 

Ekdahl erhålla vardera guldmedalj a v 5 :c s torleken »för 

ni t och r edligh et i rikets tj än s b>. 

Rorgängaren Nils Kilsson från Styrsö Tå ngen erhåller 

silvermedalj av 8:c storlek en »för d:o d:o d:o». 

Åtskilliga förmän bland daglönare samt andra daglönare 

erhålla silvermedalj av 8:e storleken »för cl:o d:o d: o» . 

Kaptenen G. S. N. de Broen erhåller sökt entledigande från 

befattningen såsom lärare i vapenlära vid sjökrigsskolan. 

Anvisas 6,000 kronor till fortsatt stenrensning i Flint

rännan. 
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24. Finska ångfartygsaktiebolaget i. Hälsingfors erhåller r esti
titution a1v erlagda fyr - och båkavgifter för ett bolagets 
fartyg m. m. 

'' Kaptenerna vid Kungl. flottan A. P . Norlander och E. A. 
H. Iacobi få beordras att avresa till Westfalen för att när
vara vid k apacitetsprov med ackumulatorbatterier. 

" Förordnas amanuensen G. A. Styrman att vara kommissio
när i sjöförsvarsdcpartementet. 

1. Till marinfönaltningcns förfogande stående militär eller 
civilmilitär personal iivcnsom hos mariningenjörkåren an
st iill rl personal f å r vid beho v beordra s att besiktiga peri
skop och luftpumpar i ltalicn ocl1 Tyskland. 

~Förordnas f. el. fö rrådsför valtaren och fortifikationskassö
ren K. P. E arl sson att från och med den 1 september 1914 
vara besiktningsman vid flottans station i Karlsk rona. 

" Meddelas t i Il stånd för civilkommissionen att erhålla till 
t r äde till befästningarna vid Karlskrona och ]'å rösund 
samt att taga del av vissa hemliga h andlingar. 

>> Marinin tend enten H. G. H. Sandahl erhåller ersättning 
m ed 500 l.;:ronor för tillsyn och ordnande av arkivet vid 
flo ttans i Stockholm und er år 1913. 

" Beslutes rörande vakthållning å kase rnfartyget N arr
köping. 

" Beslutes rörand e avtal med Bärgnings- och Dykeriaktie
bolaget Keptun angående bärgning av undervattensbåtar. 
Förordnande för kommendörkaptenen greve C. A. Wacht
mei stcr att bestrida chefsskapet för sjökrigshögskolan un
de r tiden 1 oktober 1914- 15 m aj 1915. 
Förordnande för N. Söderq vist att från och med början av 
nästkommande arbetsår tillsvidare under sex år vara lärare 
i internationell rätt vid sjökrigshögskolnn. 
R evisorn i Ma rinförvaltningen J. M. V. Assmundsson er
håller pension med 3,490 kronor årligen. 

>> .Mariningenjören L. G. C. Risberg erh ålle r ersä t tning med 
450 kronor för kostnader med a nledning a v skador i fö lj d 
av olycksfall. 
Medgives r estitution av vissa för ångfartyget Oden er
lagda fyr- och båkavgifter. 

" Beslutes rörande förhyrande av manskap för till rustning 
anbefallda fartyg. 

2. Kaptenen C. F. Tamm erhåller entledigande från befatt
ningen såsom lärare i sjökrigskonst vid sjökrigsskolan . 
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Fullmakt för A. M. A. von Eckcrmann att vara marindi
rektör av 1:a graden vid mariningenjörkåren. 
Fullmakt för I. J. Falkman att vara marindirektör av 2:a 
graden vid mariningenjörkårcn. 
D:o för B. T. Zctterström att vara mariningenjör av 1: a 
graden vid d:o. 
D :o för E. G. L. Lindberg at t vara d:o av 2:a graden 

vid d:o. 
Resolution å lön fö r mariningenjören av 1:a graden vid 
mari n ingenjörkåren L . C. C. Risberg. 
Förordnand e för S. J>auli att vara marindirektör av l :a 
graden vid mariningenjörkåren . 
D :o för J. Lindbeck att va ra d:o av 2:a graden vid d:o. 
D :o för E. E. J"öfven att vara mariningenjör av 1 :a gra
den vid el :o. 
Resolution å lön för mariningenjören av 1:a grad en vid 
mariningenjörkåren C. T. Herlin. 
Fullmakt för C. E. Richson att va ra marinclirrktör av 1:a 

graden i fl ottan. 
Kaptenen A. K . J. Salornan f år inträda i kustartilleri et s 

reser v. 
Rescrv unde riöj tnantcn i flottan S. A . Grönhagen får till
ståDd att år 1914 unrl crg å honom uneler å r 1916 åliggande 

r epet ition sövning. 
En större motorbåt få r fö rhyras under maj och juni 1914 
för Göteborgsavdclningcn. 
En 45 cm. torped M/04 och en 38 cm. torped M/93 får ut
liimnas från Stockholms torp crlfönå<l utan ersättning och 
ställas t ill högste befälhavarens över kustflottan förfo

ganclc. 
Anvi sas högst 400 kronor för t ryckning av »nytt exerci s
reglemente fö r flottan , torp ed m. m. 
R esolution å p'msi on för konstapelsänkan A. C. Elmberg, 
födrl Håkanssrm, och för förre fln ggunclcrofi: iccren O. W. 

Hansson. 
D:o å unelerstöd för f. el. korpralen O. S. Svensson. 
D:o å livränta för mäste rlotsänkan T. J . Björk. 
Br~'slutes röram] e bokföringen av utgifterna för natura
u n dc r h åll u ml er sj öm ätningsexpeditioner. 
N . .T. H. AncJ.;ers få r ifrågakomma till vinnande av inträde 
i sjökrigsskola n utan hinder av att han överskrielit därför 
stadgad åldersgräns. 
Anvisas 18,000 .kronor för <lnskaffning och installering av 
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en gnistapparat å fyrskeppet n:r 29 Olancls rev samt för 
lltbi ldning av personA l i skötsel av apparaten . 

Beslutes rörande uppPhållanc1e av väbelst jänsten vid flot
tans station i Stookholm uneler år 1914. 
Ful lmakt för kommendörkaptonen av 1:a g raden vid K ungl. 
flottan C. E . Ul:ff att vara kommendör i flottan. 

Öppet br·ev på avsked nwcl pen sion för kommendören i 
f lottan, kommendörkaptenen av 1 :a graden vid K ungl. 
flottan C. E. Ulff. 
öppe1 brP1· på a1·skPcl med pension för kaptonen vid K un gl. 

flottan Il . .T . Christerson. 
Medd ela s tillstånd för ett ombud för ingenjörfirma n T. 
Seott ./1. nrlc rson i Shdf'iC'ld att besöka flottans varv i Stock
holm. 
Britii ska kryssaren Cumborland får besöka Göteborgs 
krigshamn 26-30 juni l9H. 
Full makt för gr.eve K. A. Posse att vara kommendörkap

ten av j :a graden vid Kungl. flottan. 
D :o för .l . Grafström <rH vnra d:o av 2:a graden vid cl:o . 

Fullmakter för N .. l. Arn lwrger, .T. O. Ullen och T. G:son 
Flygare att vara kllptener vid Kungl. flottan. 
Full makter fö r gr0ve A. Wachtmeiste r, K. H. Sehulze och 
C. G. v\T 0inberg att va ra löjtnant0r vid el :o. 
Resolution å lön :för kaptenen vid Kungl. flottan A. E. 
Aspen borg. 
D :o å d :o för underlöjtnanterna T. M. Simonsson, U. A. 
Thorburn och f ri he rre )J. S. Hermelin . 
F ull m a ktN för G. .l. Bo Honstern och IL P u k e att vara 

mariningenjörer av l:a graden vid mariningenjörkåren i 
flottan s resorv. 
öppet brev på avsked för marinintendenten av 2:a graden 

K . .T . T. Låftman med t ill stånd att kYarstå vid ma rinin
tcndentu rkären i flottans reserv. 
Fullmakt fö r G. F . Lindgren att vara marinintende nt av 
l:a g raden vid marinintenclonturkårcn. 
D:o för C. E. K. Zottceber g att vara cl :o av 2:a gr aden 
vid d:o. 
D:o för J. E. F . K :son Dcsthon alt va ra d :o av cl:o vid d :o. 

Resolu tion å lön för marinintendenterna av l:a grack n vid 

d :o IL H. L. K ordström och IC J<'. Lundström sa m t fö r 
marinintendenten av 2:a graden vicl d :o A. A . Collberg. 

Beslutes rö rande ersättning till besättningen ä ka nonbå

ten Urcl för förlorad e porsedlar vid kanonbåtens förolyc
kande. 
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29. Kaptenen vid Kungl. flottan A. E. O. Giron erhåller, för

utom clagavlöning, 300 kronor i månaelen uneler språkstu

d i or i R yssland. 

» Beslutes röra n dc J äkarvå rde n 1·id ku sta dilleri ets minc

ringsskola vi d I-l örningsholm. 

» BC'sl u tes rörande a·v löningsförm å ner till ma r i n underi nton
dcnten G. N. Ostcrdahl under t jänstgöring såso m bitrfi 

elande intonLlent å f lottans stat ions i Stockholm räkep

skapskontor. 

» Föresk ri ves att järnYäl sådan cle1· vid inneva rande års 

unrlcrntttcnsbåtskola , vilken icke är kommenderad såsom 

reserv fö r besättning å undC'rva ttcnsbåt, skall under don 

tid skolan pågå r, vid tjänstgöring å undervattensbåt åt
njuta enahanda sjöavlöning och förhöjning däri , som jäm

l ikt nihligt brev elen20mars 1914 blivit tillerkänd personal, 

till hörande nämnda reserv. 

'' Mrdgives at sjöunderofficersällskapet i Stockholm må från 
och rned å r 1913 på kronan s bekostnad och fö rso rg åtn juta 

fr i värme och fr.i belysning i sin lokal å kronans h us å 
Skeppsholmen. 

U n el C'roofficerskorp ra l en vi d Vaxholms kusta rti l lori regemen

te n: r 79 K . .T. Lindblad erhåll er dispens i fr åga om ge

nomgående av undo rofficorsskola. 
, Avsked f rån tjänsten får meddelas 3:e kl ass sjömannon vid 

2:a eldarekompaniet n: r 492 K. H. J ohansson. 
F. el. väbeln och poliskommissa rien vi d f lottans station i 

Stockholrn O. A. Danielsson erhåll er guldmedalj av 5:o 

storleken fö r »nit och redlighet i rikets tjänst». 
, Till sakkunniga för gr anskning av före liggand e fö rslag 

rö rande löne reglcring fö r lotsverket utses byråchefen i 

lotssty relsen .1. A. Sjöberg, statskommissa ri en frihe rre C. 
G. E. LcijonhuYud, kommendörkaptenen av 2:a gr aden 

II. H. K Ericson, sjökaptenen E. A. Indobctou och sekre

teraren M. A :son Forsman. 
6. Uppcl rflgC's åt just itiekansloren att föranstalta om åtal mot 

löjtnanten vid Kungl. flottan O. F. Ekebohm . 
TorpC'cling-enjörc n E. F . E lmqui st får beo rdras auesa till 

Fiumo för besiktning av gyroskop. avseelda för torpeder, 
som vo re unckr ti llverkning å flottan s stations i Karls

krona torpedckpa rtoment. 
, Beslutes rö rande disposition av två trädgårdar å Skepps

holmen. 



.1uni 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

K. Br. 1914. - XVI. 

6. Anvi sas högst :10,120 kronor för övning av t ill torpedbe

redskapen i Karl sk rona kommende rade rekryter. 

» Utfä rd as vissa bestämm else r röraml c fa rtygsp rov å en upp. 

mätt distans utanfö r ön Ven i Öresund. 

» Förorrl nande för kaptenen frihe rre C. Gyll enstierna att 

under ti den 15 juni-:18 juli innf'var andc år bestrida chef
skapet fö r sjökartcYcrkct. 

Nii cl evl'clcrmäl en t ill clf•las sju vid lotsverket an ställda per
soner. 

» Navigationsskolläraren Yid n aYigationsskolan i Malmö O. 
M ii r ton sson erh åller pension mPrl 2,840 kronor. 

>> Daglöna ren n :r 1153 .T oh ansson e rh ålle ren å rlig livränta 

av 30 kronor för skada ti ll följd av olycksfa ll i arbete. 

Tyska kryssaren Vinota få r unel er sex dagar av juni 1914 

besöka Stockholrns kri gshamn. 

» Kanslirådet m. m. greve F. IVra ngel får kvarstå i tjänst 

ti ll sv iebre int ill utgången av juli m ånad år 1915. 

12. Fullm akt för marinläkarstipencliaten E. G. Sjögren at t 

va ra marinläkare av 2:a graden i marinläkarkåren i flot
tans l'eSCI'V. 

» Bes l ute s rö rande kolbcspa ringspremi e r till ei vila eldare 

vicl marinens ctablisscment i lanrl. 
» Flaggförrådskonstapeln A . ·F. Ohlsson erhåll e r ersättning 

för honom ådömt anm ä rkn ingsbelopp å :118 k ronor 40 öre. 

» Ma rinin te nden t C. Ehrlin erhåller befriel se f rån utgivande 

3 \' Ptt honom ådöm t anmärkningsbelopp å 28 kronor. 

» Hl'slu t<•s röramk di sposition a\' dc indragna navigations
skolo rna s pr0miemeclel. 

» Medel clas tillstånd för tre ita lien ska örlogsfartyg att be

sök a Stockholm s krigshamn under slntet av nästkomman
d!' n ugu sti må nacl. 

19. Fullma k t för r. ViT. A . Tlammarskiölrl att Vll i'Cl tjänsteman 

i 2:a lön egr ade n hos tll arin fii rvaltn ingcn. 
Fullmakt för W . Lilja att. va r a marinintenrlcnt av 1.:a. gra
rlcn v irl ma rinintcnrleni·urk åren. 

» D:o för E. A. T. L. H.cnner att ,·a ra rl :o a1· 2:a g raden 
vid rl :o. 

» Resolution å lön för rnarinintenrll'nte rna C. R. E. Strancl 

b<'rg, E . F . T, in<l gren och C. E. E. Zetterberg. 

» R0so lu t ion å k apt ens vä rrli ghd för ma rinläkaren av 2 :a 

gTarlcn v id marinläkarkåren i f lottans r eser v E. Silfver
sparrc. 

.J uni 
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19. Förordnande för C. A. C. Wåll gre n att vara marinläkare 

av 2:a graden Yi d marin läkarkå rc n. 
E . F. Burman får antagas till marinintendentselev utan 

h incl r r av att han öve rstigit därför stadgael ålde rsgräns. 

C. G. Broel on får antagas ti ll ma rinin genjö rselev utan 

hinder ax att h an öve rstigit d :o el :o cl :o. 
» N. Il ögl und får antaga s t i Il kusta rtillcrilotclctt utan h in

der att han övPrskridit cl:o d: o el :o. 
K .. J. F. Ol sen få r a ntagas t ill cl:o utan hinder av d :o cl:o. 

» Anvi sas t illhopa 8,450 k ronor såsom ersättning till vissa 

offi ce rare m. fl. fö r bi t räde åt för svarsbcredningarna. 
)) Skcpparen av 2:a gradPn N. A. Ni lsson får befordras till 

f lilggunderoffi cer över stat. 
» För anordnan rk av afton kurser under innevara nde år för 

å KHrlskrona stahon fö rlagt ma nskap anvi s:ts 308 kronor 

75 öre. 

» .Meddelas till stånd för ryska skolfar tyget \Yoine att under 

slu tet av nästkommande juli må nad besök a Stockh olms 

krigshamn. 
D :o el :o för tre fartyg av and ra tyska torpedbåtshalvflot

t il jen att unel e r nästkommande juli månad besök a Göte

borgs krig·sharn n. 
» LotsstyrPlsen erhåller t i Il stånd att förordn a amanu ensen 

M. A :son Forsman såsom ledamot i styrelsen. 
» Turi stångaren Mantua e rh åller befrielse f rå n part iell om

mä t ning virl lwsök i Sverige unel er inncvan111de års som

mar. 
» Lotskap te nen i Mell ersta lotsdistriktet E. Smith erhåller 

tjänstledighet för sjukdom t ill den 1 april 1915. 

» Fö n c fyrv ak ta ren N. Höglund e rhåller ett unelerstöd av 

100 kronor. 
lJ nd e rstöcl med t illhopa 500 kronor f år utgå till tre änkor 

efte r vid lots- och fy rinrätt ningen anställda tjänstemän. 

27. Fullm akt för .F. E. Olsson att va ra marinl äkare av 2:a 

g raden \'icl n1arinläka rkå rcn i flottans rese rv. 

)) 

Beslu tes röra nde ersätt ni ng för leve rans av e lektrisk st röm 

till off icer s- och und e rofficersbostäde rna vid Alfsborgs fäst

nin g m. m. 
An'V isas högst 5,000 kronor för löjtnanten O. Lindons och 

en cld,u cs fr å n V ax hol m s kustartilleriregcmen te beordran

dc unel er en tid av 3 månader för företagande av flygöv

nin gar och för utbildning ti ll flygmekanike r vid ak tie

boJaget Söde rt ä lje verkstäders f lygskola . 
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J u ni 27. E. I-Jaage får antagas till kustartillerikaelett utan hi nder 
av att h an överskrielit den härför stadgade högsta ålder. 

" R. Maass får antagas till cl:o d:o uta n hincln av att h an 
vid avlagel studentexamen å realgym nasi um ej blivit god
känd vid muntlig prövning i mod e rsmå let och att han 
ej äger norm al synskärpa. 

>> >> fl. A. L i nrlholm få r antagas till kusta rtille rikaelett utan 
hi n der a:v att l1an överskridit därför stadgad högsta ålder. 
K. R. Kolmodin få r antagas t ill cl:o utan hinder av att 
han i avseende på kroppsvikt och bröstvidd ej uppfyllde 
föreskrivna fordrin gar. 

>> >> Med delas t illstånd för ett nederländskt örlogsfartyg att 
unel e r t iden 20-22 juli 1914 besöka Stockholms krigshamn. 

)) stueleranelen A. Svanberg f å r ifrågak omma ti ll vinnande 
av inträde i sjökrigsskolan innevarande år utan hinder 
av att h an redan år 1911 avlagt studentexamen och att 
h an under året öve rskrider föreskriven maximiålder. 
Daglönaren vid varvet i Karlskrona n :r 1079 P. G. Olsson 
erhåller unele r viss tid dels sjukhjälp dels livränta för 
skada genom olycksfall i a rbete. 
Beslutes rörande förvaltningen av >>Apotekare Knut Lj un g
bergs fond >> . 
Tillkallas kaptenen vi d kustar tilleriet K. Z. Rönblom at t 
biträda inom särskilda utskottets n:r 1 ka nsli . 
Meddelas tillstånd för marniingenjören av 1:a graden G. 
C. Ekström att kvarstå i flo ttans reserv. 
Flaggma skinisttn O. Andersson erh åll er särskild ersättni ng 
med 1 krona för dag för tjänstgöring vid pansarbåten 
Tapperhet ens bärgning. 
Marinläk a ren av l:a graden V. L. Lundberg erhåller ett 
r esestipendium av 750 kronor för att utomlands idka oftal
mologiska studier. 
Underofficerskorpralen vid 4:e matroskompaniet n :r 3(\ 
Pilo erhåller flyttningshjälp ml"d 66 kronor 90 öre. 
Fy rpersonalen vid storkläppens fyrplats erh åller 1,038 kro
nor såsom ersättning för en för lorad mo torbåt. 
Ett belopp a v hö gst 83,000 kronor får disponeras till be
stridande a v kostnaderna för skoleskadern samt beredska
pen unde r hösten år 1914. 
Beslutes rörande deltagande 'från marinens sida i tävlan 
i militär och allmän idrott vid Baltiska spelen år 1914. 
En elektroingen jör får beordras avresa till Tyskland för 
att taga kännedom om gyroskopkompasser. 
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Kaptenen vid kustartilleriet g reve A. F. Posse får beordras 
avresa till Belgien för att besiktiga därstädes beställda 

200 st. 9 mm. pistoler M/07. 
Utfärdas bestämmelser i fr åga om semester för daglöna re 

vid ma rinen. 
Två st. 7 cm. fr amladdningskanoner i lavett M/63 få för 

all framtid öve rlämnas till Vaxholms grenadjärregemente. 
Göteborgs nya verkstael s aktiebolag erhåller tillstånd att 

å flott ans va r v i Karlskrona utföra a rbetet å 8 fläktbäd

dar för pansarbåten Sverige. 
Anvisas 500 l.;:roonr för vård och underhåll av C. M. Ed

holms grav å Ullångers kyrkogård. 
Kanslisekreteraren A. U n ger erhåller 980 kronor för uppe
hållande under viss tid av expeditionschefsämbet et i sjö

försva rsdepartcmcntet. 
Meddelas tillstånd för t vå t yska undersåtar att för ut
förand e av visst arbete vistas inom Karlskrona fästning. 

Tillkallas kapten en vid Kungl. flottan C. O. Lindsström 
att biträd a med arbetet inom rikselagens särski lda utskotts 

n: r l k ansli. 
Meddelas tillstånd för fem tyska torpedbåtar att under 
3 dag-ar af juli månad besöka Stockholms krigshamn. 

Marinattaeh!'m i Paris, kaptenen N. L. Akcrblom erhåller 
t illhopa 354 kronor 69 öre såsom ersättnin g för vissa re

sor m. m. 
Flyttningshjälp få r utgå med 41.0 kronor t ill kaptenen 

vid kustartiller iet N. G. H. W en nerström och med 320 

kronor 40 öre t ill löj tnanten Yid flottan K. T. 8vcnonius. 

Löjtnanten vid Kungl. flottan E. A. H. Koch erhåller 

200 kronor för anskaffning av ut rustningspe rsedlar för 
flygtj änst. 
Marinläka ren L. G. ~ilsson erh åller ett stipendium av 250 
kronor för en utrikes studieresa. 
Anvisas 2,749 k ronor 39 öre till bes tridande av kostna
rler fö r vissa arbeten i och för ku stflottans flygövningar. 

MeddC'l as t illst å nd för en engelsk marinattaeho att bes0 

pansarbåten Tapperheten, sedan den intagits i dock a !l 

flottan s varv i Stockholrn. 
Linderlöj t nanten i kusta rtilleriet s rese rv K. S. H . Ileel

ström får unel er tjänstgöring vid Vaxholms kustartilleri

rege mente uncl or å rets regementsövningar uppbära sam

ma avlöningsförmåner som tillkomma stamanställd under
löjtnant. 
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Anvisas tillhopa 14,550 kronor såsom ersättning till viss 
personal för biträde vid beredning av ärenden rörande 
sjöförsvarets ordnande. 
För biträde vid beredning av frågan om löncreglering för 
lotsstyrelsen anvisas 500 kronor till statskommissarien, fri 
herre C. G. E. Leijonhuvucl och 250 kronor till sekreteraren 
M. A :son Forsman. 
Beslutes rörande anordnande av skol- och stridsskj utnin
gar å kanonbåten Skagul. 
Telefonförbindelse får anordnas till chefens för mindepar
tementet vid flottans varv i Karlskrona tjänsterum. 
Meddelas tillstånd för en tysk undersåte att för fullgö
rande av arbetet med montering av ett strålkastartorn 
vistas inom Karlskrona fästning. 
K . Stensson får under vissa villkor söka inträde i naviga
tionsskolas 2:a maskinistklass utan hinder av att han 
icke uppfyllde föreskrivna fordringar med avsee nde å 
tjänstetid till sjöss. 

Anvisas 150 kronor för månad till vikarie å auditörsbe
fattningen vid flottans station i Karlskrona. 
Anvisas högst 3,550 kronor till anskaffning av inventarier 
för underofficersskolans lokaler i Karlskrona m. m. 
Sjöunclerofficerssällskapet i Karlskrona erhåller hyresbi
drag för ett å r med 1,000 kronor. 
Förordnande för kaptenen C. R. Lindblad att vara lärare 
i lantkrigsh:onst vid sjök rigsskolan. 
D :o för kaptenen E. G. I-I. Eneström att 'Vara d:o i topo
grafi vid el :o. 
D :o för kaptenen A. örnberg att vara el :o i vapenlära å 
sjöofficerslinjen vid d:o. 
D:o för löjtnanten E. \V. Sundblad att vara d :o i torped
lära vid d:o. 
D :o för marini ntcndcntcn G. S. W. Ehlin att vara d:o i 
intendenturlära vid d:o. 
D :o för kaptenen J. H. Södcrbaum att vara d :o i sjökrigs
konst vid d:o. 
f. d. roddaren vid Sandhammarens livräddningsstation Per 
Andersson erhåller ett unelerstöd av 100 kronor. 
Lotsförmannen V. R. Svanberg erhåller tillstånd att få 
emottaga och bära en dansk rninnesmeaalj. 
An'visas högst 2,500 kronor t ill anskaffande av 15 dubbel
sängar av järn till lasarettsfartyget Verdandi. 
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Förordnas, att karlskrivning av de skeppsgossar tillhöran
de tredje årsklassen, vilka skeppsgossar elj est skolat ifrå
gakomma att karlskrivas nästkommande september må
nad, snarast möjligt skall verkställas. 

Beslutes rörande mobilisering av flottan m . m. 
Utfärdas nådig kungörelse aug. rekvisitionslagens t rädan
de i tillämpning för visst fall. 
Förordnas om inkallelse av officerare till tjänstgöring. 
Bifalles gjord framställning om inköp av vissa aeroplan. 
Förordnande för kaptenen O. E. Lybeck att bestrida be
fattningen såsom extra ledamot av lotsstyrelsen under kap
tenen C. O. Lindsströms sjökommendering. 
Utfärdas nåd. kungörel se ang . förbud för främmande 
makts ör.logsfartyg mot tillträde till visst inre territorial
vatten. 
Med. licentiaten K. M. Herrlin erhåller befrielse från ho
nom åliggande skyldigheter i egenskap av marinläkare 
av 2 :a graden vid marinläkarkåren i flottans reserv. 
Beslutes rörande anordnande av flygspaning. 
Förordnande för med. licentiaten :K G. Sjögren att under 
tio år vara marinläkare av 2 :a gr aden vid marinläkar-

kåren. 
Fullmakter för med. licentiaterna S. G. Lindblom och H. 
G. B. Camitz att vara marinläkare av 2:a graden vid ma
rinläkarkårcn i flottans reserv. 
Fullnwkt för med. kandidaten A. Y. Lindblad att vara ma
rinläkarstipcndiat vid d:o d:o. 
Föresk rives att till anskaffning av tre 75 mm. kanoner 
med lavettage får användas återstående belopp 48,359 kro
nor 48 öre, av det utav 1903 och 1904 årens riksdagar t ill 
bestyckning av bevakningsbåtar m. m. å cxtTa stat be
viljade anslag å 166,000 kronor. 
Beslutes rörande vissa åtgärder till höjande av jagarrres 
stridsvärde m. m. 
Bifalles gjord framställning angående ersättning till kom
mendörkaptenen av i: a graden A. Hclin för Yissa utgifter. 
Fullmakt för E. B. Andr<ic att vara reservunderlöjtnant 
i flottan. 
Fullmakter för J. Tillgren och S. Berg att vara marin
läkare av 2:a graden Yid marinläkarkåren i flottans re
serv. 
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Aug. 10. Fullmakt för T. Cederberg att vara mar i nläkarstipendiat 
Yicl marinläkarkåren i flottans resen·. 

.... » » Anvisas högst 30,000 kronor till anskaffning av i n ventarier 
för Äli'Sborgs fästning. 

» 12. Beslutes rörande el en bärgarlön, som kan bli.va bestämd 
för pAnsarbåten Tapperheten. 

» 14. Beslutes rör8 n de vissa ändringar a v pH nsa rbåtcn Tapper-
hetens öfverbyggnacl. 

>> 17. Fullmakt för E. I\. Brisman att vara marinintendent av 
2 :a graden vid ma t·inin tcndcnturkå ren i flottans reserv. 

>> >> Fullmakter för A. l'. H . Hintze och J. A. \Viden att vara 
marinläkare av 2:a graden vid marinläkarkåren i flottans 
reserv. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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18. Utfärdas nådig kungörelse ang. r ekl· is itionslagens t r ädan
rle i tillämpni ng för visst fall. 

21. Fullmakt för E. .l. Hellsten att vara marinläkare :w 2 :a 
graden vid marinläkarkåren i flottans reserv. 
Förordnas att till arvode åt en extra förecl t·a gandc i sjö
försvarsdepartem entet under år 1915 skall utgå ett belopp 
av 6,800 k ronor, varjämte föreskrives att till en marin
ingenjörsstipendiat över stat under innevarande :h skall 
utgå Yisst belopp. 

>> Am·isas 450 kronor till tryckande av en silhuettbok ö1·er 
SYerigcs och dess g ra nnländers örlogsfartyg. 

>> Beslutes rör<md e av Svenska sällskapet för räddning al
skeppsbrutna gjort e rbjudande i f r åga om användande till 
försvaret av motorlivbåtar. 

24. Utfärdas nådig kungörelse med bestämmelse r för sjöfarten 
i anledning av mineringar i vissa farvntten . 

28. Beslutes rörande användande av allmänna besparingarna i 
5:e huYudtiteln till undervisningsmateri el för sjökrigssko
lan m. m. 

>> D:o rörande användande av medel från fonden för krigs
fartygs byggande till reparation av ångpannorna från 
sjunkna kanonbåten Urd och deras insättand e i kanonbå
ten Rota m. m. 

>> Anvi sas högst 36,200 kronor till anskaffning av viss f lyg
materiel. 

>> A1wisas 500 kronor till inköp :w en skrivrnaskin för Fårö
sunds kustposi tions behov. 
Bifalles gjo rd fra.mställning om uppsättande av ytterligan~ 
en te lefonapparat i marinförvaltningens u tri kesavdelning. 

K Br. Hl14. - XXIII. 

.Aug. 28. Kommendören A. B. J uel erhåller flyttningshjälp med 579 
kronor 42 öre . 

>> >> statskommissarien friherre C. G. E. Lcijonhuvucl och sek
reteraren :M:. A :son Forsman erhålla ersättning för mistade 
avlöningsförmåner vid beredning av frågan om lönercgle
ring för lotsstyre lsen och lotsverket, den förre med 403 
kronor 22 öre och den senare med 428 kronor 73 öre. 

>> 31. Löjtnanten i Kungl. flottan greve A. H . V. Mörner får 
inträda i t j än st vid Kungl. flottan. 

" >> Fullmakter fö r löjtnanterna W. O. H. Modin och R. M. von 
Heidenstam att va ra kaptener i Kungl. flottan samt för 
löjtnanten E. G. M. von Arbin att vara kapten Yid Kungl. 
flottan. 

)) 
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Beslutes rörande disposition av kaptenen v id Kungl. f lot
tan A. G. Carelis lön m. m. 
Förordnas marin direktören av 2:a graden I .. T. Falkman 
att vara chef för ingenjördepartementet vid flottans sta
tion i Stoekholm :från och med elen l oktober 1914. 

4. Marinöverd irektö ren A. von Eckermann erhåller i ersätt
ning för förhyrd bnstad i Stockholm 200 kronor. 
Marinattach€m i S :t Petersburg kaptonen G. D. W :son 
Lilliehöök erhåller rese- och traktamentscrsättn in g med 
110 kronor 20 öre fö t· r esa S :t Pctersburg-Stockholrn. 

>> Anvisas 74,500 kronor för förstärkning av Vaxholms och 
Oscar-Frcdriksborgs sa m t Karlskrona fästningars bestyck
ning. 
Anvisas högst 3,300 kronor för en reservdepå för förbanel s
artiklar i mar i nförvaltningcn. 

>> Föreskrives att för tjänstgöring uneler rådande mobilise
ring skall t illsvidare intill dess annorlunda kan bliva för
ordnat till värnplik ig, tilldelad flottan (marinen), utgå 
kontant a v löning med 50 öre om dagen. 

>> Beslutes rörande kostnader för ammunition vid måldcpåen. 
Utfärdas bestämm elser beträffande motorbåtar, som frivil
ligt ställas ti ll marinens förfogande. 

>> Anvisas högst 200 kronor t ill tryckning av ett rättelsc
häfte till >>Handbok i inte rnationell rätt för marinen ». 

>> Beslutes rörande portionsersättning till skeppsgossa r unel er 
tid , då de äro hemförlovade. 

>> Ett av ingenjören E. E. Lindkvist gjort erbjudande av Pn 
ballong till marinen mottages. 

>> Beslutes rörande v issa kostnader för telefonanläggning till 
Grimskärs fyrplats. 
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4. Lotskaptenen J. E . Bohm erhåller· f lyttningsbidrag med 
260 kronor fö r f lyttning från Luleå till Umeå. 

>> överstelöjtnanten IN. Unge e rhåller rese- och traktaments
e rsättnin g med 130 kronor för verkställd a försök med en 
to rpeclappa rat vid Sandhammarens l i v räddningsstation. 

» Anvisas tillhopa 1,070 kronor såsom unelerstöd åt r1tsk illiga 
änkor efter vid lotsve rket anställda personer. 
Mfisterlotsänkan M. S. Juhlin erhåller ett understöd av 
200 kronor. 
Bifalles gjo rd framställning om förhöjd prnsion för förre 
1 :a klass sjömannen O. Svensson Håkansson. 

» Anvisas från beväringsmanskapets invalid- och pensions
fond ett brlopp av 200 kronor för anskaffande av ett nytt 
konstgjo rt ben åt förre v ä rnpliktigc O. M. M. å rtensson 
Jönsson. 
Beslutes rörande anskaffning av ytterl iga re ammunition 
fö r en kostnad a·v högst 50,000 kronor för skj utövningar vid 
k ustpas i tionerna. 
Vid Fej ans sjukhus får under erforderlig t id anställas en 
sjuksköterska för flottan s räkning. 
Beslutes rörande unelervisning vid sjökri gsskolans iostun
clancle läsår. 
ByråchefE-n A. Sjöberg erhåller 69 kronor 44 öre för min
skack tjänstgöringspenningar t ill f0 lj d av visst offentligt 
uppdrag. 
Am·isas högst 3,000 kronor till bestridamlc av kostnader 
för vissa tekniska utredninga r. 
Telefonförbindelse får anordnas till proviantförrådet vid 
flottans station i Stockholm. 
Anvisas til ll1opa 950 1-::ronor 42 ör0 såsont f lyttningshjälp 
ti ll åtskill iga perso ner vid kusta rtilleri et. 
FullmaldPr för konstituerade marinunclcri ntenclenterna G. 
V. \.Vcssman, B. G. Horneg och A. J. T.indahl att vara 
marinunclcrintenclE'ntcr viJ marinintcndcnturkåren . 

Beklädnadshjälp med 400 kronor får utgå t.ill undE>rlöjnan
ten i f lottuns rese rv E. L. W . Kinberg. 
Underlöjtnanten F. G. A. Kctzler erhåller 200 kronor såsom 
gottgö rPlso för anskaffade utrustningspersedlar för flyg
tjänst. 
Stucleranrlcn T. IIårclst0dt e rhållE-r eli spens för anstä llning 
såsom ma r i ni ntendentselcv. 
Am·isas til lhopa 543 kronor såso m ersättning för tillräth · 
skalfandet av en torped. 
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kommenderas att genomgå instruktörskurs vid gymnas
tiska centralinstitutet befalles icke beträffande uncle l'löjt
nant Möllcr, 

23. N :r 449. - Avslag å anhållan från unclc l'löjtnanten .Johns
son att bliva kommende rad till gymna stiklärarkurs Yid 
gymnastiska centralinstit utet instunclnnd c höst. 

» .!\:r 450.- Avslag å anhållan från undorlöjtnanten Sand
ström att bliva kommenderad att genomgå instruktörskurs 
vid centralinstitutet instundande höst. 

, N : r 452. - Anhållan av kaptenen vid kusta rtillcrict Bro
g rE-n om födängd utrikes tjänstledighet bifalles till och 
med elen 26 instundande juni. 

27. N :r 455. - Innevarande är må antagas högst 8 marinin
t endentse lcver, högst 4 marinintendentsaspirant er för ut
bildning ti Il marinunderintendenter vid flottan och högst 
4 marinintE-ndentsaspi ranter för utbildn ing till m arinun
derintendenter i flottan s reserv. 

28. N: r 456. - a) Neclanniimnda marinintendenter skola med 
utgå ngen av nästkommamlo september månad frånträda 
följande befattningar, näm l igen : vid Karlskrona station : 
såsom int0nclent å räkenskapskontoret ma rinintendenten 
av f :a g r. ~ilsson, såsom bit rädande intendenter å räken
sk apskontoret marinintendenterna av 2:a gr. Aurell och 
]3erg, såsom biträdande intendent i förvaltningselirektio
nen marinintend enten av 2:a g r. E. B. E. Thörn, såsom 
bit rädande intendent i varvschefens expedition marinin
tendenten av 2:a gr. Ohl!'m, såsom biträdande intendent å 
inventariefö rrådet marinunderintendenten Dcsthon, såsom 
bitr. intE-ndent å m~ter.i~Hö rr åclet ma ri nunderintendenten 
Freidenfdt: Y id stockhalms station: såsom bit r. inten
elenter å räkE-nskapskontoret marinintendenten av 2:a gr. 
Fredholm och marinunderintendenten Zetterberg, såsom in 
tendent i chefens för unclcroffieers- och sjömansk årernas 
expedi tion marinintendenten av 2:a gr. Högberg, såsom bi
trädande intendent i varvschdcns expedition marininten-

. dentE-n av ~:a gr . Sylv6n. b) ~eclannärnnda ma rinint<'n
denter skola från och med rlen 1 nästkommande oktober 
tillsvida re bestrida följande befattning a r, nämligen: i mtl 
rinförvaltningen: såsom tjänstgörande intendent marinin 
tE-ndentE-n av 2:a gr. Thörn ;Yicl Karlskrona station: så
som intE-ndentE-r å räkcnskapsl.;:onto ret marinintcnrlE>ntcrniL 
av 2:a gr. Aurell och I-Iögbe rg, såsom biträdande intendent 
i\ räkE-n skapskontoret marinintendenten av 2:a gr. Syh6n. 
såsom biträdande intendent å förYaltningsdirektionc'n 
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marinintendenten av 2 :::t g r. Fredholm, såsom biträ
dande intendent å inventarieförr ådet marinintendente n 
av 2 :a gr. Ohl{m, såsom biträdande intendent å m::t
terialförrådot marinunderintendenten Dosthon, såsom bi
t rädand e intendent å var vschefens expedit ion ma
rinunderintendonten Freidenfelt; vid Stockholms station: 
såsom biträdande intendent å varschefens expedition ma
rinintenclent en av 2 :a gr. Borg, såsom intendent i ch efens 
för underofficers- och sjömanskårerna expedition ma rinun
derintendenten Zetterberg. 
N :r 457. - Kaptenerna vid kustartilleriet L. T. H assolgren 
och vid fl ottan A. K. O. Giron slwla doltaga i IV. armeför
delningens fältövning i Söclo rtörn, den förre uneler tiden 
elen 15 och högst till och med elen 20, don sonare från 
och mod elen 15 till och med elen 18 instundande juni, m. m . 

N :r 459. - Avslag å anhållan från unelerlöjtnanten greve 
R. H amilton om ut r ikes tjänstledigh ot uneler ticlen l juni-
31 augusti 1914 för idkande av flygstudier. 
N :r 462. - Majoren vid kustartilleriet Sylvan och min 
ingenJaren Hök skola från och mod den 3 instundande 
juni under högst 4 daga r ställas ti ll marinförvaltningens 
förfogand e fö r särskilt uppdrag. 
N :r 463. - :Medgivit att chefen fö r Vaxholms kustartille
riregemPnte må ställ a on vedettbåt mod kanon och där
till erforde rlig lös ammunition till stockhalms landstorms
befälsförenings förfogande under tiden den 31 dennos k l. 

1,30 e. m. - den 1 juni kl. 12 midd. ; mod villkor att land· 
stormsfö reningen bostri der samtliga h ärav betingade kost
nader. 
Med änd rin g av g. o. n :r 338/1914 skall m ariningonjören 
av l: a g r. Kinnman i stället för m ariningenjören av 2:a 
g r. friherre Sparre tjänstgöra såsom stabsingenjör i av
delningschefens för K arlsk rona rekrytavdelning stab. 
N :r 470. - a) nedannämnd personal v id mariningenjörkå
ren skall från och med don 1 nästkommande oktober tills
vidare tillhöra följand e statione1·, nämligen : Karlskrona 
station : m a rinclirektören av 1: a gr. Pauli och ma r in direk
t ören av 2:a gr. lhmdgrcn; stockhalms station: marindi
rektören av 2 :a gr. Falkman och mariningenjören av 1:a 
gr. Gösling. b) :Mariningenj ören av 1:a gr. Kinnman skall 
med utgången av nästkommande september månad från
träda befattningen såsom informationsingenjör i under
offic erssk olan vid flottans station i Karlskrona. c) Nedan
nämnda mariningenj örer skola från och med den 1 näst-
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komm ande oktober tills vidare tjänstgöra i följande be
fattningar, nämligen: i marin för valtningen: såsom tjänst
görande mariningenjör mariningenjören av 2 :a gr. H alldin; 
vid K arlskrona station såsom informationsingenjör i un
derofficersskolan mariningenjören av 2:a g r. friherre 
Posse. 
N :r 472. Villkorligt bifall till anhållan fr ån k aptonen 
Giron om tj änstleclighot t il] Ryssland för idkande a v språk
studier under t iden 15 septembor- 15 docomber 1914. 
N :r 473. - Bifall ti ll anh ållan av befälhavande amiralen 
i Karlskrona, konteramiralen m. m. Lagercrantz om tjänst
ledighet u n der t iclen 2--4 dennes. 
N : r 477. - överstelöjtn anten m. m. Bollin g skall under 
högst t vå månader från och med don 17 nästkommande 
augusti övervara vissa övninga r i Nederl änderna. 
N :r 479. - Bifall t ill an hållan av vicea miralen m. m. 
Dy rss!'n att h ans son, unelerlöjtnanten vid Svea a rt illori
rcgcmcnto G. Dyrssen, måtto såsom passagerare f å mod
fö lja pan sarbåten Osca r II uneler ticl en 7- 13 dennos utan 
kostnad för statsverket. 
N :r 480. - Ticlen för torpedbåten Komets r!'paration må 
utstr-äckas t .ill den 1 instundande juli. 
X : r 481. - Avslag å anh ållan från löjtnanten K. G. Dvrs
sen om att bliva kommenderad till >>Allmänna fortsätt
ningskursen>> i sjökrigshögskolan l äsåret 1914- 1915. 
N :r 482. - Scclan anmä lt blivit, att Riksdagens särskilda 
utskott, n :r 1 utsett kaptenen LY beck till sekretcrare h a r 
Kungl. Ma j :t i nåde r befa llt, .att bemälde kapten 'sk all 
ti llsvida re i nämnda egcnsl.;:ap stå till nämnda utskotts fö r
fogande. 
N: r 484. - Med ändring av g. o. n :r 209/191.4 skall marin
läkarstipPncliaten Lyttkors tjänstgöra såsom fa rtygsläkare 
å pansarb åte n Vlasa f rån och med elen :1.0 dennes. sta
t ionsbefälhavaren i Stockholm sk all ti ll t jänstgö ring å 
torp edkryssa ren Claes Horn och till biträde vid l äkanår
el en å kustflottans III. flottilj f rån och med den lO dennes 
beordra t ill repetition sövning inkallade värnpliktige mc
cl icino k anelidaten Höij er. 
)J :r 485. - Fö rste mar i n lälm ren setterbom skall ingå i 
den n ämnd, som jämlikt K un gl. kun gö relsen den 26 janu
a ri 1912 angående antagning och utbildning av kustartil
lerikaelette r § 5 ska ll verkställa kroppsundersökning å dom, 
1·ilka kunna ifrågakomrna att nntagas till kusta r t illerik a-
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detter innevarande år; skolande chefen för kustartilleriet 
meddela marinläkaren setterbom tiden för kroppsunder
söl-::ningen. 
N :r 486. - Till stationsbefälhavarens i Karlskrona förfo
gamle ställda kanonbåten Skuld må, för övning av till 
Karlskrona torpedberedskap kom mend erack eldarrekryter 
av flottan och kustart illeriet, från dag, som av stations
befälhavaren bestämmes, samt till och med den 11 instun
dande juli av nämnda st ationsbefälhavare användas och 
att ny fastställd besättningslista uneler nu nämnda övnin
gar skall lända till efterrättelse; m. m. 
~:r 487. - Bifall till anhållan av unelerlöjtnanten greve 
R Hamilton om tre månaders utrikes tjänstledighet för 
hälsans vårdande från och m ed den lO dennes. 
N :r 488. - Flygbåten L II skall på tid, som av högste be
fäl ha varen ö~' e r kustflottan bestämmes, utgå ur kustflot
tan och förläggas under reparation å flottans varv i Stock
holm. 
N :r 6. - Löjtnanten Lineler skall uneler tiden från och 
med den 16 innevarande månad till och med elen 15 näst
kommande juli på grund av sjukdom avgå från genom 
g. o. 184/1914 anbefalld kommendering å jagaren Ragnar; 
underlöjtnanten Broms skall under ovannämnda tid i stäl
let för löjtnanten Linder tjänstgöra å jagaren Ragnar. 
N :r 494. - Karlskrona torpedberedskap tillhörande torpcd
båten Arcturus ska Il från och med den 12 till och med den 
18 innevarande månad utgå på expedition för att deltaga 
i landstormsövningar inom Il. armefördelningen och un
der sagda tid utgå ur förutnämnda torpedberedskap ; löjt
nanten Blomberg skall vara chef å torpedbåten under den 
nu nämnda expeditiom~n och hissa sitt befälstecken först 
nämnda dag ; m . m. 
:i\1 :r 497. - Bemyndigat chefen för kustartilleriet att kom
mendera kaptenen Wiborn att från och med elen lO dennes 
och tillsvidare tillfälligt tjänstgöra i nämnde chefs stab. 
K :r 502. - Fastställda ändringar i uniformsbestämmelser 
för officerare och vederlikar vid flottan i fråga om tillåtna 
persedlar (se Ma r i n ens rulla år 1914 sid. 99). 
K :r 503. - Faststä llda ändringar i regl emente för mari
nen del I och II. 
N :r 504. - Löjtnanten vid kustartillerie t Claus' genom 
g. o. n :r· 45/1914 anbefallda tjänstgöring skall upphöra 
med denna dag. 
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Bifall till anhållan av kaptenen vid kustartilleriet Bro
gren om utrikes tjänstledighet för hälsans vårdande under 
tiden 27 juni-16 juli 1914. 

N :r 507. - Bifall till anhållan av advokatfiskalen Lever
tin om utrikes tjänstledighet för hälsans vårdande under 
tiden 22 juni- 15 juli 1914. 

N :r 509. - Marinattaellen vid Kungl. Maj :ts beskickningar 
i Berlin och Köpenhamn kaptenen m . m. Tamm skall dels 
avresa till Kiel för att därstädes n ärva ra under den s. k. 
>>Kielerwoche>> (23 juni-3 juli innevarande år, dels där
efter avresa till Köpenhamn i så god tid, att han kan an
mäla sig hos beskickningschefen därstäd es senast den 6 
instundande juli ; skolande kaptenen Tamm efter ett uppc
håll i Danmark av omkring 14 dagar återvända till Stock
holm för att inställa sig t ill tjänstgöring i marinstaben . 
N :r 514. - Arbetsåret vid sjökrigshögskolan skall taga sin 
lJörjan den l nästkommande oktober ; kommenedring av 
elever. 

N :r 515. - Fastställelse av ny modell till »skjorta, blålera
gael, för kustartilleriets manskap ». 
N :r 516. - Löjtnanten Koch skall uneler tiden den 18-30 
inn;va rancle månad vid stockhalms gniststation genomgå 
kurs i gnistsignalering med särskilt avseende fäst på så
dan signalering från flygbåt. 
N :r 520. - Y ng] ingen E. Clason får under en m~macl ut an 
kostnad för statsverket såsom passagerare medfölja kanon
båten Svensksund under dess nu pågående expedition. 
N :r 521. - Bifall till anhållan av nämnde chef å ångfar
tyget Sköldmön, löjtnanten greve Wachtmcistcr om tjänst
ledighet under ticlen 30 juni-16 juli 191'1. 

N :r 522. - Bifall till anhållan av chefen å u. v. b. n :r 3, 
löjtnanten Schi.isslcr om tjänstledighet uneler tiden 19-25 
dennes. 

~: r 523. - Marinläkarstipencliaten Wifelt skall tjänst
göra såsom farty gsläkare å minfartyget Clas Flemming 
uneler dess genom g. o. n:r 176/1914 anbefallda expedition 
m. m. 
Kaptenen ·Peyron skall unel er tiden elen 2-7 instundande 
juli deltaga uti de r ekognosceringar, som ä ro avsedela att 
utföras under Västerbottens regementes officersövningar, 
och för nämnda ändamål inställa sig i Umeå den 1 i sam
ma månad på e. m.; kommande kostnaderna för denna 
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komm endering att bestridas genom chefens för Väster
bottens regemente försorg. 

Juni 19. N:r 528. - Såsom tillägg till g . o. n:r 50211914 skall från 
och med den 1 instundande september, då fodrad båtkappa 
användes, fodret i densamma fö r flaggmän vara vitt eller 
svart, för övriga svart. 

» ~:r 530. - Bifall till anhållan av underlöjtnanten von 
Bornstedt om tjänstledighot för hälsans vårdande till och 
med den 31 augusti 1914. 

>> K :r 532. - Pansarbåten Oscar II skall den 21 denn es över
föra H. M. Drottningen från Kalmar till Solliden. 

20. K :r 533. - Kustflottans fartyg skola på sätt nedan sägs 
uneler tiden den 19-22 augusti besöka följande utländska 
hamnar, nämligen: l. cliYisionen Amsterdam, n. divisionen 
och Clas F lcmming vVilhclmshaven, V. divisionen Dunkcr
que, n. flottiljen Li.ibeck och III. flot tilj en Aaarhus. 

» N :r 535. - Sedan Bcyen av Tunis behagat tilldela följande 
officPrarc och civilmilitärer nedanstående ordenstecken, 
nämligen: kommendörkaptonen av 1. gr. m. m. grove C. A. 
W achtrncister, Nisch an Iftikharorclen 1. klass, kaptenen 
W ester samma Ol"clcns 2. klass, kaptenerna Söclcrbaum och 
Cassel samt löjtnante rna Hafström, E gerström och E noll, 
ävensom mariningenjören av 1. gr. m. m. Åkermark sam
ma ordens 3. klass, har Kungl. Maj :t i nåder tillåtit be-
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mälda officera re att bära ifrågavarande ot·dcnsteckcn. 
N :r 537. - Torpedbåten Kapolla skall i stii llet för torped
båten Orion ingå i kustflottans X. division m. m. 
N:r 541.- Avslag å anhållan från kaptenen Zandcr att 
hans 6-årige son måtte få modfölja depåfartyget Skäggald 
under 14 dagar utan kostnacl för statsverket. 
N :r 544. - Marinintendenten av 2:a gr. vid marininten
denturkåren i flottans reserv l~åftman skall 'vara placerad 
på flottans station i Stoekh olm. 
}J :r 545. - Kapte nen K. vV ester och mariningenjören av 1:a 
gr. Åkormark skola jämte ehofon för sjökri gsskolan utgöra 
el en nämnd , som enligt§ 100 i 1911 års reglemente för sjö
krigsskolan , ägor att pröva dc sökandes behörighot och lämp
lighet att ifrågakomma Yicl besättandet av lediga lärarc
befattningarna uti: Vapenlära å sjöofficerslinjen, Sjökrigs
konst, Lantkrigskonst , Torpedlära, Intendenturtjänst och 
topografi vid sjökrigsskolan. 

>> >> N :r 548. - Bifall till anhållan av befälhavande amiralen i 
Karlskrona, konteramiralen m. m. Lagercrantz om tjänst
ledighet unel er ticlen 1-31 juli 1914 m. m. 
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27. N :r 549. - 1 stället för dc 7 sisa raderna i mom. 46 av 
Krigsövningsinstruktion för marinen (M. K. l.) skola fast
ställda föreskrifter tillämpas under årets kustflotta . 

>> N :r 551. - Nedannämnda officerare skola från och med 
den l intundandc septomber tillsvidare under högst 6 år 
bestrida fö lj ande lärarobefattningar i sjökrigshögskolan 
med undervisningssky l di g hot i allmänna kursen, nämligen: 
kaptenerna vid f lottan Djurner i a rtilleri, Åkerma rk i 
torpedlära och löjtnanten vid kustartilleriet Claus i kust
fästningslä ra. 
N :r 554. - Ynglingen C. U. \V illers får under en veckas 
tid utan kostnad för statsverket såsom passagorare med
följa ångfartyget Alfhild. 

29. K :r 556. - Förut anbefalld förläggning unel er reparation 
av jaga ren Va le sa mt torpedbåtarna Komet och Altair må 
utsträckas intill el en 15 instundande augusti. 

>> N :r 559. - Bifall till anhållan av högsto befälhavaren 
över kustflottan att ett ombud för svenska aktiebolaget 
Logg må under kortare tids perioder utan kostnad för 
statsverket vara embarkerad å jagaren Hugin för utfö
rande av visst uppdrag. 

30. ~ :-r - 560. - Kaptonen Lilliehöök skall unde r ticlen den 
6-18 instundande juli följa pågående övningar mod kust
flottans fl yg- och undervattensbåtar. 

» K: r 561. - Kommendörkaptonen av 2 :a graden Korsolins 
och kaptenen E. Hä gg skall för särskilt uppdrag under er
forderlig tid ställa s till chefens för marinstaben förfo
gande m. m. 

>> N:r 562. - Tjugo ynglingar antagas till sjökaelottor vid 
marinens kaclcttkå r. 
N :r 564. - a) Krigsövning skall under ticlen l-7 augusti 
i unevarande år utföras mecl kustflottan j ä m te pansarbå
tarna Ulf, och Sölve, torpedbåtarna Altair, Argo, Antares 
och Arcturus sa mt del av kustsignahäscnclct; sl.;:ol ancle 
dessutom uneler krigsövningen kanonbåtpn Svensksund stå 
till ledarens förogandc; b) att bögsto befälhavaron över 
kustflottan vice amira len W. Dyrsson skall tjänstgöra så
som ledare; c) att elivisionschefen för lenstflottans n . divi
s ion, kommendören von Krusensticrna skall vara befälha
vare för Blå styrka och kommendören Anckcrs befälhavare 
för Röd styrka; d) att följande officerare skola under luigs
övningen tjänsgöra i nodanstående befattningar: såsom 
st rid sdom a ro vid Blå styrka konteramiralen Ehrensvärd, 
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ombarkcr a Ll å pansa rbåt en Aran ; såsom stridsdom are vid 
Röd styrka kontera mi r a len G. Dyrssen , emb a r korad å pan
sarbåten Oscar IT ; såsom bit rädand e stri dsdom a re vid Bl å 
~;ty rl-c a komm endö rkaptenen aY 2 :a g r. Ko rm a n. embarke
r ad å logc mcntsfa rtygrt Freja och komm endö rkaptenen 
av 2: a g r. St ar ck, embarkerad å torpedkryssa ren Clas 
Uggla ; samt såso m biträd ande s tridsdom a re ' 'id R öd styrka 
kommenclörkapten('!l arv 1:a gr. H ermelin , emb a rker ad å 
.i aga ren Mu ni n ; såsom stabspersona l: hos leda ren: stabs
chef: fl aggk apte nen i h ögste befälhava rens ÖI'Cr k ustflot
tan stab, k om nw ncl örkapt cnen av 1:a g r. Spa rre; acl j utan-
1·er: chefe n å SYensksund, k npt encn E. H ägg sa m t 1 :a och 3 :c 
fl agga djuta nte rn a i högste befälha n rens öve r kustflottan 
sta b, kaptene n Ornbe rg och löjtna nten Ottosson ; h os be
fälhantrens för Bl å st yrka : adjutan t-e r: elivisionsadjutanten 
1 cliYision schd ens för kustflottans IL eli vis ions stab, löjt
nanten vo n B ah r, sa mt fr ån dag, som högst e bef älhava ren 
Ö'ver ku stflott an bestämme r, en officer fr å n kustlottans Il. 
di,·ision, som utses av befälhavaren för Blå styrka; hos 
befälhavar en för R öd styrka: adjutanter : :!:e fl agga djutan
t en i bögst e br f älh avarens ö1·e r ku stflott an st ab, k ap tenen 
Ehrensvärd , samt frå n dag, som högste befälhavaren över 
kustflottan best ä m me r, en officer fr å n ku stfl ottans I. d i~r i 

sion, s.om utses av befälhava ren för Röd styrka; bos strids
domaren f ör Blå s ty rka : adjutant: k aptenen Lindsström: 
hos str icls rlom a ren för Röd st y rlca : adjutan t : kaptenen 
Tamm; c) att de i kri gsön1ingen delta ga nd e st rid skrafter 
na ävensom k a nonb åten Svensksund skola el en 3l jul i kl. 
12 m. d. träcla unde r ledarens befäl och då bef inn a s ig å 
Trälhavet , dä rest icke annan plats av ledaren anbefalles; 
f) att i punkt d) nämnd persona l, som icke t illl1ör ku st
flottan , ska ll den 31 j uli före kl. 12 m. d. emba rkera å 
respektive fa rtyg å Trälha,·et ; g) att ck av ku sts ig nalvä
send ets sig nalstat ione r, som deltaga i kri gsövn ingen. sk ola 
vara rustade från och med den 31 juli kl. 8 c. m.: h) att 
efter kri gst illstånd ets slut de i krigsövn ingen deltagande 
fa rtygen skola sam las å Trälh avet för kr itiks h åll ande : 
i) att i kri gsöY nin ge n de ltaga nde pe rsonal och fa rt,yg efter 
krit ik en åte rgå u nde r för utvarand e befälhava re : k ) att le
daren av krigsöYninge n m å anbefall a dc f örlytt ningar av 
persona l m ellan i kri gsöv ningen deltaga nd e :fa rtyg, som 
av förhållandr>na påkallas; samt l) att St ockholms gni st 
st ation sJ.;: a ll fr å n och med elen l till och med den 5 aug usti 
hålla s öppen dyg net runt . 
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30. K :r 565. - R ustning av f artyg och officerskommender in
gar m. m. 

1. K: r 566.- M:a ri növc rintcndentsassisten t r>n ska ll uneler in
neva rande år vid t ider , då chefen fö r mari ointendr nt urk åren 
åtnjuter led ighet el ler el jest är fö rh i nd rad att sin t jänst 
förr ä t ta sa mt ord ina rie chefsintendenten vid Stockh olms 
station är förhind rad att uppehålla chefsk apet öve r marin 
intendenturkå ren , bemyndigas. at t över taga utövnin gen a v 
nämnd a chefs kap. 

'' K :r 567. - Ma ri.n läka rcn av 2: a g r. Breirlr skall f r ån och 
med den 6 dennes t ill och med den 4 instundande aug usti 
tj änst göra vid Vaxh olms kustartilleriregc•mcntE'. 

" K:r 568. - Löj tnanten vV ulffs genom g. o. n :r 367/1912 
anbefalld a komm enderi ng såsom minofficel' i K a rlskron a 
skall upphöra med u tgånge n av n ästkomm ande septembe r 
månad ; löjtmmten L cij st rörn skall fr ån och med den l 
nästkommande ok to ber t ills vidare best rida nyss nämnda 
befa t tning. 

" K :r 569. - Högst e befälha varen över kustflottan s b ll sän 
da en p ansa rbåt till pansa rb åten Tappe rh ete ns strand 
ningsställe den 3 dennes på eftermidd agen fö r att biträda 
v-id- lostagnings- m ed flere a r !Jet en . 

" N :r 570. --Avslag å anhållan fr ån beväri ngsma nnen n:r 
63 46/1913 Sahlbe rg- om t j ä nstledi ghet unde r ti de n 15-28 
juli j 914. 

" I\ :r 571. - Bifa ll å anhållan fr ån beväringsman nen n :r 
469 49/1913 J ansson om t jänstlecl ig-hE't unde r t iclen 25 j uni-
12 juli 19l4. 

" K :r 572. - Anhåll a n f rån bev äringsmannen n :r 1448 45/1910 
Bergsjö om t j änstlE'di ghet under ticlen l 8-3l a ug usti 1914. 
Bifalles t i Il och med den 25 nästkomm a nde a ugusti. 

2. N:r 573.- Ma rinl äka ren a v 2:a gr. vid m a rinl äk a rkå ren i 
flott a ns rese rv l•'. E. Olsson skall tillhöra f lot tcm s station 
i Karlskrona. 

" K : r 576. - Chdsfa rtygct Drott skall klargör as fö r omkring 
en m ån ael s expE'cl it ion ; m. m. 

" N :r 577. - Till stationsbefälh an rens i K a l'l sk rona fö rfo
gande stä llda k a non båten Skuld m å oberoende av bestäm 
melse rna i g. o. n:r 486/l9l4 uneler t ide n :11 - 18 dennes 
använd as fö r tra nspo rt av och såsom loge men tsfa rtyg fö r 
sådan persona l av ma rinen, som skall deltaga i ell er med
verka vid a v I. a rm efördclningcns militä ra idrott selist rikt 
i omedelb ar anslu t ning till Baltiska spelen an ordn ad tä1·-
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lan för armen och marinen i militär och allmän idrott i. 
Malmö den 1.3- 15 juli 1914; m. m . 

4. N :r 584. - Bifall t.ill anhållan från unel erlöj t nanten Erik
son om tjänstledighet under tiden 22 juli-31 december 
1914 för hälsans vårdande. 

7. N :r 585. - Befä lsteckens nedhalande m. m. 
N :r 588. __: Medgivande för chefen å kanonbåten Svensk
sund att för besättningens räkning få emottaga en gåva av 
150 kr. från »Sveriges Ångfartygs Assuransfö rening >> och 
använda densamma enligt av honom lämnat förslag. 

'' N :r 589. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. Grafström sk all 
av högste befälhava ren över kustflottan heo rclras att sna
rast möjligt in ställa sig i sjöförsvarsdPpa rtementet för 
vissa upplysnin gars lämnande; m. m. 

'' N :r 590. - Torpedb åten Astrea skall i ställrt för torpcd
båten Alta ir utgå på genom g. o. n:r 565 11!l11 anbefalld 
expedition. 

8. N :r 591. - Enär unel e r den solförmörkelse, som beräknas 
inträffa den 21 nästkommande augusti , en del unelersöknin
gar och mätningar komma att i vetenskapligt syfte före
tagas mellan vissa radiostationer och det är av "irikt att 
dessa försök kunna i möjligaste mån ostört for tgå, har 
Kungl. Maj :t i nåder befallt, att under den tid solför
mörkelsen p å olika pla tse r är tota l eller partiell, flottans 
fartygsgni st stat ione r endast i trängande fall f å använda 
sina avsändare. 

'' N: r 592. - Medgivet, att 12 man från Karlsk rona grenad
järreg·eme nte rnå, i den mån utrymme k an beredas och 
enligt stationsbefä lba:varens i Karlskrona n ärmare be
stämmelser, såsom pa ssagerare medfölja kanonbåt en Skulcl 
under dess genom g. o. n :r 577/1914 anbefallda expedition, 
dock att därigenom n åg ra särskilda kostn ader ej åsamkas 
femte huvudtiteln. 

'' N: r 593. - Bem yncl i g at högste befälhavaren över kustflot
tan att oavsett bestä mmelserna i g. o. n:r 176/1914, punkt 
2 h) ti lldela wclcttbåtarna n:r 7 och 8 annat fartyg i kust
flottan. 

'' K: r 597.- Bifall t ill anhål1an av kaptene n vid Kusta r ti l
le riet Brogren om ut rikes t jänstledighet för sjukelom un
der ticlen 17 juli-16 augusti 1914. 
N :r 598. - Demy ndi gand e för högste befälha varen över 
kustflottan att så l änge flygbåten L l icke är i brukbart 
skick permittera löjtnanten Krokstedt för ntt uneler tiden 
utbilda sig i f lygning rn. m. 

-· 

Juli 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1914. - XLVII. 

9. N :r 600. - Torpedbåten Sirius sk all utgå ur kustflot tan , 
avmönstras och förläg gas under reparation, skolande tor
pedbåten snara st möjligt efter avslutad repa ration å nyo 
klargöras för exped it ion , inmönstras och ingå i kustflottan 
för for tsätta nde a v genom g. o. n :r 176/1914 an befalld expe
dition. 
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N :r 601. - Bifall till anhållan av kommen dö rkaptenen av 
2:a gr. m. m. i f lottans reserv Gylclen att utan kostnad 
för statsverket f å å något av kustflottans fartyg övervara 
krigsövningen inneva rand e år. 
~ :r 603.- Högste befälhavaren över kt1 stfl ottan skall med 
ku stflottans I. och V. divisioner med unel antag av to rped
kryssaren Ornen den 25 innevarande månad kl. 5 f. m. vid 
Almagrundet möta dc franska fartyg, med vilka Franska 
R epublikens President då anländer för att besöka Stock
holm, och eskortera nyssnämnda franska fa rtyg vid de ras 
in- och utgående genom Stockholms skärgård, skol ande vid 
ifrågavarande besök fastställd P. M. läncla till efte rrät
telse; m. m. 
N :r 605. - Vice amiarlcn Sidner skall tjänstgöra hos Fran
ska Republikens Pres ident under dcnsamrnes fö rest ående 
besök i Stockholm den 25 innevarande manad , ägande 
nämnde vice-ami r al sätta sig i förbindelse med Riksmar
skalksämbetet för e rhållande av närma re upplysningar: 
torped k ryssaren örnen kommer den 25 dennes i enlighet 
med särskilt utfärdat P. M. stå till förfogande för färd 
till Trälhavct. 
N :r 606. - Instruktion för chefen å ch cfsfa rtygct Drott. 
N:r 607. - Marinläka rkurs anordnas inneva rand e :'\r rn. m. 
N: r 608. - Kommend ering av marinläkare och marinHi-
karstipendiate r v id innevarande års marinläkarkurs. 
N :r 609. - K apte nen vid flottan Pcyron skall från och 
med den 6 instundande augusti uneler tid, so m av chefen 
fö r generalstaben bestämmes, deltaga i 4. omgången av 
inne'varandc å rs gcncralstabsfältö vningar. vi1ka äro avsed
da att äga rum från och med den 6 t ill och med el en 14 
instundande augusti; kommande dc härav för anledda kost
naderna att best ri das av medel från 4:e huvudtiteln. 
N :r 610. - Kaptenen vid kustartilleriet A. F. Posse skall 
under erforderli g tid innevarande sommar ställa s till ma
rinförvaltningcns förfogande för provning och besiktning 
m. m. av hos f irman Fabriquc Nationale d' a rm es de Guerre 
i god tid meddela, när nämnda tjänstgöring skall taga sin 
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början. Beträffande k.ostnaderna för t j änstgöringen i frå
ga för eskri ves i nådigt brev denna dag. 

11. :N :r 612. -- Kommendören Ekström skall tjänstgöra hos 
H . K . H. Prins Hci mich a v K ederländerna vid H ans 
Kungl. Höghets för eståPndc besök i Stockholm elen 20-22 
innevarande m ånad; kaptenen Linel sström skall tjänstgöra 
hos Franska R epub likens President vid Presidentens förc
ståe nd e besök 1 Stockholm den 25 i samrna m ånacl. 

>> _N:r 613. - Pansarbåten Tapperheten seelan el ensamma 
elen 10 dennes bli vit tagen av grund Yid KorrbådRn skall 
så snart ske kan intagas i docka å Stockholms varv samt 
förläggas under reparation. 

» N :r 615. - Scdan H . K. H. Storhertigen av Mecklenburg 
Schwcrin beh agat tilldela kommendörkaptenen a \· 1:a gr. 
m. m. friherre B. V. Lenhusen Mccklenburg-Schwerinska 
Gripordens kommendörstecken, kaptenerna Tamm, Lind
blad, Ljungquist och G. A. Vester samma ord ens riddarc
tecken :1 :a klass, löjtanntcrna Toreli u s, D a rin, .N ordling 
och Laurell, underlöjtnanterna von Schoultz och Sandström 
samt marinläkaren av 2:a gr. Zadig samma ordens riddare
tecken 2:a klass, ävensmil flaggskepparPil Holgerson samt 
sl.;:eppama av 2 :a gr. Hedberg och Dahlin · Storhertigliga 
Mecklenburgska medaljen 1 silver, har KungL Maj:t i nå
der medgivit att ifrågavarande ordenstecken och medaljer 
få bäras. 

» N :r 616. - Sjökommendering av officerare och Yedcrlikar 
i skoleskadern. 

13. K :r 623. - Med ändring av punkt 3 a) i g. o. n : r 585/1914 
skall kanonbåten Skagul und er elen 24 nästkommand e 
augusti 11tgå ur Göte borgsa vclelningcn och a v gå till Stock
holm för klargöring för fortsR t t expedition. 

>> N :r 624. - Kanonbi'tten Svensksund rustas för att under 
nästkommahele oktober mån ad kunna utgå pä om
kring 5 'f, månaders expedition; m. m. 
N :r 625. -- Reservofficersaspiranten Stoltze skall genomgå 
föreskri ven kurs vid sk jutskola å den genom g. o. n : r 
565/1914 an befalld a skoleskadern och fö r nämnda ända
rnål å dag i slutet ~1v nästkommande a ugu sti m t111acl , som 
högste befälhavaren över kustflottan ägPr bestämma, ÖYer
flytta s fr ån pansarbåten \Vasa t ill pansarbåten Dri stig
heten. 

14. ~:r 629. - F astst ällelse av P. M. att lända t ill cftcrrfi t
tclse vid H. K. H. P rinsens av Kederländerna besök i 
stockhalm den 20-22 inneya rande månacl. 
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14. N :r 630. - Kommendörkaptenen av 1:a gr. Gyllenkrok 
skall från och med den 16 dennes t jänstgöra si'tsom chef 
för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition under 
kommend ören af Klint beviljRd t jänstledigh et. 

15. N :r 634. - Kurs för utbildn ing av gnistoiJ:icerare skall 
anordnas vid Stockholms station innevarande år enligt av 
stationsbefälhavaren , därstädes utfärdade närmare före
skrifter; kursen skall täga sin börja n den 15 nästkomman
de septembe r kl. 1l f. m. med samling i flottans exercishus 
och avslu tas den 29 därpå följande oktober; kaptenen Wi
bom skall vara ledare för kursen och följ ande officerare 
skola såsom elever deltaga i densamma, nämligen: löjt
nanterna von Ar bin, W crncr, Ulff, Lindström, N ordling, 
Martin , \Vinberg, unelerlöjtnant erna Anderberg, Palmqvist, 
H. Mörner och Hofberg samt löjtnanten vid kustartilleriet 
von Malm berg. 

16. N:r 639. - Chefsfartyget D rott skall avmönstras och för
läggas i 2:a beredskap med bPsättning kommenderad. 
N:r 640. - Augfartyget Ran, torpedbåten n:r l samt flyg
båtarna L l, F l, och K l skola på t id som av högste be
fälh avaren over kustflottan bestämmes utgå ur kustflottan 
m. m. 
N :r 641. - Utan att statsverket åsamkas någon kostnad 
får en 17-årig son till konunendörlGrptcnen av l:a gr. m. m. 
Eneström embarkera å Dristigheten under t iden 9-31 näst
kommande augusti. 

17. }J :r 642. - Inspekt ören av f lottans övningar till sjöss skall 
inspektera pansarkrysaren Fylgia med borjan elen 27 den
nes och att pansarkryssaren sagda dag kl. 8 f. m . skall be
finna sig å Trälhavct. 

'' K :r 643. - Tillägg t ill instruktion. 
18. K: r 644. - J agaren Ragnar skall utgå ur kustflottan och 

snarast möjligt avgå till Karlskrona, där fartyget för läg
ges i 2:a ber edskap ; j agaren .Mode skall ru stas för omkring 
sex veckors exped ition och ingå i kustflottan i stället för 
Ragnar; och att Hagnars besättning m ed de undantag sta
tionsbefälhavaren i Karlskrona äger bestämma sk all under 
i punkt 2 n ämnd expedition tjänstgör a å Mode; skolande 
bemälde stationsbefälhavare bestämma dag, då R aguars be
sättning skall överg å t ill Mode. 

>> K :r 645. -Ä kanonbåten Skagul under n u pågående expe
dition skola såsom sjukvårdare kommenderas tv å Yärnplil.;:
tiga ej examiner ade läkene f rån Stockholms station ; hö-
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rande nyssnämnda värnpliktiga embarke ra å kanonbåten 
i sten ungsund den 22 innevar ande månad . 

. Juli 20. N :r 646. - Medgivit engelske marinattachen captain Mon-
tagu W. W . P. Consett att bese pansarbåten Ta ppe rheten , 
sedan fa rtyget intagits i docka å fl ottans varv i Stockholm ; 
m. m. 

» » N :r 648. - A vdolningschefen för Göteborgsavdelningen 
sk all under don 1 och 2 instundande augusti ställa kanon
båten Slmg ul t ill befälh avarens för Älvsborgs södra in
~krivn in gsområdo förfoga nd e för cloltagancle i övningar 
med linj etrupper och landstorm inom Göteborgs söd ra land
stormsomr åde n :r 32; skolande k anonbåten den 31 inneva
rande juli på e. m. för nämnda ändamål befinna sig vid 
Nya Varvet utanför Göteborg. 

" >> ~: r 649. - Oavsett bestämmelserna i g. o. n:r 564t1914 
punkt a) chefen å kanonbåten Svensksund må uneler elen 
tid, k anon båten stå r till lodarens av genom nyssnämnda 
g. o. anbefallda krigsövning förfo gande, detachera tvenne 
av dc kommenderade officerarna för att med erforderlig 
personal och materiel, som lämpligen kan under krigsöv
ningen ombord undvaras, utföra i g. o. n :r 176/1914 punkt 
9 angivn a sjömätningsa rbctcn, skolande ifrågavarande per
sonal under donna tid genom chefens å Svensksund för
sorg vara inkvarter ad å lämplig plats i Stockholms skär
gård ; m. m. 

>> >> K :r 650. - Bifall t ill anhållan av marinfön·alt ningon att 
torpedingenjören i f lottans, reserv Lindmark måtto utan 
kostnad för statsverket få inlogeras å logementsfartyget 
Freja under viss tid. 

>> >> N :r 651. - Bifall t ill anhållan från löjtnan ten Cal i.ssen
dorf om tj änstlodighet under tiden 20 soptembcr-31 ok
tober 1914 . 

. >> >> Bifall till a nh åll an av översten i kustartill e riet m. m. fri 
h erre Wrangel om tjänstledighet i ogenskap av k ornmen
dant i Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning undPr 
tiden 31 juli- 16 2.ugusti 1914. 

>> 23. K :r 654. - Miningenjören Arfelt skall uneler en tid a,· 

. )) 

högst 12 daga r f rån och med den 27 innevarande månad 
vara embarker ad å logementsfartyget Freja för att fö lj a 
övningarna rnocl f lottans minmaterieL 
N: r 656.- Bifa ll t ill anhållan från und erlöjtnanten Adler
stråhle om in- och utrikes tjänstledighet unel er t iclon 5-31 
oktober 1914. 
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