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Kungl. Orlogsmannasällskapets tävlingsämnen för är 1915. 

1. Vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur under 

krig? 
2. Hur bör dc tillfälliga minpositionernas personal vara orga

niseracH 
3. Hur bör Sveriges undervattensbåtförsvar anordnas? 

4. I vilken utsträckning kan och bör landstormen användas till 

kustförsvaret? 
5. Vilka erfarenheter, tillämpliga på vår materiel, har det nu 

pågående 'kriget lämnat? 
6. Luftseglingens användande •vid sjö- och kustkrig? 

7. Explosionsmotorer och deras användbarhet vid flottan. 

8. Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. örlogs

mannasällskapets verksamhet. 
T ävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande för

fattarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till 

Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Karlskrona, senast den 1 

nästkommande september. 
Finner sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, till

dclas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inlämnad skrift 

anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Sällskapet besluta 

att tilldela författar en samma medalj i guld. 
Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl anses 

förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på Högtidselagen hed

rande omnämnande. 
Skulle elen förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som blivit 

prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla val

språk, tillkännagives detta uneler första hälvten av november månad i 

»Post och Inrikes Tidningar» med anhållan att författaren ville t ill 

Sällskapet uppgi\·a sitt namn och adress. 
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkänna

giver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlogsmannasällskapet 

rättighet att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Karlskrona i februari 1915. 

sekreteraren. 

Sept. 

E:. B r. 1914. - XXV. 

18. En skri v maskin får inköpas fö r fortbefälhantrcns å Vax
holms fort expedition. 

, Bifalles gjord framställning ang. ytterligare anununition 

till disposition aY kommendanten å Vaxholms och Oscar
Freclriksborgs fästning. 

, Daglöna rna vid varvet i Karlskrona n:r 1401 O. E. Gustafs

son och n:r 429 J. O. K. Olausson erhålla årliga livräntor 

fö r skada till följd av olycksfall i arbete, den förre med 
60 kronor och den senare med 30 kronor. 

, Anvisas tillhopa 350 kronor till understöd åt tre lotsänkor. 

>> F. el. kocken å fyrskeppet Byelostbrotten A. ~T esterb äck 

erh åller ett understöd av 100 kronor. 

>> Fyra f . el. rodda ro vid Skanörs livräddningsstation erhålla 

tillhopa understöd med 380 kronor. 
22. Beslutes rörande åtgärder för kYarhållando i tjänst av 

Yisst manskap vid flottan och kustartilleriet. 

25. Marindirektören <l.V l:a graden l. A. Engström erhåller 
avsked med pension. 

)) 

Fullmakt för S. Pauli att Yara marindirektör av 1:a gra
den Yicl mariningenjörkåren från och med elen 1 oktober 
1914. 
D:o fö r J. Lindb0ck att vnra cl:o ay 2:a graden vid cl:o 
från och med cl:o. 

» Förord n and eför L J . Falkman ai.t från och med den 1 

oktober 1914 Yara marindi rektör ax l:a graden Yid marin-

)) 

)) 

)) 

)) 

ingenjörkårne. 
D:o för G. F. Gösling att f rån och med cl:o cl:o var a cl:o av 
2:a graden vid cl:o. 
D :o för G. H. Halldin att från och med Ll:o cl:o vara ma 
riningenjör av 1:a graden vid d:o. 
Hesolution å lön för mariningenjören av 1 :a graden C. F. 

Herlin från och med den l oktober j914. 
D:o å d:o för cl:o av d :o cl:o O. R. M. T. Björnstjorna från 
och med d:o cl:o tillsYiclarc under Göslings o1·annämnda 
förordn ande. 

" Fullmakt för C. C :son Böös att från och med d:o d:o vara 
mariningenjör av 2:a graden vid mariningen:iörkåren. 

» D:o för G. E. H olmberg iltt från och med d :o cl:o Yara cl:o 
a Y el :o d :o Yid d :o i flo ttans res~ r v 

» Förordnande för G. A:son Zethelius och O. E. Skog att 
från och med cl:o cl :o Yara Pxtra mariningenjör Yid marin-
ingenjörkåren: 
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K Dr. 1914. - XX\T 

13Pslutes röranek utbetalamir il\' rekapit ul ationsp r rmiE'r 

i nom sjömanskåren . 
Bifalles gjord f ramställning om anordnandE' av hå riks

telefo napparater i marinförvaltningens lokal. 

Leda motrn i pensionssty relsen K . D. Dickman erhåller er

sättn in g med 40 kronor för utrPdning angående förhöjnin g 

i pPn sionPr, som från flottans pc•ns ionskassa utgå till av

sked at manskap m. m. 

Am isas :258 kronor 86 öre t ill e rsättning för sj uk\·ård m . 

m. i anledning aY marinintendenten A. O. A. Ilrowall~ 

död. 
Daglöna ren i Karlskrann n: r 1057 1\ a rl .T o h an SYenssOJI 

prhålle r dels sjukhjälp och de ls Pn å rlig lin·änt a a ,· 150 

kronor för ska rh1 till följrl av olyck s-fa ll i arbetr. 

Anvisas 7:25 kronor i ersättning till trafikaktiebolagei 

Aren da l för rep H rfl tinn a:\· r n bol aget tillhörig ångslup . 

med vi l k c· n ett .. ottans fa1·tyg rå kat i kolli sion. 

Anvis <1S tillhopH 1.885 kronor "f rån invalidhusfonden till nv

skeclacl e JWrsoner, som tillhört flottans militära kårer. 

~eclclcla s t ill st å nd f ör Yissa Yä rnplik t. iga att oaktat fön' 

skrifte rna i § 13 mom. 5 i reglementet för !lavigationssko 

lorna i riket vin na inträde vid na vigationsskol a. 

Expedit ionschefen i sjöförsnusdepa rtenwntet E. J. C. Pl an 

ting-Gy ll enbåga rrhållP r tjänstledig het för be redande <1\ 

,·issa ärenden f rå n och m ed den 1 till och med den 11 ok

tober 1914 och fö rordnas kanslisekreteraren A. Unger til • 

\'ikaric. 
litfä rd as fu llm ak ter för 11 konstituerade unelerlöjtnan ter 

att Yara unelerlöjtnanter v id Kungl. f lot tan. 

Förorrlnas l-;:avien en E. E. I-Iagcus ntt uneler å r 1915 fort 

far ande vara lll <Jga s inskontrolJant vid flottHn S stati on i 

Earlskrona. 
Bes l ut Ps a n gående än el ring i reglem entP för marinen . rlc•l 

I. ~ 21. 
Regle ras utgift('rna uneler riksstatens fpmtc• hun1clti tel iö r 

år 1915. 
Beslutes rörande 1915 tu ;:; anslag till lots- och fyrinrä.!t 

ningen rned liivräclclnings;w stalterna. 

Beslutes rörande Yissa frågor a n g . pensioner i ng a Y lotsst~ 

relse ns och lotsverkets pe rsonal. 

Gcslutl'S angående bidrag för utgivande av ett sjökrig ,; 

histo ri skt arbc•te . omfattanek Sveriges sjökrig 11mler år<' ' 

1788- 1790. 

Okt. 1. 
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K Br. 1914.- xxvn. 

Besl utes rörande anslag till utförande av sjömätningar. 

f3e slu tes röra n de förläg g ning tills ,.j da re av skeppsgosse

kåren i Ma rstran d tillhöra n de skeppsgossar till Karls

kron a m. m. 
Föreskri,·es at t rekryter må Yid flotta ns sjömanskå r och 

kustart ilJPriet antagas utö ver bef intliga vaka n ser till ett 

antal, som motsvarar antalet av de m, för v ilka anställ

ningsticlen förlängrs för den tid, mobiliseringen av flot

ta n. rc•spektive kustposiiione r, varar. 
:YIPdg ivc•s uppskov med generalbesiktningen av vissa fartyg . 

Beslutes rörande upphandling av ))I"O\'iantart iklar för flot

tans sta tio n i Stockholm för år 1 !J15 m . m. 

litfärdas bestämmelser röra nd e fri t ,·ätt för stammanskap 

vid flotta n . 
Anvisa.s t,610 kronor till arrskailning av möbler för Vax

holms kustar till e riregementes officersmäss. 

Anvisas 305 kronor 90 öre till gäldande av kostnader för 

marinstabsofficerares anlitande a v automobiler. 

Beslutes rörande värnpliktiges inkallelse till tjänstgöring. 

För a nordnande av arkitekttävlan för erhållande av rit

ningsförslag till nybyggnader för underoffice rsskola och 

marketenteri å Skeppsholmen får användas ett belopp av 

högst 6,000 kronor. 
För utförande av erforde rlig a a rbeten för fullständig isole

ring av torpedbåtarna n:ris 1-4 anvisas högst 3,105 kronor. 

Till förfogande av befälhavande amiralen i Karlskrona 

får för gemensamma f älttjänstgöringar m ed Karlskrona 

garnison ställas 50,000 lösa 6,, m . m. patroner M/94. 

.Maskinisten a:v 2 :a grade n G. Häger erhåller 40 kronor 

per m[Jnad för förhyrande av bostad i Malmö till följd nv 

kmnm enclering a t t n ärva ra 1·id Kockum s me k. verkstad i 

och för ,-issa arbeten med därstädes nnd Pr byggnad va

rand e undervattensbåtar. 
Från Lilla Värta n, som unel er de se na re åren alltmera bör

jat an vändas såson~ tillfällig förl äggningsplats för flot

tans f a rtyg. f å r anordna s tclcfon-Eörbindelse med rikstele

fonnätet 
Direkt telefonfö rbindelse får anordnas till fortifikationen~; 

kassakontor i K a rl skrona . 
Beslutes i anledning av Riksdagens skrivelse i fråga om 

bestridande i vissa fall genom statsmedel av kostn aden 

för resa , so m till krigstjänstgöring inkallad \"ärnpliktig 

:m'tste företaga fö r deltagande i riksdagsma nna val. 
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K. Br. 1914 . ..:._ XXVIII. 

16. Meddelas tillstånd för underlöjtnanten i Kungl. flot tan 
F. G. A. Netzler att återinträda i tjänst vid Kungl. flottan . 

" Beslutes rörande bidrag till hyreskostnad till löjtnanterna 
K. V. A. Gyllenereutz och E. H. W. Weibull. 

>> Marindirektören av 1:a graden i flottan C. E. Richson få r 
beräkna resekostnads- och traktamentsersättning efter 3 :e 
klassen i gällande resereglemente. 

>> Fastställes beloppet av den för krigsporti-on utgående er
sättning. 

Avslås fyrvaktaren O . .J. Holmströms besvär i fråg·a om 
tillsättning av fyrmästarbefattningen å fyrskeppet n:r 16 
Floden. 

>> Flyttningshjälp får utgå med 602 kronor 25 öre till marin
direktören S. Pauli och med 427 kronor 35 öre till kapte
nen H. E. Rydström. 

>> Anvisas ett belopp av 30 kronor till värnpliktige n:r 431 
'"/, Månsson för i tjänsten förlorade löstän der. 

>> Bifalles gjord fra.mställning om anordnande av direkt tele
fonförbindelse till chefens för Karlskrona grenadj ärrego
mente tjänsterum. 

>> D :o d :o el :o om el :o av en telefonförbindelse i van·ets 
kanslihus å flottans station i Stockholm. 

>> Anvisas tillhopa 285 kronor 85 öre för anställande av skjut 
försök m. m. vid Sandhammarens fyrplats med en av över
stelöjtnanten W. U n ge uppfunnen torpedapparat för l i v
räddningsändamål. 

>> Anbefalles marinförvaltningen att infordra anbud å tur
binmaskineri för en, alternativt tre 1: a klass pansarbåtar 
från vissa firmor. 

" Fullmakter för A. L. B. Belfrage, A. G. Berggren, H . 
W•essel, A. R. .Johansson och F . W. Kistner att vara löj t 
nanter i flottans reserv. 

>> Fullmakter för 10 reservunderlöjtnanter i flottan att var8 
reservlöjtnanter i flot tan. 

23. Fullmakter för .J. Fclländer, .J. E. Arwedson och N. F . 
Netzel att vara marinläkare av 1:a graden vid marinlä
karkåren i flottans reserv. 

>> Fullmakt för L. Stoltze att vara reservunderlöjtnant i 
flottan. 

>> Anvisas högst 275 kronor till ersättning åt vikarie under 
ledighet för elen hos marinförvaltningen anställda k e
misten. 

Okt. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

K. B. 191'1. - XXIX. 

2:3. Reservlöjtnanten i flottan A. R. Boman får , för pensions 
erhållande, såsom fullgjord repetitionsövning tillgodoräk
na sig elen av honom såsom. officer fullg jorda tjänstgöring 
vid sjöl-carteverkets mätningsexpeditioner. 

Flyttningshjälp får utgå till kommendörkaptenen N . A. 
Telarrder med 477 kronor 65 öre och till kaptenen K .. Wester 
med 483 kronor 15 öre. 

>> Kadetts terminsalvgift vid sjök rigsskolan bestämmes för 
läsåret 1914-1915 till 75 kronor. 
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Beslutes rörande privat anknytning till telefonlinjen Karls
krona-Västra Hästholms fort. 

Bifalles gjord framställning rörande av mobiliseringen in
nevarande år föranlc"clda särskilda föreskrifter beträffande 
sjökrigsskolan. 

Beslutes rörande elisponerande år 1914 av vissa för år 
1915 anvisade medel till utförande av arbeten vid flottans 
varv i Karlskrona. 
Löjtnanten IL G. I-l:son Enell erhåller flyttningshjälp med 
423 kronor 5 öre. 
Marinförvaltningen bernyndigas utbetala kostnader, 25,000 
kronor, för reparation av genom grundstötning uppkomna 
skador å pansarbåten Oscar II. 
Anvisas· 30,700 kronor för utförande av vissa modernise
ringsarbeten å nämnda pansarbåt. 
Meddelas tillstånd för reservunderlöjtnanten ·F. W. K. Sjö
bohm, vilken vore skyldig genomgå repetitionsövning :lr 
1916, att få påbörja sådan övning redan innevarande år. 
Rc'solution å unelerstöd och pensi•on från allmänna indrag
ningsstaten för förre underofficerskorpralen K. O. Grön-
berg, musikläraren F. }~. H eimclahl och änkan Erika Gu
stava Andersdotter. 

>> Norska ångaren Eden får på särskilda villkor för repara
tion intagas å flottans varv i Karlskrona. 

" Utfärdas nådig kungörelse ang. ändring i Kungl. kungö
relsen den 24 augusti 1914 med bestämmelser för sjöfarten 
i anledning a v mineringar i vissa fm•vatten. 
Beslutes rörande fö rdelning och användning av lotspen
ningar m. m. 

6. Oversten och chefen :för Vaxholms kustartilleriregemente 
K. W. Virgin erhåller avsked med pension. 
}~ull makt för friherre H. G. 11. W r angel "tt vara överste 
vid ku startilleriet. 
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K. Br. 1914. - XXX. 

6. l~öronlnande för frillC'rre H . O. M. 'Vrangel ~tt vara chef 

för ·Vaxholms kust a rt illeriregemente. 

Förordnande för A. L. Törner att n .ra ÖI'C'I"Stclöjtnant Yid 

kustartilleriet. 

)) D:o för F. o. vViclmark att l"<lfa major Yid d:o. 

D:o för G. Rubenson att Yarn kapten vid d:o. 

" Resolution ii lön för kapten en vid kustartilleriet R E. G. 

Lindbng och löjtnanten därst ädes ) .. Kaij scr samt uncler

löjtna n te· n därstädes F. J . E. Eriksso n. 

" BeslutC's rör ande en a v resC'rnmderlöjtnantc• n 10::. G. A:son 

1\: aage gjord <1nsö knin g i fråga o:11 rC'petitionsövning. 

>> Marinattachcn i Pl' t rogracl kaptenen G. D. W:son Lillie

höök erhåller reseersätt-ni ng med 125 kronor 45 öre för 

t· c sa Stockholm- P etrog ra el. 

" Underlöjtnanten F. G. A. Netzlor erhåller 2,500 kronor i or

sättning för utgifter för flygtekniska studier i utlandet. 

Beslutes rörande användning ax extra anslag till förbätt

ring av projektilutredningen fö r vissa pansarbåtar. 

» Beslutes rörande clispositi>on av chefens för ingenjördepar

tementet vicl flottans station i Stockholm bostadslägenhet. 

" Beslutes angåencl·e ersättning· för i marinens und erofficPrs

bostädet· i Karlskrona förbrukad elektrisk ström. 

Anvisas högst 3,000 kronor ti l l tryckning nt. m. av ny upp

laga :w , Rekrytundervisning, . 

Stucl. S. A .. ). Liccl str·and få r å r 1915, utan hinder där a\' 

att han överskrielit fö,·csl;:rh·en maximiålder samt att han 

redan år 191 3 avlagt stuclentC'xamen, ifrågakomma till vin

nande av inträde i sjökrigsskolan. 

" Förre cldarcn å sjömätningsfartyget Falken R SörlerqYist 

erhå ll er ett unelerstöd fl\' 100 kronor. 

Fil. li.centiaten G. S. Ljungdahl förordnas att uneler år 

1915 bestrida Pn assistensbefattning vid nautisk-meteorolo

giska b:vrån. 
» Anvisas tillhpa 300 kronor till understöd åt tre änkor efter 

vid lots1·erket anställda personer. 

19. Utfärdas bestämmelse r i fråga om krigsav lönin gs utgå

encl8. 

21. Beslutes rörand e upprättande av beskrivningar å viss ar

tillcrim aterif'l samt om Prsättning· ti ll kaptenen C. B. 

Erikson för upprättande av d0ssa bc&kril·ningar. 

ResJutes rörande sättet för bPräknande ''" ersättning för 

vissa reso r undPr pågå<'ncle mobilise ring. 
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G. O. 1914. -- U . 

~0. X :r 657.- lCaptcncn LilliC'höö;\: skclll i stället föl' kapte

nen Lindström tjänstgö ra såsom adjutant hos stridsdoma

ren för Blå sty rka uneler genom g. o. n:r 564/1914 anbe. 

fa ll d k r i gsövni ng merl kustflotta n m. m. 

24. :\ :r 658. - Marinläkaren a1· 2:a gr. Bolling skall den 3j 

innenHancle månad a\·gå från g·enom g. o. n:r 209/1914 

nnbefa lld tjänstgöring såsom fartygsläkare å pansarbåten 

Göta och marin läkarstipencli>l.ten Sneclen skall från och 

!!led elen l instundande augusti va ra fartygsläkare å nämn

lla pansarbåt under dc'SS gc•nom g. o. n:r 176/1()1 4 anbc

falldil cxpPdition: skolande ma rinl äkarstipencliatcn Sac

r! en embarkC'I'a på Göta å Trälha1·C't före kl. 4 c. nt. elen 

;)l dC' l l n PS . 

27. X: r 669.- Chcfsfart_ygP t Drott sb1 ll klargöras för C'XpC'

d ition m. m. 
X:r 660. - I nstrukti on för ehden t1 chdsEa rt,vgct Drott. 

:\ :r 661. - Bifall till anhå ll <1n från kornm cmlö rkaptcnen 

<lV 1:a gr. m. 111. frihl'rre Akerhielm att utan kostnad för 

sta tsverkPt få ombord å pansarbåten Göta medföra t\·å 

sö ner uneler tiden 8-:Z5 instundande augusti. 

..\i :r 662. - Bifall till anhållan från reservlöjtnanten Ja 

cobsson att idka utrikes sjöfa rt under tidcon l scpte mbn 

1914-31 augusti 1917. 

>> ..\i :r 664. - Instruktion för chefen å to rpedbåten Astrca. 

:ZS . ..\i :r 666.- Kaptf-'ncn Iacobi skall närvara vid å ret s krigs

ÖYning mccl kustflottan och för nämnda iinchnnå.l vHra em

barkerad å clepåfartygc•t Skäggald frå n och med den :11. 

cl.l•nncs kl. 12 m. d. till dess kritik ÖH'r krigsöYningen al'

hållits. 
:\:r 667. - Umlcrlöjinanten i kustartilleriets r eserv Hed

ström skall uneler i.nnPYarandc lirs r<'genwntsöv ning>Jr 

i· j änsgöra Y id Vaxhollll s kusta rtil kr i rcgenwntc m. m. 

>> :\:r 668. - .J agaren Ragna t· ska ll förläggas unel er rPp>1-

ration. 
» X :r 669. - ~f i n ingenjörPil 1-1 ök skal l från och med den ;3 

i nstundande augusti under en tid av högst 12 dagar tjänst

göra 1·id V >lxholm.s kustartillerirege mentes Jn i neringsskoh1 

för att följa övning<lt·na med kusta dilleriets minmaterie l. 

>> i'l:r 670. - I\aptenen 1·icl ku sta rtille ri et Swenssons genom 

g. o. u :r 276/1914 anbefallda tillfälliga kommcnclering till 

Karlskrona kust a dilleri rcgPnwnte ttpphävs. 

~D. N :r 672. - överstelöjtnanten Bollings genom g. o. n:r 

-l05 ,1914 anbefallda uppclrag skall upphöra och att bcmälck 
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G. O. 1914. - LII. 

överstelöjtnant omedelbart 8kall åte rgå till sin ordinarie 
tjänstgöring. 

:30. N :r 675 . - Den genom g. o. n:r 56411914 anbefallda krigs
övning med kustflottan skall tillsvidare uppskjutas och 
att rustningen av dc i g. o. n :r 565 /1914 omnämnda pan
sarbåtarna Sölve och Ulf skall inställas. 

>> ~ : r 676. - Marinattachen vid Kungl. Maj :ts beskickning 
i Pctrograd, kaptenen Lillichöök, skall denna dag avresa 
till Petrograd för att inställa sig till tjänstgöring vid be
skickningen därstädes. 

)) 
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K:r 678. - Upphävt genom g. o. n:r 260 den 1 april 1914 
anbefalld tjänstgöring för officerare vid kustartilleriet å 
innevarande års kustflottas fartyg. 

N :r 679. - Pansarbåter{ Tirfini')skall förläggas i l:a bercd 
skap och ställas till befälhavande amiralens i Karlskrona 
förfogande m. m. 

N :r 680. - Marinattaellen vid Kungl. M aj :t s beskicknin
gar i Berlin och Köpenhamn, kaptenen m. m. Tamm skall 
omedelbart avresa till Berlin för att inställa sig till tjänst
göring vid beskickningen därstädes. 

N :r 681. - Bemyndigande för chefen för kustartilleriet 
att oförtövat upplösa kustartilleriets gemensamma skjut
skola. 

N :r 682. - De enligt reglementet för utbildning av flot
tans manskap nu pågående skolor och kurser skola enligt 
respektive stationsbefälhavares bestämmande upphöra 
Jn. n1. 

N :r 683. - Den i g. o. n: r 679/1914 omförmälda pansarbåten 
skall vara >> J oh n Ericssom> i stället för >>Tirfing>>. 

N :r 684. - Kommendören m. m. af Klint skall från och 
m ed elen 1 instundande augusti återinträda i tjänstgöring 
såsom chef för sjöförsYarsdepartementets kommandoexpe
dition. 

K :r 686. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Feych
ting skall omedelbart avresa till KarJs,krona för att ställas 
till stationsbefälhavarens därstädes förfogande. 
K :r 688. - Chefen för kustartilleriet skall ställa viss per
son al till positionsbefälhavarens i Fårösund kustposition 
förfogande. 
~:r 689. - Pansa rkryssaren Fylgia skall omedelbart ingå i 
kustflottan. 
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N :r 692. - Chefsiartyget Drott skall avmönstras och för
läggas i 2:a ·beredskap utan besättning kommenderad. 

K :r 693. - De av tredj e årskursens skeppsgossar, vilka 
skolat ifrågakomma att karlskrivas nästkommande sep
tember månad ·skola karlskrivas omedelbart sedan de av
polletterats till respektive s•tationer m. m. 

Kaptci1en Lindblad s•kall omedelbart efter övningsskeppet 
J arr am a s ankomst till Göteborg avpolletteras och avresa 
till Karlskrona. 

N:r 697.- Nu pågående sjömätningsexpeditioner med ka
nonbåten D isa samt sj ämätningsfartygen :Falken, Svalan 
och Tärnan skola omedelbart a:vbrytas, fartygen avgå till 
Stockholms station, avmönstras och förläggas i 2 :a bered
skap m. m. 

J\ :r 698. - Kanonbåten Svensksund skall ställas under 
högste befälhavarens över kustflottan befäl m. m. 

N :r 699. - Miningenjören Höks genom g. o. n:r 669/1914 
an befallda kornmendering vid Vaxholms kust a rtillcrirege
mentes mineringsskola upphävs. 
K :r 700. - Löjtnanten Blix skall övertaga befälet å ka
nonbåten Disa samt löjtnanten Schollin avpolletteras till 
Karlskrona station. 
X :r 704. - Sjökacletterna tillhörande förberedande kursen 
i land skola embarkera å pansarkryssaren Fylgia för fort
satt utbildning m. rn. 
N :r 705. - Oversten i kusartillerict m. m. friherre W ra n
gel ska Il 1·ara kommendant i Vaxholms och Oscar-l<'red
ri ksborgs :f:ästning vid försvarsberedskap och belägrings
tillstånd. 
N :r 706. - Angfartyget Alfhild skall avmönstras och för
lägga s i 2 :a beredskap. 
N :r 708. - Löjtnanten Bowcng skall tjänstgöra i sjöför
svarsdepartementet s komma n el oexpedi tio n . 
Kaptenen vid kustartilleriet greve Posse sk.all omedelbart 
återvända till sin ordinarie tjänstgöring i Göteborg. 
N :r 712. - Bestämmelser angående förtecknings upprät
tande vid vissa värnpliktigas inryckning till flottans sta
tioner och ku stpositioner m. m. 
N :r 714. - Vissa bestämmelser vid genom nådigt beslut 
anbefalld partiol mobilisering av marinen. 
N :r 715. - Gottlands gniststation förstärkes med viss per 
sonal från flott ans station i Stockholm m. m. 
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:). ::\ :r 716. - Yi ssa bestämJJW!se r att lä nda till dterrättelsr• 

Y id rckYisi tionsdi t ten s an vä n<la nrk. 
4. X:r 717. - öve rstelöjtn a nten i .kustnrtilleriet 111. m. Törner 

skall n ua rege mentsbefälhavare för \ raxholms kustartil 

le rin•gemente undrr den tid Ö\·ersten m. m. f riherre vVran

gcl jämlikt g. o. n :r 705/1.914 är kommendant i Vaxholms 

och Osca r-Fredriksborgs fästning. 

" X:r 718. - Aud itö ren i. :flottan Go llin skall i s tället fö r 

aurlitö ren rk :Mc1r6 fr ån och med den 5 dennes tjä nstgörn 

såsOJJJ sta bsa ud i tör i högst<• befäl h:warcns ön: r ku stfl ot

tan stc1 b. 

>> X :r 72:2. - Bifa ll till a nsöka n av tre skeppsgossar f rån 

Karlskrona station att hl i\·a karlskrivna till Stockholms 

station. 
>> X :r 723. - Marindirek tö ren av 1 :a gr . m. m. rauli skall 

så snart ske kan börj a t jänstgör a å flottan s varv i Karls

krona. 
X: r 724. - Berny ncligand e för marinöverläka ren att an

ställa tv å sjuksköters·l.;:or för l n sa rettsfartyget Verdandi. 

>> X :r 726. Logementsfa r tyget Freja sk all så snar t det samma 

icke erfo rdra s för kustflotta n utgå ur denna, avgå till 

Stockholms st ation , avmönst ras och förläggas i 2:a bered
skap. 

>> ~:r 727. - Bifa ll t ill a nhållan fr ån rf'daktionen av Stock

holms Dagblad om frikallelse från militärtjän stgöring un 

der nu pågåend e mobiliscri ng för rotationst ryckeribiträdet 
Ekfelt . 

" ::\:r 728. - .Bi fa ll ti ll anhålla n från meclicinalsty relse n om 

dito fö r Yärnpliktig personal anställd vid Statens samt 

Stockho l m s staels ansta lter :för sinnc•ssj uka. 
,, X :r 729. - Bifall till anhåll an från Stål1infabriken, Stoek

holm, om dito för värnpliktige n: r F 139 "'/., Lundsted t. 

>> K :r 730. - AYsla g å anhållan från Rederi -Aktie-Bolaget 

N ordstj e rnan att viss personal om bord å deras ångare. vil 

ka för närvarande ligga under lossn ing och inlastning i 

svensk a hamnar, måtte befrias fr ån inställelse t ill tjänst

göring i enlighet med utfärdade mobiliserin gskungörelser. 

N :r 731. - Bifall till a nhållan frå n tjänsförrättande 

kanslisekretera ren i civildepar tementet värnpliktige n: r 

F 971 "/.., Landelius om befrielse från deltagande i p ågå
ende mobilisering. 

>> ~:r 732. - Bifall t ill anhållan från Svea Hovrätt om di t o 

fö r tre vä rnpliktiga extr a ordinarie assessorer. 
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-1 . X: r 732 b. - Villkorligt bemynd igand e -för befälhavande 

amiralen i J\ a riskrona om tillämpande av rokYisiti onsla 

gen i vissa f a ll. 
X :r 733. - Bifall t ill anhållan fr ån elda ren Yid varmled

ningen och t,·ättinrättning<'n inom Stockholms slott värn

pliktig<' n : r F 1.757 ''/., liasselgren om befrielsE' från del

tagande i nu pågående .mobilisering. 
~ :r 735. - Bif8ll till anh ållan fr ån chefen för Bohus] än s 

regemente om rlito fö r i regementets tjänst a nställde ma

~kin iston, unde roff iceren i flottan s resc•n· G. R. Södcrström. 

>> ~: r 736. - Bifall t ill anhå ll an från ÖYcrlä kare n H edst röm 

om dito för vä rnplikt ige n:r F 9 '"' j,, H agst röm. 

» X :r 740. - Bif<tll t ill anh ållan från fullmäktige i riks

gäldskontorot om dito för oldaren i riksdagshuset värn

pliktige n :r F 263 "'/uo Berg. 
N :r 741. - Bifall ti ll anhållan fr ån Rederi-Aktie-Bola get 

Kordstjernan om dito un el er viss t id för i deras tjänst an

ställde värnpliktige n :r F 69 '"" j,, J ansson. 

N :r 742. - Bifall t i ll anhållan från Ramnäs Bruks Aktie

Bolag om dito för i deras t jänst anställd e värnpliktige 

n:r F 192 " /". 
>> K :r 743. - Bifall till anhållan från chefen för D alrege

mentet om uppskov med dito för i regementets tjänst an

ställde eldaren värnplikt ige n :r F 44 '"'/oc. Engström. 

5. ;\:r 744. - Bifall till anhållan fr ån Bergsund s Mekaniska 

Verkstads-Aktie- Bolag om dito för hos bolaget an ställd 
personal. 
X :r 745. - Bif<~ll t ill a n h ållan fr ån Götebo rgs ~ya V er k 

stads Aktie-Bolag om dito för vi ss i bolagets tjänst an
ställd personal. 
~ : r 746. - Bifa ll till anhållan fr å n Luth och Rosens 

Elektriska Aktie-Bolag om dito för i bolagets tjänst an

ställd personal. 
>> ~ : r 748. - Bifall till marinförvaltningens anhållan om 

dito för värnplikti ge n:r l<' 163 "'' (,u \Vallin och n :r F 1496 

·••;" Skcppström. 
>> N :r 749. - P ersonalombyte vid vissa l.Jefai"tn ingar mom 

flott an m. m. 
>> K :r 750. - Torpedingenjören i reser ven Lindmark skall 

från och med den 8 dennes tjänstgöra i marinförvaltningen. 

N :r 751. - Löjtnanten vid kustartilleriet Bengtsson sk all 

återgå till tjänstgöring vid Vaxholms kustartillerirege

mente unel er nu anbefalld mobilisering. 
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X:r 752. - Bifall till anhållan från chf'ff'n för IV arme
fördelningen att Y id S\·ea l i Y garde anställde lll askiniste n 
\·ärnpliktige n: r F 100 ""/o, Spaak måtte få kvarstanna 
vid regementet t ill dess h an bliYit adöst av kunnig perso u. 
X :r 753. - Bifall t ill anhållan från länsstyrelsen i Götc
borg och Bohus län att Yid karantänsinrättningen å Känsö 
tjänstgö rande värnpliktige n :r F 546 "/u, Roscll och n:r F 
l1 "'/, "\Vikanclcr Ågren måtte Yarda hofr iad e från instäl
lelse från nu anbefalld mobilisering. 
X :r 754. - Besättningslistan å 1: a klass pansarbåtar och 
pansarkryssaren F ylgia skall under nn p:'\gåcnde f' ller an
befallda expeditioner ökas med en värnpliktig läkare så
som biträde till fartygsläka ren . 
X :r 758. - Bifall till anhållan från Bc rgnings- och Dy
keri-Aktie-Bolaget Neptun om frikallelse f rån inställelsr' 
Yid nu anbefalld mobilisering för viss i bolaget s tjänst 
anställd personal. 
~ :r 760. - Bifall till anhållan fr ån Kalmar Ångkvarn:< 
Aktie-Bolag om di to :E ör n ss 1 bolagets tjänst anställrl 
personal. 
K :r 761. - Varvschefen Karlskrona bemyndigas till -
lämpa rckYisitionslagen för anskaffning a'v vissa kolkva n
titeter. 
K :r 762. - :M:cclgi \-ande för stationsbefälhaYarcn i Karls
krona och Stockholm att till unelerlöjtnanter i flotta ns 
reserv konstituera inkallade värnpliktiga. so n.1 äro fi ir 
detta reservofficerare, även om behov av sådan konstitm'
ring ej nu föreligg f' r. 

» ~:r 763. - Marinläkarstipendiaten över stat Eictz skall 
från och m. cd den 8 dennes tjänstgöra såsom fartygsläka re 
å torpedkryssaren Ornen. 

» N :r 764. - Bifall till anhållan från tolcg ra:Est.vrclson om 
frikallelse från inställelse vid nu anbefalld mobilisori llg 
för extra ordinarie stationsbiträdet \'ärnpliktigc n :r F 
913 '"/n Larsson. 

» ~:r 765. - :Mcclgi \'ande för kommond!l ntcn i Al vs borgs 
fästning att tillämpa rekvisitionslagen i vissa fall. 

» X :r 768. - Unelerlöjtnanten Naumann skall tillsvidare un
der anbefalld mobilisering tjänstgöra å Stockholms sta
tions varv. 

>> N :r 769. - Logemcntsfa rtyget Freja skall efter skedel a Y

mönstring stä lla s till stationsbefälhavarens i Stockholln 
förfogande. 

7. 

)) 

)) 

G. O. 1914.- LVII. 

K:r 770. - Vissa sjökadette r av l:a eller 2:a årsk.ursen 
må av chefen för underofficers- och sjömnnskårerna i 

stockhalm sjökommrmk rns 111. m. 

X : r 77l. - Viss personal t ill hörande Göteborgs N.nl V C'rk
sta ds Akti<'-Bolag har på gjord f ramställning beviljats upp
skov tills vidare rnod skyldigheten att inställa sig til l ntl 

anbefalld rnobiliset·ing m. m. 

1\:r 77'.!.. - Bestämm else r angående vi3sa heteckningilr å 
svenska krigsmakton tillhörande flygbåtar. 

N :r 773. - Bifall till anhållan f rån Landskrona Nya Me
kani ska Ve rkstaels Aktie-Bolag om frikallolsf' från in stä l
lelse från nu pågårnek rnobili sr• ring för di rektöre n värn· 
pliktige n:r F 617 " j,,, P ettersson. 

1\:r 774.- Bifall till anhållan från Stockbolms ,"i.ngslups
Aktic-Bolag om dito för viss i deras tjänst anställd per

sonal. 

N :r 775. - Bemyndigamir för stationsbefälha va ren i Stock
lloltn att konstituera aviatö ren lJ. Sunclstoclt och vämp lik· 
tigc n :r 823 "'/n von Segchaclen såsom underlöjtnant i flot 

ta n s reserv. 
N:r 777.- Bifall till anh ållan från varvschefen i Stock
holm att såsom lå n f rån sjöka rtevcrkot erhålla 4 styckrn 

ångsl up ar. 
8. N :r 779. - Utöver vad förut är anbefall t skall för sjuk

\·årckn tillkomma: i Vaxholm och Osaar-Fredriksborgs fä st
ning 3 värnpliktiga läkare, i Fårösunds kustposition l Yärn
p liktig l ä k are samt i Alvsborgs fästning l resrrvläka re. 
N : t· 780. - Bifall till anhållan från Seippcls stärbhus om. 
befrie lso :[rån inställelse vid nu anbefalld mob ili sning fö r 
i dess t jänst anställde värnpliktige n:r F 45 ""' j,, Kronow. 

>> ~:r 781.- Bifall till anhållan från kaptenen i kusbli"Lilk
ri l'ts n'so rv Kordlund oru 14 <lagars ljänstloclighet sn<Jr: rs t 
möjligt. 
":\:r 782. - Värnpliktigr il\' klassen B i flo ttans resc' n ' f ri
kalla s från skyldighet att inställa sig t ill tjäns!gö ri ng Yid 
nu anbdallcl partiell mobili sering ::t\' marinon m. 111. 

":\:r 788. - Stationsbdälhavarcn i Stockholm skall ome
<lr'lba rt verkställa i m obi l isoringsinstruktion för m;tri n en 
~ 25 omfö rmäld a kon st i!.ur'ring till unelerlöjtnante r sjöka
rkHcr i sjökrigsskolans 6 :c klass och pl ace ra rlcm ~ flot 
L1us shttirnlPr: korrrnr<'nrkrin g <l\' kon st ihtr'rarl o und<,,rJöjt-

ll<llltcr. 
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8. N :r 784. - Kadetter i sjökrigsskolans 2:a årskurs ntnäm
nas till unelerofficerare av 2:a graden över stat vid flott an. 
K :r 786. - Kommendören i flottan s rese rv m. m. An k H r
c rona sk all tihöra Stockholms station i Stockholm. 

>> K:r 787. - Kommendören i flottans reserv m. m. A nkar
erona sJ.;:all från och med elen 9 dennes och tillsviclar<• 
tjänstgöra i personlig tjänst hos H . M. Konungen. 
N:r 788.- Unele rlöj tnanten Lanclquist sk all tjänstgöra sa

som fartygschef å torpedbåten Gonclul i stället för uncl er
löjtnanten Sterner m. m. 

» :N :r 789. - Bifall till anhållan fr ån Stockholms stads ar
betsinrät t ning om frikallelse från skyldighet att instlilln 
sig vid nu pågående mobilisering för i dess tjänst anst iill
clc värnpliktige n:r l" 40 '" /" Melancler. 
N :r 790.- Bifall t ill anhållan från ståthållarämbetet om 
dito för i dess tjänst anställde vä rnplikti ge n:r l" 421 ,., 
Fr änn e. 

0. N :r 791. - U nclerlöjtnanten Agren skall tillsviclar·e tjäm t
göra å to rpedkry&saren örnen m. m. 
N :r 792. - Medgivande för vid hovrätt tj änstgöranclc led n
mot att Yid mobilisering nu anbefalld eller som framdel <'s 
kan komm a att anbefallas erhålla en frist med sin instäl
lelse på högst 4 dagar m. m. 
N:r 793. - Kommendanten i Vaxholm och Oscar-Frc <l 
riksborgs fästning &kall ställa 12 man vä rnpliktiga icke 
vapenföra av Vaxholms grenadjärregemente till chefe us 
för IV armefördelningen förfogande fö r tjänstgö ring Yi rl 

Garni sonssj ukhuset i Stockholm. 
N: r 795. - Löjtnanten vid kustart illeriet Wulff skall åter
gå t ill tjänstgöring vid Karlskrona kustartillerircgementr . 
N :r 796. - Tvenne sjöka rteverkct tillhöriga motorbåtn r 
skall t illdelas sjömät nin gsfa rtyget Falken under elen ti<l 
det samma tillhör Stockholmseskacle rn. 
N :r 798. - Andring alv kommenderin g för vissa konst i hH'

rade undcrlöjtnanter. 
lO. N :r 800. - Bestämmelser om frik allelse tillsvidare fr f1 n 

inställelse vid nu anbefalld mobilisering för vissa värn
pliktiga m. m. 

11. N :r 801. - Elektrisk a Svetsnings-Aktie-Bolaget om be
frielse från inställ else vid nu anbefalld mobilisering för 
vissa i bolagets tjänst anställda vämpliktiga bifalles ti ll o;
vidarc. 

0. N :r 803. - A 'V slag å anhållan fr ån värnpliktige n :r F 
851 "·f,, .Teh ander om befrielse f rån t jänstgöring vid nu 
nnhAffl lld mobili serin g m. m. 
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9. N:r 804. - Bifall till anhållan från Aktie-Bolaget Scania 
Vabi s om dito för i dess tjänst anställde värnpliktige n:r 

F 722 '"/un Tors6n . 
10. )[: r 805.- Ä torpedkryssaren Claes Horn skall tjänstgöra 

en värnpliktig läkare m. m. 
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N :r 806. - Bifall till anh ållan fr ån Aktie-Bolaget Fredr. 
·w agncr, Stockohlm om frikallelse från tjänstgöring i land
storm.cn för i dess tjänst anställde värnpliktige n:r 642 

·"f., Dahl. 
K :r 807.- Hifall till anhållan från Verktygs- och Vapen
fabriken Lind ah l & C :o om permission för inkallade värn
pliktige n:r F 771 '"/ou Eriksson under nu anbefalld mobili-

se rin g. 
:N:r 8l2.- Underlöj t nanten i flottans reserv Ki stner skall 
från och med den 13 dennes t j änstgöra å minfartyget Edda. 
K : r 8:1 3. - Anhållan från stadsstyrelsen i E slöv om upp
skov uneler t vå månader med inställelse till nu anbefalld 
nwbilise ring för i stadens tjänst anställde värnpliktige n:r 
F 367 ''/o, Blomstedt bifalles tillsvidare. 
N :r 815. - Anhållan från Stockholms gas- och elektrici
t etsverk dels att viss i dess tjänst anställd värnpliktig per
sona l f rikallas fr å n inställelse vid allmän mobilisering och 
elds att verkens kolförråd ej må tagas i anspråk för något 
kronans ändamål bifalles i vad angår personalens frikal

lelse. 
:N :r 816. - Avslag å anhållan från löjtnanterna Dahlbeck, 
W erner , Krokst edt, Koch och Malmqvist att under nuva
rande förhållanden oj bliva kommenderade till flygtjänst. 
K: r 8:17. - Stockholms stads gas- och elektricitet sverks 
kolförråd får tillsvidare icke med tillämpning av rekvisi
tionslagen tagn s i anspråk för marinens l:äkning. 
:N:r 818. - Bifall t ill anhål lan f rån v ärnplikti ge n:r F 

440 "los l<~ridP ll om h emförlovnin g. 
)[ :r 819. - Andring av kommendering för vissa officerare 

och civilmilitäre. 
~:r 820. - Bifall till anhållan f rån kommendanten i Vax
holm och Oscar-Fredriksborgs fästning att under den tid 
fästningen befinne r sig i bel ägringstillstånd samt krigs
tillstånd ej inträtt få i vissa trängande fall permittera 
underlydande persona l utom fästningens försvarsområde. 
N :r 822. - Anhåll an f rån Al b. Börjesson, Strömstad, att i 
h ans tjänst anställde värnpliktige n:r F 16 '"'/oo Martinsson 
måtte frikallas från inställelse vid mobilisering bifalles 
t ills\-iLlarc und e r nu anbefalld mobilisering. 
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1~. K:r 8'28.- Siationsphl cl' ring av vissa offi CN<tre och ei vil . 
mili UirN. 

N :r 8~4. - 1\.u startillcrikadeth·rna s tjäns tgö r ing oii11 Htt·d 
ä Jl<l nsarlJåk n Dri sti ghde11 sk a l l !t p p höra med de n q 
denn es. 

~:r 8~5 . - Dcrn y nrligancl l' för sta ti onsbcfälhnvarcn i K < t r\~;. 
krona att till svidarl' ltC'tttförlov n vi ssa skepp sgossar n1. 11 1. 

» ~:r 8:27. - A ndrin g av komml'ndning för v issa läk nrc• i 
Xarl skron a sa mt V<lxholms och Oscar-Frcdrik sborgs fii ,t. 
njngHr. 

1:3. N:r 8~9. - A ndring a v kommende ring för vi ssa oHicnnn• 
och ci v ilmili t~lrc r. 

N :r 831 b. - Anhå.llan frän Akt iebolaget MHrs om fri k:i l
ldsc fn"tn inställelse virl nu anbcL1llcl mobilisering :[ör i 
dess tjänst anställd e värnpliktige n:r F 143 ·'"/oo And ersson 
bifa lles p å t vå månade r. 

'' 1\: r 8:32. - Anlt å \lan från Stockholms Transport· och Blig
seri ngs-Aktie-Holag 0111 dito för i dess tjän st an s Liil l.!t· 
drnpliktigc' n:r F 248 '"'f,, Ande rsson b ifal!Ps tillsvirl ;m'. 
)l :r 8;3:3. - ThEall t ill anh ållan fr ån firman Ca vall i & Bo
kvi st otn dito för i dc'SS tjänst anställde värnpliktige ntil i
tärarlH' t aren n:t· F 1 "" /, Karl sson. 
.i\1 :r 834 b. - Bifall t ill anhållnn från Elektri ska kraft 
station e n i J\ tv irl a berg om cli t o för därstädes an ställd v ii rn
pliktige n:r F ;)~9 " /,, Eggers. 
1\:t· 8;35 . - Anhä llan fr ån värnpliktige n:r _F 78 '" f.,, Jii l'll !t 
out dit o bi fa ll<'s till svid a re . 

>> X:r 8:~-6. - Anh ållan fr å n Aktie- Bolaget 'Jfolimlcrske~ kott
survfa brikert otn dito för i dess tjiin st a n ställde värnpl ik
tige n:r F 520 '"'/,.,, Ande rsson bi f alles tillsv itlare . 

q _ K:r 8:!7. - Andring av kommend e ring fö r vissa olli Cl'r<ll'l' 
och c ivilmili t äre r. 
N :r 8:l8. - A11lt å llan fr å n sk epps t·<'clerifirnt an A. Bros i riit u 
& ~o n , Göteborg, om bdridsc fr å n i11stälkl sl' 1·irl nu e~ n lw
falld ntob il isc ring för i dC'ss t jänst ans tällda tre värn pl ik
t iga bi f alles till svida re' . 
)/:r 8:39. - Hifall till anh~tllan fr ån mot orfnbt·ikcn Ec k 
Otll di to för i ck ss tjän st anställd<' d implikti g-c n:r 104. ,. '" 
Ove rg aa rcl. 
N:r 840.- Anh å Uan fr ån Kalma 1· Angkvarn s Aktie- Bol-t;.: 
om di to för i dess tjän st an ställde värnpli k ti ge n:r 469 ' ,., 
Söderbl'r g bi L1lks t illsvid a r e. 

G. O. 1914. - LXI. 

H. ~ : r 841. - Anhållan fdtn Stockholnts stads byggnad skow 
tor om dito för i dess tjänst anställde värnpliktige n:r .F 

1G. 

)) 

)) 

1H. 

)) 

162 '""/ .. Forsberg bifalles t i Ilsvida re. 
X:r 848. - Anhå llan frftn maskina rbetarl'n värnpliktige' 
n :r F ~590 "'/"' X il sson om di t o bifa lles till svida re. 
N :r 849. - Anh å llan fr å n stadsingenjören \' ärnpliktigP n :r 
F 538 "/'"' Dahl om två. månaders rtppskov nwd inkallc' ISl' 
till tjäns tgörin g ,-id nu anbefalld mobili se ring bifalles tills-
vidare. 
N:r 858. - BiL1ll till anhållan från stationsbdälhavan·n 
i Karl skrona att oberoende av anbefalld mobili sering Hl' 

flottan , dc i gällande , Tur- och uppfordrings rulla för båts
man skontpanierna s ordinari.c uppfordring till flottans sta 
tio!lC'r >> fa stställa ticlrrna för uppfordring och hemlov må 
tillsviclurP tillämpas beträffa nde dc till Karlskrona station 
hörande båtsman skompall i e rna. 
X:r 856. - Til lå tel se för till marine n hö rand e personN ait 
<'mothlg;J oeh bära dc orcl<' nstreken , vilka blivit rlcm i.i l l
clc ladr tn cd anledning av }' ranska R epubliken s T'resicl c nts 
besök härstädE's. 
K :r 857. - Bcmy n<ligancle för varschden Yid :flottan s s ta 
tion i Stoekhol m ntt från Stoekholrns staels 1H1lll n byggmtds
chef u trekvirera flottbromaterieL 
X: r 858. -- Bcntyncliga 11dc' för positionsbcfälha Hl rPn i ku st -
positionc n att rek virera v issa båtar m . m. 
K :r 859. - BesUimrndser angåcncll' underoffi cl'rarc av ::l:a 
gr. i -flottans rl'Sl' rv pla cering på stationer. 
X :r 860. - Hek visi tion slagl'n f å r i vissa f <tll n v Hl n ·s
chden vid flo tta ns st a tion i Stookholm tilHinqnts unrler nu 
anbef,tll rl mobilisering . 
K :r 868. - Vi ssa Jwstämmelser att liinda till eftcr r iittl' isl' 
,-jr! L! . M. Konun gen s bE'sök å kus t-Elo t tan och Ose:Jr-YrL·tl· 
riksltorgs fä st ni ng rlcn 18 rknncs. 
~:t· 8G4. - Bihll till anhållan från Eriksbergs Mekaniska 
VPrksbtrl s-Akti l' bolag ont ·frikallelse' från t jän stgöring vid 
nu p åg8 endC' JllobilisE'rin g för Yi ss i dC'ss tjänst an ställd 
person a l. 
K : r 865. - Bifall till a n hå \lan fra n L i nclholmcns V t'rk
starl s- Akt- icbolag om dito för viss i dess tjiin st a nsUillcl 
personal. 

17. X:r 866. - Bifall till anh ållan från Wifsta Vnn's Aktie
bolag om dito för viss i cl l'SS tjänst anställde maskini st en 
E. A. Johnsson. 
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17. K :r 868.- Anhållan f rån bagaren Fritz Murman om di i o 
för i hans t jänst anställde värnpliktige n:r F j03 "/,, J a
cobsson bifalles tillsvidare under två månader. 

K :r 869. - Anhållan från Alvestads elektricitetsverk om 
dito fö r tre i dess t jänst anställda viirnplikt iga bifall<•~; 

uneler två månader fö r vä rnpliktige n:r F 146 " f,.,. 
~ :r 870. - Anhållan f rån värnpliktige n:r 507 ' '/,., Dan] 
om dito bifalles tills vi da re. 

» X :r 87:l. - Anhållan f rån värnplikti ge n :r F 369 " /os (' ,._ 
de rgren om dito bifalles tillsvid a re uneler två månarl<•r. 

18. K:r 875.- stationsplacering av vissa marinläkare i flo t
tans rese rv. 

K :r 876. - Reservunderlöjtnanten .Jacobsson kornmcncler;ts 
i stället fö r reservund erlöjtnanten H elmer å pansarbåt<·u 
Manl igheten fr ån och med elen 22 dennes. 

K:r 877.- Kaptenen Jacobi skall unele r nu anbefalld m o
bilisering 1;ills•vidare tj änstgö ra i mal'införvaltningen . 

» )l :r 878. - Anhåll il n f r[m meclicin::ll sty relscn om frikal
lelse från inställelse Yid nu pågående mobilisering för vi;-s 
personal anstiilld vid sinnessjukvå rden bifalles tillsviclan ·. 
N: r 879. - Anhållan från lantbrukaren K. S. Anderss0n 
om befrielse från tjänstgö ring i landsto rmen bifalles tilk 
vidare. 
N:r 880. - Anhållan frfm R ederi-Aktie-Bolaget Di sa om 
dito för i dess tjänst anställde värnpliktige n :r F 611 " 
)~ordström bifalles tillsvidare. 
)i :r 881. - Anhållan från värnpliktige n:r F 2(;4 '"/on J o
hansson om frikallelse från inställelse vid nu pågåend e 
mobilise rin g bifalles ti.lls•vida re. 
N: r 882. -Anhållan från r\ngfilrtygs-Aktiebolagct Um n11 
om dito för i dess tjänst anställde vä rnpliktige kaptem·n 
Einar Olancler bifalles tillsvidare. 
X:r 883. - Anhållan från Stockholms stadsfullmäkti ;.!t' 
om di to för vissa värnpliktiga skeppare från Rosla gen IIi
falles uppskov i en månad för marinen tillhörande, vil k<l 
icke redan äro kommende rade å flottans fartyg. 

» )l :r 884. - Avslag å an hållan fr ån Firman H. G. Schubert 
om dito för i dess tjänst anställde vä rnpliktige n :r F 4:-n 
···;., Gustafsson. 

1 D. i'J :r 885. - A Karlskrona st;ttion skola från och mcrl d<·n 
21 dennes t jänstgöra 3 1 stället för 6 marinläkare 1 flo t
ta ns reserv. 

)) 

)) 
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Hl. N:r 886. - Andringa r av tjänstebefattningar för vissa ma

rinintendcnter. 

:20. Kommendörl;:aptenen av 1:a gr. m. m. greve Hamilton 
skall från och med elen 21 dennes i stället fö r insjuknade 
komm endörkaptenen m. m. Lannerstiorna tjänst g-ö ra så
som avdelningsch ef för Karlsk ron a-avdelningen. 

N : r 888. - Avslag å anhållan från fi rman Mari a Bö rj esson 
om fr ikallelse från inställel se vid nu an befa \Id mobi
lisering fö r i dess tjänst anstä llde vä rnplikti ge n :r F 1416 
·•·'i,o Ca rlsson. 

» =:-J : r 889. - Avslag å a nhåll n n f rån vä rnpliktige n :r F 279 

'"/ou Gustafsson om 'el i.to. 

>> K : r 890. - Ansökan :från kaptenen i kustartille ri ets reserv 
Xonlluncl om dito bifalles för elen t id bemälde kapten är 
upptagen i viss av Kungl. Maj :t ti ll satt kommi ssion. 

>> N : r 891. - Medgivande för stationsbefälhavaren i Stock
holm att överflytta vissa nykarlskrivna skeppsgossar från 
sig-n al- eller torpedmatroser till gnistmatroser m. m. 

:21. 

)) 

K :r 890. - Bifall till anhållan från Aktiebolaget Ingen
:iö rsfi r man F ritz Egrell, Stockholm, om frikalle lse från 
tjänstgöring uneler nu anbefalld mobilisering för i clPss 
tjänst anställde värnpliktige n :r 560 vid 3:e minö rkom

pani et A. Pettersson. 
N :r 894. - Anh åll an från Kalmar Läns Anclclssvinslak
teriförening om uppskov med inställelse ti ll t jänstgöring 
för t,-å i dess t jänst anställda Yärnpliktiga bifalles t ills

Yida re. 
N :r 895. - Avslag å an h ållan från Magistraten i Filipstad 
om dito för två i st aelens tjänst anställde vä rnpliktiga. 
N :r 896.- Anhållan f rån O. Aug. ,Johanssons Gjuteri- & 

Mekaniska Vcrk.stacl. Karlshamn, om frikallelse från dito 
för i dess tjänst anställda Yä rnpliktigc n:r F 252 '"/,., Jo

han sson bifalles tillsvidare. 
)J :r 898. - Sjökrigskommissionen skall snarast möjligt 
inkomm a med förslag, huru sjö- och k ustartille rikadetter
nas utbildning instundande höst bör ordnas m. m. 
N :r 899. - Vissa ökningar i pansarbåten Oscar II: s be
sättnin gslista uneler nu vidtagen mobilisering. 
K:r 900. - Anhållan från Stockholms Transpo rt- & Bog
se rings-Aktiebolag om hemförlovn ing från krigstjänstgö
ring fö r i,, dess tjänst anställde Yärnpliktige n:r 179 '"; . .,, 
J olmsson ],i falles ti llsvidare. 
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. \ug. 21. K :r 901. - Avslag å anh ållan f rån Yärnpliktige n :r 18R~ 
'"ioo Lind om dito . 

:22. K :r 903. - Anhå llan frå n rese r vundl? rlöjtnanten F ribr' rg 
att få börj a repeti t ionsövning i januari i ställ et för ap ril 
1915 för anlede r fö r närvarande inge n åtgä rd m. n t. 
=":r 904. - Anhållan fr å n Ch efen å bevakn i ngsfa rtyg<' t 
Skage rack om f rikallelse från ombord tjänstgörande n'
scrvundc rlöjtnan ten Robcrtz, lotslärlin ge n Brr g och f.v rct 
värnplikt iga bifallrs ti ll svidare. 
)/ :r 905 . - Anhållan från Södra Sve riges Ängpannefön·
ning, Mal mö, om tillfällig hemförlovning fr ån militär
tjä nstgörin g fö r i dess t j ä nst anställd a två Yärnpl ikti g;< 
bifalles ti ll svida re m. m. 

» >> X :r 906. - Avslag å anhållan f rå n Carl L. 01~ u ss on Li ll
rllll , Höviksnä s, om lwmförlovning fr ån rn ili tä rtj änstgöri11g 
för i h ans tjänst anställde värnpliktige .l. O. T{arlsson . 

)) N :r 909. - stati onsplacering av marinläka re . 
N :r 910.- En mnrin]äkarc i flottans r ese r v skall i ställd 
för en vä rnplik tig läkare tjänstgöra vid sj uk vå rd en å V <D:
holm s och Osca r-F red riksborgs fästnin g. 
K :r 911. - Di vi sionsintendents åliggande granskning <l 1· 

m å na.ds rcdogörrlsc r skall tillsvidare för kustflottans Il. 
cli;visions f a rtyg fu ll göras av fa r tygsin te nden te n å pansar
kryssaren F ylgia. 

'' '' K :r 914. - Anbefalld rrpetitionsövning och inställelse t ill 
tjänstgörin g fö r reser vunderlöj tnanten H elm e r skall Olll <' 

delbart upphö m. 
:24. X:r 916. - AYslag å anhållan från Firma n .J . K. Il olmgrl' n 

Nybro om f rikallel se fö r krigstjänstgöring för i cl rss tjä n., t 
anstäHde vä rnpliktige n:r F 366 "/w, Holmgre n. 
N :r 917. - Anhållan f rån Byggnads-Aktiebolaget Contr;lC'
to r om dito fö r i dess tjänst anstä llde värnplikti gr n:1· P 
226 "'/,, Svensson bifa ll es två må n11cl e rs uppsko v. 

" '' ~:r 918. - Bifa ll t ill a nh å llan fr å n vii rnpliktige n: r F 
220 "/,. .J ollansso n ont dito. 

'' K :r 919. - An hå ll an frå n \ 'att enf a llsstyrelsc n om dito f,i r 
i dess tjänst an s tällde \' ärnpliktige n:r F 871 ''/, P ettl' r;.;
son bifalles t ill svida re. 
K: r 920. - Anhållan från kandidate n Gäs lin g, St.ockh oln1 . 
om dito för i h an s tjänst anställde l' ärn p likt igr n:r F :l:~ 
""/,, Eriksson bifall es till sv id arr. 

:?G. K :r 9:22. - Vi ssH b<'stärnme lser v irl e~nhl g ni ng :11" sk<' Jl i'"
gnsse~r rlrn :lO in s l ll nrlanlll' september . 
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21. Beslutes rörande underhåll av patienter å· tillfälliga sj uk
hus anordn ade av de frilvilliga sjukvårdsföreningarna. 

Logementsfartyget af Chapman får försäljas för ett belopp 
av 10,000 kronor. 

)} 

)) 

)} 

)} 

)) 

)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

1. 
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Beslutes angående disp osition av vid Fcjans karantänsan

stalt, kronan tillhöriga byggnader för marinens behov. 
Beslutes rörande kostnaden fö r underh åll och drift av två 

till marinen sk än k ta motorcyklar. 
Telefonförbindelser få anordnas t ill elektroingenjörens och 
kemistens ämbetsrum vid flottans varv i Karlskrona. 

Anvisas t illhopa j ,850 kronor till anskaffning av skrivma

skiner för vissa av marinens myndigheter. 
Anvisas 103 kronor 17 öre t.ill bestridande av· tr,vcknings

kostnadcr för »Censurbestämmelser fö r radiotrafiken un

der krig>>. 
En mindre bogserbåt får förhyras för Fårösunds kustpo
sition. 
Anvisas 80 kronor såsom ersättning t ill fiskaren C. O. 

Söderbcrg i Sjövreten för förlorad fiskredskap genom kust
flottans övningar. 
Fyra sjökadetter erhålla befrielse från erläggande av ter
minsavgifter under läsåret 1914-1915. 
Anvisas 40 kronor 33 öre till ersättning för proviant, som 
gått förlorad å chefsångfartyget Gäfle. 
Avlidne ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E . Holms två 

dött rar erh ålla understöd. 
Två lotsänkor erhålla understöd med 100 kronor vardera. 

Förre fortifikationsarbetaren P. Eriksson eller understöd 
med 50 kronor. 
Sekreteraron i K ungl. marinförvaltningen G. A. Bäck
ström e rhåller för visst uppd rag t jänstledighet under år 

1915. 
Upphäves ett m arinförvaltningens boslut rörande tillsät

tande av en tjänst i 1: a graden hos ämbetsverket och anbe

falles marinförvaltningen utfärda fullmakt å berörda 

tjänst för amanuensen S. A. T. Rosenblad. 
» Kaptenen R. M. von H eidenstam får kvarstå i Kungl. flot

tans reserv. 
>> Chefen för K arlsl.;:rona kustartilleriregemente C. G. Ahl

born erhåller avsked med pension. 
>> Förordnande fö r C. L. E. Kruse att under år 1915 uppc

h ålla sekreteraren G. A. Bäckströms 2 :a grads tjänst hos 

marinförvaltningen. 
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1. Fullmakt för S. T. R Bolling att f rån och med llen ~. l 
cember 1914 vara överste vid kustartilleriet. - c e. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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)) 
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Ma r inläkarrn av 2:a graden E . F. Frick erhåller kapten~ 
värdighet. 
Mariattachen i Lonelon kaptenen C. L. de Champs erhäj. 
ler 331 kronor 84 öre för resa från I,onclon till Stockhollt\ 
m. m. 

Utfärdas nådig förordning ang. särskilda mätbrev fö r fart 
genom Panamakanalen. 
Anvisas 3,800,000 kronor av avsatta medel för ny anskafl. 
ningar av fartygsmaterieL 
Beslutes rörande utförande av vissa ändringsarbeten å Pan. 
sarbåtarna Aran , Wasa , Manligheten och Dristigheten 
samt å pansarbåtarna Oden, Thor och Niorcl. 
Beslutes rörantie bestraffningsrätt över elen å k asernfar. 
tyget Stockholm förl agda personal. 
Beslutes rörande beredande av utrymme vid flottans varv 
i Stockholm för förvaring av flygmateriel m. m . 
Flyttningshjälp med tillhopa 4,200 kronor 44 öre fär utgå 
till vissa personer tillhörande flottan. 
Kommendörkaptenen C. L. A. Munthe erhåller 2,000 kro
nor för utgivande av första delen av det sjökrigshistoriska 
arbete: »Flottan och ryska kriget 1788-1790». 
Fastställes arbetsplan för sjökarteverket för år 1915 m. m. 
Anvisas 21,000 kronor från handels- och sjöfartsfonelen till 
sj ökarteverket. 
Fastställes stat för sjökarteverkets allmänna utgifter år 
1915. 
Beslutes rörande indragning av Gullbolmens lotsplats från 
och med den 1 april 1915 m. m. 
Avslås läraren vid navigationsskolan i I-Iärnöanrl R H. 
Holmdahls m. fl. besvär över extra läraren E. L. Tillmans 
utnämning till lärare vid navigationsskolans i M alm ö na· 
vigationsavclelning. 
Uppdrages åt följande sakkunniga nämligen: generalma
joren H. G. W . Wrangel, tillika or·clförancle, kom.-kaptenen 
H . H. K. Ericson, majoren A. G. Norinder samt ytterligare 
en officer vid kustartilleriet, vilken chefen för sjöförsvars
clepartementet bemyndigas utse, att uppgöra och till Kungl. 
Maj :t inkomma med förslag till allmän plan för utförande 
under åren 1915-1919 av de nyanläggningar och nys o
skaffningar för stärkande av det fasta kustförsva ret, t ill 
vilka riksdagen beviljat anslag. 

K. Br. 1914. - XXXIII. 

5. Fullmakt för E. Rietz att vara mrinläkarstipendiat vid 
marinläkarkåren i flottans reserv. 
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D :o för H. R undström att vara unde rlöjtnant kustartil
leriets reser v. 
R eservunderlöjtnanten A. M. Janson får för repetitionsöv
ning räkna sig till godo den tid han tjänstgjort uneler an
befalld mobilise ring. 
Anvisas :1.6,800 kronor för år 1915 till anskaffande av extra 
biträden .å räkenskapskontoren vid flottans stationer . 
Beslutes rörande flaggunderoffi ceren A. A. Almkvists av
löningsförmåner uneler viss tid. 
Anvis·as 52 kronor 50 öre till inköp a\· >> Handbok för lancl
stormsbefälet». 
Anvisas dels 413 kronor 57 öre såsom bärgarlön för en å 
finska kusten bärgael lysboj och dels 115 finsk a mark för 
tillvaratagande av nämnda boj . 
Utfärdas bestämmelser rörande användandet oeh redovis
ningen av manskapskassor vid marinens etablissement i 
land. 
Anvisas högst 1,500 kronor för vissa tillägg i marinens 
rulla. 
Ekiperingsstipendier å 600 kronor tilldelas en var av un
clerlöjtnanterna vid Kungl. flottan R V. A. Thoren, E. 
T. I-Iauffman oeh E . A. M. Andersson. 

Beslutes rörande bestämmelser ang. antagande av samt 
åligganden och tjänstebefattning för ett extra biträde 
marinstaben. 

Till värvningsförrättare får från och med elen 1 januar i 
1915 utgå trettio kronor för varje antagen man. 

Föreståndaren och chefen för nautisk-meteorologiska byrån 
C. G. Fineman erhåller från och med den 1 januari 1915 
ytterligare löneförhöjning med 500 kronor. 

Vid sjökarteverket anställde ritaren K. G. W . Hedlund 
samt gravörerna A. J. P ersson och K. S. Ekholm erhålla 
varelera från och med den 1 januari 1915 en första löne
förhöjning av 400 kronor. 

Anvisas för år 1915 för unelerhåll och vård av de sjökrigs
historiska samlingarna ett belopp av högst 7,200 kronor. 
Avslås marinintendenten C. Ehrlins besvär i fråga om ut
betalt inkvarteringsbiclrag. 
Anvisas högst 2,500 kronor för år 1914 till arvoden åt ama
nuenser m. fl. i sjöförsvarsclepartemen tet. 
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K. Br. 1914. - XXXIV. 

BeslutL' rörande avlöningsförmåner till civil pt•t·so nai. 

som konstituerats till flygbåtsförar e och flygbåhnteka: 

niker. 
Fullmakter för C. G. Norseliu s och I. Nordenfelt att Yara 

kommendörkaptener <l \- i: a graden vid Kungl. fl otta n. 

D:o för E. W. P eyron , greve C. A. Posse och O. E . Ly. 
beck att vara d :o av 2:a graden vid d:o. 

D:o för G. E. R. Braun e rhielm, O. F. Ekbohm, C. O. Dahl

beck, P. Burman, A. Olsson, J. Blomberg, S. Y . O. Hå

kansson och T. M. K arlson att vara k aptener vid d:o. 

D: o för I. A: son Hummel, G. O. R. Axelsson von Sehoultz, 

O. F. E. Södcrhielm, N. A. Broms, E. Johnsson , R B:. 
Erik so n, D. A. Lindberg, C. Tholandcr, C. E. \Y. Ecker

ström och B. A. V. Virgin att var a löjtnanter vid d :o. 

Resolution å löner för kaptenerna vid Kung·l. flottan D. B. 

Tiselius, H. V. Simonsson, G. A. Wester, S. I. Wibom, G. 
D. Wilhelmsson Lilliehöök och A. Ornberg i demu1 grads 

1: a löneklass. 

D:o å lön för kaptenen vid d:o E . G. M. von Arbi n i 1lenna 

grads 2 :a d :o. 

D:o å lön för löjtnanten vid Kungl. flottan gTeve .\. U. V. 

Mörner samt underlöj tnanterna därstädes F . G. A. l\ ctzler, 

P. H. lledberg, G. Bercndt, K. A. Svantesson Katt och 

Dag, K. M. von Schinkel, R. A. E. Ström, H. F. ,\hlbom, 

J. E . Gcrter, C. W. H. C. Gahn, C. F. Falkman och R. V. 
A. Thoren. 

Beslutes rörande disposition av en kaptenslön vi d K ungl. 

flottan. 

Kaptenen A. B. C. J . Lagercrantz får återinträda i Ljänst 

vid Kungl. flottan. 
Fullmakt för J . O. Björne att var a underlöjtnant i kustar

tilleriets reserv. 
Fastställas vissa dela r av nytt reglemente för murinen, 

del III m. m. 
Utfärdas stater och arbetsplan för flottan år 1915. 

D :o stater för kustartilleriet för år 1915. 
t vid 

Beslutes rörande inrättande av ordinarie lotspla ser 

Fagervik och R åå. 
l t och 

Beslutes rörande tillsättande av befattningar vid o s-

fyrinrättnin~en m. ~- . . . .. .. .· ahl· 
F astställes forslagsntnmg tlll mmnesmarke over Et te D 

berg. 

pec. :19. 
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31. 

K. Er. 1914. - XXXV. 

Rese rvunderlöjtnanten B. Lundvall erhåller :1 55 kronor i 

Prsättning för skadade effekter vid bärgning av i nöd va

rand e personer vid kollision mellan t vå kronans fartyg å 

kodjupet den 27 september 1914. 
Am·isas högst 300 kronor fö r anskaffning av inventari er 

för K arlskrona sjörullföringsområdes expeditionslokal. 

~l yttn i ngsh.iälp med 640 kronor :15 öre få r utgå till Hl <li"in 

direktören I. .J . .Falkman. 
Anvisas högst 1,200 kronor t ill övningar i simni ng och li\-

räddning med manskap vid flott ans stationer i Stoekholm. 

Fiskaren B. Karlsson å Brokholmen erhåller ersättning 

med 25 kronor fö r skada å fiskevatten under signalskolans 

öntingar å t· 1914. 

Löjtnanten i kustartilleriet frih e rre C. O. Yon Rm,en får 

åte rint räda i tjänst vid kustar tille riet. 
Fullmakter för F. O. Widmark att var a överstelöjtnan t och 

A. G. W i bom samt J. G. J :son Ca rell att va ra tn ajore r \·irl 

kustar tille riet. 
:Fullmakter fö r C. G. V. L. Mobcrgc r, K. P. M. IJolmström, 

E. P. Tengstedt, E. E. Rudbng och frih errP C. O. von 

Rose n att vara kaptener vid kustartilleri et. 

Fullmaleter för R. O. E ggertsen, G. S. N ordst röm, .l. L. 

A. Cyru s, S. G. E. Hultkrantz och K. A. Södcrma nn att 

1·ara löjtnanter vid d:o. 
Resolut ion å löner för följande officerare vid kustartill e

riet: K . G. E. Åkerlund, B. W ahlbl'rg, S. E. Svensson och 

T. C. N. W ablm an. 
Entl edigas majoren vid kustart ille riet J. G. ,J: so n C3 rcll 

fr ån att med utgången av inneva rande å r vara positions

befälhava re v id f ö r s va r s be redska p eller bclägri n gstillståncl 

i F å rösun cls 'kustposition och förordna s kaptenen vid kust

artiller-iet E . G . .T. Ekström att från och med den 1 januari 

1915 Yara positionsbefälhavare i Careli s ställe. 

Resenunde rl öjtnanten R. A. Lindahl får år 1915 fullgöra 

honom år 1917 åliggande repetitionsövn ing. 

Utfärdas nådig l.;:ungörelsc ang. änclrin g av § ::! mom. 2 i 

förn yade nåd iga reglementet för lots1•erkets enskilda pen

sionskassa elen 28 september 1895. 

Utfärdas fö rnyat n ådigt tjänstgö ringsrcglemf'ntc' för lots

verket. 

Beslutes rörande medel till ersättning åt vikarie un der 

fortsatt t jänstled i g het för marinförvaltningens kemist. 
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K. Br. 1914.- XXXV I. 

:31. Resesti pcmlier <1\" fcn 1te hu nidtitelns n n sing ti Il r"'<''ti
pendimn för marinläkare får utgå med 150 kronor t i !l 11111 _ 
rin liikaren G. E. 1\ilsson och nwd 400 kronor till <'n Y<Jr ,,. 
mal'inHik<lrll<l 1\. ,\. Widstr;Jncl och E. G. Asplund. . 
Värnpliktige n:r J' 216 60/1908 A. G. Lindberg erballc'r 37 
k 1·onor för återn'sa från Stockbolm till Pet ro grad cH<'r i n

stä llelse vid mobilisering. 
En av konstnären A. Zorn säsom g?tva t il~ Kungl. flotta n 
r rbju cll-'n flygbåt få 1· mott8gas. 
Expcclitionsehdcn E .. J. C. Planting-G~·llcnbåg<l <'rli;Jllc t· 
fö r beredande av sä rskilda ärcmlen tjänstledighet fr{lll nch 
mer! den 1 till och med elen 16 januari 1915 och förordnas 
extra föredraganden A. lJ n ger att under tiden tt])Jl<'hillla 
expeditionschcfsä m betet i sjöförsv8 rsdcpa rtementd. 

>> Föro rdnas k anslisck rctcmren A. U n ger att från nr h tnrcl 
den 1 jam1ari 1915 t i.ll svidare intill samma års utg<lnl" Ya ra 
extra föredraganek i sjöförsva rsdepartementct . 

>> Föreskrives att td verkstadsingenjörsbefattningar Yi d ma
riningenjörkåren sk.ola ånyo kungöras till ansök;Jn l<'diga. 

>> Flyttningshjälp får utgå till kommendörkapenen Il. II. A. 
P :n Rosen&värd med 527: 85, till kaptenen .N. M. Clr1·<' med 
482: 70 samt till styrruanncn n:r 41 Aspeqvist mrd 133 
kronor. 

>> Telefoner får anordnas vid flottans station i K <trlskrona 
dels i stationsintendentens tjänsterum och dels i k rona ns 
bageriinrättning å Stumholmen. 
Fullmakt. för C. F. H a lEm att Y ara lotslöjtnant i ö nr norra 
1 o t sel i strildet. 

>> Anvisas tillhopa 2,472 kronor till kostnader för gn1 n" k
ning av förslag rörande löncrcglering för lotsverket 

>> Förordnas om nya bestämmelser i fråga om av lön i ng<ll' t ill 
lärarpersonalen Yid lotsbarnskolorna m. m. 

24. 

)) 

25. 

G. O. 1914.- LXV. 

N :r 923 . - Anhållan fr ån I~nth & l{os6ns Elektrisk<! Aktit' 
bolag om f rikallc lsr från krigstjänstgöring för i dess tjänst 
anställdr vä mplik t igC' n :r 224 "/oo J\ystrancl bifalles tills
vidare. 
N :r 924. - Bif;:Jll t ill <m h å llan från Eskaderchefen för 
stockholmseskadern att sjöpositi.onrn B. S. ytterligarr till
delas en ångslup och en roddbåt. 
N :r 925. - Avslag å anhållan frän Aktiebolaget Frank 
Hirscbs Maskiner, Stockholm, om frikallelse från kri gs
tjänstgöring för i drss tjänst anstä lldP Yärnpliktige n:t· .F 
521 38/w Larsson. 

)) 
);' :r 926. - Anhållan från värnpliktige Iv,n A rnolrlsson 

)) 
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26. 

om d :o bifalles t ill sYidare. 
N:r 927. - Uppdrag åt stationsbefälhavaren i Stochkolm 
att konstit.urra Yärnpli ktige n: r F 528 61/08 L iPdfclrl till 
marinunclcrintPnclC'nt Yicl marinintendenturkåren i flottans 
reserv m. m. 
N :r 931. - Medginnclc -för k.onstituerade underlöjtnanten 
i flottan Wingårdh om h emförlovning för idkande av sjö
fart. 
N :r 932 . - Underlöjtnanten Tholancler skall fd'm och med 
den 29 dennes tjänstgöra å pansarbåten Thordön i stället 
för insjuknade unelerlöjtnanten Martin m. m . 
)J : r 933. - Anhållan från reservlöjtnanten Johansson om 
tillstånd att idka utrikes sjöfart under tiden 1 september 
1914- 1 se'ptember 1915 b if n! lrs tillsYiclarc und r r högst 
ett år. 
N:r 934.- AYslag å anhållan [rh Yärnpliktigc n :r :F 850 
28/03 Olofsson om h cmförloYn i ng hån krigstjänstgörin g. 
X:r 9:35. - Avslag ä ~mhållan från viirnpliktige n:r F 35 
29/08 Olsson om d i to. 
X :r 9:36. - AYsl~g å anhållan från värnpliktige 11:r .F 
1429 45/11 Ahlqvist, om dito. 
N: r 937.- Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 290 
28/12 Fränclbcrg om dito. 
N:r 938.- Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 401. 
15/07 Sjögren om dito. 
N :r 943. - Fastställelse av >> rättelsehäfte till H andbok i 
internationell rätt för marinen >> . 

>> N :r 944. - I reglemente för marinen del. I § 23 omförmäld 
befordringskommission sammanträder den 28 dennes. 

>> >> .N :r 945. - Anhållan hån Lavens Kolimport Aktiebolag, 
Stockholm, om frikallelse från krigstjänstgöring för i do~s 
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G. O. 1914. -LXVI. 

tjänst anställde värnpliktige n:r 1460 45/10 Olofsson hifa\. 
les tillsvidare. 

26. N: r 946. - Anhålles fr å n Djursholms Elektricitetswrk 0 111 
dito för i dess tjänst anställde Yärnpliktige n:r .5:3 46103 
Johansson bifa lles tillsvidare. 
:N :r 947. - Anhållan från llederiaktiebolagct SvPrig,, 0 11 1 
d.ito för i dC'ss t jänst an ställrk Yärnpliktigc n:r F :w 4 4~ 107 

Berg bifalles till svidare. 
>> K :r 948. - A v slag å anhållan från Yärnpliktige n: r :~49 

43/10 Föll om dito. 
27. N :r 949. - Kommendering a Y marinintendenter till Yissa 

tjänstgöringar. 
:\l: 1· 951. - M t•cl t1tgåenclt• u r f a r tygsklass stä !les å ni"Ln
tyge t Alfhild till YarYschcfens i Stockholm fö rfogu n1k 
m. m. 

>> K :r 952. - Utfärdade generalo rder angående vissa sjös1.vr
kors upplösn ing, nya fartygsexpditioner sa mt vissa skolors 
och kursers anordnande uphävs med anledning av vidtagen 
mobilisering. 

>> :N :r 954. - Framställan om kommendering a v f n rtygsin-
genjör å Oscar II föranled er icke någon vidare åt!.!;ä rd. 

>> N :r 955. - Löjtnanten vid kustartilleriet Sjökvist skall 
f rån och mC'd den 29 dennes ställas till marinförvaltningens 
Iörfogande m. m. 

>> N :r 959. - Anhållan från reservunderlöjtnanten An<lrl' as
son om tillstånd att idka utrikes sjöfart under ti<l<'n 25 
augusti 1914-24 augusti 1915, om entlediga nde fr ån mobi
liseringstjänst kan erh ållas, bifalles tillsvidare. 

>> N :r 960. - Avslag å anh ållan från Borgholms Mn ltfa b rik 
& Kvarn om hemförlovning f rån krigstjänstgöring för i 
dess tjänst anställde värnpliktige n:r F 399 18.'05 Framcn. 

>> N :r 961. -Anhållan från värnpliktige n:r 1470 45/07 Carl
sten om dito bifalles t illsvidare. 

>> )J :r 962. - Avslag å anhållan från Yärnpliktige n :r F ~187 
45/06 SYensson om dito. 
)J :r 963. - Bifa ll till anhållan från värnpliktige n :r 532 
45/06 Wänn om dito. 

>> S :r 964. - Anhållan från R ådhusbyggnadskommiH&n i 
Stockholm om dito för i dess tjänst anställde värnpliktige 
n:r F 136 67/02 Könberg bifalles två må naders uppskov. 

:28. N: r 965. - ]3ifall till anhållan från Yärnpliktigc n:r F 289 
12/07 Johansson om 14 dagars tjänstledighet fr ån och med 
den 2 inshmdando september. 

)) 

G. O. 1914. - LXVII. 

:28. ::1 :r 966. - Anhållan från 3otholms landstorm somr åde om 
frikallelse från krigstjängöring för värnpliktigt' n: r F 147 
46/09 Österberg bifalles tillsvidare . 

)) 

)) 

)) 

)) 

X:r 969. - Marinläka ren av 2:a g r. Rubensson skall i s-täl
let för insjuknnck marinläkaren a,· 2 :a gr. Zadig från och 
med tl Pn 1 instundande september tjänstgöra såsom divi
,;ionsläl.;::Hr. i elivi sionschefens föt· kustflottans VT . clivi
"ions sta b. 
S :r 971. - Anh ållan fr ån rektorn Y id Lunds un ive rsitet 
om frikallelse' fr ån krigstjänstgörin g för Yid uni,·ersitet et 
an ställd e värnpliktige A. :l'<ordlund bifalles till svidare. 
~ :r 972. - ·Anh ålhm från Rederiaktiebolaget Svea. Stock
holm om dito fö1· i dess tjänst anställde värnpliktige n :r 
F 346 127197 Philipsson bifalles en månads uppskov. 
S:r 973.- Anhållnn från värnpliktige n:r 53 127!92 D al
beck om dito bifalles en månael s uppskov. 
S :r 974.- Anhållan från Yärnplikt ige n :r 190 174 /00 P ers-
low om dito föranlede r ingen åtgä rd. 

29. N:r 977. - Vissa bestämmelse angåen de tjänstledighets be
viljande till och med den 13 instund:omde oktober m. m. 
S :r 978. - Anhållan från hamnsty relsen i Landskrona orn 
Erikalklse f rån k rigstjänstgöring för i dess t jänst anställ
de YärnpliktigP n :r F 48 3/95 And ersson bifalles tillsYidare. 
;l: l' 979. - Anhålla Il f r ån rC'Sl' rvunclerlöjtnanten n. A. 
Braml t att utan hinder a,· sin mobilisPring i Va xholms 
och Oscar-Freclriksborgs fä stnin g få tillträda t'n naviga
tionslärarebefctttning i Stockholm den 1 instundande sep
tern brr bifalles i.ill sYiclare. 
~:r 980. - Anhå llan frå.n Luth & :Rosens Elektriska Aktie
bolng om friknlll'lse från krigstjänstgöring för i dess tjänst 
anställde yärnplik1igc n:r F 44:2 12:3/00 Ericsson bifalles 
tillsvid a re. 
:\:r 98l. - AYsla g å anhållan fr å n d mplikt igc n: r F 175 
19/95 Piper om di to. 
.N :r 98:2.- Anhålbn fdn Solnn k ommunalnämnd oru rlito 
fö r i dess tjänst anstä ll de värnpliktige n:r ·.F 40 1:26/01 .To
hansson bifalles en månads uppskov. 
S:r 983. - Anhållan från värnplikti ge n:r F 270 17/01 
Böös om rlito bifalles tills,,iclare. 

>> l\ :r 984. - Avsla g å anhållan från Yärnpliktig<' n :r F 215 
6/12 Nilsson om dito. 

,, N:r 985. - Avslag å anhållan fdn Yärnpliktig<' n :r F 470 
41/07 Pl'ttersson om 2 månaders tjän stledighet fr ån mobili
sering. 
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:.!!l. ~:r 986. - Anhå llan fr ån Yärnpliktigc n:r F 11 69 4:iOS 

Löfman om frikallelse från krigstjänstgöring biLillP,.; t ills

vida re. 

:\ :r 987 . - Anhållan från befälhannek amiralC'n i Ear ls

krona om att enligt t·ekv isitionslagen få rekvirerA fö r i!' as. 

1ill ve rknin g lä mpliga kol fö r säkerställande ay g·a srlriftrn 

i K:~rl sk t·ona föranleder fö r nänaranclc icke till nagon 

ätgä rcl. 

X:r 989. - K <tp!c nc'n Carells t j änstgö ring i marinfiin·,1Jt_ 
nin gr'n skall upphöra med elen 31 innentranclc lll ånatl. 

::\:r 990. - P å g jord a nsök.an eittlcd i gas sjökadettett .l ot 1 , 1 ~. 
>'On Er ån s i n anställning \·irl ma r i nc>ns kadettkål'. 

:31 . i\':r 992. - Anhållan fr ån mar infönaltni ngen 0111 frika l

lelse fr ån krigst jänstgöring fö r Yissa oifieerare i flolta ns 

res<'n' bifalles t ill sY idare. 

>> i'\:r 993. - Anhållan från Eskilstuna Stålprcssnings;lld it>

bolag om rl i to för vä rnplik ti ge n :r F 345 45/04 Sn'JN<o n 

bifalles t ills,·ida re. 

~ : r 994. - Vissa värnpliktiga anställda vid Kockttt tt s } ]p. 

kanisb Verksta dsbolag f rika ll as f r ån inställel s<' f rån 

krigst jänstgör in g int ill dess pan s<t rbåten Tapperhd <'n s rl'

paration avslutats. 

X :r 997. - Till stånd för officPr att bä ra honom lill tl<' int 

ucclcrlän ska ordenstecken. 

>> X:r 998 - 1\\-slag å anhållan från vä rnpl iktige Osicn la ltl 

om fr ikallPlse f rån krigstjänstgöring. 

~:r 999. - AYslag å anhållan f rån Yärnpliktigl' 'lfyhrnunt 

om dito. 

:\ :r 1001. - Anhållan f rå n l\.arlskrona Gasverksakti rhoLtg 

om dito undPr två må narle r för vissa i dess tjänst nnställda 

\ ärnpliktiga bifa lles för f:na :w dem . 

X:r 1002. - Bifall till anhållan från brandchefen i Giil<'

bo rg om fri kallelse från kri gstjänstgö ring för i br;lntlk;1· 

rens tjänst anställde \·ärnpliktigc n:r F 136 20711:2 l) ,tr k

berg m. m. 

::; :r 1003. - Bt'stämnwlscr om permissio n för pPrson al \· in 

ma ri nen för del tagande i förestående ·allmänna yal ti ll 

riksdag<'llS andra kammare m. m. 

>> ~ : r 1004. - Bifall till anhålla n f rån Rederiakti rbobl!·<·t 

Lull'å- OfotP n om frikall elsP från krigstjänstgöring fiir i 

dPss tjänst ansiä llck \'ärnpliktigc n:r 373 38/07 .Tolt anc:c:r>II 

m. ·m. 

Sept. 
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G. O. 1014 . - LXIX. 

;\:r J 005. - s tationsplacering av reservunderlöjtnant. 

;\:r 1008. - Villkorligt bifall till ansökan från värnplik

tige n:r F 177 46/ll Cronholm om tjänstledighet fr ån krigs

t jänstgöring till och med elen 18 instundande oktober. 

N :r J 009. - Avslag å anhåll n från värnpliktige n: r F 3 

201/04 H ansson om frikallelse från kri gstjänstgöring. 

~:r 1010. - F astställelse av högste befälhavaren Ö \'l' r kust

f lottan vidtagna för ändringar å vissa i kustflot tan ingå

ende f art.vg·s bPsättningslistor att gä lJ,l prfordc rli g hd llll 

rlcr nu pågående mobiliserin g. 

~:r J 011. - U niformsbestämmelscr för marininp;c·njörssti

pcndiat. 
X :r 1012. - Augfartyget Alfhild. Ra n och K are skola utgå 

m f a rtygsklass och tilldelas flottans var~' i Stockholm. 

S:r 1013. - F astställelse H\' läroplan för mariningenjörs

aspiranter vid tekniska högskolan. 

.:f :r 1014. - Bestämm elser a ngående tjänstledighet för för

rättande a\· rik sdagsm ann a \·al med upphävande av g. o. 

n: r 1003/14. 
X :r 1015. - AYslag å an hållan från värnpliktige n:r F 109 

H /12 Nilsson om frikallelse från krigstjänstgöring. 

~:r 1016. - Anlag å anhållan f rån Allmänna Svenska 

Elektriska Aktiebolag, Västerås, om dito för i dess tjänst 

anställde värnpliktige n:r F 50 127/0l Stern. 

X :r 1017. - Avslag å anhållan f rån värnpliktige n:r F 

27 29/12 .Johansson om dito. 
:"\ :r 1018. - Anhållan fr å n Yärnpliktigc n:r F 41.1 92/01 

r)cttersson om dito bifalles uppskov två mån ader. 

X :r 1019. - Anhållan från Oxelösuncls Rede ri-Aktiebolag 

och Rede ri-Aktiebolaget Sverige om dito för i dess tjänst 

anställde vä rnpliktige n:r 233/03 Larsson b ifalles uppskov 

h·å måna de r. 

X :r 1020. - Frikallelse ti ll svidare a\· vissa sjörullfö rings

område t i Il hör and e landstormsmä n fri\ n in stä llelsc till 

k rigstjänstgöring. 

;i, Ovningsfartyget Xajadon, J a rramas och Gladan sko la fr ån 

Göteborg förflyttus ti ll Karls,krona m. m. 

1\ :r 1025. - Sjökadetten n:r 12 Vadsten cntlcdig·as fr ån 

mar i n ens kadettkår på d ä rom a\' målsman gjorrl a .11 sök an . 

>> 1\:r 1026. - Anhållan från Yärnpliktige n:r F 92 47/09 

Eriksson om tjänstledighet nnder tirlrn 2-2:2 c;<-'ptembor 

1914 föranleder ingen åtgärd. 
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3. :X:r 1027.- 1-\.Y slag n anhållan från värnpliktige n:r F 375 
55/1:2 Jonsson om frikallel sE' från krigstjänstgörin g. 
N:r 10:28. - Bi f all ti ll anhållan från Yärnplikti gc n: r F 
441 19/07 Heclqvist om uppskoY mE'd krigstjänstgö rinp;cn 
under två månader. 

>> N:r 1029. - Bifall ti ll anhållan från värnpliktige u: r F 
5 52/10 Bayard om. dito . 
)i:r 1m0. - Avslag å anhå llan från värnpliktig<' n:r ;12 
207/12 W i n gård om f rikallol2e från krigstjänstgör ing· . 
1031. - 13i fall till anhållan från värnpliktig<' n :r r 448 
123/99 Sjöstoclt om dito m. m. 

>> :\:r 1032. - Anhållan från värnpliktige n:e F 442 12 06 
AnrlP rsson om frikallelse från krigstjänstgöring bi L1l!0s 
20 dagars tjiinstlodighet. 
X:r 1033. - Avslag å anhållan friin värnpl iktig<· n:r F 
548 27/05 Ulanrlcr 0111 rl1to 
)J :r 1034. -- Bi-fall till anhållan f rån F. G. Gustu f~son <ltt 

hans son skeppsgossen vid 2:a skeppsgossekompa ni<·l n :r 
117 G11stafsson måtte karlskrivas till Stookholm s ~btion 
såsom minmatros. 

4. N :r 1036. - Bi f a 11 till anhållan från värnpliktige 11: r F 
224 3/05 Björnessen om uppskm· med krigstjänstgör ingen 
undE'r t .y{t m ånader. 

>> K:r 1037. - Avslag å anhållan från värnpliktig<' n: r 2165 
45/10 Bäckström om frika ll else från krjgstjänstgörin l! . 

>> :X :r 1038. - r'u·slag å an hilllan från n :r F 11 51 /09 l'<'rs>on 
om dito 

>> K:r 1039. - A,·sL1g å nnhållan f r ån värnpliktige n:r F 
192 32/1 O Axe]sso n om dito. 

>> N:r :1040. - A\'slag å 8nhållan från värnpliktigP n:r F 
1756 45/13 Snmuel sson om dito. 

·>. N:r 1042. - Vissn Yiimpliktiga signalmatroser och el,[a rc 
skola uttaga s vid Karl sk rona station för att på fran lsiä ll
ni ng av svensl\a hivilliga sjukvårdsväsendet emharkNa 
såsom besättning å ångfa rtyget Orosund i ::\{almö 111. tn . 

>> N :r 1046. - Avslag å anhållan från förre sj ökadet t E' n d rn
pliktige n :r 793 46/12 F åhr:;cus att bliva utnämnd till un
clerlöjtnant i flottans r esorv E'llor konstituerad. 
N:r 1047. - Anhållan från Aktie-Bolaget förenade SYPnska 
tändsticksfabriken Stockholm om frikalle lse fr ån krigs
tjänstgöring för i dess tjänst anställde värnpli kti g1' n :r 
F 1314 45/08 Carlborg bifalles uppskov högst in t ill två 
månader. 

Sept . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1914. -LXXI. 

5. ~:r 1048. - A Yslag å anl•ållan från värnpliktige n: r fi81 
53/:1 O HPcllund om dito . 
~ :r 1049.- AYslag å anhåll>tn från Yärnpliktige n:r F :216 
3/06 Nilsson om uppsko v med krigstj änstgöringen uneler 
två månader. 

7. N :r 1050. - Anhållan f rån värnpliktige n :r l 237105 An
dersson om frikallC'lso från krigstjänstgöring bifalks upp
skov högst intill hå månad<'r. 

)) 

)) 

)) 

)) 

X:r 105~ . - Anhållan från Lidingö köpings kommUllaJ 
nämnd 0111 dito för Y id köpingens brandkår anställde uncler
officeren av 2:a gr. flottans rese r v Carlsson för8nlocler 
icke någon åtgärd. 
:N:r 1053.- AYslag å anhållan från v ärnpliktig n:r F 6() 
6/09 J oh 8 nsson om di to. 
N:r :1054. - Avslag å anhåll an från ~. Ostrands Elektro
tekniska B yr å. Hälsingborg om dito t>ller två mänaders 
tjänstledighet för i dess tjänst anställde Yärnplildigo n :r 
F 72 6/07 Pettersson. 
K:r 1055.- A,·slag å anh ållan från mrclicinalstyrc'lscn Olll 

frikallelsP från krigsljänstgöring för civila läkarstipcn
<liatcn. ,·ärnplik tigr n :r F 26 10/05 Oredsson. 
K :r :1056. - Bifall till anhål lan från AktiebolagE't Snmt
torievårcl Ramanäs, Tranås om dito för i dess tjänst an
stä llde ,.ä m pliktige n : r F 359 123/96 .Joh ansson. 

8. X:r 1059. - Kommenekring av officerare och läkare till 
tjänstgöring \'id antag ningen av marinintcndcntsclr''Cr in
ne1·a r ande å r nL m. 
:\1 :r 1060. - · Kaptenen von Arbin skall tjänstgöra såsom 
flaggadjutant i a vdelni ngschefons för Götoborgs:wclcl ni n
gen stab. 
~: r 1061. -Betyg i pågåend<' militär utbilclni.ngskms för 
reservofficersaspiranter skola snarast möjligt sättas m. n1. 
~: r 106:!.- StationsplacNing av reservunclorlöjtnant. 
:\l":r 1063. - Bifall till anhållan från staclsfullmiiktigcs i 
Stockholm beredningsutskotts l i vsmcdelskommission om en 
månaels upp;,okov från krigstjänstgöringen för skepparen 
Y ii rnpli ktige n :r F 196 47/08 Andersson. 
:X :r 1064. - SkriYclsc från bcfä lh Hvaren för Växjö rull 
föringsområde n :r 15 angående hemförlovning för värn
pliktige n :r F 509 62/07 Aström föranleder ingen åtgä rd. 
N :r 1065.- Anhållan från Tengelins Vågfabrik, Stockholn1. 
om frikallelse fr ån krigstjänstgöring för i dess tjänst· an 
ställde ' ' ärnpli ktige n :r F 11 233/11 Nyström. 
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K :r 1066 - Anhållan från Yärnpliktigc n:r l' 517 4-
1
,. 11 l" . 

·l os . J grrn om c r to blialles två månaders uppskov. 
N:r 1067. - Avslag å anhållan f rån värnpliktige ll:r p 
1580 45/05 Svensson om dito. 
~:r 1068. - Bifall till anhåll on från värnplik1 i g<• w r p 
141 :1.0,96 Fahlström om dito. 
.'J :r 1069. - Bestämmelser angående förbrukning a 1· . mu~i.tion för övningsändamål å kustfästningarna och k:~~: 
posrtroncrna. 
N:r 1070.-::- _Villkorligt bifall till anhållall från l än~lasa
rcttet 1 H alsrngborg om frikall else från krigstjänstoik• . 
för därstädos tjänstgörande läkaren doktor Joharr _;.r·1

1

:

1

g J . . ., . .. " " l( (' 11 . .\1 _.1 1071. - i::>Jokadctten Agren entledigas från sin nm.;1ä ll-
mn~ v1d marinens kadettkår på därom ay målsmOln gjo rd 
ansokan . 
N :r :1.073. - Bifall ti ll anhåll an från värnplikti gt> n :r F 
1248 45/08 Brandt om sex m ånaders uppskov mrd fullo·ö-l . o 

" 1·am r a Y sm nu pagåendo krigstjänstgöring. 
1\:r 1074. - Avslag å anhållan från värnp liktige n: r F 5 
~~3;11 Lind om frikallelse från krigstjänstgöring. 
1\ :r :1.078. - För pansarbåen Tapperheten avsedd torperl
uppbördsman från Karlskrona station skall beordra s aYrr~a 
till Stockh olrn den :1.3 dennes. 
~ : r 1079. - Bifall till anhållan från kaptenen å ång:m' n 
Gdlc om frikallelse från krigstjänstgöring för å ån~Hr<•n 
anställd e maskinisten värnpliktige n:r F 23 242/08 Ilam
marström 
:\: r 1080. - Avslag å anhållan från värnpliktio·c J \:l' F 
494 60/:1.3 Wickman om dito. " 
X:r 1081. - Anhållan från värnpliktige n:r F 404 1:2:), 00 
Ahlbom om el i to bifalles tillsvidarp 
~:r :1.082. - Anhållan från Yärnpl.iktige n :r F 294 1:Z.:i!l8 
Ah lborn om dito bifalles till sYiclare. 
~:r 1083. -Anhållan från vissa Yämpliktiga att under nu 
anbefalld mobilisering bliYa konstituerade såsom l äka rl' <11' 
underlöjtnants tjänstlograd föranlPder icke till ni\gon Yi
da re åtgärd. 
X :r :1.084. - Anhållan fr ån rt>de riaktigebolaget Svea Stock
holrn om dito för vissa i dess tjänst anställda värnplikti ga 
maskinister bifalles hå månaders uppskoY från och tll<'d 
den 12 dennes för två. 
~ :r 1085. - Underlöjtnanten Agrcn skall don 1~ <knnes 
;wgå fr ån torpPdkryssnren OrnPn m. m. 

sept. 
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)) 
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11. 
~ :r 1087. - AYslag å anhållan från värnpliktige n:r F 3Ci7 
2/:1.:1. Håkansson om fril.;:allelsc från krigstjänstgöring . 

12. 
:;.; :r 1087 b. - Andring av vissa officerskommendcringar. 
;;- :r 1089. - Avsla g å anhållan från Yärnpliktige n:r l'' 
2982 45/:1.4 Mälström om uppsko1' wed inställelse till krigs-

)) 

tjänstgöring . 
X :r 1090. - Bifall till anhålla n från S1'0a ingenjörkå r om 
förlängd bcfrielsr• från krigstjänst föt· virl kåren anställde 
yärnpliktig<' n:r }i' :1.39 45/12 Lunstodt. 

)) 

X:r 1091. - A1'sla g å anhåll an från Yärnp liktige n :r T<' 5 
46/04 Palm r ont tjäJt sUccliglwt friln nu pågående krigs-
t jänst. 
:\ :r 1092. - A Yslag å anhållan f rån Yärnpliktigr Rosensson 
om frikallelse från kirgstjänstgöring. 
~ :r :1.09 :3 . - AYslag å anhållan från Yärnpliktigc n:r )i' :~17 )) 

1:1./12 Svensson om dito. 
:\:r :1.094. - AYslag å anhål lan fr ån Yärnpl iktigt' n:r 29 
224/13 LunclqYist om dito. 
1\:r 1095. - AYslag å anhållan från Yärnpliktige n:r 543 
~ ;04 S1'anberg om 46 dagars tjänstledighet. 

)) 
;\:r 1096. - Avslag å anhållan från värnpliktig<' n: r F 
269 :ll/11 om frikaJlplse från krigstjänstgöring. 

:14 . ); :r 1099. - Anhållan från rese rvund erlöjtnanten !i. berg om 
tillstånd att idka utrikes sjöfart eller att bliva inkallad till 
tjänstgöring Y id flottan bi f a llcs i ck<' vad t j änstletl i glwtcn 
beträffar. 

,, l\:r :1.100. - Anhållan från Sabbatsbergs sj ukhus, Stock-
holrn om. frikalle lse fr ån krigstjänstgö ring för övl'rmaski
nisten därstädes Yärnplikti ge n :r F tOO 28/00 Sved m;~ n bi -
fallos tills,-idare. 

>> S :r HOl. - Anhållan från unclPrlöjtn an ten Ekelund olll 
kommendPring till Tekniska högskolan föranleder ick<' för 
nänaranrlo till n :lgon åtgärd. 

15. X :r 1:1.02. - Konstituerade und<'rlöjtnanten Andersson skall 
från och m ed elen 19 dennes tjänstgöra ombord å j,1gnren 
Munin i ställd för insjuknade löjtnanten F lory. 

>> l\:r 11.03. - Anhållan från Boxholms Aktiebolag Ol\1 fri 
kallelse· från krigstjänstgöring för två i dess tjänst an
ställda y(irnpliktiga bifalles tillsvidare. 
N :r 1105. - TYPnne off icerare och P n civi lmilitär stälLtS 
till Station sbdälhava rens i Stockholtn förfogand l' 11mlC'1" 
Yiss tid för utförnmk aY särskilt uppdrag i Marstrand. 
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~:r 1107. - KaptC'n cn 111 . m . H cicknst.am skall 1·ar:1 <ld.i u
tant hos H. E. H. IlC'rtigen <ll. Södermnnlancl. 
~:r 1.108. - T\ a ptC'nC'n ·wahlman åtC'rgår till sin onli 1111 ri c 
tjänstgöring 1·irl marinfönnitningen från och nwrl (],, 11 :21 
dennes m. m. · 

~:r 111 :!. - Faststä ll 0l sC' <1 l" >>Exe rci srC'glcmentp [ör flo[
t~n (E. R.) VT, Hanelvape n och landstigning (l-1. E. lt.). 
:\ :r 1113. Flottan stationstjänst tilldelack ick0 VfiJWn!"ö rn 
skrivbiträden och militärnrl)(•tare skola imyckn till tj[inst
göring den 16 oktober 19H i stället för den 1 apri l 191G 
~:r 11H. - Anhållan från riksbankens scdeltryckl' ri 01,; 
ijänstledighet undC'I" två månader för i dess tjiinst anstli ll 
,[e värnpliktige n : r F 1074 45108 Ahlberg bifalles tillsYilla re. 
X:r 1115.- Anhållan från ,-ärnpliktige n:r F 1:!3 4fi 07 
Magnusson om rlito bifalks. 
~:r 1116. - Avslag å anhållan från Yärnpliktig<' n:r ]i' 

6 233/10 Eristoffc rsson om frikallelse från krigslj iin;;tgö
ring. 

_0i :r 1.117. -Anlag å anhållan :f r ån värnpliktige !).f:! /4 
A. K. SvPnsson om t rP 111åna ckrs tjänstledighet. 
1'\:r 1:118. - Anhållan från Sunclbyb<'rgs. transportholng 
Löfst röm & Linrlqvi st 0111 SC'X veckors tjänstlecl iglwt fi)r i 
dess tjänst anställclt' Yärnpliktige n:r F 107 46{18 C' >ll"l"nn 
bifaliPs. 

>> X: r 1119.- Bifall li ll anhållan från VarYschefcn i S! oc k
holm att få disponera vissa av sjökartPI'<' rkets 1\ ngsluJ><ll" . 
l\:r 1120. - U. M. Konungen s sk l"ivelsP till marim'n s hdä l 
och unelerbefäl skall bringa s till denna personn 1>' k;inne
clom. 

18. K: r 11 21. - In nC'V>I nHH.l<' ;'\r antagna rC'servrylliccr"n spi
ranter skola oberoC'ncle <W om de äro inkallade s8so111 ,·iirn
pliktiga beorclas att ck n l instundande oktober j n stä IL! ,i g 
il Karlskron a station för genomgåenrlE' ay föreskri wn dt
i\ rig mi l itä rutbilclningsku rs rn. m. 
.:\T :r 1122. - Uppdrag åi. vi ssa mi li tära bdälhanlrP <ill un· 
dPr tiden :!0-26 dC' nn C's bPvilja tjänstkelighot för vi~"t 
dem undPrl~rrlanrlC' värnpliktiga . 

Hl. K :r 1124. - Fa ststäl lelse a,· änclracl lydelse fl p:. o. n:r 
1069/1914 punkt B IT. 

18. N:r 1125. - SkriveJsC' nwrl försbg från marinöverdirek
tören att marinclirektörc'n >W 2:a gr . m. m. Runclgrr'n m[lttc. 
utan hinder E\' föJ"C' SkriftN i g. o. n:r 4?0/1914 k omnll'n
dcra s att från och mod dC'n l instundande oktollt'r tills· 
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vida re uppehålla befattning såsom chef för ingenjö rLkpa r
temcntet Yid flottan s varv i Stockholm. föranleder till in gen 
åtgärd. 

18. X:r 1128.- Bifall till anhållan från kommendantell i Vax
holms och Oscar-Frcdriksborgs fästning att utan hinri or 
:w bestämmelserna i reglemente för marinon del. III § 
306 : 6 få unrler nu rådanek belägringstillstånd uppehåll>! 
sig i närheten av fästningsförsvarsområde för vissa ända
mål. 

» N :r 1129. - Anhållan från Söclortelje staels drätselkam
mare om. uppskov med krigstjänstgöring för vid stadon s 
olektricitetswrk anstä llda två värnpliktiga maskini ster 
bifnlles hå månaders uppsko1·. 

» N :r 1130. - Anlag å anhållan från 84 värnpilktiga >l v Jl.
klasson tjänstgö rande å Göteborgsavdelningen att bliva 
förfångade från denna tjän stgöring. 

>> N:r 1131. - Avslag å anhållan från skeppsredare Ahlner 
om frikallelse från krigstjänstgöring för fyra i hans tjänst 
anstä llda värnpliktiga. 

>> N :r 1132. - .th slag å anhållan från värnpliktige n: r F 
271 30/12 Dahlberg om dito. 

19. :N:r 1134. -Marinläkaren aY 2:a gr. Hultgren sk >l ll f rån 
och med dPn 21 denn es tjänstgöra som divisionsläka rt' i 
clivi sionschdens för kustflottans Il. divisions stab , tillika 
fartygsläkare å pansarbåtC'n Äran, i stället för marinlä
karen av 2:a gr. Kallin. 

>> :N :r 1135. - An hållan från rektom vid Växjö hög n' all
männa läro verk om frikallelse från krigstjänstgöring för 
Yärnpliktigo lärovorksadj unkton Gaddo bifalles tillsvida re. 
N :r 1136. - stationsplace ring av vissa marinunrlcrin tC'n
clenter. 

>> N:r 1137.- AYslag å anhållan från värnpliktige n:r Jl' 206 
53/j O Borgström om frikallelse från krigstjänstgör i ng·. 

:N :r 1138. - Avslag å anhållan från konstituerade under
officersko rpralen U. Almgren om dito. 

>> N :r 1139. - AYslag å anhållan från Aktiebolaget Stock
holms ma cc a ronifabrik, Sundbyberg, om dito för i el C' ss 
tjänst anställde värnpliktige n:r F 34 46/12 Hellström. 

>> N :r 1140. - Avslag å anhållan från värnpliktige n: r 339 
29/04 Dergendahl om dito. 

>> N:r 1141.- Avslag å anhållan från värnpliktige n:t· F 3-13 
69/09 Sandborg om dito uneler två månader. 
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); :r 1142. - Anhållan fn1n Yiimpliktigc n:r F Hl ~11() 1 
Wihlborg 01u ledighet från krigstjänstPn uneler tirL·n ~ 1· 
;;eptf'mbcr-·:!0 okiolwr innPYarande år bif~llrs . 

S:r 1146. - r\n hä llan fr!'tn clrätselkamtn>lrc'n i Ange•lltolJn 

om frikalle !se från krigstjänsten för Yärnplik ti f!: P mon lö

n· n Carlsson bifalles till~vidare. 

X:r 1147. - · Anbållan från Aktiebolaget Ohm<ln;;k,t h·to·e 
,·irt om rn månads uppsko1· nwd insHillelse vid mo hi;i:;: 

ring för trenn e' i drss tjiinst <Inställda Yärnpliktiga biLtiks 

ti ll drn 8 nästkommande oUobcr 
:\:r 1J48. - Anhållan från firman F. Cedervall !-\r i ner 

Göteborg, om frikallelse från krigstjänstgöring fiir i eks~ 
tjänst anställde värnpliktige n: r F 21 207/05 S1·cnsson hi
falks två månaders uppskoY. 
X:r 1149. - 'Värnpliktiga . vilka äro inskrivna Yid li<IYig-a

tionsskola eller ä ro anmäld a till inträde i naviga tionssko
las sjökaptens- och l:a maskinistklasser skola b cmfiirlm·as 

lll. m . 
)J :r 1150. -Vissa Yärnpliktiga för fyllande av g en om !H· m

förlovning elkr på annat sätt Yicl marinen uppkonmwn 
personalbrist skol a inkallas m. m. 
X :r 1152. - MnrinintcnclPnten a Y 2 :a gr. Desthon ,-ka ll 
uneler clPn 26 dennes ställas till stationsbefälhantn'ns i 

Karlskrona förfogande för särskilt uppdrag. 

~:r 1153. - Anhållan från Kungl. :Maj :ts beLlllni ngsha

vancle i Stockholms län om ytterligare uppskov fr ån krigs
lj änstgöring för polismannen i Råsund a Yärnpl iktige· n :r 

F 1091 28/09 ,·on Porat bifalles tillsvidare un(l<'l' en tnå

nacls tid 

~:r 1154. - Anh:'tllan från Yärnpliktigc n:r F 1360 4.) ()7 

Ohlsson att om 1907 års kl. i framtiden blir ink :dlnd. 

måtte på grund av vissa omständigheter få i nstiilLt sig 
40 dagar senar e än dc övriga föranleder ick e till tt:tg-on 

vidare å gärd. 

N :r 1155. -Avslag å anhållan från 54 värnpliktiga tjiinst

görancle å pansarbåten Svea om frikallelse från krigstjänst
g-i.)r i 11 g·_ 

N:r 1156. - AYslag å anhållan från fru E. H. S. Karl sson, 

Kalmar, om dito för hennes man värnpliktige n:r F 433 

1.7/05 Karlsson. 

~:r 1157. - Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F :J92 

17/04 Oederqvist om dito. 
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:2:2 . :\ :r 1j58. - Bifall till anhållan f rån värnplild.ige n:r F 
5j 2 60/03 IV retbl ad om två mån ad ers tj änstlecl i g het. 
X:r 1159. - Anh:'\ll~n från värnpliktige n:r F 45i11 Klacs

son om uppskov tn<'d krigstjänstgöring bifalles iill s1· irlare. 

>> X :r 1160. - :\1arinHikaren av 2:a gr. i flottan s n'sc rY Dal
sjö skall med denna dag avgå från sin komnwntlNing i 

Karl sk rona fästning. 
23. N :r 1161. - An el ringa r av vissa offiCl'rsko Jn men<i<' ringn r. 

X: r 1162. Anhållan f rån positionsbdällUJI·nren i fårösunrl 

om e rsättning för b1ptcncn IN ahhna n fö ra n kel c' r l' .i någon 

vidare åtgärd. 
>> ~ : r 1165.- Res<'l'vunderlöjnanten M.)'l'c'n ska ll i ölä ll et för 

reservlöjtnanten Thorrnan från och nwd elen 2ii dennes 

tjänstgöra vid V~xholms kustartiilPrirl'gcrnentc Jrl. 111. 

>> X:r 1166.- Anhållan från f. el. rcsnunderlöjtnantl' n Svens

son om ti llstånd att idka utrikes sjöfart föranl ede r t ill 
ingen åtgärd, enär sökanden erhållit avsl.;:ccl den 31 okto

ber 1913. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)J :r 1j 67 . - Bifall till anhållan h ån rescrvundndöjtnan

ten Atterling om tillstånd att idka utrikes sjöfm·t uneler 
ticlen 1 oktobPr 1914-31 jnnuari 1915. 
)J :r 1168. - Bifall t ill anhållan från värnpliktige korp

ralen n:r F 1072 45/1:2 Nordin om tjänstleclighrt under 
ticlen 27 septcember-31 oktober 1914. 
N :r H70. - Anhåll~n från värnpliktige n:r F 14 203/11 

Olsso n om frik allelse från krigstjänstgöring fö ranleder 
med anledning av g. o. n:r :JH!l/1914 t ill ingen vidare åt
gärd. 
N:r j171. - A.nhållan från värnpliktige n:r F 44 207/11 
Andersson om dito föranleder dito . 
)J :r 1172. - Anhållan från värnpliktige n :r F 78 :214,'11 von 

Porat om dito föranl eder dito. 
~:r 1173. - Anhållan från värnpliktige underoffi cerskorp

ralen n:r F 302 207/09 Lundgren om dito föranlPcler dito. 
)[:r 1174. -Anhållan från värnpliktige n :r F 23 233/0G 

L arsson om dito föranleder dito. 
N:r 1175. - Avslag å anhållan från värnpliktige n:r :B' 
28 60/09 Thunström om uppskov med krigstjänstgöring. 

)J :r 1176. - Anhållan från värnplitigc n :r F 449 21/1.0 Al

forn om frikallelse från krigstjänstgöring bifa li es tills
vidare. 
N :r 1177. - Anhållan från Yärnpliktige n :r F 61.6 28/0ö 
PettPrsson om dito bi f a llr?s tillsviclarP. 
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Sept. 23. X:r 1178. - Anhållan från Yärnpliktig·e n:r F ;}fil ! 17 ·0l 
Ohlsson om dito bifalle s tillsvidare. 

>> N:r 1179. - Anhållan f rån värnpliktige n:r F 189 46/0g 
Melander om dito bifalles tjänstledighet under hösth' rnli
aen vid tekniska högskolan. 

» l\' :r 1180. - Höstterminen vid sjökrigsskolan ska 1l t ,lg a si 11 
Lörjan elen 19 instundande oktober rn. m . 

» N :r 1181. - Kaptenerna I~jungqvist och von Fia mi t ' Htnt 
marinintendenten av 2:a gr. Ekman ställas till stations
befälhavarens i Stockholm förfogande i Marstra ml fii r nu
tagning av skeppsgossar under den 30 dennes och <'Wntu
cllt den 1 därpå följande oktober. 

>> N:r 1185. - AYslag å anhållan från värnplikti g-t' n :r F 
1989 45/09 K or gren om frikallelse från krigstjänstgiiri ng. 

)) N:r 1186. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r ]<' 

274 28/09 Bergman om dito. 
» N:r 1187. - Avslag å anhållan från värnplikti g·<' n :r F 

1771 45/10 Ahlund om dito. 

24. N :r 1188. - Avslag å anhållan från rederiakt iebolaget 
Sverige, Stockholm, om dito för i dess tjänst an ~tä llclc 

värnpliktige n :r F 123 233/04 I,indberg. 
K :r 1189. - A vs lag å anhållan från värnpliktig <' n :r F 
1055 28/09 Stranberg om dito. 

>> N :r 1190. - Avslag å anhållan från värnpliktige n: r F 
941 28/07 W en del om dito. 

>> K:r 1191.- Avslag å anh ållan från Teng·elins Yåghbrik, 
Stockholm. om dito för i dess tjänst anställde Yärnpliktigo 
n:r F 11 233/11 Nyström. 

>> >> N :r 1192. - Anhållan från Aktiebolaget Ad. F . Uillman, 
Stugsuncl, om dito under tiden 19 september-30 novrmbcr 
1914 för tvenne i dess tjänst anställda värnpliktign bi
falles två månaders upp skov för värnpliktige n :r F 7 :!:)8.04 
Lindgren. 

>> >> N :r 1193. - Avslag å anhållan från värnpliktig<' n: r F 
75 207/03 Jönsson om frikallelse från krigstjänstgiir ing. 

» » N :r 1194. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 430 
10/05 Palm om dito. 

>> » N :r 1195. - Avslag å anhållan från änkan A. Karlsson, 
Göteborg, om dito för sin son värnpliktige n :r F 155 :213/13 
Karlsson-I-Iellstra n d. 

25. N:r 1197. - Vissa best ämm elser för inkallande <1 1. ,- }irn
pli ktiga läkare till tjänstgöring. 
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25. N :r 1198. - Marinen tillhör ande personer vilka med an

ledning av franska Presidentens besök blivit tilldelade me

daljer fä bära dessa. 
>> K :r 1200. - Vissa resenunderlöjtnanter skola efter av

slutad repetitionsövning tills vidare under nu anbefalld. 

mobilisering tjänstgöra i nu innehavande befattningar. 

)) 

)) 

)) 

)) 

N :r 1201. - Anhållan frän Svenska Sockerfabriksaktiebo

laget om frikallelse från krigstjänstgöring under tiden 

10 oktober-31 december innevarande år för i dess tjänst 

anställde värnpliktige n :r 926 Larsson bifalles tillsvidare. 

1202. - Villkorligt bifall till anhållan från korpralen 

Yid 3. matroskompaniet n:r 454 Isaosson om befrielse från 

övertjänstgöring efter anställningens utgång den 30 

dennes. 
K :r 1203. - Anhållan från värnpliktige n :r F 18 5/08 F röjd 

om frikallelse från k rigst jänstgöring. 

K :r 1204. - Anhållan från Strängnäs Nya RederiaktietJo

lag om dito för i dess tjänst anställde värnpliktige n:r 

:F 41 233/08 Stjcrnqvist bifalles två månaders öJppskov. 

K:r 1205. Andring i tjänstgöring för vissa marinin-

tendentcr. 
» N :r 1206. - Avslag å anhållan fr ån firman G. & L. 

Beijer om frikallelse från krigstjänstgöring för i dess 

tjänst anstä llde värnpliktige 11 :r 899 Källström. 

» N:r 1207. - Anhållan från Alctiebol~.get Bröderna Kess

ler om dito för 15 i dess tjänst anställda värnpliktiga 

bifalles beträffande 11 :r F 113 45/13 Kosder till den 31 

december 1914. 

» » N :r 1208. - Bifall till anhållan hån reservlöjtnanten 

Hamm arberg om hemförlovning efter avslutad repeti

tiomöYning elen 30 dennes. 

26. K :r 1209. - Vissa officcrskommenderingar. 

» K :r 1212. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r F 

142 45/10 Kla sen om tjänstledighet under ticlen '26 sep

t embcr-31 oktober 1914. 

» , N :r 1213. - stationsplacering av reservunderlöjtnanter 

och extr a mariningenjörer . 

» 28. N :r 1215. - Vissa bestämmelser att lända till efterrät-

telse Yid H. M. Konungens besök å Alvsborgs fästning 

och Göteborgsavdelningen den 2 instundande oktober. 

» N :r 1216. - Vissa ny befordrade reservunderlöjtnantei' 

inkallas till tjänstgöring m. m. 
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29. K:r 1:Z17. 
densteckcn. 

Tillstånd för officer att bära utländ,kt or-

28. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

N :r j 218. - Avslag å anhiHlan från reservunderlöjt nan

ten Wöhlcr om tillstånd att få idka utrikes ~jöf.nt. 

K :r 1219. - A v slag å anmälan från vissa i Stockholm 

stations exercisskola tjänstgörande värnpliktiga sj ökapte~ 

ner och styrmän om frik>lllelsc från krigstj änstgöri n 0· 

~~:r 12:ZO. - Avslag å anhållan från Götcboro·s 1/a_ •. 
b L fll-

garnspinncriaktiebolag cm dito föt· i dess tjän st anställ-

de värnpliktige n:r F 830 28/03 Andersson. 

::f :r 1221. - Avslag å anhållan för värnpliktige n :r F 
228 3/09 Thege om dito. 

X :r 1222. - Bifall till anhållan från värnpliktige n: r p 
103 54/99 Eriksson om dito. 

K :r 123. - Avslag å anhållan från .Angfartygs,lktiebo

laget Tirfing om dito för i dess tjänst anställde väm0lik-

tige n :r F 113 207/08 Johansson. • 

::f:r 1224. - Vissa bestämmelser angående tjänstlr'rli~~h0ts 
bcvilj ande åt uncle1· nu vidtagen mobilisering tj änst~tGr 'ln
de värnpliktiga. 

29. ~:r 1225. - Vissa officerare kommenderas å pansarh:iteu 

Odon, Göta och Tapperheten. 

>> N :r 1226. - :Marindirektören av l. gr. m. m. Engströ:ns 

tjänstgöring såsom chef för ingenjördepartementl't Yicl 

flottans station i Stockholm skall upphöra med elen 30 

dennes m. m. 

>> N :r 1228. - Anhållan från värnpliktige n :r F 409 11/09 

Gustafsson orn frikallelse från krigstjänstgöring föra nle

der med anledning av g. o. 300 H /1914 icke till n~tgon 
vidare åtgärd. 

>> J\ :r 1229. ·- Anhållan från värnpliktige n :r F 519 14.09 

Andersson om dito föranleder dito. 

>> N :r 1230. - Anhållan från värnpliktige H. Ada msson 

om dito föranleder dito. 

>> N:r 1231. -Anhållan från värnpliktige n:r F 1004 45;09 

Svensson om dito föranleder dito. 

>> ~:r 1:Z32. - Anhållan från vämpliktige n :r :B' 'J:) ;;, (19 

Andersson om dito föranleder dito. 

>> J\ :r 1233. - Anhållan från värnpliktige n :r F 251 141 O 

P ettersson om dito föranleder dito. 

>> K :r 1234. - Anhållan från värnpliktige korpralen n·r Je 

515 53!08 Andersson om dito föranleder dito. 

sept. 29. 
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N :r 1235. - Anhållan från värnpliktige n :r F 32:3 10109 

Olsson om dito föranleder dito. 

N :r j 236. - Anhållan från värnpliktige n :r F 45 46/13 

Skogluncl om dito föranleder dito. 

K :r 1237. - Anhållan från värnpiktige n :r F 177 67/08 

Sundelin om dito föranleder dito. 

N :r 1238. - Anhällan fr ån värnpliktige n :r F 227 10;13 

Wetxcll om dito föranleder dito. 

N :r 1239. - Anh~illan från värnpliktige n :r }' 230 54108 

K ordlund om dito föranleder dito. 

N :r 1240. - Anhållan från Byggnadsaktiebolaget Con

tractor Stockholm om ytterligare uppskoY med inställelse 

til krigstjänstgöring för i dess tjänst anställde värnplik

tige n:r F 226 19/97 Svensson bifalles tillsvidare. 

N :r 1241. - 'Villkorligt bifall med hänYisning till g. o. 

1197/14 til anhållan från värnpliktige n:r F 423 5/08 Kul

ncff om frikallelse från krigstjänstgöring. 

N :r 1243. - Kommendörkaptenen av l: a gr. m. m. Lan

norstierna skall från och med den l1 instundande oktober 

återinträda i tjänstgöring såsom avdelningschef i marin

förvaltningen m. m. 
N :r 1244. - Unelerlöjtnanten i flottans reserv Pettersson 

skall med den 30 dennes avgå från nu innehavande tjänst

göring å flottans varv i. Stockholm samt hemförlovas. 

N :r 1245. - Tillägg till genom nådigt brev elen 4 dennes 

utfärdade föreskrifter angående bland annat vissa uni

formsperscclla r s bärande av besättning ti.llhörande motor

båt, som frivilligt ställts till marinens förfogande. 

N :r 1246. - Anhållan från värnpliktige n :r F 13 75/09 

Nilsson om frikallelse från krigstjänstgöring bifalles tills

vidare. 
N :r 1250. - stationsplacering av under löjtnanter. 

N :r 1252. - Anhållan från värnpliktige n:r F 89 15/13 

Sandberg om frikallelse från krigstjänstgöring föranleder 

med anledning av g. o. n :r 300 H l 1914 icke till någon 

vidare åtgärd. 
N:r 1253. - Anhållan från värnpliktige n:r F 312 2112 

Håkansson om dito föranleder dito. 

N :r 1254. - Anhållan från värnpliktige n:r F 176 10/12 

Ström om dito föranleder dito. 

N :r 1255. - Anhållan från värnpliktige korpralen n :r F 

189 46/09 Melancler om tj änstlcclighet uneler tiden 1 okto

ber-31 december 1914 bifalles till den 21 nästkommande 

december. 
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N :r 1256. - Anhållan från Slakteribolao·et i Stockhr,Jn 
å o d . . " . . 1 o111 

tv mana ers uppskov med mkallelse till kno·stJänstry" · b · bur1ng 
för två i dess tjänst anställda Yärnpliktiga bifalles hö <><t · 
till 14 dagar. "' 

1
U-

K:r _12~7. - ~Yslag å an~ållan från värnpliktige n:r F 
8~ 243113 Freclnksson om f n kallelse från krigstjänstgiirin 
J\ :r 1258. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r p a:g 
55/11 Sanclqvist om dito. 
N :r 1259. - Avslag å anhållan från Yärnpliktige n :r F 591) 
45/12 H j ertsted t om di to. 
K :r 1260. - Anhållan från Yärnpli ktige n: r F 401 1:! 07 
Mattsson om dito bifalles en månaels uppskov. 

2. N:r 1288. - Avsl~g å anhållan från Aktiebolaget \'iic;tcr
viks .Elektric_itcts,·erk om frikallelse från krigstjänstgöring 
for 1 dess tJanst anställde Yärnpliktige n:r F 226 :!5'08 
Svensson. 

)} 

)} 

)} 

K:r 1289. - Bifall till anhållan från vämpliktigc n: r F 
14 75/09 Borgström om dito. 
N:r 1290. - Bifall till anhå llan från värnpliktige Jt:l' F 
205 53/10 Klang om dito. 
K:r 1291. - Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 
2162 45/04 Andersson om dito. 

1. N:r 1292.- Vissa bestämmelser med anledning av skt•p ps
gossckårens i Marstranels förläggning till Karlshona sta
tion fr ån och med börj an av läsåret 1914-1915 tills,·irlare. 

3. N :r 1293. - Sjökartewrkcts tillgängliga håtmatericl må 
Yicl inträffande behov disponeras av van·schefen Yid flot
tans station i Stockholm efter för varje fall med chefen 
för sjökarteverket träffad överenskommelse m. m. 

" N:r 1294. - Mariningenjören av 2:a gr. Göransson ~kall 

från och med den 5 dennes tjänstgöra vid flottans ya,.,, i 
Stockholm för deltagande i 'klarg·öringsarbetena å pan~ar· 

båten Tapperheten. 
" K :r 1295. - Kommendering av vissa reservunclerlöj tna11te r 

till tjänstgöring i Alvsborgs fästning från och med dPn 7 

dennes och tillsvidare under en anbefalld mobilisering. 
" N :r 1296. - Bifall till anhållan från rese rvlöjtnanten ('a r

lan der om tjänstledighet under tiden den 26 septeruber-
19 november 1914. 

5. N :r 1297. - Anhållan från värnpliktige Svensson om fri
kallelse från krigstjänstgöring föranleder på gru nd nv 
g. o. n:r 300 H / 1914 icke till någon vidare åtgärd. 

Okt. 
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5. N :r 1298. - Vid Hörningsholms kustposition tjänstgörande 
marinläkare skall under tiden 10 oktober-30 november 
innevarande år jämväl bestrida läkarvården vid till kust
position förlagda skyddstrupper från Södermanlands rege
mente. 

» K :r 1299. - Såsom biträdande läkare å l: a klass p:Insar
båtar och pansarkryssaren Fylgia kommenderade värnplik
tiga läka re må från och med den 10 dennes avpolletteras 
och tillsvidare beviljas t j änstlcdighet m. m. 

» N :r 1300. - Besättningslistan å i lokal-styrka ingående 
1:a klass torpedbåt, som ej är divisionsbåt skall från och 
med den 10 dennes minskas med 1 underofficcrskorpral, 
styrmaiL 

» N :r 1301. - Anhållan från Kampenfors Aktiebolag U dele
valla om frikallelse tillsvidare från krigstjänstgöring för~ 
arrleder på grund av g. o. n:r 300 H /1914 icke till någon 
vidare åtgärd. 

» N :r 1303. - Anhållan från reser vlöjtnanten n ang-~fel~ 

chior om tillstånd att under tre år från och med den 1 
september 1914 få idka utrikes sjöfart bifalles till den 31 
augusti 1915. 

» K:r 1304.- Avslag å anl1ållan från värnplikt ige n:r F 5 
204/13 Pettersson om frikallelse från krigstjänstgöring. 

>> N :r 1305. - Bifall till anhållan från t. f. lasarettsläkaren 
i Umeå om två månaders uppskov med krigstjänstgöring 
för vid lasarettet anställde maskinisten värnpliktige n :r 
F 317 69/04 Sandberg. 

» N :r 1306. - Avslag å anhållan från Borgholms Maltfabrik 
och kvarn om frikallelse från krigstjänstgöring för i dess 
tjänst anställde värnpliktige n:r F 399 18/05 Franzen. 
N :r 1307. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 14 
32/11 Olsson och F 23 32/12 Karlsson: om tjänstledighet till 
och med den 28 februari 1915. 

» K :r 1.308. - Anhållan från Allmänna Elek t riska Aktie~ 

bolaget Västerås om uppskov med krigstjänstgö ring för 
vi.ssa i dess tjänst anställda vämpliktiga bifall es tillsvi
dare för n :r F 513 53/07 Bcrgkvist. 

6. N :r 1310. - Vid Karlskrona stad& polis och brandkårer 
anställda värnpliktiga beviljas uppskov med inställelse till 
krigstjänstgöring så läng·e Karl skrona fästning ä r mobili
serad m. m. 

» N :r 1311. - Löjtnanten Lindbohm skall vara extra elev 
under andra arbetsåret av lärokursen 1913-1915 vid krigs
högskolan. 
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6. J\ :r 1312. - Anhållan från värnpliktige n :r F 11.j() ~ -5 
08 

Allven om frikallPise från krigs_tjä~stgöri~g _förn nh,,Jt,1. På 
gru nd a y g. o. n :r 300 H t1914 trll mgen atgarJ. 

>> N:r 1313. - Anhållan från Yärnpliktigc n: r F :2fl(i 0-iOg 
om dito föranleder dito. 

>> N:r 1314. - Bifall till anh ållan från värnpliktig<' n :r p 
1464 45/10 Hallström om 14 dagars tjänstledighet. 

N :r 1315. - Bcm~' ndigande för chefen för kustartilln ict 
att komm end PJ'a kaptenen :Jf a linberg att över\'<11' " ]J röv
ni ng av eldledningsinstrument å Älvsborgs fäst ninl!·. 

>> N :r 1316. - Bifall till anhållan från Göteborg <; n~· n Ycrk
stadsakticbolag om frikall else från krigstjänstgör in l! för i 
dess tjänst anställde \'lirnpliktige H. E. Nyberg. 

7. Anhållan från Wahlqvistska Klädesfabriken Sdg;;!n 0 111 
två månaders tjänstledigbet för i dess tjänst an~!~illcle 
värnpliktige n :r F 137 12/12 Wikström föranleclPr pn g ru nd 
av g. o. n:r H /1914 icke till någon vidare åtgä rd. 

>> N :r 1319. - Anhållan från C. Hellberg Häl singlH> rl',· om 
dito för i hans t jänst anstä llde värnpliktige' n: r F 380 
6/05 VahlgrPn föra n leder dito. 

» N :r 1320. - Bestämmelser om vissa värnpliktigas lwmför
lovning m. m . på grund av nådigt beslut elen 1 c]('nne". 

>> N :r 1321. - Anhållan från Aktiebolaget SYenska ).[ptall
verken om frikallel se från krigstjänstgöring för i Jess 
tjänst anställde Yärnpliktigc n :r F 51 53,'09 Kilrl ~>'on bi
falles två månaders tjänstledighet. 

N :r 13~~- - Chefens för marinstaben förslag nngar ndc 
värnpliktiga minmatrosers uttagning och tjänstgö ring 
skall ligga till grund vid utarbetandet av vissA ändringar 
för marinens värnpliktiga gällande bestärnm cl3er. 

>> N :r 1323. - Faststä!IE,lsc av P. M. för H. M. E m11Jllgc ns 

)) 

besök i Karlskrona fästning elen 12 dennes. 

N :r 1324. - Anhållan från Linköpings m agistra t t1! 1l fri· 
kallelse från krigstjänstgöring för polisövcrkonsrapeln 
värnpliktige n :r F 167 134/01 Johansson bifalles tillsvidare. 

9. ~:r 1325. - Bestämmelser angående vissa skeppsgossars 
utbildning till olika yrkesgrenar. 

)) K :r 1326. - Mariningenjörsstipendiaterna Tholl an <k r och 
Erikson skola från och med den 15 dennes och tillsdelare 
uneler nu vidtagen mobilisering tjänstgöra vid flotta ns 
va 1'V i Karlskrona. 
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9. ;\:r 13:27. - Fastställelse a1· ändringar i reg! Pmcnte för 
marinen del L § 35 orh § 168 mom. 3 samt del TII, § 79. 
1\ :r 1331. - I gällande plan för utbildning av ku startill e
riet tillclclacle reserYofficcrsaspiranter må chefen för ku st
artilleriet i enlighet med av kommendanten i E arlsh·ona 
fästning meddelade direktiv under nu vidtagen mobilise
ring vidtaga vissa av fö rh ålland ena påkallade ändringar 
m. m. 

" X: r 132-~. - Vissa best ii mmclser angående stam manskapets 
vid kustartilleriet utbildning unel er nu vidtagen mobilise
rin g m. m. 

>> N :r 1333. - Fastställelse a Y ändring i >> Program för ku st
artillerikaeletts utbildning vid kustartilleriet >> m. m. 

>> K:r 1334. - Vissa bestämmelser om övertjänstgöring för 
värnpliktiga, vi lka Yarit rymda cll c· r undanhållna m. m. 

>> K :r 1335. - Anhållan från Aktiebolaget Diesels Motorer, 
Stockbolm, om förlängd tjänstledighet för i dess tjänst 
anställde maskinisten värnpliktige n:r F 2749 45;08 }J"iJs
son bifalles till och med dem 20 dennes. 

" );:r 1336. -.Bifall till an h åll an från värnpliktige n:r F 
497 38/05 Johansson om en månaels tjänstledighet. 
N :r 1337. - Avslag å anhållan fr ån värnpliktige n :r F 
232 207/12 Falberg om fri kallelse från krigstjänstgöring. 

>> N :r 1338. - A n! ag å anhållan från värnpliktige n :r F 
540 41/12 Björk om dito. 

>> 1\ :r 1341. - Bifall till anhålla n från reservunderlöjtnanten 
Person om tillstånd att idka utrikes sjöfart uneler tiden 
1 november 1914-31 oktober 1915. 

10. N" :r 1342. - Chefen å pansarbåten Tapperheten skall hissa 
sitt befälstecken den 15 dennes m. m. 
N :r 1343. - Avsla g å anhåll<! n från värnpliktige n :r F 
11 241/11 Dillström om en månads tjänstledighet . 
N :r 1344. - Bi f a 11 till anhållan från marinförvaltningen 
om h å månaders tjänstledigbet för värnpliktige n :r F 
339 28/05 Liljevall, an ställd hos firman Carlsson & Öster
berg, Göteborg. 

13. N :r 1346. - Ombyte av officerare vid Fårösuncls kustpo
sition m. m. 

9. N :r 1347. - Besättningslistan för lasarettsfartyget Ver
dancli skall från och med elen 15 dennes minskas med en 
marir1läkarc i flottan s reserv m. m. 

13. N :r 1349. - Ombyte av stabsläkare i högste befälhavarens 
över kustflottans stab m. m. 
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N :r 1350. - An~ållan från A~lmänna Svoenska Elektriska 
Aktiebolaget, Vasterås, om fnkallelse fran krigst jänst.,.·· 
ring för i dess tjänst anställde värnpliktige n:r F 50 1'.27~~
Stern bifalles tills vidare. 

1 

K:r 1350. -Bifall till hemförlovning för 5 mat r. n:r 143 
Carlsson. 

K :r 1351. - AYslag å anhållan f rån P. Christensa n To . ' re-
kow, om dito för sin son värnpliktige n :r F 1'.29 '.212/13 
Christenson. · 
N :r 1352. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 411 
92/01 Petterson om utsträckt tjänstledighet tillsvidare eller 
till nyåret 1915. · 
N:r 1353. - Avslag å anhållan från värnpliktig- r n: r F 
463 12/12 Persson om frikallelse från krigstj änstgöringeu. 
N :r 1354. - Anhållan från länsstyrelsen i Västerås om dito 
för värnpliktige korpralen E. Lindström föranleder ingen 
åtgärd. 
N :r 1355. - Bifall till anhållan från Marinförvaltnin gen 
om förlängt uppskov med inställelse till krigstj änstgö ring 
för värnpliktige n :r :B' 2357 45/06 Dahl berg·, anst älld vid 
Aktiebolaget Diesels Motorer. 
N :r 1356. - Anhållan från värnpliktige A. W. J ohansson 
om frikallelse från krigstjänstgöring föranleder ingen åt
gärd. 
N:r 1357. - Avslag å anhållan från värnpliktige n: r F 
394 12/09 Karlsson om dito. 
N :r 1358. - Avslag å anhållan från värnpliktige n: r F 
20 215/11 Tullberg om dito. 
N:r 1359.- Bifall till anhållan från Befälhavande Amira
len i Karlskrona om intagande i docka 8 dagar av pan
sarbåten Björn. 
N :r 1360. - Anhållan från Förnyade Ängfartygsaktiebo
laget Svenska Leo y d om frikallelse från krigstjänstgöring 
för viss i dess tjänst anställd personal bifalles tillsdelare 
beträffande reservunderlöjtnanterna Kåge och J oh a nnison. 
K :r 1361. - Ombyte av en kommenderad officer å pansar
båten Svea, hemförlovning av två reservunderlöjtnanter. 
K :r 1361. - Bifall till anhållan från värnplildige n :r F 
F 252 54/10 Schantz att under den tid tjänstledighet kan 
jämlikt g. o. n:r 300 H /1914 bliva honom beviljad få vistas 
i Estland. 

» N :r 1364. - Bifall till anhållan från Brännkyrka förs,un
lings fattigvårdsstyrelse om frikallelse från vidare krigs-

Okt. 14. 

)) 

)) 

)) 

15. 

15. 

)) 

17. 

)) 16. 

)) 

)) 

G. O. 1914. - LXXXVII. 

tjänstgöring till årets slut för i dess tjänst anställde värn
pliktige n:r F 441 45/05 öström. 

K :r 1365. - Anhållan från Kraftaktiebolaget G ullspång
Munkfors om frikallelse eller uppskov med inställelse till 
krigstjänstgöring för viss i dess tjänst anställd personal 
bifalles uppskov i två månader för värnpliktige n:r F 900 
45;04 Söclerqvist m. m. 

N :r 1366. - Anhållan från Charkuterifirman Carl Schiitz 
J :r om ytterligare en månads uppskov med inställelse till 
krigstjänstgöring för i dess tjänst anaställde fyra värn
pliktige bifalles till den 19 nästkommande november. 
~:r 1367. - Anhållan från Aktiebolaget P. A .. J anssons 
Charkuterifabrik om dito för viss i dess tjänst anställd 
personal bifalles till elen 12 nästkomrnande llO\'Cmber för 
värnpliktige n:r F 1567 45;07 Kula. 
:i\ :r 1368. - Bifall till anhållan från värnpliktige n:r F 
323 30/13 Fredriksson om t j änstleclighet under tiden 15 okto
ber-15 november 1914. 
N :r 1369. - Anhållan från Förnyade Augfartygsaktiebola
get Götha om frikallelse från krigstjänstgöring för ·i dess 
tjänst anställde värnpliktige n:r F 2 202;08 Backman bi
fallos två månaders uppskov. 
X :r 1370. - Kapton Selander skall under omkring 7 da
gar från och med elen 19 dennes stå till ehofons för marin
sta ben s förfoga n do för särskilt uppdrag. 
K :r 1371. - Anhållan från värnpliktige n :r F 1!541 45/09 
Lundqvist om frikallelse från krigstjänstgöring föranleder 
på grund av g. o. n:r 300 H /1914 till ingen vidare åtgärd. 
~:r 1732. - Anhållan från värnpliktige n :r F 1541 45;09 
Lundborg om dito föranledande dito. 
~:r 1374. -- Unelerlöjtnant Mörner skall från och med den 
19 dennes återgå till tjänstgöring ombord å pansarfarty
get Thule. 
N :r 1375. - Bifnll till anhållan från reservunderlöjtnanten 
Hadelod om tillstånd att icll;:a utrikes sjöfart under t iden 
25 dennos-1/4 1915. 
K :r 1576. - Avslag å anhålhm från v;irnpliktige n :r T<' 
25 214/12 Carlsson om frikallelse från krigstjänstgöring. 
N :r 1377. - Avslag å anhållan från Axel J. Hellberg, Gö
teborg, om dito för i hans tjänst anställde värnpliktige n:r 
F 21 32 /ll Andersson. 
N :r 1378. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 21 
205/11 .T ohansson om dito. 
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16 . ..'\:r 1379. - Avslag å anhållan från värnpliktig-o n: 1• T<' 

2126 45/12 Sandkvist om dito. 

» N:r 1380.- Avslag å anhållan från värnpliktige kustartil
leristen n:r 1474/1. A. K. Kullberg om dito . 

>> K :r 1381. -- Bifall till anhållan f rån Riksbankens S<'tkl
tryekori om två månaders tjänstledighot för därsU:id>•s 1111_ 

ställcle värnpliktige n:r F 101 233;10 Fris. 

17. N :r 1383. - R ese rvlöjtnanten Köhlen skall i ställd för 
resenlöjtnanten Larsson tjänstgöra å torpedkryssan•n 0r
nen m. 111. 

" N:r 1385. - Anhållan från värnpliktige n:r F :2:26 45 '12 
Lundblad om frikalle lse från krigstjänstgöring hibll0s 
uppskov undor hå månader. 

N :r 1388. - Fastställelse av än dr i ng i g. o. n: r 97:i/Hl01 
1110m. l. 

N :r 1389. - Vissa värnpliktige h emförlovas för genom
gåe nde av kurser i navigationsskola. 

» K:r 1390. - Anhållan från värnpliktige n:r F l :287'05 
Andersson om frikallelse eller förlängt uppskov mod keigs
tjänstgöring bifalles två månaders tjänstledighet. 

>> N :r 1391. - Bifall till anhållan frå n Landskansli et, Stock
holm, om två månaders uppskov från krigstjänstgöring för 
polismannen i Råsanda värnpliktige n:r F 1091 28;0\J 1·on 
Porat. 

20. N :r 1395. - Bemyndigande för stationsbefälhava rC'n i 
Stockholm att konstituera en marinunderintendent i flot
tans reserv m. m. 
N :r 1396. - Fastställande av t a beller angivande högsta 
sammanlagda 'antalet korpraler och meniga inom sjö
manskårens olika yrkesgrenar som må 'finnas uneler i\r 
1915 m. m. 

>> K :r 1397. - Marinläkaren av '2:a gr. i flottans resen· _\ n
clcrsson upphör med dagen att tjänstgöra vid Karhkrona 
station. 
N :r 1399. - Bifflll till anhållan fr ån underlöjtnanten i 
flottans reserv om tjänstledighet under ticlen 12 oktolwr-
31 december innevarande år. 
N:r 1400. ·- Framställning från 125 man vid Karlsk rona 
station tjänstgörande värnpliktiga om avlösning fönmle
rler ingen åtgärd. 
N:r 1401. - Avslag å 'mhållan från Yärnpliktigr n:r F 
;)94 9/10 Engberg om frikalle lse från krigstjänstgöring. 
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20. N :r 140:2. - Villkorligt bifall till anhållan från värnplik
tige n :r F 92 56/11 N orincler orr, di to. 

>> N : r 1403. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 
8 46/10 Johansson om clito. 
K :r 1404. - Anhållan från reservunderlöjtnanten Larsson 
om tillstånd att idka utrikes sjöfart tillsvidare bifalles 
under högst två års tid. 

'' K:r 1406. - Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 
140 45/18 Elfström att med a vscende å övningstidens längel 
uneler fredstid bliva likställd m ed icke vapenför värnplik
tig insk riven år 1913. 
K :r 1407. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r F 
1504 4.5/11 Höjer om frikallelse från krigstjänstgöring från 
och med elen l nästkommande november. 

21. N :r 1410. Fastställelse av »För flottans värnpliktiga uneler 
tjänstgöring gällande särskilda före skriften>. 
N :r 1411. - Fastställelse av ändring i >> Reglemente för ut
bildning av flottans manskap » (Skolreglementet) 1910, § 2 
mom. 8. 

>> N :r 1412. - Konst ituerade unclerlöjnanten W inström skall 
f rån och med elen 24 dennes tjänstgöra å pansarbåten Thor 
m. m. 
N :r 1412 b .- Vissa bestämmelser angående konstituerade 
marinintendenten Björns tjänstgöring vid Vaxholms kust
artilleriregemente. 
N :r 1418. - Anhållan från värnpliktige n :r F 481 2/07 
Bauer om hemförlovning från sin kommendering såsom bi
trädande läkare vid Få rösunds kustposition föranleder på 
grund av g. o. n:r 335 H /1914 till ingen åtgärd. 

>> N :r 1414. - Avslag å anhållnn från värnpliktige n:r :F 
343 69/09 Sanclberg om tillfällig frikallelse från krigs
tjänstgöring. 

» N :r 1415. - Anhållan från värnpliktige n:r F 45/07 Berg
ström om frikallelse från krigstjänstgöring föranl eder på 
grund av g. o. n:r 385 H ;1914 till ingen åtgärd. 
N :r 1416.- A\·slag å anhållan från värnpliktige n:r F 59 
207/13 Johansson om dito. 
K :r 1417. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r l~ 

277 30/11 Sandmark om dito. 
>> N :r 1418. - Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 

40 12/11 Andersson om en månaels tjänstledighet. 
N :r 1419. - Avslag i\ anhållan från v[irnpliktigc n:r F 
255 47/11 Sjöberg om h·å månaders tj änstleclighet. 
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Okt. 22. N :r 1422. - Pansarbåten Tapperheten skall från och llled 

den 26 innevarande månad ingå i kustflottan II. diYisi on. 

N :r 1423. - Medgivande för vissa marinen tillhöra nde 

värnpliktiga att under tiden de äro sysselsatta med ar

beten å pansarbåten Sverige vara ,frikallade fr ån in

ställelse till krigstjänstgöring. 
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>> N :r 1.424. - Tillfälliga ändringar i vissa marini n tenelen

ters tjänstgöringar. 

" N :r 1425. - Anhållan från värnpliktige n :r F 618 45/07 

Lindkvist om frikallelse från krigstjänstgöring förank 

der på grund av g. o. n :r 335 H /1914 till ingen åtgärd. 

>> N :r 1426. - Anhållan från Kalkindustriaktiebolaget Philip 

Worsen om dito för i dess tjänst anställde värnplikt io·" 

n:r F 1.078 45/10 Lnrsson föranleder till ingen åtgänl en~; 
homförlovinng redan är anbefalld. 

>> N :r 1427. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 

45 237/11 Andersson om förlängning av tj änstlodighPt. 

>> N :r 1428. -- Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 

1.27 212/13 Strandborg om frikallelse från krigstj änstgö

ring. 
>> N:r 1429. - Bifall till anhållan från värnpliktige 11: r F 

79 214/10 Pettersson om dito. 
22. 
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N:r 1430. - Bifall till anhållan från roservlöjtnanton R. 

H. Thelen om dito vid anbefalld mobilisering m. m. 

N :r 1431. - Anhållan från värnpliktige n :r F 105 7;jl10 

Norrby om dito föranleder på grund av g. o. n :r 835 

II/191.4 till ingen åtgärd. 
N :r 1432. - Fastställelse av ändrad lydelse av § 98 mo m. 

3 i reglemente för marinen del I. 

N :r 1.434. - Miningenjören Hök skall från och mod elen 

26 dennes tills vidare stå till marinförvaltningens förfo

gande för särskilt upp d r ag. 
N:r 1435. - Ombyte av tjänstgöring för vissa marinin

tonclentcr. 
N :r 1436. - Resorvunclerlöjtnanen Schytte skall tjänst

göra å minfartyget Edda från och med elen 1 instunda nde 

november m. m. 
N :r 1437. - Fartyg förande poststandert skola, då så 

utan olägenhet kan sko äga företrädesrätt till minlotsning. 

N :r 1438. - Kaptenen Wrangol skall från och mod den :l9 

dennes tjänstgöra såsom NO tillika kadettofficer å pa n

sarkryssaren Fylgia m. m. 
N :r 1441. - stationsplacering av reservunderlöjtn<~nter. 
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24. N :r 1442. - Anhållan från reservunderlöjtnanten Dalman 

om hemförlovning från krigstjänstgöring föranleder med 

hänvisning till g. o. n:r 335 H /1914 till ingen åtgärd. 

>> K:r 1443. - Anhållan från värnpliktige n:r F 1865 45/07 

Trana om dito. 

26. X :r 1445. - Kaptenen Reinius skall från och mod don 1 

instundande november och tills vidare under ordinarie 

chefens frånvaro tjänstgöra såsom t. f. chef för sjökarte

verket i stället för kommendörkaptenen av 1:a gr. Lars

son, som hemförlovas. 

>> N :r 1446. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 

16 207/02 Svensson om frikallelse från krigstjänstgöring. 

>> N :r 1447. - Anhållan från värnpliktige n :r F 411. 92101 

Pettersson om förlängt uppskov med inställelse till krigs

tjänstgöring bifalles tills vidare. 

» N :r 1448. - Anhållan från resorvlöjtnanten Hillman om 

tillstånd att idka utrikes sjöfart under 1 år bifalles till 

den 1 april 1915. 

>> N :r 1449. - Bifall till anhållan fl"ån reservunderlöjtnan

ten Nilsson om tillstånd att idka utrikes sjöfa rt under 1 

år till och med elen 25 oktober 1915. 

27. K :r 1450. - Logementsfartyget Freja ställes ti ll stations

befälhavarens i Stockholm förfogande tillsvidare såsom 

kasernfartyg. 
" K :r 1451.. - M arinintenclenten \V essman skall fortfarande 

tjänstgöra vid Fårösuncls kustposition till och med den 30 

november l914. 
K :r l452. - · Vi ssa reservofficerare hemförlovas, och in

kallas för genomgåenrlc av repetitionsövning. 

20. X :J" 1454. - Kapten on Rön blom skall med denna månaels 

utgång upphöm att tjänstgöra i marinstaben. 

» N :r 1455. - U ta n hinder a v föregående bostän'lmolse må 

marinskolans övningar å kustflottan utsträckas till elen 

15 nästkommande november. 
>> X :r 1456. - :J1 arinläkarstipencliaten Hydholms tjänstgö

ring i Karlskrona fästning skall upphöra med den 31 

dennes. 
>> N :r 1457. - Anhållan fri\ n värnpliktige n :r F 20 211/06 

Hanson om frikallelse från krigstjänstgöring föranlerler 

med hämisning till g. o. n :r 349 H /1914 till ingen åtgärd. 

>> K:r 1458. - Anhåll un från viirnplildige n:r F j:')? 224 '11 

Agren om dito föranleder dito. 
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29. ::\:r 1459. - As v lag å anhållan från Fiskhandlaren Olsson 
Rans, om dito för sin son värnpliktige n:r F 85 ~l~ l l 
Olsson. 

, N :r 1460. ·-· Bifall till anhållan från sjukhuseli rektio nen 
å Sabatsbergs sjukhus om dito för maskinisten rlärst ädes 
värnpliktige n:r F 148 233/06 Olsson. 
N :r 1461. - Anhållan från Yärnpliktige n :r F :395 i) 07 
Olsson om dito föranled er med hänvisning till g. o. n :r 
349 H /1914 t ill ingen åtgärd. 
N :r 1462. - Bifall till anhållan från värnpliktigt~ n: r F 
461 1/12 Ottoson om dito. 
N :r 1463. - Avslag å anhållan fr ån värnpl iktigc n :r F 
12 214/13 Bohman om dito. 
N :r 1464. - Anhållan från värnpliktige n :r F 1:3 ~n 12 

Persson om dito föranleder med hänvisning till g. o. n:r 
349 H /1914 till ingen åtgärd. 

>> K :r 1465. - Anhållan från reservunde rlöj t nant en \Y:Jh ler 
om tillstånd att idka utrikes sjöfart bifa lles· umler t iclen 
1 noYember 1914-1 april 1916. 

30. 

)) 

)) 

N :r 1466. - Anhållan fr ån reservlöjtnanten C. V. J ncobs
son om dito bifalles under ett år från och med den 15 
november 1914. 
N :r 1468. - Vissa marinläkare i flott ans reserv skola med 
den 31 dennes avgå från tjänstgöring vid Karlskrona sta-
tion. , 
N :r 1470. - Fastställelse av » R ekrytundervisning ( L'. M. 
F. : I. B.) » 
N:r 1471. - Kaptenen Rönblom skall under erforrlc rlig 
tid stå till statsrådet och chefen för s jöförsvarsclcpn rtc
mcntets förfogande från och med elen 1 instuncl andl' no
vcrnbcr. 
N :r 1472. - Avslag å anhållan fr ån baga ren r cttnsson 
i Lanelskron a om uppskov m ed krigstjänstgöring t ill näst
kommande å r för i hans tjänst anställde värnpliktigt' n :r 
F 45G 5/14 Jonsson. 
N :r 1473. - Marinattaellen vid beskieleningen i L ondon, 
Kaptenen m. m. de Camps skall omkring elen 1 O instu_n 
dande novembPr avresa till Lonelon för att inställa sig ti ll 
tjänstgöring. 

K :r 1474. - Underlöjtnanten Stagh skall genomg:1 in
st ruktionskurs i gymnastiska centralinstitutet. 

N :r 1476. - Löj tna nten i fl ottans r eserv Johansson ~kal: 
f rån och med den 1 instundande november t jänst gunl 1 

ma ri nstaben m. m. 

· )) 
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2. N:r 1477. - Fastställelse av tjänstgör ingsticler f ör i mari
nen inskrivna värnpliktiga. 

)) 

K:r 1479. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Nor
man skall återint räda i tjänstgöring såsom chef för min
departementet i Stoekholm från och med den 2 dennes. 

K :r 1481. -Löjtnanten ]3eckman skall när vara vid bärgan
det och skadliggörandet av drivande minor för vinnande 
av erfarenhet i elylikt a rbete m. rn. 
N :r 14.82. - Löjtnanten Soot-Tisell skall tj änstgöra vid sjö
kartevc rket från och med elen 4 dennPs m. m. 
K :r 1483. -~ Stationsp laccri ng av marinläkarstipendiat. 
K :r 1484. - Bemyndigande för chefen för kustartilleriet 
att konunrndera en offic er såsom tillfällig förstärkning i 
sin stab . 
N :r 1485. - Anhåll an från Yärnpliktige n:r F c15 45/05 
Andersson om frik allelse fr ån krigstjänstgöring föranleder 
med h ä H isning till g . o. n :r 349 H /1!H4 till ingen åtgärd. 
N:r 1486. - Anhållan från värnpliktige n:r F 501 28/08 
Atterberg om dito föranleder dito. 
N :r 1487. - Anhållan från värnpliktige n:r P' 219 45.'12 
Ekman om dito föranleder dito. 
N :r 1'188. -Anhållan från värnpliktige n :r F 16 240106 An
dersso n om dito föranleder di to. 
K :r 1489. ~· Anhållan från värnpliktige n :r F 44 202113 
Börj esson om dito föranleder dito. 
N:r 1490. - Anhållan från värnpliktige n:r F ,178 62/1:3 
Engströmer om di to föranleder dito. 
N :r 1491. ~ Anhållan från värnpliktige n:r I•' 2:3 213/11 
Andersson om dito föranleder dito. 
K :r 1492. -Anhål lan från värnpliktige n:r F 5 211/08 Ek
lund om dito föranleder dito. 
N :r 1493. - Anhållan från värnpliktige n:r F 128 7111 
Knutsson om dito föranleder dito. 

» K:r Anhållan f rån ,·ärnpliktige n :r F :37 220/13 l\ilsson om 
dito 'för anleder di to . 
K :r 1495. - Anhållan från värnpliktige n :r F 21 2:33/11. 
K orma n om dito för anleder dito. 

if~ N: r 1496.- Anhållan f rån rektorn vicl Tekniska skolan i 
Stockholm om dito för mflskinisten därstädes värnpliktige 
n:r F 79 45/12 ~ilsson bifalles tjänstledighet under höst 
t erminen. 

» N:r 1497. - Anh ållan från värnpliktige n :r F 296 26 /(lf' 
Björkm a n m. fl. om dito för alla värnpliktiga vid flottaD 
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tillhörande klass A. l908 och äldre å rsklasser .föranled . 
med hänvisning till g. o. n :r 349 H /1914 till ingen åt g är~~ 

2. K :r 1498. - Bifall t ill anhållan f rån Oxelösunds n·deri
aktiebolag om förlängd tjänstledighet tillsvidare för j des 
tjänst anställde värnplil-dc n:r F 5 ~33/03 Larsson. s 

>> N :r 1499. - En sk eppsgosse erhåller på målsmans anhål
lan medgivandet att vid karlskrivningen blin t tillrlclad 
stockhalms station rn. m. 

» K :r 1500. - Anhållan från värnpliktige n: r F 8 :202 11 
Berntsson om tjänstledighet föranleder ingen åtgärrl. 

» N :r 1501. - Avslag å anhållan från reservunderlöjtnan
ten E . .T. Olsson att omedelbart efter sin mobilis,·rings
kommenclerings aYslutande f å genomgå r epetition siiYning. 

3. N:r 1502. - Ytterl igare en underofficer eller unrlf'roffi 
cerskorpral, artillerikonstapel från Karlskron a station. må 
ställas till marinfön-altningens förfogande från och med 
den 15 denn es m. m. 

>> N :r :!.504. - Anhållan från värnpliktige n:r F 48 :204107 
Lundberg om frik allelse från krigstjänstgöri ng föranle
der med hämi sning till g. o. n :r 349 H il9l4 till inp;en åt
gärd. 

» K :r 1505. - Ombyte av bcfälhaYare å vedcttl.åt ti llhö
randE' GöteborgsaYdelningen m . m. 

)) 

2. 

)) 

)) 

)) 

5. 

K :r :1506.- Bemyndigande för Högste Befälhavaren ö1·er 
kustflottan att beordra kanonb. Skuld unel er en rl::lg del
taga i krigsövning som anordnas av chefen för l ttrme
fördelningen. 
N :r :1508. - Anhållan fr ån Herman V estbeck om frika l
lelse från krigstjänstgöring för i hans tjänst anstiillcle 
värnpliktige n:r F 788 2~> 07 Eklund biif,llcs :1 4 <la gars 
uppskov. 
K:r 1511. --Avslag å anhållan från konstitucrttck marin
undE'rintendcnten i flo ttans reserv T,ieclfeldt att Yirl even
tuell mobilise ring få återinträda i tj änstgörin g m0rl sam
ma grad. 
K :r 1512. - Bifall till anhålla n från marinu n<lcrinten
denten IIorney om tY å månaders tj änstledighct. 
N :r 1513. - En skeppsgosse erhåller på m ålsn1ans anhål
lan medgivande att Yid karlskrivningen bli m till<lclad 
stockhalms stution m. 111. 

N :r 1515. - För i \'är n pliktslagen § 18: 1 an g i I'Ct ända
mål kommenderas vissa officerare att närva n t virl saJ1!-

)) 
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manträden med inskri 1·ningsnämnderna inom vissa rull
för ingsområden. 

5. N :r 1516. - Fastställelse a1· ny »instruktion för officer, 
vilken j ä m likt § 18: :l värnpliktslagen är närnrande vid 
sammanträde av inskrivningsnämnd för rullföringsområde, 
från vilket ett större antal värnpliktiga inskrivas i mari
nen ». 

» N :r 1519. - Avslag å anhållan från 35 värnpliktiga ma
skinister om frikallelse från k rigstjänstgöring. 

» N :r 1520. - Avslag å anhållan fr:'\ n värnpliktige n :r ö 

218/13 K ordhalm om ditto. 
» K :r 1521. - AYslag å anhålla n från värnpliktige n :r F 

35 213/13 Kilsson om dito. 
» K :r 1522. - Anhållan f rån reservunderlöjtnanten Käll

ström om fortsatt tjänstgöring föranleder med h änvisning 
till g. o. n :r 348 H /1914 t ill ingen åtgärd. 

>> N :r 1523. - Villkorligt bifall till anhållan fr ån marin
läkarstipe ndiaten vYindah l om tjänstledighet under tiden 
12- 25 dennes . 

» N :r 1524. - Bifall till anhållan från reservunderlöj tnan
ten N ilsson om tillstånd att idka utrikes sjöfart under 
tiden 10 no1·ember 1914-9 mars 1916. 

» N :r 1525. - Bifall till anhållan fr ån reservunderlöj tnan
t en Rydell om dito under år 1915. 

» K :r 1526. - Bifall till anhå llan från reservunderlöjtna n
t en Åkerberg om dito under ett år från och med den 1 
november 1914. 

6. K :r 1527. - Anhållan från Uppsala Domkapitel om fri
kallelse' från krigstjänstgöring för komministern värn
pliktige n:r F 517 45108 Tillgren bifalles till och med år 
1915 utom i händelse av allmän mobilisering. 

7. K :r 1529. - Anbefalld tjänstgöring för torpedingenj ören 
i flot tans reser v Lindmark ska ll med den :lO dennes upp
höra m. m. 

» K :r 1530. - Underlöjtnanten Tornberg skall på dag, som 
av stationsbefälhavaren i Karlskrona bestämmes embar
kera å pansarbåten Oden. 

9. K :r 1531. - Va rvscheferna vid flottans båda stationer 
ställas under vissa daga r i dennrt månad till marinförvalt
ningens förfogande. 

» N :r 1532. - U n der en tid av högst två månader fr ån och 
med den 11 dennes skall löj t nanten Bengtsson tillfälligt 
tjänstgöra vid Vaxh olms kusta rtilleriregemente. 
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10. K :r 1534. 
göringar. 

N :r 1535. 
m. m. 

Andring av Yissa muriningenjör c• rs t.i>i nst. 

Ombyte 3\" stabsläkare å övnin gsc''k<Hlern 

7. K:r 1536. Anhållan från Fridafors Fabriksukti<'bola" 
i Malmö om frikallelse från krigstjänstgöring för Yissa i 
cless tjänst anställda värnpliktiga bifalles två manaders 
uppskov för n : r F 509 62/07 A ström uneler år 1()1 ;). 

9. J\ :r 1537.- Anhållan från magistraten i Kalma r cnn clito 
för vissa vid brandkåren anställda v ä m pliktiga hi fa lles 
två månaders uppskov för hå tillhörande marinc11 under 
år 1915. 
N :r 1538. - Bifall till anhållan från reservumkrlöjtnan
ten Boyton om tillstånd att uneler ett år från och nwcl den 
10 dennes få idka utrikes sjöfart . 
)i :r 1539. - Bifall till anhållan från reservunderlöjtnanten 
Knutsson om dito under ett år från och med elen l cl0n ncs. 

>> K :r 1540. - Anhållan från res.ervunclerlöjtnan tPn Grön
berger om avpollettering från pansarbåten Göta t ill Stock
holms station föranleder ingen åtgärd. 

)) 

10. 

)) 

)) 

11. 

) ) 

N :r 1541. -- Bifall till anhållan från reservunde rlöjtnan
ten Sunelevall om befrielse till krigstjänstgöring Hl. m. 
N :r 1543. - Bestämmelser angående sorgbeteckning med 
anledning av H. K. H. Ankehertiginnans av DaLtrna ti
made frånfälle. 

N :r 1544. -·Bestämmelser angående örlogsflagga s hisstmde 
å vissa sjöförsvaret tillhörande etablissement med anled-
ning av dito. 

N:r 1545.- Föreskriven flaggning och salut på H . E . H. 
Kronprinsens födelsedag elen 11 dennes sk all inställas. 
N :t' 1547. - Avslag å anhållan från korprnlen 1 i el 3:e 
matreskompaniet n :r 455 Holmberg att bliva ÖY erförcl från 
fast anställning till värnpliktig samt hemförlovas fiir att 
genomgå styrmansklass i navigationsskola. 
N :r 1548. - Avslag å anhållan från korpralen vid 5 :c rna· 
troskompaniet n:r 360 Cederholm om avsked. 

N:r 1549.- Avslag från värnpliktige n:r F 307 56;05 Ucle
nius om frikallelse från krigstjänstgöring föranleder med 
hänvisning till g. o. n:r 349 H/1914 till ingen åtgänl . 
~:r 1550.- Löjtnanten i flottans reserv Silfversk iöl<l skall 
från och med elen 12 dennes ställas till chefens fö r 1nann-
sta ben förfogande. 

)) 
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11. N:r 1551. - Anhållan från värnpliktige n:r li' 1683 45112 
Mårclh om frika lie l se från krigstjänstgöring föranleder 
med hänvisning till g. o. n:r 349 H /1914 till ingen åtgä rd . 

» N :r 1852. - Anhållan från värnpliktige n :r F 2118 45/12 
Svensson om :dito föranleder dito. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

N:r 1553. - Anhållan från värnpliktige n:r F 10:22 45/12 
Boström om dito föranl eder dito. 
N: r 1554. - Anhållan från Yärnpliktige n:r F '2721 45/1:2 
Larsson om dito föranled m dito. 
N:r 1555. - Anhållan från värnpliktige n:r F 2213 45107 
Johansson om dito föranleder dito. 
N:r 1556. - Anhållan från värnpliktige n:r l' 6 244lll 
Nygren om dito föranleder dito. 
N :r 1557. - Anhållan från värnpliktige n :r F 9 233/12 
Bergström om dito för anleder dito. 
N:r 1558. - Anhållan från värnpliktige n:r F· 41.5 45ho 
Asplund om dito föranleder dito. 
X:r 1560.- Avslag å anhållan från reservlöjtnanten Grun
dcll att efter genomgången repetitionskurs få tjänstgöra 
vid Karlskrona kustartilleriregemente under viss tid. 
N :r 1561. - Anhåilan från J. Johanssons mekaniska verk
stad, Stockholm, om två månaders tjänstledighet för i 
dess tjänst anställde värnpliktige n:r :F 1842 45/10 Ek
strand föranleder ingen åtgärd. 
N :r 1562. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r F 
2104 45/11 Aström om frikallelse från · krigstjänstgöring. 
N :r 1563. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r F 
1581 45/12 Sydow om två månaders förlängt uppskov med 
krigstjänstgöring. 
N :r 1564. - Anhållan från värnpliktige n:r F 2933 451H 
Bäckström om överföring till infanteriet är jämlikt nådigt 
beslut den 6 dennes bifallen. 

12. N :r 1565. - Fastställelse av föreskrifter beträffande an
ordnandet a v undcrofficcrsskola, korpralskola och yrkes
kurser för flottans manskap under utbildningsåret 1914-
1915. 

>> N :r 1566. -- .T ämlikt nådigt beslut elen 6 dennes skola re
servunclerlöjtnanterna Killman, Lindgren och Pihl tjänst
göra vid Karlskrona kustartilleriregemente elen l instun
dand e februari m. m. 

>> N :r 1567. - Reservunderlöjtnanterna Sjöholm, Kaage, .J an
son och Ulving skola påbörja repetitionsövning, kommen
dering m. m. med anledning härav. 
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X :r 1568. - Löjtnanten Åberg skall från och med •len 
23 

dennes tjänstgöra vid Karlskrona station m. m. 
K :r 1569. - En marinläkare i flottans reserv skall b~:o rd. 

ras att från och med elen l4 dennes under erfordt'rlig tid 
tjänstgöra vid Stockholms station. 
K :r 1571. - Två volontärer vid fortifikationen få föl ja ut. 
bildningskursen för gnistmatroser vid Stockholms gnist. 
station m. m. 
N :r 1572. - Jämlikt nådigt beslut den 13 dennes konuncn. 
deras fyra reservofficerare till tjänstgöring vid kustai'tille
riregemen;tet under vissa tider. 
K :r 1573. - Kaptenen Fevrell skall från och mccl rlr>n 16 

dennes med bibehållande a,- innehavande bPblbtingar 
ställas till chefens för marinstaben förfogande. 

N:r 1574. - Tillfällig kommendering av vissa effiecrare. 
N :r 1575. - Anhållan från värnpliktige n :r F J5 219/13 
Kullberg m. fl. om frikallelse från krigstjänstgöring· för
anleder med h änvisning till g . o. n:r 349 H /1914 t ill ingen 
åtgärd. 
N :r 1576. - Tillfälligt ombyte av stabsingenj ör i eskader
chefens för övningseskadern stab. 
K :r 1577. - Andring av kommendering för vissa ma ria
direktörer. 
K :r 1578. - Mariningenjörstipendiaten Zander sk all jäm
likt nådigt beslut den 12 dennes samma månad intill in
nEivarande års utgång tjänstgöra vid Vaxholms och Oscar
Fredriksborgs fästning. 
K :r 1580. - Vid den sorgsalut som den 17 dcnnt">' skall 
avgivas med anledning av .framlidne H. K. H. Ankehcrtig
innans av Dalarna jordfästning, skola de flott ans salut
skyldiga fartyg, vilka befinna iSig till ankars å Stockholms 
ström deltaga m. m. 
K :r 1581. - Förslag från Kommendanten i Vaxholms och 
Oscars-Fredriksborgs fästning angående vissa resPrYt>ffice
rares tjänstgöring föranleder till ingen åtgärd. 

K :r 1582. - Bemyndigande för cheferna för underofficers
och sjömanskårerna att utfärda slutbetyg för visst flott ans 
manskap. , 
K :r 1583. - Vissa läkare å övningseskaderns fartyg ,wg<t 
tillfälligt från sina befattningar m. m. 
N :r 1584. - Bifall till anhållan från reservuncl erliijtnan· 
ten Bergström om tillstånd att idka utrikes sjöf,Ht under 
tiden l december 1914-1 december 1915. 
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N :r :1585. - Villkorligt bifall till anhållan från korpralen 
vid 1:a eldarkompaniet n:r 140 Andersson om att bliva 
entledigad från p å grund av mobilisering förlängd tjän
stetid. 

N :r 1588. - Vissa bestämmelser för komplettering av re
servpersonalen för undervattensbåttjänst m. m. 
N :r 1589. - Bestämmel ser i g. o. n:r 800/1914 angående 
kvarhållande av viss ersättningspersonal vid Stockholms 
station skall upphöra att gälla. 

N :r 1591. - Fastställelse av tillägg till uniformsbestäm
m.elser för officerare, underofficerare och vederlikar vid 
flottan i fråga om tillåtna per3edlar. 
N :r 1593. - Fastställelse av ändr ad lydelse av § 14 mom. 
4, § 17 mom. e) och § 34 mom. 1 b) samt bil. 2 av regle
mente för marinen del II. 
N :r 1594. - Anhållan angående frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 141 207/04 Ahldin för
anleder med hän1visning till g. o. 349 B /1914 till ingen 
åtgärd. 
N :r 1595. - Fastställelse av tillägg till »Exereisreglemente 
för flottan (ER) II Artilleriexercisreglemente (AER) 1910». 
N :r 1600. - Villkorligt bemyndigande för stationsbefälha
varen i Stockholm att inkalla r eservunderlöjtnanten Älund. 
N :r 1601. - Anhållan angående frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 21 207/05 Svensson bi
falles från och med elen 28 dennes. 
N :r 1603. - Vissa bestämmelser angående rekrytutbild 
ningen rn. m. 
N :•· 1604. - Kaptenen Schcnström skall med bibehållande 
av innehavande befattning tjänstgöra såsom adjutant hos 
bevä ringsbefälhavaren i Stockholrn. 
N:r 1606. - Andring av tjänstgöring för vissa officerare. 
N :r 1608. - Anhållan från värnpliktige n :r F 27 52/10 
Larsson om tillstånd att lämna riket för viss tid bifalles 
till elen 1 juni 1915. 
N :r :1609. - Anhållan angående ytterligare uppskov med 
inställelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 
93 46/06 Beijer bifalles till den 12 januari 1915. 
N :r 1610. _;_ Kaptenen Norrman skall utföra tillfälligt 
tjänsteuppdrag vid Alvsborgs kustartilleridetachement. 
N :r 1611. - Bifall till anhållan från kapten en m. m. C. 
Gyllenstierna om tjänstledighet under tiden l december 
1914- 30 april 1915 för idkande a v svensk sjöfart. 
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Nov. 21. N:r 1612. - Medgivande åt chefen för Vaxh olms knot 
·""~ ar-

tillerirPgPmonte att oberoende av bestämmelsern a i g. o. 
11 

.• 

335 H /1914 beordra en korpral från Fårö~tmcl s kn stnrt ill~~ 
ridetachemcnt såsom elev i underoffice rsskolan vitl rc-"' 
n1cntets hu vud station. oC-

And ring av tjänstgö ri ng för vissa reservoffiCl'r,lrl' In . 111 _ 
N:r Avslag å a nhå llan från värnpliktige n:r ]<' 2RR4 45/ t:) 
Johansson om frikallel se från krigstjänstgörin g. 
N:r 1616. - Villkorligt bifall till dito för viirnplik tig1, n: r 
F 89 45/04 Rundqvist. 
N:r 1617. - Avsla g å anh ållan om dito för viit·n pl ik tigp 
n:r F 751 46/08 Ca rlsso n. 
N :r 1618. - :Ji'örcskrifte r a ngående repet itionsövnin g~ fu ll 
görande för vissa rcsc rnlllded öjtnan tor. 
N :r 1619. - Tillfällig ändring i kanonbåten Svensksunds 
bBsättn ingsli sta. 
N :r 1620. - Kon stituerade underlöjtnanten La rka skA ll 
tjänstgöra å pansa rbåten Aran från och mod den l in
s tundande cl ece tn bcr m. m. 
N:r 1621. - Marinläkaren nv 2:a gr. Sch röll sk ,lll tjiinst
göra å pansarkryssa ren :Ji'ylgia f rån och mecl 'dcn 1 instu n
dande clcccmbcr m. m. 
1623. - Tillfällig ändring i tjänstgö ring för •vi~sa 11111-
rinintenclen ter. 
N :r 1624. - Anhållan från reservunderlöjtnanten ,] osdson 
om tills<tåncl att unde r tre år idka utrikes sjöfart h ifn llcs 
till el en 1 januari 1916. 
N :r 1625. - Bifall t ill anhållan från rescrvundcl'löjtnnntcn 
Andersson om dito uneler ticlen elen 25 november 191 4-0t 
december 1915. 

» N: r 1626. - Bifall till anhållan från rcservunclorlöjtn n n te n 
Palm om dito unele r ticlen 1 december 1914-30 nol'l'tll bc r 
1915. 

» >> N :r 1628. - Avslag å anhållnn från värnpliktige n :r F 444 
8/11 Berthelse n om frikalll' lsc från krigstj iinstgö ri ng-. 

» N: r 1629. - Befordri ngskommissionen skall sa mn~<lHlriid a 
elen 28 dennes. 

» 25. N :r 1627. - Andrad tid för utryckning för vissa v !i rnpl i k-
tiga. 

» » N :r 1631. -Lasarettsfartyget Verclancle skall utgå ur kust
flottan m. m. 

» 2G. N :r 1632. - Anhållan från värnpliktige n :r F 4 202/1 1 Ja-
kobsson om frik allelse från krigstjänstgöring föraH kd l'l' 
med hänvisnin g till g . o. 398 II/1914 till ingen åtgärd. 

Dec. 

G. o. 1914. - er. 

26. N:r 1634. - Bifall t ill nnhålla n från värnpliktige n:r F 

)) 

)) 

2049 45/11 Svensson om el i to . 
N: r 1635.- Anhållan fr ån rcso rvlöjtn:mten Martin om 
t i Ilstån d att idka utrikes sjöfart uneler två år bifalles ti ll 

den l december 1915. 
N :r 1636. - Bifall t ill anhållan från reserv underlöjtn anten 
Berglund om dito unele r ticl en 29 november 191tl- 1 juni 
1915. 

27. N :r 1637. - Knptenon Wall enbe rg skall avgå fr ån sin 
tjänstgöring med elen 30 el ennos och h0mförlovas. 

28. 

28. 

1. 

)) 

N :r 1639.- Ombyte av fartygsingenjör å pansarkryssaren 
Fylgia. 
N:r 1640. - T vå ti ll ma rinon skänkta motorcyklar sko la 
t illdelas Karlskrona sa mt Vaxholms och Oscar-Fredriks
borgs fä stningar. 
K :r 1641.- Avslag å nnhi\ i ian om frikalle lse från krigs
t jän stgöring för värnpliktige P. G. Edberg. 
N :1· 1642. - En värnpliktig läkare inkallas för att till
:fälligt t jänstgöra vid Stoekholrns station. 
N:r 1643.- En masldnistunclcrofficer skall från och med 
don 7 dennes ställas till marinförvaltningens :förfogande . 
N :r 1644. - Anhållan f rån rese rvlöjtnanten Meijer om till
stånd a t t idka utrikes sjöfart uneler tre år bifalles till elen 
31 december 1916. 

>> N:r 1645. - Avslag å anh t1ll an fr ån värnpliktige n:r F 3 
213/13 Mattson om frikallel se från krigstjänstgöring. 

2. Avslag· å anhållan från vä rnpli ktige n:r F 65 207/12 Svens
son om dito. 
N : r 1648. - A vs lag å anhåll an f rån underofficersko rpra
len Almgren om förlängel tjänstledighet till elen 1 februari 
1915. 
K:r 1649.- Avslag å anhållan från konstituerade marin
underintendenten Öst erdahl om h emförlovning-. 

3. N : r 1650. - U nclcrlöjtnantcn i flottans reserv I,angc må, 
för vinnande av kompetens att söka beställning på stat 
vi d ku startilleriet und ergå provtjänstg-öring m. m. 

" N: r 1651. - :Ji'astställclsc av r itning till 75 mm. spräng
g ranat M/H. 

» 1\ : r 1652. - Fastställelse av ritning till 15 cm. spränggra-
nat M/14. 

,, N :r 1653. - :Ji'astställelsc av ritnin g till 15 cm. halvpan
sargranat M/14 med kapp. 
N:r 1654. - Avslag å an h ållan från värnpliktige n:r F 
3065 45/14 Forsman om frikallelse från krigstjänstgöring-. 
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G. O. 1914. - CII. 

3. N:r 1655. - Avslag å anhållan från värnplikti g n: r F 
400 11 /06 Må nsson om dito. 

» N :r 1656. - Anhållan från reservlöjtnanten BPckcnw 11 0 
tillstånd att 'få företaga en utrikes resa under två månad;~ 
bifalles till den j mars 1915. 

1 

>> N :r 1657. - Bemyndigande för eskaderchefen för iivnin g~
cskadern att för övningar under gång detachera torpcd
kryssaren Psi lander und er ticlen 7-H dennes. 

5. K: r 1659. - Majoren vid kusta rtilleriet vVidmark skal l ilH'tl 
bibehållande av innehavande befattning f rån och nwi] rlrn 
8 dennes under erforderlig tid stå till chefens för sjii Eör
svarsdepartomcntet förfogande . 

» N:r 1662. - Avslag å anhällan från värnpliktige n: r F 
40l 45/13 Bengtsson om att bliva antagen till elev i Yiss 
reservbefä lskurs vid I. l. 

» N:r 1663.- Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 3 
217/13 Persson om frikallelse från kri gstjänstgöring. 

» N:r 1664. - Avs lag å anhållan från värnpliktige n:r F 54 
204/08 Börjesson om dito. 

7. N:r 1666. - M:uinattachcn i Borlin och Köpenham n kap
tenen Ta mm skall elen 8 denne avresa till Köpen hH m n 

)) 

)) 

m. m. 
N:r 1667. - Kommendören m. m .. Jucl och kommcnd iirk;1p
tencn av j :a gr. Broman skola :från och med elen 14 de n
nes under h ö g st 8 dagar ställas till marinförval t ni ngcns 
förfogande. 
N:r 1668.- Rifall till anhållan från rosc rvunderlöjt n:1n il'n 
Borgström om ti ll stånd alt idka utrikes sjöfart uneler li den 
tiden 3 decomber 1914-1 ap ril 1915. 
N :r 1669. -- Anhållan f rån roso rvundorlöjtnantcn I:J;i\o
monsson 0111 Llito under tre år bifalles till den 1 jnnu:Lri 
1916. 
N :r 1670. - Bifall t i Il anhållan f rå n chefen Jiir vid 
Nynäshamn förlagd styrka om tillstånd att vid vissa ii ll
fällcn få åtfölja den vid N y näshamn förlagda torp<·rlhåts
flottiljon m. m. 

8. N :r 1671.. - Vissa rese rv u nd orlöjtna n to r skol a för gen<J!ll· 
gående av föroskriven repetitionsövning inställa sig t ill 
tjänstgöring å respekt ive stationer don 7 instund anek jil· 
nuari m. m. 

)) N :r 1672. - Förberedande befälskurs sk all anordnas [ö r i 
g. o. n:r 1671 /1914 till repetitionsövning kommendoratk rc
sorvunclerlöjtnanter; kommendering a v instruktionsoHicc-
rare m. m. 

p ec. 

G. o. 1914. - crn. 

8. N:r j673. - stationsplacerin g av mariningenjör och ma
rinläkarostipondiat i flottans reserv. 

)) 

N:r 1674. - Anhållan från värnpliktige n: r 2040 45/04 
Eriksson om hemförlovning från krigstjänstgöring föran
loder ingen åtgärd. 
N :r j675. - ·Avslag å anhållan om dito för värnpliktig<~ 

n:r ]i' 1030 45/12 Persson. 
N :r 1676. -· Avslag å a.nhållan om d i to för marin in genjö
ren av j :a gr. i ilottans rosorv Puke. 
N:r 1677. - Bifall t ill anhållan från kontoramiralen m. m. 
G. Lagercrantz om tjänstledighot under ticlon 11- 14 ·elen-
nes. 

9. N:r 1678. - Villkorligt bifall till anhållan från kaptenen 
Carell om tjänstledighet under tiden 18-29 don1ws. 

)) 

)) 

lO. 

)) 

12. 
)) 

N :r 1679. - Anhå llan om uppskov med i nst~ ll else t i Il 
krigst.jiinstgöring fö r Yärnpliktigo n:r I<' 446 1/99 Fred
riksso n bifalles i l1 iindclso av mobilise ring unde r å r 1915 
för on tid av två månader. 
N:r 1680. - Anhållan av målsmannen till skoppsgnssen vid 
2 skeppsgossekompa n i et n :r 111 Strömberg ntt elen n e 
måtto v id karl skrivn ingen bliva plac0 rad på Stockholms 
station m. m. bifalles. 
N :r 1681. - M cd givande -!'ör M il i tii rbofälhavar0n 11 å Gott
lanrl att bevilj a tjiin st ledighot åt pe rsonal av marinen vid 
Tingstäde radiostation. 
N:r j684. - Anhållan om uppskov mod instiilkl se till 
krigstjänstgöring för vä rnpliktige n:r 580 28/03 Åkesson hi-
fall es i h ändelse av mobilis0ring för år 1915 för en tid av 
tvä månader. 
N:r 1685. - Avslag å unhållan om frikallelse från krigs
tj~n stgö ring för vii rnpliktig0 n:r F 1 ::'47108 Bf'rg111An. 
N:r 1686. - Anhållan om dito för vä rnpliktige n:r F 770 
46/06 And'erson föra n led n ingrn åtgi:i rd. 
N :r 1687. - Posit ionsbefälhavaren i. lTårösunrl shdl ho
ord ra löjtnant Beckman att vcrkst~lla närmare undot·sök
ning av en mina som observerats m. m. 
N :r j 690. - Ofl'ieorskommenderinga r m. m. 
K:r 169l.- Anhållan om upps.koY mod inställelse till kTigs
tjänstgöring vid eventuell mobilisoring under ?tr 1915 hi-
falles för on tid av två månarler för tro värnpliktige. 
N:r 1692. -Anh ållan om yttc~rligarc uppskov mod instäl
lelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r Ji' 1091 
28/09 'VOn Porat bifalles för en tid av två månader. 
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15. Avslag å anhållan från värnpli'ktigc n:r F 541 45.'1:1 I.i 
doll om frikallelse från krigstjänstgöring. n-

)) 

)) 

)) 

15. 

16. 

)) 

)) 

N :r 1695. - Anrlring i kommond erin g för vi ssa 111 .1 · . " ' l'l Jl -

läku ro och ma r i nl äkarstiponcli a ter. 

N:r 1697. - Oavsett bestämmelserna i g. o. n:r :144 ll/Hl1 4 
b0myndigas olwfon för kustartilleriet att verkstiilLl dc 
placeringar och komrnoncloringar av personal, SO Jn <'n li ,.t 
rC'glomonte för marinen, drl nr åligga honom. g 

N:r 1698. - Extra mariningenjören Zetholius skall frå n 
och mod don 1 januari 19j 5 tjänstgöra vid flott ans 1·arv 
i Karlskrona. 
N:r 1699. - Anl1ållan från värnpliktige n:r F 200:~ '15112 
.Johansson om frikallelse från krigstjänstgörin g förnnlo
dor ingen åtgärd. 
N:r noo. - Bifall till anhållan från konteramind m. m. 
Ehren svä rd om tjänstledighot uneler ticlen 19-28 <lcllnos. 
N :r 170l. - Bifall till anhållan från unelerl öjtn anten 
Erikson om dito under ticlen 30 januari 1915-80 apri l 
lm5. 
N :r 1702. - Bifall till anhållärr från reservund erl öjtn an
ten MoUin om tillstånd att idka utrikes sjöfart nnckr 
ticlon 15 docomber 1914-14 december 1915. 
N :r 1708. - Bestämmelser angående esl.;:aclorchofc ns fö r 
övni ngseskacl orn befälsrätt över vi ss personal. 
N :r 1704. - Fastställelse av fördelningar av i stat<> r för 
kustartilleri et upptagna löner för officerare, nmlcroffi· 
ceraro och manskap att gälla från och 'med år 1915. 
N:r 1705. - Kommendörkaptonen av 2:a gr. m. m. E ric
son skall tjänstgöra såsom uppvaktande hos II. M. 
konungen av N or ge under högstdensammes vistelse i 

Malmö innevarande månad. 
N :r :1706. - Nya bestämmelser angåonde Fårösunds k ust
artill ori cletachom on t m. m. 
N :r 1707. - Anhållan om frik allelsl' från kr igstjii nst
göring för värnpliktige' n:r :F 385 45/04 Linclstoclt och F 
107 123/01 Sandborg bifalles utom i fall av allmän nwbi li· 
so ring. 
N:r 1709. - Anhållan om dito för värnpliktige n:r 5:23 
45/05 Erlandsson föranleder till ingen åtgärd. 
N :r 1710. - Anhållan om dito för värnpliktige n: r Ji' 10 
204/11. Carlsson föranleder ingen åtgärd . 
N:r 1711. - Villkorligt bifall till anh ållan om dito för 
värnpliktige n:r F 1438 45/11 Anclren. 

p ec. 

G. o. 1914. - ev. 

17. N :r 1713. - Bifall till anhållan från rPservunclerlöjtnan
ten Ericsson om dito från och med elen 18 dennes. 

» N:r 1714.- Bifall till anhållan från dito om tillstånd att 
uneler ett år id'ka utrikes sjöfart. 

N :r 1715. - Bifall ltill anhållan från värnpliktigCJ n:r }' 

121 49/10 Tako om uppskov llJC'cl in ställel se till krigstjänst
göring till don l januari 1917. 

» N:r 1716.- Avslng å anhållan om tjänstledighet Pller 
hemförlovning från krigstjän stgöring fö1· värnpliktige 11 :r 
F 141 207/04 Ahlin. 

» N :r 1717. - Majoron m. m. Sylvan skall unde r högst 8 
dagar ställas till ma rinförvaltningens fö rfogande . 

N:r 1721.- Avslag å anhållan om frikallelse frän krif~·s

tj ä nstgö r i ng f ö r· res o r v uncle rlöjtna n ten LundvalL 

» N :r 1722. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 19 238/11 Ricknell. 

21. K :r 1724. - Fördelning av i 1915 års stat för flottans sjö
manskår upptaga 187 arvoden åt kompanikorpraler. 

» N:r 1725. - Minskning av respektive besättningslistor för 
r .. anc,arbidarna Oden , Thor och Niorcl m. rn. 
N:r 1726. - Minskning av respektive bosättningslistor för 
läkarstipondiater m. m. 

>> N:r 1727.- Ombyte av divisionsläkare å kustflottans XVI 
elivision m. HL uneler ticlon 1 januari-23 februari 1915. 

>> K :r 1729. - Tillstånd för officer vid kustartilleriet att 
mottaga och bära riddartecknet av franska lieclorslogio
non. 
N :r 1780. - Uneler ticlon 7 januari-:31 mars 1915 må 
tjänstledighot i enlighet med bestämmelserna i g. o. n :r 
1224/1914 beviljas åt vid flottans stationer under nu vid· 
tagen mobilisoring tjänstgörande fast anställd personal 
och värnpliktiga m. m. 

22. N :r 1781. - Kaptenen Tisclius 'skall med bibehållande av 
innehavande befattning uneler erforderlig tid från och 
med don 28 dennes ställas till chefens för 9jökrigshögsko
lan förfogande. 

21. N :r 1732. - Anhållan från resvundorlöjtnanten Ryhr om 
tillstånd att idka utrikes sjöfart bifalles till och med 1916 
års utgång. 

>> N :r 1733. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 
1759 45/10 Granström om frikallelse från krig~tjän~tgö

ring. 
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21. K:r 1734. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r P 
7 234/14 Corvelli att få fullgöra återstoden av sin tjänst. 
göring såsom värnpliktig i Stockholm. 

22. K:r 1735. - Anhållan om uppskov med inställelse till 
krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F l 237/05 Anclo t·s
son bifalles under år 19l5 intill tiden för eventuell au. 
män mobilisering. 
N :r 1736. - Bifall till anhållan från marinundcrinten. 
denten Horney om ytterligare t jänsledighet under ticlen 
17 december 1914-10 jan. 1915. 

'' N :r 1737. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r p 
97l 28/08 N ilsson om uppskov till den 15 feb r . 1915. 

" N :r 1738. - Bifall till anhållan från reservunderliijtnan
t en vVihl om uppskov med fullgörande av repetitionsöv
ning. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

24. N:r 1743. - Kaptenen Lindberg skall från och med den 
24 dennes under högst 4 dagar stå till marinförvaltnin
gens förfogande . 

)) 

23. 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

28. 

29. 

)) 

~:r 1744. - Tillstånd för officer att mottaga och biira 
norska S :t O lavsordens kommendörstecken. 
1\:r 1745. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r :F 
554 32/13 Gillsen om frikallelse från krigstjänstgöring. 
N :r 1746. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r F 
136 28/08 Carlsson att få fullgöra sin krigstjänstgöring 
mod 1907 års klass. 
N :r 1747. - Anhållan från värnpliktige n :r F 140 12/02 
Holgersson om tillgodoräknande av tjänstgöring föran
leeler ingen åtgärd. 
1\ :r 1750. - Bifall till anhållan från värnpliktige JJ :r F 
227 11/06 Tillström (tillhörancle 1908 års klass) att bliva 
inkallad med 1906 års klass. 
N :r 1751. - Bifall till anhålLm om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 4 242/02 Wickströnt. 
N:r 1752. -- Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 962 45/11 Svennbcrg. 
N :r 1754. - Vissa bestämmolse r om tjänstebrevsrätt för 
personal vid mobilisorad del av marinon med anledning av 
nådigt beslut den 28 december 1914. 

N :r 1758. - Anbefalld tjänstgöring för kommendören i 
flott ans rese rv m. m. Ankarerona skall upphöra med den 
31 dennes. 

N :r 1759. - Avslag å anhållan från konstituerade marin
underint endenten i flo ttans reser v Bergenfeldt om frikal· 
lclse från krigstjänstgöring. 



Utdrag ur Kungl. brev m. m. under år 1915 

expedierade från Kungl. Sjöförsvarsdepartementet 

J an. 9. v. Häradshövdingen S. Sandström, som utfört k ronans 
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talan i en rättegäng rörande ersättning för verkställd 

bärgning arv pansarbåten Tapperheten, erhåller för berörda 

uppdrag 500 k ronor. 
Beslutas rörande mariningenjörstipendiaten A. I. Zan

dcrs fo rtsatta tjänstgöring vid Vaxholms och Oscar Fred-

riksborgs fästning . 
Fu llmakt för K. B. Ewc rlöf att Ya ra underlöjtnant i Kungl. 

flottans reserv. 
Meddelas tillstånd för reservlöjtnanten C. F. U rikscn, vil

ken uneLer är 1914 fy llt 40 är, att såsom rese rvofficer vid 

flottan kvarstå int ill utgånger av år 1916. 

Medelclas till stånd för d :o P. B. Rnndblom, v il ken d:o, 

d:o, d:o, att såsom d:o, cl :o, d:o år cl:o. 

Resolution på avsked för reservlöjtnanterna i flottan T. 

E . Berggren, K. A. Bicl, C. E. J . E ricsson, C. D. H. An

de rsson, H. A. L. Holmgren och B. A. L. K jcllmodin. 

Beslu t rörande mariningenjörstipendiaternas tjänstgöring. 

D :o d :o beräkning av tjänsteticlen för visst manskap vid 

kustart illeriet. 
Bemyndigas marinförvalt ni ngen att med ~fatala verkstaels 

nya aktiebolag avsluta kontrakt å leverans av turbinma

slcineri för tvä 1 :a klass pansarbåtar. 

Anvisas högst 16,000 klonor till ammunition för värnplik

tiga vid kustartilleriet. 

Beslutas rörande kostnader för förläggnin g av värnplik

tiga vid Vaxholms kustartilleriregemente. 

Marinläkaren V. L. I~undberg erhåller ett stipendium av 

400 kronor för att under tre veckor innevarande år idka 

krigsmedicinska studier. 

» » Beslutas rörande kostnaderna för vakthäll ning ä kasärrr-

fartyget No rrköping under innevarande år, så länge far

tyget kvarligger vid Marsstrand för skeppsgossekärens i 

Ma rstrand räkning. 
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K. Br. 1915. - II. 

Anvisas tillhopa 152 kronor 7 öre till gottgörelse för f"· 
skjutna kostnader för ansk affning av svärdsmedaljer 

111 
or_ 

Marinlitteraturfören ingen erhåller för år 1915 ett u ·llU. 

stöd av 800 kronor. nc er-

Beslutas ·rörande inkvarteringsbidr ag' till underoffice rs-
korpral vid kustart ill eriet. · 

Marinövcn·läkaren K. L. Rudberg får kvarstå i tj änst n'
1
, 

'Vidare intill utgången av januari 1916. 
1 

" 

Förordnande för friherre H. G. M. Wrangel att fr5n och. 
med elen 1 februari 1915 ti llsvidare var a kommenrlant f 
Vaxholms fä stning. L 

D:o för E. G. J . Ekström att fr ån och med d:o ·1 •• 0 u Yara 
d :o å Fårösunds fästning. 

Reservunderlöjtna nten E. B. Jönsson får under år 1915 
f ullgöra honom å r 1916 åliggande repetitionsövning. 
Beslutas om ändring i anm. l vid spisordn ing för friska 
å flott ans fartyg. 

D :o an g. tolkning av § 3 mo m. 6 i krigsavlöningsrPg]c. 
mentet för marinen. 

Värnpliktige G. Setterlund , bosatt i Rysdancl, erhåller 
300 kronor fö r kost nader för inställelse vid mobil isl'ring. 

Flyttningshj älp få r utgå t ill k aptenen N. G. H . Wen
nerström med 275 kron·or, t ill kaptenen IC G. Rönblom 
nwd 210 kronor, t ill löjtlwnten K. 1. M. Holmström mcu 
507 kronor 1'\5 öre, till löj tnanten L. A. Claus metl :250 
kronor 25 öre, t ill sergeanten O. E . Anderson med 8:3 krc
nor 67 öre och till sergeanten K . M. Andersson mer] 88 
kronor 90 öre. 

Anl'isas 270 k ronor till inköp av marin almanackor fö r 
marin en s behov. 

Staclsnota r ien K. Andersson ti ll erkännes för visst upp
drag ersättning för minskade avlöningsförm åner uneler ti
den 18 mars-3 juni 1914 med ett belopp av 1,483 kron or 
32 öre. 

För utförande av vissa arbrten beträffande min- och si g
nalinstruldioner m. m. erh ålla kommcndörkaptcnern <t L 
Korman och J. Gr afström Ya rdera 75 k ronor, kaptenrn H. 
Bergmark 100 kronor, k aptenen E. Brannerhj elm 50 kro
nor samt kaptenen A. Olsson 150 kronor. 

Eldaren C. A. ~ilsson f år avlägga examon vid 1L1lmo 
navigationsskolas 3:o ma skinistklass, ehu ru han ej full
gjort därför stadgade villkor. 

febr. 
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K. Br. 1915. - III. 

Antalet kustar tillerikadetter, som innevarande år få an
tagas, bestämmes till 24 st. 

Bifölls gjord framställn ing om anknytning t ill flottans 
växel av en telefonapparat i ingenj ördepar tementet vid 
flottans station i Stockholm. 

Komm endörkaptenen O. E. Lybeck och kaptenen K . G. 
Rönblom erhålla vardera 200 kronor fö r biträde vi d a r
bete med femte huvudtiteln till 1915 års riksdag. 

Förordnas A. L. Holmquist att vara generalmönsterkom
missarie och H. E. Hammarström att vara gener almön
sterl äkare vid 1915 års generalmönstring med västra di
strildct av båtsmanshållet. 

Beslutas rör ande '.avlöningsförmåncr för mariningenj ör
stipendiater under tjäntsgöring vid mobilisering. 
Korpralen n :r 458 Medin erhåller 50 kronor till anskaf
fande av stifttänder. 
En del persedlar, vilka kvinn olörbundet för Sveriges sjö
förslvar erbjudit sig överlämn a såsom gåva att tilldelas 
lasarettsfartyget Verdancli får för flottans r äkning mot
tagas. 
Anvi sas ett belopp å 200 kronor för utarbetande av plan 
för inkvartering utom Karlskrona av obemedlade perso
ner. 
Mar inöverkommissarien i marinförvaltningen J . E . Dahlin 
erh åller avsked med pension. 
Kanslisekreteraren A. Unger erhåller ett belopp av 695 
krono r för tjänstgöring såsom expeditionsch ef i sjöför
svarsdcpartementet. 
öppet brev på avsked fö r und erlöj tnanten i Kungl. flot
tans reserv F . A. P ettersson. 
Rese rvunderlöj t n anten E. A. Robertz får år 1915 fullgöra 
honom år 1916 åliggande repetition sövning. 
Två reservofficer are få i konnr.andoväg beordras tjänst
göra vid Vaxholms kustartilleri regemente till och med 
don 30 september 1915. 
Rese rnmderlöjtnantcn i flottan T. C. H. \\Tickström får 
tjänstgöra vid K arlskrona kustartilleriregemente t ill slu
t et av inneva rande års rcgemct sövninga r . 
Beslutas rörande tjänstedräkt för personal vid lotsvcrk
ket. 
D :o an g . gäldande av kostnad för bespisning av vissa 
sjökadetter. 
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I}:. Er. 1915. - IV. 

12. Kommendörkaptenen E. W. Peyron erhåller f h·ttn . 
hjälp med 82 kronor 90 öre. · tngs. 

Fullmakt för kaptenen F. Carlson att vara k omu
1

, 
1 

.. 
. c nc 0 ~ 

)) 

16. 
l..:apten av 2:a graden 1 Kungl. flottans resen. 

Beslu:a s rörancle fö1:hy_rning av lokaler i Vaxholm fö r föt·· 

laggmng av varnphkt1gt manskap m. m. 
19. Mcdgi ves att provisorisk bestyckning å kanon b: t\'n SJ· 

gul - 2 st. 57 mm. k. M/89 B och 1 st. 12 cm. k ~1 1 n4 ,a. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

26. 

· .. · ·" '·· lllcd 
t1_llhor~ndc lavettage - må ingå såsom ordinari e lwstyck. 
mng for samma kanonbåt. 

Förutom förut anvisade 1,500 kronor anvisas ,.ttPr]
1
· . 

. . .. gare 
1,300 kro_n?r tlll komnutten för inkvartering å andt·n or-

ter av C1vda personer från K arlskrona . 

Telefon får anordnas till 3:e boväringskompaniets C' X)W· 
clition i Karlskrona. 

D:o får anordnas för 1914 års kustfästningskommis~io n. 

Lotskaptonen och chefen för mellersta lotselist ri ki l' i .E. A. 

Smith erhåller avsked med pension. 

Till br andförsäkring av lotsverket tillhöriga å Baltiska ut

ställningen i Malmö exponerade fö remål anvisas utow fö r

ut anvisade 1,000 kronor ytterligare 200 kronor. 

Anvisas tillhopa 800 kronor till unelerstöd åt åtski lliga 

f . el. rodelare vid livräddningsstationer. 

Anvisas tillhopa 700 kronor till åtskilliga lotsänkor. 

Uppdrages åt k aptenerna K. Wester och G. Bj urner att 

verkställa omarbetning av skjutinstruktion 'för flottan, 
a rtilleri. 

Flyttningshj älp får utgå till marindirektöron K. E. Rund

gren mod 652 kronor 79 öre, till marinintenclontC'n R. H. 

Berg med 322 kronor 20 öre och till se rgeanten A. J\L\ rclh 

med 198 kronor 90 öre. 

F'ör intrång i fiske, som skett genom 1914 års skjuiö\·n in

gar i Hårsfjärclon, arrvisas till åtskilliga porson C'r "1 JU· 

manlagt 300 kronor. 

Från sjöinstrument och sjökarteförråclet vid flott ans sta

tion i Stockholm får på vissa villkor ut lånas Yissa nau

tiska instrument m. m. till bevakningsfartyget Skagcrak. 

Förordnas överstelöjtnanten A. L. Törnor att t il Jsdrla re 

unde r översten, friherre H. G. M. Wrangels komm<'tllht nt

skap i Vaxholms fästning vara befälhavare för V<lxlwl ws 

kust a rti llorirogemen t e. 

29. 
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G. O. 1914. - CVII 

N :r 'i 760. - Anhåll an om uppskov med inställelse ti ll 

krigstjänstgöring för viss värnpliktig person al, anställd 

hos Landskrona Nya Mekaniska verkstadsaktiebolag hi

falles för. en tid av två månader för värnpliktige n :r F 

617 45/05 Hakon-Pettersan vid mobilisering som kan kom

ma att inträffa före elen 1 jan. 1916. 

N :r 1761.- Anhållan om frikallelse från krigstjänstgöring 

för viss personal, anställd hos Sjöafalls Kemisk Tekni ska 

fabrik bifalles för värnpliktige n:r F 461 18/07 Karlsson 

uneler år 191.5 intill ticlen för eventuell -allmän mobilise

ring. 
K:r 1762. - Bemyndigande för marinläkaren av 1:n gr. 

Hammarström •att kvarstå såsom järnvägsläkare vid Ostr:1 

Blekinge järnväg och antager elylik befattning vid Karls

krona-Vexjö järnväg. 
N :r 1763. - Avslag å anhållan från reservunderlöjtnan

ten Raksberg att få börja sin repitionsövning nästkom

mande jan. månad i stället för år 1917. 

~:r 1764. - Avslag å anhållan fr ån värnpliktige n :r F 82 

812/03 Thore om frikallelse från krigstjänstgöring eller 

tre månaders tjänstledighet. 

N :r 1765. - Bifall till anhållan från reservunderlöjtnan

t en Lönnberg· om tillstånd att idka utrikes sjöfart unel er 

ticlen 1 jan.-31 december '1915. 

N :r 1766. - Anhållan från reservlöjtnanten Hallberg om 

dito uneler en tid av tre år bifalles t ill elen 1:a jan. 1916. 

N :r 1768. - Andring i kommendering för vissa marin

J äkarstiponcliater. 
N :r 1771. - Bifall till anhållan från reservunderlöjtnan

ten Malmberg om uppskov med inställelse till krigstjänt

göring bifalles uneler tiden 4 jan.-16 febr. 1915. 

N :r 1775. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r ·F 

123 5/08 Ahlberg om frikallelse från repetitionsövning. 

N :r 1777. - Avslag å anhåll an från värnpliktige n :r F 

75 12/13 J oh ansson om h emförlovning efter slutad freds

tjänstgöring elen 18 dennes. 



Ut<lrag nr gcneralorcler och itmbctsskrivelscr utgångna 

från Kungl. Sjöförsnrsdepartcmentets lwmmaiuloexpedition 

år 1915. 

J an. 2. N:r 2. - Anhållan från värnpliktige n:r F 43 60/08 Eng-

lund om uppskav med inställelse till kr igstjänstgöring bi

falles till den 16 instundande februari. 

~' » N :r 3. - Anhållan fr ån värnp liktige n:r F 42 29/08 Karls· 

son om dito föranleder dito. 

" , N :r 4. - Anhållan från värnpliktige n :r F 41 29/08 Ols-

son om dito föranleder dito. 

>> , N :r 5. - Bifall ti ll anhållan från värnpliktige n :r F 

2078 45/06 östling att få börja sin repititionsövning den 

4 dennes i stället för den 16 instundande februari. 

)> » N :r 6. - Anhållan från Yärnpliktige n :r F 231 54/06 An-

>> 

dersson om uppskov med inställelse till krigstjänstgöring 

bifalles till den 16 instundande febru a ri. 

N :r 7. - Bifall till anh ållan från värnpliktige n :r F 

229 ll/07 Larsson att få börja sin repititionsövning den ·1 

i stä llet för den 16 instundande februari. 

, » N:r 8. - Anhållan om frik allelse fr ån krigstjänstgöring 

för värnpliktige n :r F 1842 45/08 Norrman bifalles upp

skoY till den 16 instundande februari. 

:N:r 9. -Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 479 

1/13 Andersson om dito. 

)> » N:r 10.- Avslag å anhåll an om dito för värnpliktige n:r 

F 2ll 227/11 Andersson. 

» 4. ~:r 14. - Fastställelser av tillägg till §§ 24 och 23 i 

rspektivc g. o. n:r 10/1914 och 1410/1914. 

" » N :r 15. - Bifalles frikallelse från krigstjänstgöring un-

der t iden 4 dennes-15 instundande februari för värnplik

tige n :r F 190 2/08 Kristiansson. 

" » X :r 16. - Bifall till anhållan från reservlöjtnanten I. 

P ettersson om tillstånd att idka utrikes sjöfart under ti

den l denncs-31 december 1915. 
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G. O. 1915. - II. 

4. K: r 18. - Anhå llan om uppskov med krigstjä nstg'öri 

för värnplik tige n :r 1937 45/08 Sellberg bifalles till t g 

16 instund ande f ebruari. 
1 0 11 

" :N :r 1~. - ~~nhållan om dito från värnpliktige 
11 

:r F 
1268 4o/08 1\1lsson föranled er dito. 

'' 1\ :r 20. - Anhåll an om frik allelse från krigstjä nstgöriu" 

för vissa värnplikt iga anställda i Y staels Gas~ och Ekkri~ 
citetsverk bifalles två månaders uppskov vid mobilisPrin o· 

und er år 1915. "' 

'' N: r 21.- AYslag å anh åll a n om dito för värnplikti ge n :r 

F 19 28/07 Bahlens. 

'' N :r 22. - Anhållan om befri else från extra r epeti t i 
0115

• 

övning för värnplikti ge n:r F 974 45/07 Stonda hl bifnl)0s, 

från och med elen 18 denn es. 

" N :r 23. - Bifall t ill anhåll an från r eservunderlöjtnanten 

Runsten om tillstånd att idka utrikes sjöfart under tirl"n 

1 januari-31 december 1915. 

N :r 24. - Anhållan om uppskov mod instäil else till kri gs~ 
tjänst göring för vä rnpliktige n:r F 169 2/08 Aivi n bifalles 

till den 16 instundande februari. 

5. N :r 25. - Andring av kommenderin g för vi ssa marin
läkare. 

::J :r 27. - Bifall ti ll anhålla n från kaptenen m. m. -ron 

Horn om en m ånads tjänsttledighet. 

'' N :r 28. - Anhållan om uppsk ov m ed krigstjänstgöring

för värnpliktige n :r F 2029 45/08 B remmer bifalles till 

den 16 in stundande febru a ri. 

7. N :r 29. - Ombyte av reservofficer å kanonbåten Ska gu i; 

resorvoffi cer hemförlovas. 

8. N :r 30. - Med bibeh ållande av innevarande befattning 

ställes kommendörkaptenen av 1:a g r. m. m. 'Vachtnwis

ter under erforderlig tid till statsråelots och chefen för 

sjöförsvarsdepartementet fö r fogande. 

'' K :r 32. - Fa stställelse av "Tilläg g till exercisr egJemcntEl' 

för flottan (E. R.) III, Torped (T. E. R.) 1914 >> . 

" ::J:r 35. 
läkare. 

)) 

Andring ava kommendering för vissa marin-

K :r 27. Löjtn anten Unnerus tjänstg ör fr ån och m<'d 

den 15 dennes i sjöförsvarsdepartementets kom mandorx
pedition m. m. 

:N :r 38. - Avslag å an h åll an om frik allelse frå n . krigs

tjänstgö rin g för värnpliktige n :r F 10 216/06 Nilsson. 

J D il· 9. 
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G. O. 1915. - III. 

N :r 42. - Bifall till anh ållan från löjtnanten .Mål:len . c, m 

att f å avlägga kompletteringsprov i fysik v1d SJokngs

skolans allmänna kurs. 

N :r 43. - Andring i vissa officerares kommendering. 

N :r 44. - K aptenen Fevrell skall fr ån och med den 10' 

dennes under erforderlig tid tjänstgöra i sjöförsva rsde

partementets ko mm andoexpeclition. 

N :r 45. - Positionsbefälhavaren i Fårösund skall beordra 

löjtnanten Beckman att verkställa undersökning angåen

de en inrapporterad mina m. m. 

een inrapporter ad min a m. m. 

N :r 46. _ Bifall till anhållan om uppskov med krigs

tjänstgöring till den 16 instundande februari för värn

plikti ge n :r 195 13/08 Kristensson. . .. .. . . . • 

N:r 47.- Bifall till anhållan om cllto fo r varnphkt1ge n.L 

F 256 2f08 Ande rsson. . .. .. . . . . . 

N: r 48.- Avslag å anhållan om d1to for varnphkt1 ge n .1 

F 329 52/06 Wåhlström . . .. 

N :r 49. _ Bifall till anhållan frän reservunderloJtnanten 

Carlsson om tillstånd att idka utrikes sjöfart. 

N: r 50. - Avslag å anhållan fr ä n värnpliktige n:r F 18 

240/06 Forslund om frikallelse från krigstj änstgöri~g .: 

N:r 51. - Ombyte av tjänstgöring för vissa mannlakare. 

N :r 52 . - Anhållan om hemförlovning fr ån rescrvlöjtnan~ 

ten Brantenberg bifalles med tjänstledighet till f ebruan 

mån ad s utgå ng. 
N: r 53. - Avslag å anhållan fr å n v ä m pliktige n :r F 17 

233/14 Kastengren om frikall else fr å n kri gstjänstgöring. 

N :r 54. - Bifall till anhållan fr ån reservlöjtnanten Bäck

ström om t illstånd att idka utrikes sjöfart till och mod elen 

31 december 1916. 

N :r 55. - Bifall till an hållan om dito för rese rvunderlöjt

nanten Crafoord. 

N :r 56. - Jämlikt nådigt boslut don 9 dennes skall ma

rin ingenj örsstipendiaten A. I . Zander fortsätta för~1t anbe

falld tjänstgöring vid Vaxholms och Oscar-Frodnksborgs 

fästning m. m. 

N:r 57.- F ast st ällelse av ändrad lydelse av§ 3 i g. o. n:r 

692/1911 , Bestämmelser m ed avseende å marinstabens verk

samh et i frdstid>>. 

N :r 59. - Ombyte av stabsläkare i eskaderchefen s för öv

ningseskaderns stab. 
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G. O . . 1915. - IV. 

14. N :r 62. - Anhållan cm hemförlovnip.g för resen-l öjt 

ten Brantenberg föranleder med hänvisning till g. 
0 

nan . 

52/1915 till ingen åtgärd. · n .r 

» N :r 64. - Bifall till anhållan från löjtnanten Kaijscr onl 
fem månaders tjänstledighet. 

15. 
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N :r 65. - Vissa tillfälliga bestämmelser angående kort

, systems användande vid rullförin g a v de värnpliktige Y id 
Stoekholms station m. m. 

N :r 66. - Villkorligt bifall till anhållan från Yärnplik

tige n:r F 188 12/04 Wintzell om ändring av tjänstgörings-
tiden. 

N:r 67.- Avslag å anhållan från värnpliktige n: r F 1818 

45/08 Nilsson om frikallelse från krig-tjänstgöring. 

N:r 68. - Avslag å anhållan om dito för värnplikti ge n :r 
F 197 14/08 Lindberg. 

N :r 69. - Villkorligt bifall till anhållan om dit o för Yärn
pliktige n :r F 1871 45/09 Jacobsson. 

N:r 71. - Bifall till anhållan om frikallelse fr ån anbe

falld krigstjänstgöring den 4 dennes-16 instundande fe br. 

för värnpliktige n :r F 1331 45/08 Jonsson. 

N :r 72. - Bifall till anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 932 45.06 Adolfsson. 

N :r 73. - Bifall till anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 206 12/08 Sandberg. 

N :r 74. - Bifall till anhållan om dito under tiden 16 fe hr. 

-31 mars inneva rande år för värnpliktige n :r F 21 79 Oo 
Hennander. 

1\:r 75. - Bifall till anhållan om dito under tiden 4 dcn

nes-31 mars 1915 för värnpliktige n:r F 389 2!07 P etr i. 

)) 

N :r 76. -Avslit g å anhållan för värnpliktige n :r F 34 75 '07 

Ekvall om uppskov med inställelse till krigstjänstgöring. 

N:r 77. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r F ()71 

45/07 Jönsson om frikallelse från anbefalld repetitionsÖI'
niug. 

)) 

)) 

)) 

K :r 78. - Anhållan om frikallelse från krigstjänstgöring 

för värnpliktige u :r F 1569 45/07 Kindblom bifalles un1lN 
tiden 16 februari-30 mars 1915. 

N :r 79. - Avslag å anhållan från Yärnpliktige n :r F 4 
10/08 Willgren om dito. 

N :r 80. - Bifall till anhållan om överflyttning fr ån Ka rl-

krona till Stockholms station för värnp liktige n:r F 1S>>1 
28/14 Wingner. 

Jan. 16. 
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G. O. 1915. - V. 

N :r 81. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs

tjänstgöring för värnpliktige n:r F 339 45/08 ~~nde1:ho~m. 

N :r 82. - Anhållan om dito uneler 1915 for varnphktrge 

n -r F 228 3/09 Tahge bifalles två månaders uppskov. 

N.:r 83. - Avslag å anhållan om uppskov med inställ;_lse 

till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 89 4!08 1'\lls

son. 

N :r 84. - Bemyndigande för stationsbefälhavaren i Stock

holm att konstituera lämpli g värnpliktig till ma rinuncler

intendent i flottans reserv m. m. 

N :r 87. - Fastställelse av modell till "Sabelbajonett M/15». 

N :r 90. - Bifall till anhållan fr ån reservunderlöjtnanten 

Magunsson om t illstånd att uneler två år fr ån och med elen 

1 instundande februari idka utrikes sjöfart. . .. 

N :r 91. - Kaptenen Rubenson skall tjänstgöra i mannfor

valtnino·en uneler tiden 20-30 dennes . 

N :r 93."'- Värnpliktsbestämmelser för kustartilleriet. 

N :r 94.- Andring av k o1i1menclering för vissa marinläkare. 

N :r 96. - Villkorligt bifall till anh ållan om frikallelse 

från krigstjänstgöring under innevarande år för värnplik

tige n:r F 1793 45/09 Wiberg. 

N :r 97. - Jämlikt nådigt beslut elen 17 december 1914 skola 

kap. 10-12, 27 samt 29-32 av reglemente för marinen del 

III, ävensom bil. 19 samt formulären från och med den 1 

instu ndande februari lända t ill efterrättelse m. m. 

N :r 98. - Anhållan om tre månaders tjänstledighet för 

värnpliktige n:r F 10 21.2/13 Jonsson föranleder med hän

visning till g. o. n:r 13 H /1915 till ingen åtgärd. 

N :r 99. - Anhållan om frikallelse fr ån krigstjänstgöring 

för Yärnpliktige n:r F 54 60/13 Andren föranleder dito 

med hänvisnin g till dito. 

N :r 100. - Anhållan om dito för värnpliktige n :r F 494 

60/13 Wickman föranleder dito. 

K :r 101. - Anhållan om dito för Yärnpliktigc n :r F 68 

60/13 Ågren för anleder dito. 

N :r 102.- Fa stställelse av nytt ».Formulär till inskrivnings

bok för marinen t illdel ade värnpliktige» . 

N:r 103.- Kaptenen K. \Vestcr skall med bibehållande av 

innehavande befattning från och med den 25 dennes uneler 

en tid r-v omkring sex veckor ställas till marinförvaltnin

gens förfog ande. 



G. O. 1915. - VI. 

Jan. 21. K:r 104.- Vissa marinläkare beordras till biträden åt . 

skrivningsnämnder för sjömanshus innevarande år i lD

sjörullföringsområclena. 110lll 
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» 

" 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

22. N :r 105. - Värnpliktiga, som elen 1 instundande f<' hr . 

inrycka till ~jänstgöring vi d Karlskrona station, skola ~;~:~ 

)) 

)) 

23. 

)) 

23. 

)) 

)) 

)) 

22. 

::>--D. 

)) 

roende av forcgåencle bestämmelser rullföras vid <'tt .. . 
l 'l t b .. . k . sa 1 _ 

sn eva rmgs ompam, >>3 :e bcväringskompanieb. 

K :r 106. - Villkorligt bifall till anhåll an från löjt nant 

Schi.issler om tjänstledighet under tiden 13-20 instun 1 en 
de februari. 

1 rrn-

N :r 107. - Anhållan om frikallelse från luiO'StJ'a"nsto·
0
·· .· 

o . ,_, 11. n o· 

för v_är~plikt_ige n :r F 421 10/13 Lönnqvist föranled<' r mc~ 
hanv1snmg t1ll g. o. n :r 13 H/1915 till ingen åtgärd. 

N :r 108. - Verkstadsfartyget Blonda skall från och med 

den 26 dennes uneler omkring 14 dagar ställas till station:;

befälhavarens i Stockholm förfogande för att i h änrlC'lse 

av behov användas såsom logementsfartyg. 

N :r 109. - Kaptenen Rönblom skall från och med dPn 1 

nästkommande februari tjänstgöra såsom adjutant i kom

mendanstaben i Vaxholms fästning. 

N_::· 110. -I g. o. n:r 349 H /1914 punkt 9 omförm äld a upp

gJfter skola tillsvidare den l i varje månad avgivas av 

cheferna för und erofficers- och sjömanskårerna enligt fast
ställt formulär. 

~:r 112. - Fastställelse av ny >>Instruktion för de viim

pliktigas övningar vid kustartilleriet >> . 

~_:r 1~3. -. A~1hållan om frikallels e från krigstjänstgöring 

for YarnphktJge n :r F 182 9/13 Pälsson föranleder med 

~änvisning till g. o. n:r 13 H /1915 till ingen åtgäclr. 

1\ :r _114. - Anhållan om uppskov med tjänstgörina; fö r 

manuläkaren av 2 :a g r. i flottans reserv Lindskog till ,]e n 

1 maj 1915 bi falles. 

N_:r_115.- Anhållan om förlängel befri else från krigstjiin~t
gonng för vänrnplikt ige n:r F 166 51/05 Strömvall hiLll· 
les. 

K:r 116. - Anhållan att skeppsgossen n:r 125 Vog·clin 

måtte karlskrivas till Stockholms station bifalles. 

:N' :r 117. - Bifall till anhåll an från löjtnanten i fl ottans 

reserv Lagercrantz om utrikes tjänstledighet uneler tiden 

26 januari-lO februari 1915. 

~-:r 1_~8. ~ ~nhållan om frikall else från krigstjänstgöring 

for varnphktrge n :r F 138 10/13 Centervall föranleder Hl Cd 

hänvisning till g. o. n:r 13 H /1915 till ingen åtg ärd. 

Ja u- 25. 
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)) 
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)) 
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)) 27. 
)) 

G. O. 1915. - VII. 

N :r 119. - Anhållan om dito för värnpliktige n :r F 22 

32/13 .T oh ansson föranleder dito. 

N :r 120.- Villkorligt bifall till anh ållan om dito för värn

pliktige n :r F 190 223/04 Liljckvist. 

N :r 121. - Anhållan om dito för mariningenjören av l: a 

gr. i flottans rPserv Puke föranleder med hänvisning till 

g. o. n:r 17 H /1915 till ingen åtgärd. 

N :r 122. - De pansarb åtar varå marinförvaltningen på 

grund alv nådigt beslut den 1 sistlidne december bemy ndi

gats avsluta kontrakt skola tillhöra l:a farygsklassen och 

Karlskrona station samt bära namnet >>Gustaf V>> och 

>> Drottni ng Victoria>>. 
N: r 123. - För vinnande av kompetens att söka transport 

till beställning på stat vid kustartilleriet skall underlöj t

nanten i flottans reserv Ewcrlöf undergå provtjänstgöring 

m. m. 
N :r 124. - stationsplacering av reservofficer. 

N :r 125. - Andring av kommendering för vissa officerare 

och civilmilitärer m. m. 

N :r 126. - Anhållan fr ån reservlöjtnanten I{ällström om 

hemförlovning föranleder med hänvisning till g. o. n:r 

125/1915 till ingen åtgäJ:d. 

N :r 127. - Anhållan om dito för reservunderlöjtnanten 

Christensen föranleder dito. 

N :r 128. - Avslag å anhållan från reservlöjtnanten Le

vander om hemförlovni ng den 31 dennes. 

N :r 129. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r 1203/1 

A. K. Leidesdorff om tj änstlcdighet. 

N:r 130.- Avslag å anh ållan från löjtnanten Sundblad att 

att bliva beordrad tjänstgöra i tyska marinen m. m. 

N :r 131. - Bifall till anhå lla n fr ån rese rvlöjtnanten Wall

gren om tillstånd att idka utrikes sjöfart under tiden 1 

februari-31 maj 1915. 

N :r 132. - Villkorligt bifall till anhållan om frikallelse 

från krigstjänsgöring för värnpliktige n:r F 33 65/08 Hans

son. 

N: r 133. - Bifall till anhållan från skeppsgossen Franzen 

att bliva k a rlskriven till Stockholms station. 

N :r :134. - Kommenclring av vissa officerare. 

N :r 135. - Mariningenjörsstipendiaten Erikssons tjänstgö

ring å flottans varv i Karlskrona skall upphöra m. m. 



Jan. 
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)) 

)) 

27. 

26. 

)) 

)) 

)) 

28. 

)) 

G. O. 1915. - VIII. 

N_:r 136. -:-_Vissa officer~rebeo~dras t~änstgöra sås01 n ord
forande 1 msknvmngsforrattmngar mom sjörullför· 
omräden a. Jngs-

K :r 138. - Villkorligt bifall till anhållan om fr ikallels 
från krig·stjänstgöring för vissa värnpliktiga, anst ällda Yi~ 
Knislinge Skofabriks-A.-B. 
N :r 140. - Anhållan om dito för värnpliktiga n :r F f34 
214/13 Kristoffersson föranleder med hänvisning· till o 

b • o. 
n :r 13 H /1915 till ingen ätgärd. 
N:r 141.- Avslag ä anhållan om karlskrivning till Stork
holms station elen 1 april 1915 för skeppsgossen n:r 120 
Sjökvist. 
K :r 143. - Villkorligt bifall till arrhällan om fr ikall('h: 
fr än krigstjänstgöring för vissa värnpliktiga, anstiillda 
vid Bergsunds mekaniska verkstaels aktiebolag. 
N :r 144. - Anhållan frän reservlöjtnanten Höclin om t ill
stånd att idka utrikes sjöfart bifalles till den 1 ja nuari 
1917. 

N :r 146. - Fastställelse av ändrad lydelse av §§ 5, 5 '/, och 
6 i »Reglement e för kustartilleriets skolor och ÖYn inga n. 

N:r 148. - AYslag å anhållan om frikallelse fr ån krigs
tjänstgöring för värnpliktiga n:r F 170 29101 Karl berp;. ~ 

» N:r 149.- Avslag å arrhällan från vä rnpliktige n:r F 841 
45/05 Jönsson om att fä fullgöra sin repetitionsövning sna
rast möjligt m. m. 

~:r 150. - Avslag å arrhällan om uppSikov med instäl1Pls ce 
till krigstjänstgöring fö r värnpliktige n:r F 245 123 01 
Gustafsson. 

» N :r 151. - Avslag å anhållan från värnpliktige n: r F so:> 
28;17 Carlsson om dito. 

» N :r 152. - Anhållan om frikallelse från krigstjänstg-i irin g 
för värnpliktiga n :r F 467 28/07 B j örn bifalles uppsko v t ill 
don 1 april 1915. 

» N :r 153. - Anhållan om dito för värnpliktiga n :r F 34 
75/07 Ehall bifalles till den 1 april 1915. 

29. N :r 154. - Villkorligt bifall till anhållan om dito under 
år 1915 för värnpliktiga n:r F 7 51/09 Ki lsson. 

28. K :r 155. - Anhållan om dito för värnplikige n :r F 1~7 
46/05 Lang bifalles till don l april 1915. 

» N:r 156. - Anhållan om dito för värnpliktiga n:r F ~03 
3/07 F onk bifalles till el en 1 april 1915. 

G. 0.1915.- IX. 

J an. 28. N:r 157. - Anhållan om dito för vissa värnpliktiga, an-

)) 

)) 

Febr. 

)) 

ställda vid Kohlswa järnvägsaktiebolag bifalles villkorligt 
till elen 15 instundande juli. 

29. N :r 158. - F astställelse av förnyade formulär III, VII 
och XVI röranda de värnpliktigas rullföring och redovis
ning m. m. ävensom nytt formulär XVII »Uppgift över ut
fa llet av inskrivningen vid sammanträdat av inskrivnings-· 
nämnelen för sjömanshus». 

» N :r 161. - Ändring av kommondering för vissa marin
intendenter. 

» N :r 162. - Fa stställelse av bestämmelser att lända tilL 
efterrättelse beträffande fördelningen av årsklassen 1915· 
y till i g . o. n :r 1477/1914 angivna inryckningsticler. 

» N :r 163. - Fastställelse av ny »Instruktion för officer,. 
vilken jämlikt § 18 mom. 1 värnpliktslagen är närvaran
do vid sammanträde av inskrivningsnämnd för rullfö
ringsomräcle, från vilket ett större antal värnpliktiga in
skrivas i marinen» m . m. 

30. Kommendering av officerare att vara närvarande vid in
skriYningsnämnclernas sammanträelen inom vissa rullfö
ringsomräden innevarande år för i värnpliktslagen § 18 : 
1 angivet ändamål. 

)) 

29. 

1. 

2. 

l. 

)) 

2. 

N :r 168. - Inspektion av Götoborgsavdolningen skall av· 
inspektören ruv flottans övningar till sjöss förrättas mod 
början elen 2 nästkommande februari. 
~:r 169. - Bifall till arrhällan från reservunderlöjtnanten 
Harklon om tillstånd att idlm utrikes sjöfart under tiden 
den l februari 1915-l januari 1916. 
N :r 172. - Villkorligt bifall till anhållan om befrielse 
från krigstjänstgöring innevarande år för värnpliktiga n:r 
F 2504 45/07 Olsson. 

N :r 173. - Bestämmolser angåondo flaggning och salut 
vid avtäckningen av Erich Dahlborgsmonumentet i Karls
krona don 5 dennes. 

N:r 174. - Avsl ag ä anhållan från värnpliktiga n:r 2087 
45/12 Söderborg om ändrad tjänstgöringstid . 
N :r 175. - Anhållan m uppskov med inställelse till an
befalld repetitionsövning från rcsorvundorlöjtnanten At
terling bifalles till don 1 september 1915. m. m. 
N :r 178. - Kommendanten i Fårösuncls fästning skall be
ordra )öjtnantcn Bockman verkställa undersökning av en 
inrapporterad söder om Visby ilandfluten min a m. m. 
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:» 6. 

G. O. 1915. - X. 

N:r 179. - Bifall till anhållan från kaptenen Gibson 
0 

utrikes tjänstledighet undcl· februari månad 1915. Ut 

N:r 180. - Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 

749 45/07 Jonsson om uppskov med inställelse till k rio-s. 

tjänstgöring. "' 

N:r 181. - Tillägg och ändring i g. o. n:r 1477;1914. 

N :r 182. - Anvisningar angående förbruknin g a\" hand

vapensammunition m. m. vid vissa värnpliktigas övninga r 

jämlikt nådigt beslut den 22 sistlidne januari. 

N:r 183. - Anhållan att skeppsgossn n:r 112 Korr1strönt 

måtte bliva överflyttad till Stockholms station och ut

bildas till hornblåsare bifalles med avseende p å överfl~·tt

ningen. 
N :r 184. - Avslag å anhållan att skeppsgossen n :r 49 

Brandell måtte efter karlskrivningen bliva överflyttar! t ill 

Stockholms station. 

N:r 185.- Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F :2/ t 

45/08 Orn om tjänstledighet. 

N:r 186. - Avslag å anhållan från värnpliktige n:r F 

1226 45/08 Nilsson om uppskov med inställelse till krigs

tjänstgöring. 
N:r 187. - Bifall till anhållan från värnpliktige n:r r' 
5766/06 Burth om frikallelse från rcpetitionsövni ng. 

N:r 188. - Avslag å anhållan från värnpliktige n: r F 

944 45/12 Carlson angående fullgörande av återstaende 

värnpliktstjänstgöring. 

N :r 189. - Avslag å anhållan från Yärnpliktige n:r F 

943 28/06 Agren om frikallelse från krigstjänstgöring. 

N :r 190. - Vissa bestämmelser angående reservunrlerlöjt

nanterna Janssons och Jönssons repetitionsövning jämlikt 

nådiga beslut den 5 sistlidne december och 29 sistlidne 

februa ri. 
N :r 191. - Vissa officcrskommenderingar. 

N :r 192. - Bemyndigande för chefen för kustartillniet 

att kommendera en officer av kustartilleriet såom tillfäl · 

lig förstäi'lming av sin stab. 

N:r 194. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Ko r

man ställes tiH marinförvaltningens förfganclc fr ån och 

med elen 8 dennes uneler 3 daga r. 

N:r 195. - Kommendörkaptenen av 1:a gr. m. m. Lirl· 

beck skall tjänstg·öra såsom chef för sjöförsvarclscpnrtc

mcntets kommandoexpedition från och med den 12 den· 

nes och under 1wmmendören m. m. af Klints från ,·a ro 

m. m. 

f ebr. 5. 
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G. O. 1915. - XI. 

X:r 196. - Bifall till ::mh.:tllan från reser vlöj tnanten Sol

bcrg om till stånd att idka utrikes sjöfart under tiden 1 

mars 1915-28 feb ru ari 1D17. 
N:r 197. - Anhållan från värnpliktige n:r F 8 6/07 P ers

son om uppskov med instä llelse till krigst jänstgöring bi

falles till elen l ma r s 1915. 
N :r 198. - Anhållan om dito för värnpliktige n :r F 274 

45/07 H el lzenius bifalles tills vidare. 

K :r 199. - Anhållan om dito f ör värnpliktige n : r F 103 

-16/07 Gustafsson bifalles dito. 
X:r 200. - Anh ållan om dito fö r värnpliktige n:r F 244 

11/07 Holgers bifalles dito. 
N :r 201. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 

252 28111 J u len att vid eYentucll mobilisering få fullgöra 

k rigstjänstgöring vid Alvsborgs kustartillerikår. 

X :r 205. - Fastställelse av nytt formulär till förhåll

ningsbok för värnpliktiga vid kustartilleriet m. m. 

N:r 207. - Unele rl öjtnanten i flottans reserv vVall enbe:·g 

upphör att tjänstgör a i marinstaben och hemförlovas. 

N :r 208. - Vissa bestämmelser angående tilldelning av 

inskriYningsnummer· åt värnpliktiga vid årets ;inskriv

ningsförrättningar vid sjömanshus. 

N :r 209. - Avslag å anhållan om frikallelse f rån krigs

tjänstgöring för värnpliktige n :r F 25 6/07 H ansson . 

N:r 210. - Avslag å anhållan f rån värnpliktige n:r F 31!5 

45/03 Forgenius om att snarast möjligt få fullgöra kom

mande krigstjänstgöring. 

N :r 211. - Anhållan om uppskov med krigstjänstgöring 

f rån värnpliktige n:r F 37 15/07 Pettersson bifalles fri

kal!Pl se under år Hl15 tills vidare . 

N :r 212. - A vs] ag å anhållan om dito för värnpliktige 

n :r F 1842 45/08 Norrman. 
N: r 213. - Villkorligt bifall till anhållan om dito under 

år 1915 för värnpliktige n :r F 264 12'06 Langwagen. 

N:r 214.- Avslag å anhållan om dito från värnpliktige n:r 

F 6 203/14 Ericsson . 

N :r 215. - Avslag å anhållan från korpralen n :r 455 

Holmberg om att bliva överförd från stam till värnpliktig 

samt hemförlovas. 

N :r 216. - Avslag å anhållan från värnpliktige n :r F 

1633 45/13 Langenberg om ändrad tid för repetitionsöv

ning. 



Febr. 10. 
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G. O. 1915. -XII. 

:Y:r 217. - Avslag å anhålla n fr å n kotpralcn n:r ;34
4 

H åkansson om att blin överförd frå n st am till \'ärnplik
tig samt hemförlovad. 

"N :r 218. - T illfälligt om byte a \· sta bsingenjörer i hii.~·.>te 
befälh a ,·arens över kustflo tta n och avdelningseheL'ns för 

Stockholms övningsa vdclni ng s st a ber m . m. 

N :r 220. - Anhållan fr ån löjtn anten Hos a tt få a \'Li.~Wl 
k omplet teringsprov i fysik Yid sjök ri g8högskolan fiir:tn-

leder jämlikt nådigt beslut den 29 sistlidne janunr i 1il l 
ingen åtgärd. 

N :r 222. - Bifall till anhåll an f rå n rcscrvunderl öj1nnn

t en Bresky om till stå nd att idka ut rikes sjöfar t undn <'tt 

!lr fr å n och med elen 1 dennes. 

)) 12. 

N :r 224. - Anhå ll an från värnpliktige n :r F 1492 45 01 

Lundberg om befrielse fr ån vapentj änst föranl eder jäm

likt nådigt beslut den 21 februari 1912 till ingen åtgii rd. 

N:r 225. - A,·s lag å anh åll an om t vå månaders upp"kov 

med inställelse till krigstj änstgöring för värnpliktige n: r 

F 895 45/07 Frisell. 

N :r 226. - Utbildningskurs för personal vid lotsverket 

för tjäns t vid kustsignalväsendet skall a nordnas å Stock

holms sta tion under tiden 17 f ebruari-30 mars 1915 m. m. 

X :r 229. - P å grund av n ådigt bes lut den 23 sistlidne 

december ska ll reservunderlöjtnanten Lindahl full göra Rin 

)} }) 

)} )) 

}) )) 

)} }) 
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)) 13. 

repetitionsövning vid Karlskrona kustartilleriregemenic 

un eler t iden 1 april- 30 september 1915. 

Y : r 231. - Bifall till anhållan om frik all else från n n

befalld krigstjänstgöring för vii rnpl iktigc n :r F 63:3 28 07 
Johansson. 

K: r 232. - Bifall t ill anhållan om uppskov med krigs

t jänstgöring för värnplikt ige n :r F 41 28/14 ä K arlssou. 

N :r 233. - Avslag å anhållan f rå n i nskri vningsbefälha

varen i Växiö om t illstånd at t f å i nkall a värnpliktige n:r 

F 104 15/06 P ettersson t illsammans med 1907 å rs k lass. 

N:r 234. - Avslag å anh åll an om uppskov i två måna

der med inställelse t ill krigstjänstgöl'ing för vä rn pliktig\' 

n :r F 1492 45/07 Lundberg . 

N:r 235. - Avslag å anhå llan om dit o för värnpliktige 
n: r F 244 3/06 Levin. 

K:r 236. - Bifall t ill a nh ållan om di,to för vä rnpl iktige 
n: r F 119 2/05 Bundy. 

N :r 237. - En ,·id Närsholmen upptäckt mina ska Il o

sk adliggöras genom k ommendantens i F årösun cl fä st ning 
försorg m. m. 

G. O. 1915.- XIII. 

Febr. 13. 
.. t .. l·t mina sk all as kadliggö-

N :r 238. - E n vid H ::mo upp .ac ~ i K arlskron a försorg 
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1 f"lhavando amll c1 lens ras ge nom )C a 

t vVenncr-m .. m. . . anhåll a n f rå n k ap enen 

K .. 241. - B ifa ll tJ ll ' . . r bära en av Gott-
• .r . ' l att t ill umfotm a l' 

st rom om t Jllstanr t 'Jld lad fört jänstmeda J. 
f .. 1 l honom t 0 

' 1·· ' t an-
la nds skytte_ o r )_une l ' Il f t· ftn rese rvunder OJ n , 

'f 11 t ' ll 'lilla an ' 
N :r 242. - B t a . l ' tt få idka ut ril.;:es sjöfart un-

D ahl oTen om t illst ånd a 

t en ' " . 31 dec Hl15. . . . -

der ti den 1 Jan.- · f o ., unde roff iCerskorpta 
• · o h åJl an r an ,) 

,._~ . . \143 _ Avslag a an " . f" . dem vid flo t t a ns 
-'' .1 - · . t att n ssa 0 1 

1 ler vid kustartill ene .o m ' l t .. måtte få gäll a i al -
l 1 u tf arelade )C Y g 

1 
• 

undcrofficcrss .;:o a ·n .· t där de nu äro o ever. 

.. . l·urscn vid kustarh cu e . . n · r 951/1902 
ma nna ~ .. . ändnno· 1 g . o. · · 

K . . 244. - F ast st allclse av .. , . l " de särskilda u n-
• . I . 1 f ö . utma rkanc c av 

bct räfa n dc emb ~m . 
1 

-·d l"tsta rt illeriet . 
f . . ,de lmng· at n a 'l cc . 

1 
11 tJ'a ·· nste:öra 

dcrof t cc: t sa' · \'on Horn s \. a ~ 
~ 24- _ K ar)tonc:n m. m. 
~ : r · o. . 

i ma rinsta ben tills vtdare. · o· skall med bibehållande 

N· . 247 - K aptenen Malmbet" . t'd ställas till m a-
•. l . . " l befatt ning unde r VlSS l 
av tnncva t d nc e 

' f" f gancle åd'gt 
rinförvaltning~n s or o. l~ er med anledning a v n .l 

N·r 248. - Vtssa bestamme b . beträffande fördelnwg 
>> be.slut de n 31 sistlidna decem et 

av ku startilleriets personal. . fl ttans r eserv Alm skall 

' l" ·t n t en 1 0 11 
N

J . r ')49. - U n der O.J n a d . löJ'tnant en Laure s 
>> • - 1 ' t Thor u n er 

t ... ot o·öra å pansa r )a en 
Jan~ o · ' 

sjukelom m. m. . b ' f ll ti ll anhållan om frikallelse 

:\ .r 950. - Villkorlig t l a .. l' l·t· . n:r F 341 45/07 
>> • • - • .. .. •• o· för varnp l~ l ge 

fr å n k rigst .J an st gotm" 

Samu elsson. om dit o för värnpliktige 
N :r 251. - A ,~s J ag å anhå ll an 

n:r F 102 Ekfclt. , dito uneler tiden den 

~ n - n _ B1' f ,a Jl till an h alla n om F 65 4~ /07 
N ·r <:: O'=' . ·· _ .. l'l·tio·e n ·r 

1 0 
>> " • • 30 m at·s 191D för Yarnp l ~ " . 

16 februa n - ' 

)) 

)) 

)) 

13 erg·t!:rcn. . . d ' to för vä rnpliktige 
~~ ll t Il anhållan om l 

N :r 256. - Bifa l , 

n :r F 406 61/07 Hel~en . o om tjänstledi ghet för värn-
N·r 257. - Avslag a arrhalla n 

·. . .. F 1 202/l3 Svensson. fr ån åt erst å-
pliktige n.r . å h åll an om feik allelse 
'-T . 2"8 _ Avslag an . . F 539 72/01 
l' .r o . ... . ... · o· för värnphld tge n:r 
ende k ri gstJanst.gm m " 

frik alle l se P ett ersso n. . 1 . f
 

11 
t ill anhållan om 

N :r 259. - Villkor.hgt ~~ a, . 1916 för vissa Yärnplikti ga, 

från krigstj än s~gö\wg tfo~·t o:rkholmste l c: fon . 
anst ällda i akhebo age 



G. O. 1915. - XIV. 
Febr. 17. ~ : r 260. Sex mariningenjörelcYer må und er inneYa-rande år antagas. >> >> K :r 261. - >> Dagöyninga r m. m. vid förövnin g för l'lclgivning med karbin>> må användas vid utbildning ay flottans personal enligt >>Skjutinstruktion för flottan, H an•Jvapcn>>. 

>> >> K:r 262. - Vissa reservofficcrre kommenderas till tjänstgöring vid kustartilleriet uneler tiden elen 18 dennf's-30 därpå följande september på grund av nådigt beslut 1len 12 innevarande månad. >> 18. K :r 264. - Anhållan m frikall else från pågående kri gstjänstgöring för värnpliktige n :r F 2:3 202/13 hl art i nsson föranleder med hänvisning ti ll g. o. n:r 13 H /1915 till ingen åtgärd. 
>> N :r 265. - Anhållan om dito för värnpliktige n :r F 22 201/13 Adolfson fö r:mlder di to. >> >> ~ : r 266. - Avslag å anhåll an om dito för värnplikti gG n :r F 175 15/07 Johansson. >> >> X :r 267. - Bifall till anhållan om tjänstledighet umkr tiden elen 27 februari-14 mars innevarande år för marinunderintendenten i flottans reserv Thiel. >> >> N:r 268 .- Avslag å anhållan om befrielse från befattningen såsom adjutant hos bevakningschefen i Stockholm för lotslöjtnanten Hjulhammar. >> >> N :r 269. - I reglemente för utbildning av flottans manskap mo m. 163 för rekrytskola föreskrivna övningsämnet >>Skjutövningar med h andvapen>> skall icke ingå i rr·krytutbildningen för i g . o. n:r 17 H /1915 punkt ö b) nämnda värnpliktiga skeppseldare. >> >> N :r 270. - Med bibehållande av innehavande befattning skall marinintendenten av 2:a gr . i flottans reserv Låftman från och med elen 22 den nes under erforderlig tid stå till chefens för mariusaben förfogande. » 19. N :r 271. - Kommendering av manrinläkare å kustflottan från och med den 1 nästkommande mars. » N:r 272. - Ombyte av två kommenderade officerare å pansarbåten Wasa m. m. 

» >> N :r 275. - Bifall till anhållan om frikallelse fr ån anbefalld krigstjänstgöring från och med den 16 dennes för värnpliktige n :r F 1244 45/07 Hillman. >> >> N :r 276. - Bifall till anhållan om dito för värnpliktige n :r F 1193 45/07 Nilson. 



K. B. 1915. - V. 

Febr. 26. Antvisas högst 1,300 till anskaffning av materiel för mili

tärledundersökningar. 
, >> För bärgandet av en torped i Nämndöfjärden erhåller G. 

)) 

)) 

Mars 

)) 

Eriksson i Ostanvik å Nämndön 75 kr. 

>> Beslutes rör8nde avlöningsförmåner till viss personal vid 

tjänstgöring å undervattensbåt. 
>> D :o rör ande frivilliga värnpliktiges tjänstgöring vid flott an. 

>> J3ifalles gjord framställning om utförande av vissa telefon

anordningar vid flottans station i Stockbolm. 

>> Marinläkaren av 1:a gr. V. L. Lundberg får uneler tre år 

inchava andra stadsläkaretjänsten i Karlskronl\ från och 

rncd den dag, då h an kunde blitva därtill utsedeL 

>> En extra läkare får beordras tjänstgöra vid Vaxholms 

kustartilleriregemente uneler mars månad innevarande år. 

5. Kaptenen i Kungl. flo ttan G. N. H. Krook får inträda i 

tjänst vid K ungl. flottan från och med den 8 mars 1915. 

>> För marinintendenten G. H . Pravitz meddelat tillstånd att 

kvarstå i flottan förklants upphöra att gälla med den 5 

mars 1915. 
>> Beslutes rörande ändringar i reglementet för marinen, del 

II, beträffande utbetalning av diet- och mässpenningar 

samt se rvisbidrag unde r mobilisering. 

>> 1:a kl. sjömannen vid 2:a eldarekompaniet n:r 415 Ham

marlund erhåller en belöning av 25 kr. för visad rådighet 

vid utförandet av ett svårt och farligt arbete i torpedbå

tens n :r 83 cldarerum. 
>> >> Arrvisas högst 350 kr. till inköp för marinförvaltningens 

artilleriavdelning av ett skåp för förvaring av hemliga 

h andlin g ar. 
>> Kaptenen F . T. E. Fcvrell erhåller 100 kr. såsom ersättning 

för utarbetande av nytt formulär till inskrivnin gsbok för 

marinen. 
>> >> J3eslutes rörande ersättning till f. d. redogörare å sjöpo-

sitioner för överskott å uppbörd. 

>> >> Tre underofficerare av 2:a gr. erhålla särskild ersättning 

för kommenderingar vid vissa under byggnad va rand c bå

tar. 
>> >> Två kokerskor f å förhyras för Karlskrona kustartilleri-

regemente mot en ersättning wv högst 40 kr. för månad. 

>> >> Föreskrives att avgiften för färd med kronans ångslup å 

sträckan Vaxholm-Rindö smedja (Rindö västra udde) eller 

åter skall för person över tolv år utgå med fem öre för 

person. 



Mars 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

K. B. 1015. -V J. 

5. BeslutPs rörande rätt för vissa värnplildiga att för i 11 _ 

träde i navigationsskola tillgodoräkna sig tjänstgörin g å 
:flottans fartyg uneler mobilisering. 

Daglönaren P . O. Andersson erhåller en årlig livränta <Il' 

42 kr. i ersättning för skada till följd av olycksf all i ar
bete. 

Byråchefen hos lotsstyrelsen J. A. Sjöberg erhåll er uppd rag 
att inom sjöförsvarsdepartementet biträda vid revision <W 

författningar rörande lots- och fyrinrättningen med an
ledning av nya l.;:rigslagstiftningen m. m. 

9. Fullmakt för E. Hägg att vara kommendörkapten ay 2 :a 
gr. vid Kungl. flottan. 

12. Oppet brev på avsked för kemisten hos marinförvaltnin
gen J. E. Seclerholm. 

>> .Beslutes rörande anställning i kustartilleriets reser v n,. 
visst manskap, som tillhört Vaxholms eller Karlskrona :1l'

tillerikår. 

)) 

)) 

19. 
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Sydsvenska kraftaktiebolaget erhåller rättighet att h ålla 
två fyrbåkar tända. 

Kaptenen L. Stackell erhåller ersättning med 2,990 kr. 
för konstruktion av måltavlor m. m. 

Marinläkarna av 2:a gr. A. H. Kallin och E. D. Rurl
bcrg erhålla varelera ett resestipendium å 400 kr. för att 
idka studier i Tyskland. 
Anvisas 517 kr. 50 öre till ett järnskåp för marinstaben~ 
räkning. 
Beslutes rörande utbetalande av arvoden till vissa lä nu P 

vid sjökrigshögskolan. 
Förordnande för A. Unger att vara expeditionschef i sj ö
försvarsdepartementet. 
Förordnas R. A. H. vVult von Steyern att vara extra f örc
dragande i d :o. 
Fullmakt för C. A. B. Boalt att vara marinöverl;:ommis
sarie i marinförYaltningPn. 
Fullmakt för G. Lunden att vara marinintendent av 1:'1 gr. 
vid marinintendenturkåren. 
D:o för B. F. F:son Frieclenfellt att vara d:o av 2:a gr. vid 
d:o. 
Resolution å lön för marinintendenterna av l: a gr. K. A. 
Trysen och W. Lilja samt för marinintendenten av 2:n gr. 
E. A. T. L. Reuner. 

K. B. 1915. - VII. 

:Mars l9. Beslutes rörande utlämning ay bröd från kronabageriet vid 
Karlskrona station. 
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April 10. 
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Beslutes rörand e elisponerande av avlöningsmedel för uppc
hållande av vissa befattningar vid fyrinrättningcn. 

Beslutes rörande viss ersättning till lotsar, som förflyttas 
från Gullholmens lotsplats till Lysekils och U d d ev alla lot3-
platser. 

Pensioner bestämmas att utgå till åtskilliga tjänstinneha

vare vid lotsverket. 

Besh1tcs rörande bokföring av ersättningsmedel för mark, 
som upplåtits till Oxelösund-Flon-Västmanlands järnväg. 

Förre daglönaren P. G. Olsson erhåller en årlig livränta 
å 150 kr. för skada till följd av olycksfall i arbete. 

Anlv isas högst 6,000 kr. för tryckning av en ny upplaga 
av reglemente för marinen, del I m. m. 

Beslutes rörande förläggande av sjökrigsskolans förbe
redande kurs i land somrnaron 1915 ombord å rustat fartyg. 

Kaptenen B. R. von Syclow erhåller ti ll stånd att kvarstå i 
flottans reserv. 
Beslutes rörande 1915 års anslag till flottans krigsbered
skap och övningar. 
Förordnas konteramiralen greve C. A. Ehrensvärd att vara 
ordförande och kommendörkaptenerna R. A. Thurdin, IL 
O. F . GyldEm, kaptenen .T. H. Söderbaum samt överdirektö
ren A. vV. Falk att vara ledamöter i antagningskommissio
nen för antagning av sjökadetter. 
Löjtnanten A. Kaijser erhåller sökt entledigande från lä
rarebcfattnigen i kustfästningslära vid sjökrigsskolan. 
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanterna S. T. M alm q vist, 
A. W. H. Grefberg och G. H. Christiernin med respektive 
80 kr. 80 öre, 119 kr. 20 öre och 424 kr. 5 öre. 
Bifalles gjord framställning om utarbet rwde av vissa sjö
kort i Mercators projeldion. 
Beslutes rörande kustartilleriets övningar år 1915. 
Föreskrives rörande ålderstillägg åt vissa tjänstinnehavare 
vid lotsstyrelsen och lotsverket. 
Kaptenen N. O. J. L. vVallenius e rhåller avsked med rätt 
att under två år såsom lönlös i kustartilleriet kvarstå. 
Fullmakt för C. A. Claus att vara kapten vid kustartille-
riet. 
D:o för G. W. Englund att vara löjtnant vid d:o. 
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K. B r. 1915. - VIII. 

10. Kap tenen vid Kungl. flottan G. S. N. de Broen erhåller 
ytterligare ett å rs tjänstledighet med avträdande av lö 
förmåner enligt st at fö r anställning hoss aktiebolaget ~~~ 
fors-Gullspång. 

" Marinläkaren av 2 :a gr. H. B. Hultgren erh åller k aptrns 
värdighet. 

» Beslutes rörande krigsavlöning för vissa värnpliktiga vid 
kustartileriet. 

» Marinförvaltningen och armeförva ltningens for tfika-
tiansdepartement bemyndigas att med fil. doktor E. Thu
lin sluta avtal om tillverkning inom landet för ett pris av 
sammanlagt 145,000 k r. a:v tio flygmotorer utay »Le Rho
ne»-typ, därav fem för marinens och fem för armens r'ik
ning. 

>> Reservunderlöjtnanten i flottan H . R. Bergström crhållr r 
uppskov till år 1916 med honom innevarande år åliggande 
repetitionsövning. 

» Sjöofficerssällskapet i Stockholm erhåller 198 kr. 94 öre 
för utgifter i anledning av hållna föredr ag. 
Underofficeron av 2 :r. gr., maskinisten Hj . Lundström , er
håller extra ersättning med 25 kr. pr månad under kom
mendering att biträda Ycderbörande kontrollant vid pan
sarbåten Sveriges byggnad i Göteborg. 

" Anvisas 500 kr. såsom e rsättning för innevar ande år till 
den lagfarne ledamoten i garnisonskrigsrätten i Älvsborgs 

fästning. 
" Marinläkaren J. A. Pihl erhåller ett rcses tipendim n å 

100 kr. för att under en veckas tid idka stud ier i Danmark 
och Tyskland. 

» Anvisas högst 1,300 kr. för arrskaffningar av möbler m. m. 
i tygexpeditionen i Karlskrona fästning. 

» Anvisas ti llhopa 2,710 kr. fr ån invalidfond en till avskrda
dc personer, som tillhört flottans militära kårer. 

" F ullmakt för B. S. Ostrand att vara lotskapten i mellersta 
lotsdistriktet. 

» Overfyringenj ören J. O. U. Grönvall erh åll er 195 kr . 56 
öre för mistade tjänstgöringspenningar för fullgörande av 
visst uppdrag. 

» Lotsförmannen N. Berglund erhåll er ett und erstöd nv 100 
l~r. med anledning av vissa utgifter för operation m. m. 

» Anvisas t illhopil 630 k r. t ill åtskilliga f. d. rodelare vid 
Gräsgårds liv räddningsstation. 
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G. O. 1915. - XV. 

N :r 277. - A vs! ag å anhållan från löjtnanten i flottans 
reserv Barkman om frikallelse från nu p ågående k rigs

tjänstgöring. 
N :r 278. - Avslag å anhållan om avsked m. m. för ko r
pralen vid 1:a eldarekompaniet n :r 239 Pettersson. 
N :r 279. - Bifall till anhållan om frikallelse fr ån krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 65 67/07 Wiberg. 
N :r 280. - Bifall till anhållan om dito för värnpliktige 

n :r F 132 27/07 Nyblom. 
N :r 281. - Kaptenen Broman skall från och med den 24 
dennes under erforderlig tid biträda sakkunnige för re
vision av bestämmelserna rörande armens och marinens 
avlöning under krigstjänstgöringstid m. m. 
N :r 284. - Avslag å anhållan om frikallelse från pågå
ende krigstj äustgöring för värnpliktig en :r f:\1 207tl3 J o· 

hanssorL 
K:r 285. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 195 207/11 Lorcntzson. 
N :r 286. - K aptenen i flottans reserv Gibson erhåller 
förlängd utrikes tjänstledighet till den 8 nästkommande 

mars. 
K :r 288. - Fastställelse av ändring av mom. 334: 2 i 
»Rckrytundervisn ingen (U M F: I B) 1914». 
N :r 289. - Bifall till anhållan från reservunderlöjtnan
ten Sjötrancl om tillstånd att uneler innevarande år få 
idka utrikes sjöfart. 
N :r 290. - Anhållan om tjänsledighet under ticlen den 
21. dennes-20 april innevarande år m. m. för marininten
denten Horney bifnllcs elen begärda tjänstledigheten. 
N :r 291. - Avslag å anhållan om uppskov med inställelse 
till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 145 51/0G 
Johansson. 
~~ :r 292. - Bostämmelcr om inkallande jämlikt ~ 28 
värnpliktslagen för riket s försvar av vissa marinen (flot
tan) tillhörande Yärnpliktiga av klass A på grund av nå
digt boslut den 23 dennes. 
N :r 293. - Andring i kommendering för 2 reservoffice
rare. 
N :r 294. - Skjutskola vid kustartilleriet skall innevaran
de år icke anordnas m. m. 
N :r 295. - Rcsorvunderlöjtn::mten Stenucld erhåller ut
rikes tjänstledighet till den 25 februari 1916. 
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G. O. 1915. - XVI. 

N:r 2!16. 
N :r 297. 
bord . 

Prog-ram för knstarti llerikacleLh; uthilllnino

Dito för kustartillerikadetts utbildnino-
0 

»· 
b ]!J 

F: r 298. Dito för utbiluning av kust a rtillerikadcttcr, 
antagna år 1914. 

N :r 299. - Anhållan om frikallelse från kri gstjänst<>ö

ring för värnpliktige n:r F 430 10/05 Palen föranlPc7e 

med hänvisning till g . o. n:r 52 H /1915 till ino-rn .o1t"'l·]r b C 1-1<.!(, 

N :r 300. - Kommendering av vissa marinintendcnter. 

N.:r _301. -Vissa _bestämmelser an gåonde till tjfi nstgö 1·ing 

OJ mkallade utb1ldadc Yiirnpliktiga, ,som frivill igt an

mäla sig till tjänstgöring. 

~:r 302. - Kaptenen m. m. 

fartygschef å kanonbåten 
Ficandts sj ukd om. 

Odclberg skall kvarstå siL•um 
Skuld unclm kaptenen von 

N :r 304. - Avslag å anhåll ::m om frikallelse fr ån kri <>s

tjänstgöring för värnpliktige: n:r 106 28/10 Cln c'sson.,., 

K :r 306. - Reservlöjtnanten Ridderstad sk all t j änstgiira 

såsom fa rtygschef å bevakningsfartyget Skiigorack fd'tn 

o.ch mod den 27 dennes och under den tid fartyget jiim

hkt g. o. n:r 49 H /1915 är ställt till marinförvaltni ngrns 
förfogande. 

N:r 305. - Marinläkare i flottans reserv ska ll tjänstnära 

vid Vaxholms kustartilleriregemente under tiden den"'~-
31 dennes m. m. 

N :r 307. - stationsbefälhavaren i Karlskrona skall t ill 

tjänstgöring vid flottans station i Stockholm från och mrd 

~en 8 dennes och tills vidare inkalla viss värnpliktig 
lakare. 

N:r 308. - Villkorligt bifall till anhållan om friknll clsc 

från krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 27 20113 
Andersson. 

N :r 311. - Bifall till anhållan från underlöjtnanten i 

flott ans reserv Lundgren att under två å r idka utrikes sjö
fart. 

N :r 312. - Mariningenjörsstipendiaten Forsbergs nuva
rande tjänstgöring upphör m. m. 

No:r 313. - Bestämmelser om vissa uppbörsmäns å kanon
haten Skagul tjänstgöring m. m. 

N :r 314. - Kanonbåten Rota förlägges under reparation. 
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G. O. 1915. - XVII. 

N :r 316. - Andring i kommendering av marinläkare vid 

inskrivningsnämndens sammanträden Strömstads sjörull

föringsområde innevarande år. 
N :r 317. - Marinläkaren av 1:a gr. i reserven Felländer 

skall under tiden den 16 dennes-10 maj 1915 tjänstgöra 

såsom stabsläkare i avdelningschefens för Stockholms öv

ningsavdclning stab. 
N :r 318. - Marinintendenten av 2:a gr. Fredholm skall 

för särskilt uppdrag ställas till marinförvaltningens för

fogande under en tid av högst 8 dagar under innevarande 

månad. 
N :r 319. - Anhållan om hemförlovning från krigstjänst

göring för värnpliktige n :r F 869 28!04 Dahlsted t föranle

der med hänvisning till g. o. n:r 52 H/1915 till ingen åt

gärd. 
N :r 320. - Tillstånd för överstelöjtnanten m. m. von 

Schinkel att få mottaga och bära en honom av Karlskrona 

skytteförening tilldelad förtjänstmedalj i guld. 

N :r 322. - Medgivande för statsutskottets ledamöter att 

besöka kustflottan tillhörande undervattensbåtar den 5 

dennes. 
N :r 323. - Ombyte av reservofficer å minfartyget Edda. 

N :r 324. - Bifall till anhållan om uppskov till eventuell 

inkallelse till krigstjänstgöring för vissa vid Aktiebola

get Befors-Gullspång anställda, marinen tillhörande värn

pliktiga. 
N :r 325. - Anhållan om frikallelse från pågående krigs

tjänstgöring för värnpliktige n:r }' 121 28/13 Norberg för

anleder med h änvisning till g. o. n:r 52 H /1915 till ingen 

åtgärd. 
N :r 326. - Bifall till anhållan från överstelöjtnanten 

m. m. von Schinkel att under fem dagar få vistas i Tysk

land. 
N :r 327. - Avslag å anhållan om frikallelse från pågå

de krigstjänstgöring för värnpliktige n :r F 5 225/13 Ting

berg. 
N :r 328. - Löjtnanten Lindberg skall tjänstgöra å pan

sa rbåten Wasa unckr kaptenen Clevcs sjukdom. 

N :r 329. - Avslag å anhållan från vissa å kustflottan 

kommenderade korpraler, vilka genomgått underofficers

skolans styrmansklass, om att komma i åtnjutande av lik

ställighet i kon stitueringshänseende med värnpliktiga styr

män. 
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G. O. 1915. - XVIII. 

N :r 330. - Anhållan om frikallelse från krigstj[in st görin 
eller några månaders tjänstledighet för värnpliktige n:: 
F 22 207/05 Ågren föranleder med hänvisning till g. o. 
n :r 52 H /1915 till ingen åtgärd. 
N:r 331. - Anhållan om tjänstledighet för värnpliktige 
n :r F 223 13/06 J chansson bifalles under tiden den 8-:30 
innevarande månad. 
N :r 333. - Bestämmelser angående Fårösunds ku startillrri
detachement. 
N :r 334. - Dito angående antalet bataljoner och kompa
nier på respektive kustartilleriregementen, kustartillPr
kårer och· kust a rtilleridetachement. 
N :r 335. - Ombyte av flottiljläkare vid kustflottans n :a 
flottilj m. m. 
N :r 336. - Villkorligt bifall till anhållan om frikal
lelse från inställelse till krigstjänstgöring under inneva
rande år, för vissa, vid hospital och sjukhus ans tällda, 
marinen tillhörande värnpliktiga. 
N :r 337. - Från och med den 15 dennes under erforderlig 
tid ställes stationsingenjören m. m. Holmgren till m:uin
förvaltningens förfogande. 
N :r 339. - Bestämmolser om provtjänstgöring vid kustar
tilleriet för underlöjtnanten i flottans reserv Olson. 
N :r 340. - Bifall till anhållan om frikallelse i'rån krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 123 2/1910 Bockman. 
N :r 342. - Kaptonen Selander skall under tiden den 1:3 
-21 dennes stå till chefens för marinstaben förfog anrle. 
N:r 343. -Viss personal från kustflottan och Stockhol ms 
övningsavdelning ställas till stationsbefälhavarnas födo
gande för utbi ldning av i g. o. n:r 52 H/1915 mom. 3 om
förmälda värnpliktiga. 
N :r 344. - Bifall till anhållan från konteramiralen m. m. 
Lagercrantz om tjänstledighot under tiden elen 8-14 rl:s. 
N :r 346. - Villkorligt bifall till frikallelse från krig·s· 
tjänstgöring under innevarande år för värnpliktige n:r 
F 441 33/05 Andersson. 
N:r 347. - Bifall till anhållan till tjänstledighot för 
värnpliktige n :r F 449 54/11 Lundqvist. 
N :r 349. - Befordringskommissionen sammanträder. 
N :r 351. - Villkorligt bifall till anhållan om frikall rlse 
från krigstjänstgöring för värnpliktige n :r F 1757 45/12 
Pettersson. 
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G. O. 1915. - XIV. 

N :r 353. - Torpedbåten n :r 75 skall förläggas under re
paration. 
N :r 354. - Tillfälligt ombyte av fartygsintendent å pan-
sarbåten Wasa. 
N :r 355. - Fastställelse a Y vissa >> ändringar i och tillägg 
till reglementen för marinen, del Il», jämte formulär. 
N :r 356. - Anhållan om tillstånd att idka utrikes sjöfart 
för reservunderlöjtnanten Pihl bifalles till elen 8 mars 
1916. 
N :r 357. - Bifall till anhållan från rosorvuncl erlöjtnante~ 
Wingårdh om tillstånd :-ttt idka utrikes sjöfart uneler ö 
månader från och med elen 1 april innevarande år. 
N :r 358. - Jämlikt nådigt beslut elen 9 dennes skall on 
marinläkare i rosorven tjänstgöra vid Karlskrona kustar
tilleriregemente uneler tiden den 11-31 innevarande må· 
n ad. 
N :r 359. - Kaptenen Krook skall från och mod elen 15 
dennes tills vidare tjänstgöra vid Karlskrona station. 
N :r 360. - Bestämmolser angående tjänstledighet för viss 
personal av stam och värnpliktiga. 
N :r 365. - Fastställelse av ändring i g. o. n :r 139/1911. 
N :r 366. - Viss personal av manskapet tilldelas svärsme-
dalj er. . ... N :r 370. - Avslag å anhållan om uppskov med kngstJ anst-
göring för värnpliktige n:r F 305 10/06 Ahlqvist .. 
N :r 371. - Villkorligt bifall tilll anhållan om fnkallolse 
från krigstjänstgöring innevarande år för värnpliktiga n:r 
F 338 29/04 Svenson och F 341 29/04 Nilsson. 
N :r 372. - Villkorligt bifall till anhållan om dito för 
värnpliktige n :r F 487 2!11 Andersson. 

13. 

N :r 373. - Anhållan från kaptenen von Syclow om hem
förlovning från k r igstjänstgöring bifalles tills vidare. 
N:r 374.- Bifall till anhållan från löjtnanten Söclerberg 
om tjänstledighet under tiden den 14-20 innevarande må-

)) 

nad. 
N :r 375. - Bifall till anhållan från marinöverintendenten 
Lindberg om dito under tiden den 19-25 innevarande må-

)) 

nad. 
N :r 376. - En minkonstapel från Stockholms station skall 
ställas till marinförvaltningens förfogande under ticlen elen 
15 clennes-30 nästkomande april. 



G. O. 1915. - XX. 

Mars 13. N :r 378. - Fastställelse av pansargranat till 28 cm. ka
non M/14. 

>> >> N :r 379. - Fastställelse av halvpansargranat till dito. 
>> » N :r 380. - Bifalles hemförlovning och två månaders upp-

skov med inställelse till krigstjänstgöring för värnpliktige 
n:r F 597 61/07 Svedlund. 

» >> N :r 381. - Villkorligt bifall till anhållan om frikallelse 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 15. 

>> 16. 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 17. 

)) )) 

)) )) 

från 'krigstjänstgöring innevarande år, för vissa vid Gö
teborgs Nya Verkstadsaktiebolag anställda, marinen till
hörande värnpliktiga. 
N :r 382. - Villkorligt bifall till anhållan om dito fö r 
vissa vid elektriska Svedningsaktiebolaget anställda, ma
rinen tillhörande värnpliktiga. 
N :r 383. - Bifall till (inhållan från värnpliktige n :r 120 
8/13 Holm om tillstånd att avresa till Tyskland. 
N:r 384. - Anhållan om frikallelse från krigstjänstgö
ring för värnpliktige n :r F 776 46/09 J oh ansson bifalles 
till den 1 nästkommande maj. 
N:r 387.- Avslag å anhållan från korpralen n:r 341 An
dersson om avsked. 
N :r 391. - Avslag å anhållan om uppskov med inställelse 
till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r 2370 45/06 Karls
son. 
N :r 392. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r 1018 45/12 Widh. 
N:r 393.- Avslag å anhi'tllan från sjömannen G. B. Jlng

lund on1 att få börja sin värnpliktstjänstgöring omccJel
bart. 
N :r 394. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 2579 45/08 Lind en. 
N :r 396. - Medgivande för riksdagens statsutskotts Jc(la
möter att elen 22 dennes besöka V ax h olms fästning m. m. 
N :r 397. - Kanonbåten Svensksund skall den 22 dPml8S 
ställas till förfogande för riksdagens statsutskott för Hird 
till Vaxholms fästning och åter m. m. 
N :r 399. - Villkorligt bifall till anhållan om uppskov med 
inställelse till krigstjänstgöring till den 1 nästkommande 
juni för värnpliktige n :r F 196 4/06 Person och F 504 14/06 
Carlsson. 

» 19. N :r 404. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för konstituerade undcrofficerskorprfl L'n 
n:r F 54 204/08 Börjeson. 



1C Br. 1915. - JX. 

c\ pr i l 1 O. r'. u. kocken ä fyrskeppet SyrlostbwHen . \. \Vestcrbitck 

erhåller ett umlcrstöcl av 100 kronor. 

» >> Meddelas tillstånd för ;J. Nyman ntt 11f:1n hinLler :tY 

fy llda 21 år i-Erägakomrnn till Yinnande a1· inträde• i sjö

krigsskolan. 

» » Medgives h emförlonti ng· a1· ickf' n1pe nföra Yiir11pliktign 

tillhörande årsklasserna 191'1 och 1914 y. 

" 16. 8oslute)S röran de förhyranclf' c:1· munsknp fi)r 1013 ~1rs 

)) 

)) 

)) 

sjömätni ngsc·xpecl itimwr n t. l! l. 

Anvi sas hcigst 1.900 kronor t i Il unsk:tffni n g- a,. sj u k ,- ,Ou·cl s

dfd;:ter 111. 111. för Alvsborgs knstnrtill.crikår. 

le. rodda ren Y id M ii la r husens l i niidcln ingss Lt l i on 1'. .\n

dersson e rh å ll er dt undf't'stöd av 100 kronol'. 

Bc~slutc s r ö r :1mle nppc ~hållanck :tl" p:t sto rnlv>lrdc•n XY:t 

Varvets förs:1mling Yicl Göteborg. 

» » Am·isas 90 kronor i nsättning till ,-ik:tric• tt Ynklrniistn re

hdattni n gen Y id ma r i nstabc~n . 

}} 

}} )) 

Ersättning filt· ulgä lllt'Ll :tiO kronor till C'll Y:t r :11· k:tplc•

lll'll R. A. Jfidtc•rlnnd och löjtm:nten Il. C. OltttgTl' ll föc 

ben rbctn i ng 1\Y hullonglwskri 1·n in g . 

Am·i sas högst· 475 kronor för nnskaffandt' ;~1· <'Il riiknc·ttP.l 

s kin för tygexprd itionL' ll i J\ <l riskron a Hist-ni ng- . 

" » Värnpliktigt• n:r l" :105 2a3/1fll0 Linokrndtl t•rhi'tllc·r 1-10 

kronor föt· fö rlor:~de dfr·ktN Yid VC'dcttbi'tten Drol"ts un 

ril'rgång i Eodjupl'i ,cl<•n '27 srptem ber 1914. 

» » Marinförva ltn i ngC'n n n bcf:1l1Ps i nk omtna med fiirsl ag ti ll 

utförande a,· en Yc•rkstacl sanHiggning vid örlogsdcpi\n vict 

Härnösand. 

» :24. Am·isas högst 5.000 krono1· för tliförand<• a1· Yi .-;s;t kotttpld-

teri n gsa r beten ffi r :ltttmu n i t i on sf'örr~ul s ltu sc·n i\ l.o1trldr•n. 

>> » AnYi s:1s högs t 500 kru nor till tr_,·r:kning 'Il. C'tt ))(' skril·

ning å Jodb:Jsm~ihu·c· }[ /1:l. 

» » li'örortlna s Hti" Sk:~gs- och Ontskiilclsl·iks lotspLttsc•1· skola 

från och tnc•d clc·n 1i5 tnn.i Hl15 S< llll!ll:tn s li\s li ll <' Il lots-

}) )) 

plats lJl'nänln<l Sk:ogs lotsplnl,; . 

J\IJarin:lttHch(•n, knptc•n c•tJ C. L. dc• C'h<tt11ps, cdi>'tllc>r c·r"iilt

ning :Eör rc •so r lit. Il <. lllt'd 1illhop:: 7:51 krono r :20 iin!. 

)) )) l cJagga l·fillerikon sbtjWin F'. (l. C :HISSO II S:t:ltt r. tl. f l:tg·g

lll::t Skinis t<' l"lh l C. A. Il. Jl i'tknn ssrm och S. (: . B l<trlh C' l"

hålln Ynrtkrn guldJII<'claljt•n :11· ft•mte s torkkc·n tn f' rl in

,;krifl: »l"iir nit och IT <ilip;hl't i rik ds t.iiin ~ t. » 
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K. B. 1915. - X. 

Daglönur0 Yirl Ynrn·t i :Karlskrona 0 rh ålla Yardera sil

YC'rmccla ljrn HY åttonde s torleken m0d inskrift: ,, l<'ö r nit 
och n 'rlliglwt i rikets t;j ~n st.>> 

Am·isa s högst 5,600 kronor för :1nbringandc aY ~slhcst
maclra ss<'r å pansarkryssa J'l'll Fylgin. 

En ay kl"innofiirbuncld för tlYeriges sjömiin skänkt; flngga 

<J\"S<·ild ;Jtl. mwiimbs ii pnnsarl:HHl'n ÖY<>rigo fiir r'mott'l.-
g:-JS. 

HcsenJJnrlr' rlöjtnan tcn i fJoltun S. P. ::\'ilsson får hcorclras 

''tt tjiinstgönt Yicl Ä lYsborgs kust u rli ll0ri kår f run och 

mr'd miJH'ri ngsskol>1 n s hörjan till oel1 lll<'d reg<'mentsöv
ningn rnn s sh t i: inn<'Y>l ranrlr :'i r. 

BiL1lks <'ll ;11· knph'Jl<' JJ W. O. H. Niodin gjorrl ansökan 

ntt J'ortf;Hnndo kY iln;t:l so lll lönlös i J\ nngl. flotLm. 

Fullmald Jiir A. F. "Y\'. Sti\ lb<'rgPr :1Lt Ya ra mariningen

g·ör n\· 1 :a gradt'n Yirl mariEingC'njörkå ron Ii flottans 
l"f'Sen· . 

D:o för l\. ·1. E. vVilrln<'r ntt Ynm marinläkarr it\· 2 :a 
graden v irl llJ:l rinläkarld trr·n i flottun s n•soJ"\". 

.Bcslui:r, rö1· nnrl<' eli spos ition u\" elidons för ingenjö t·sclc

partcm<'n il'i v irl flottall s ,LJtion i SLookholm hostadslä
g-cnhr't. 

Marinundr'ri ni.cnrJr'ni en B . G. H orne.\· för under tjänst

lrrlighd fiir sjukelom bl•ll:llln. full clag:~döning nndcr t i
den 18 m:l i'S-20 april inrH'vanmclf' [11·. 

.Boslni"Ps nng:'wndc rli sposition n,· vissn h~·resmerkl för 

of:fiof' rsmii ssPn s virl skrppsgosseki\ rc1 t i Slfarst.rand r äk
ning. 

Fiirordn,l s aH rl c Y>IIJC'nf iint värnplikiig:l tekniker och 

dPkirikt'r. vi ik il rlcn 3 :juli 11114 inryckt :fö r fu llgörande 

:J\" 300 dagnrs f n 'dst:iiinstgörin g f<kol<l, sedan nämnda 

tjänstgöring fullgjorts, ltrmförlovas i elen mån do ej ouncl

gängli grn erfo rdra s fii r ijiinstgörin g 1\ flottan s statione r. 

:FörordnmHl<' fö t· kapt<'JJ<'n i l\m1gl. fl ottan IV. O. H. Mo

din att v:ll';l lcdanwt flY };:on1miss.iom•n fiir antagning nY 

sjökarll'tt('J" inn<'Yarnnrh• ~Il'. 

Ekkiroin g<'n :iöt·rn R. II. Hc'tlll[lhl crltåliC'r k;lptcns y[irdig
hct. 

:Marinförnilt.ningen erhåll er 11ppskev i.ill den j/ i nn evn

nlllcle maj JJJ C'tl n.Y lälllnnnrlr :n· fön·all.ningC'ns 1111\'lldbok 
m. m. 

Heslutf's riir a ndc grnnskning av fartygs riikrnskaper för 
år 1914. 

7. 
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K 13. 1915. - X f. 

Anvi sas högst 150 kronor för insättning aY logement s

Iartyget Venlanelis gniststation å logementsfartyget Frej:1 

förn s i stnämnd~ fc~rtygs utgåcnrlr på expedition i n nenunn

de å r. 

Anvisas 6.900 kronor till inlösr'n HY byggn ader ,', kron o

tomten å 1\ya Van·et från el<' frm arr C' nclato re r, Yi lk~ s fir

renelen skull e upphö ra. 
r. il. fo rtifikationskassören och :Eönåcldörvaltare n Vill 

fortifikationen J\. P. Karl sson fö rordnas att unde r ett 
1t r från och lJH'Il den 15 s<'ptrmber 1915 yara l>C'sildnings

man vi<l flottans Rtation i ]\m·l skrona . 
]C_ d. flnggmas],inisten Jol1an Joakim :E'n,clrik Dickm,m 

<' rhåller gulmecl:llj :1v 5:e sto rl eken mctl insk rift: >>För 

11it och rPcllighC't i rikds t jän si . 
En rikstcldonapparnt. får anb ri ng ::t s inont m n rinJörYn lt-

11 ingen s mimt nklning. . 
Mrisslokal för ·office rare Yitl ;o; ],<'ppsgossck~tl"l'll 1 ~Ltrstntnrl 
-[:;?1 r nnviimla s <H giftsfritt fort"!' a ramlc intill tl r ll l okto

lwr 191.5. 
Bes l ut<'s röra nd r disposition <1 \" kanonjullen Il oU. en och 

ho m bkanonslup<'n V idar. 
Bifalles a\· lotsstyrdsen gjord framställning rörande resa 

till Tysld.and för C'I'Cntuellt c~n skitfl"ande av l i ns fy rappn -

rate· r . 
l<'önl' håtsmaTIJlC'n r. U:son Enda erhåller ci l nnrlerst ij,[ 

;tv 100 kronor. 
J\.omnwnclörkaptC'nC'Tl aY 1:a gr. J" . V . Lamw rsi: icrna or

h ålle r ;wsked mCll prnsion. 
Förordnande fijr 1\:ommcnclörk:Jptrncn a\· 2:::t ;.;r . C. F. 

vV. RilJl'n f!i"t i i ll sviclar<' V8 rH ]rrlamoi <l\" m n r i n förval t

ningr·n och cl1cf fö1· ämbetsve rk ets nauti ska awlrlning. 

T. f. k arnn·rarrn i marinförvaltning<'n TL O. T . :!\äsu1:1H 

l'rllå ill'l" rli spr 'ns ;~tt 11pp!'hålla il11Ji ral itdsri\tkts bc·falt

ni.ng. 
Hr•sluh·s ;·iil'<lllllt' sätt0t för holdöring ;:\· 1llgiHcr n:1 <'L 

hå ilY 1914 års scnu rc riJ, scl;lg lwviljacll' <tm,lng ;lY~ec nrk 

vfi rll skattem Pcll<'n. 
Am·isas 695 ];ronor BO iiro i ii] l>C'st rid<Jn<le flY l"L'SPkostn nd 

III. 111. för marinattach{'n i Jkrlin och IGipen h >llllll . 

Am·isas tillhopa 3.437 kronor 14 öre såsom flyltningshjiilp 

i ill vissa kustartilll:rirts officc•rarc och unclerofticcrill'l ' . 

Löjtnm1trn virl ku startilleriet O. G. Lumling <'rhl'illcr goit 

görrlse för :förh~·rd bof".t:lcl nwcl j37 kronor 5:2 öre . 
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K. B. 191.5. - XII. 

14. Majoren v id kus tartilleriet .J . A. ELl si1·ö m r·rltullf'r d :cJ fö,· 
rl:o d :o med 300 kronor. 

)) 

)) 

)) 

:21. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Kaptenen vid J(un g l. flottun .J. E. U. Carl ssnn -Scltcn

.-;t röm få r ställ as ti ll chefens fö r mnri n sta hen f ör:Eoo·ancl o 

för ut arbdamlt• fil· sa krPgistP r iill Yii rnpliktsfiidu7tnin
ga rn cl. 

l~et ~ ya , Stockholm s :starl t illhöt·ilnll c· isbr.darfart.\·gct. 

far till s vida r e på vissa v illko r y jc] i'ö rdn ll andr• J1pJHh: 

int<tgas i floth111s dock a å Q,JliirntrvPi. 

Am·isas högst 1,000 k ronor fö r t t·.vckni ng i 1ii0 <'X <' lllphn· 

av »Beniim n inga r å art ill <> r i1wltr•rickns dclnr 111. 11 u; 
Bif <l ll cs gjord f rnm s tiillnin g· om ökning: a\· nntnl<>t tcle

fo nh·dn ingl! r t i Il tor pl'd dr 'Jlll rtri!Jl'lltel \·id flo t h: n s Y u n · 
i I<arlskronn. 

Fulln1akt fö r C. A . Oi)(' rg nH Ya r11 ll1>J rinlii k;1re ,11- 2:a 

g- r. v id ma1·inläkarkår0n i flottans re3r•J·Y. 

D:o fö r· K . S . H. liedström <lit \· lira lö.itnn11t k 11 ,tnr-
t i lleri ets n·sc n ·. 

Beslu t0s r ö ran cl r• :mvänd;mrlr· a\· ~:c H . JC. alln'. lH'SJlll 

ri nga r till mod erni se ring :w ö\· niu gslJa J·.tNiet i r•xc· 1·cis

lluset Yid flottan s s tation i l\:arl skron n 111. lll. 

An v isa s 1 ,500 l.;: ronor å rli ge n f1·. (J. m. }i r j91G ti ll b cr o

dancl c av f'rsättning i\t tanclläknrr· sa111i till <~n sbrfLmrk 
:~ v Yiss" fö rbrukningsa ri"iklnr Yirl t'n tn ndpoliklinik Yirl 

f lottans sbtion i Stoekholm. 

A nYisus h ög-st fl.OOO k rono r ti ll idötii\· l11n rl lwldiffnncl c 

by ggnarlP1· fö r f loHans behov ii Sk0ppsho lm rn . 

Bifa ll es gjord frmnställning un1 u llämnand1• n1· hom

ull sk~·JW I ' 1· till rlirt'kti onrn tör Ab rnhn m lt.HlliNg~ ;;;tif
t clsc . 

Rrscn löjtn ~ n kn ·j f lott;Jn C. A. l-l r•ss ing t· rh å! ll'r 11p pskoY 

1ill å r 1917 IIH'd honol!l :h 1016 i'ilip;ganrlr · n•pditionsö\· · 
ni ng. 

l ~i fnllt'S gjord fJ·;IJn s tällning on r kri.~·'al·löning 1H flngg

lo rp rrlrnästan·n .J. "l<' . Bo]i,; . 

AnYisns högst 1,:!00 k 1· on or iill lr_q·kning· u 1. :11 . :J\. hro

sc hy n •n >>FlotL1n och rlc• ss Lt ' lll<llllli nn » 

F'iirorrln ;ll1dr · för Jiijtnmdt•J> \·id ku sicJ~·Iillr • ri l'i C. H . Eng

ldom nit \·;lrn lii n11·l ' i ku slfiistniJJ.l! s hir:~ \· id sjiik rigs
skoLln . 

Bifalles gjo rd fr:llllstiill ll illl!. :11· C. llolr'll<lr•t· nU ifr,'
1
g·n

kornma t i rl Yi nnnnr!(' <l\' inhiirlr ~;'1 so rn sjök, 11lr·H ulan 

hinrlrr a\· 1111 hnn iin•r .; krf'rif' h~diir s tnrlg-:11l 111:Jsi 111 i:i lrkr 
m . 111. 

)l n j :21. 
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1\. Br. 1.915. - :XHI. 

Daglönan·n Yicl va n·et i Karl skrona S. l. Linrlqvi st er

h åller en å rli g linänta å 60 krono r för Bknrl a ti ll fö ljd 

av o lycksfall i arbc·tc . 

Vaktmiista n ·n i sjökartr\·crkl'i E. V. LindqYi st c rhäller 

s il vcrmc·dalj N\. S:c storlckPn :för nit och .redlighet i rikds 

ljäns t. 

0\·crlotsbcf,1H ningr·n v id Aspö lotsplats f:"t r till sv itlat·e 

uppeh å llas medel s!: förordnandr•, 

Lotsfö rmansänkan E. M. Ram stedi Prh ttl .kr dt understörl 

med 100 kronor. 

Ovt>rlotsänkan A. A. Lundgren e rhållc' r d :o å 1.00 kronor. 

Beslutes rörande <!Tlorclnanclc av förbereda nde Hi rok ttrser 

fö r inträde Yicl navigationsskolorna i Stockh olm, Götc

borg och :Malmö. 

Br•slutcs rörande bostadsfönnån för navigationsskoldörc

stån da rL' n C. Vl7 • Pettersson. 

Marinläkaren S. E. P. Haglund c· rhållc r ett resestipcn 

d.ium å :250 krono r för att utr ikPs id ka ortopelliska stu 

elie r. 
Fullmakt för X. P. J~iljc·gren nit V<lrfl kemis! h os lll fHin 

fö rvaltningell. 

Fullmakt. för G. Unge r att n.ra kom.-kaptcn '" ' ~:a g r. 

·vi el K g l. flo t t a n. 

R esolutioner å lö n för kom.-kaptenc n av ~:a g r. E. Hägg 

sa m t kaptPnerna Y id K g l. flotta n J. \V. Oste rman och 

G. K. H. Kroole 

Anvisas tillhopa 3,550 kronor ti ll e rsä ttning åt sekretr rare 

och biträden å t fkommitten för utredning i fr åga om ut

vidgning och modernise ring av flott a ns va r v i Karlskrona . 

Beslutes rörande ele n m a rinö verinte ndentur oeh chefen fö r 

marin intend enturk å ren t illkommande pensionsrätt. 

Av Svenska pansa rbåtsfö reningen såsom gåYa överläm

nade överskottsm edel å p a nsa r båtsinsamlingen f :'i r c rnoi 

tagafS, 

Vik11rie får f örordna s för ch e.fen för lotsstyrelsens kansli

by rå un der rle n tid ch efe n är upptagen av visst uppdr ag. 

J3ifalles gjo rd ansöka n om särskild e rsät tni n g ti ll läraren 

v.id skepp sgosseskolan ;r. Andersson m . fl. t ill fö lj d av 

skeppsgosse k å rens i Marstrand förläggande till flottan s 

station i Karlskrona. 

Beslutes rörande förhöjd gottgö relse för hyr~ m. 111. ~v 

0xpeclitionslokal för s jörullföringso mrådesbefälhanrcn i 

Härnösand. 
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K. Br. 1915. - XIV. 

Såsom t' rsätlldng· fö r ökfldn göron1{1l tilldf'las gratif ika

tioner t ill besiktningsmannen Th. :.\aol in med WO kronor· 

och till besiktningsmannen E. Karlsson nwd LJ OO kronor . 

. Beslu tes röran ek elisposition a1· f'H kaptcnslön . 

AYslå s a1· <~man u C'nsen C. A. I-IHmmarskjöld nnförda be

svär över till siitbindo :w 1'11 kas~ö r s och bokl1~d l art.jänst 
hos lotsstyrelsen. 

Till g rutif ika t i o ner åt mån;ulslöna re för ö1·ertitlsarbote 

anvi sas för Knrlskrona va n · högst 3,100 kronor och fö1• 

Stockholms Yanr l1ögst 1,800 k ronor. 

J3eslutes med an](•clning <lY rik selagens bifall till nådig 

p roposition om nnställantlc av en ma riningenjörsstipen
lliat ÖvC'r stat. 

D:o d :o d:o angårndC' mnlinllando <W viss del uhlv de till 

nyanskAffning <1 ,. l.;:rigs fn r t~·gsrna tf' ric·l under å ren 1915-
19l 9 a 1w isa rle med(• l. 

Bifa ll es gjord :f rmnstfillni ng om uppH1klso till lotsve rket 

av visst omri\1le å Söclra Djurg~1nlt'll för flnonln:mdo där
städes <1 ,. fönl\rlslokalf' r 111. 111. 

Anvi~:Hs högst. 1.100 kronor :för ir.1·ckning· :11· »HeglPmcntQ 

för ku sb r l il lP r irts skolor och övni.n gnn>. 

Meclclclns p roYiso r isb1 hesHimmelser om riitt för Yi ss per 
sonal ntt Yistas u to mlnnd s. 

13åtslllnnsänkan C. GnstnfsrloHn Nh ~ill"r en gr:1tiiikntion 
av 15 k r on or. 

Fullrnflkt för k<~rldluml r • t·oHiel•ren B . .T. 
unclPrl ö.ilnf!nt i }\gl. f lottn n. 

Ynglingl'n A . lholin :f:\r sfibi inl:riirlt• 
n c,·anl tlrln [n ub111 l1indcr a1· ntt l13n 

sjök1·ig·s:,kobn in

fyllde 2l i'tr smnma 
år. 

litfä n la s nådigt n•glPmc·nte f :jr Sn'riges friYillign mobr
lJåt skår. 

Förre håtsmamtr•n :l\h mkht• rg Hu· nn sl äll;ls såsom ftir rftds

man å ]; <lSernf a rl.1·gct Korrköping n n der cle~s prif.d'!enrlc 
<'xpedi.tioll. 
Skrivhi trärlct ~ :f lottnns t•iikcnsknpskontor i. 1\arlsk t·oJla 
.r. E . Törnehbrlh får hilwllålla 'j, :lY sitt an-ock som skriv-
hiträrl o unrler l anclstormsbdälsku rs. 
Am· isas 300 kronor för 11ppgö r::m 1lP HY krigx'ipf'lskarta 
(j y er Y I SSa delar :\\- Vaxholms fä stn ings fö rs l-:1 rson1 r årlc. 
Kaptenen A. H . av Petnse ns får !l t e rlw kom m <l honom en 
ti llhö rig fö r mm·inen uttclge n h 1ist. 

K. Br. 1915. - XV. 

Juni 11. Fullmakt för P. A. II. Jacohson att va ra lotskap ten i neJ.re 

norra lotsdistriktet. 

» » Förordnas att ljudbo:j on Yid Kullagrundet skall indragas . 

» » Beslut0s rörande elisponerande av avlöningsmedel för· 

uppehållande aY Yissa befattningar vid fyn·äsendet. 

» » Anvisas t illhopa 850 kronor till Yissa änkor efter Yirl lots

Yerket anställda per sonet·. 

» » Anvi sas tillhopa 500 kronor till åtsk illiga för ut Yid liY

r äddningsstatioJlcn anställda perso ner. 

» » N avigati onsskollä nuc·n R. E. Nybe rg erhåller 1wnsion med 

2,200 kronor a l t utgå f r. o. m. månaelen r1~ist efter honom 

be,-iljat a\·skecl. 

» » ]3esl ut('S rönntdr• anställande ay civih miHningsförrättarc 

vi el sjökflrtoYorkets mätningsoxped ii ioncr. 
)) 
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» Chefen fö r sjöfö rsYn r sdepa rt elToe ntf't bemyndigas tillkalla 

högst tro sakkunniga tjänstemän fö r att inom departemen

tet biträda vid Yerkstril l ande av förberedande utredni ng 

av frågan om lönen•glering för marinens personal. 

» Utfärdas nådig förordning rmg. sä rskilda föreskrifter >1ng. 

avlönin gsförrnåncr m . m. Yirl mnrincn pä k r igsfot. 

1.4. T Yå officerare Y id Kg-l. :flottan J å kommeneleras n t t un

der i n nova r ande år Y id En och ThL1lins areaplanffi L rik ge

nomgå f lygskola. 
18. Fullmakt för .). K . .T . Seth att Y:HH knnsl.isokrcterare i 

Kgl. ~\{ nj:ts bnsli. 
» 1\ansli sl'l.;:retf'rnrcn H. Sunelin fih· h·arsU\ i tjänst u nrle r ett 

är, räkna t. fr. o. m. elen G juli :1915. 

» Förordnamle för kom .-kaptenen <Il" 1 :a gr. C. C. }~ngstr ijm 

att tillsviclarn 11mler J.::om.-kaptenf'n av 2 :a gr. II. II. 1:\. 

Ericsons sjökommendc·r i ng uppehålla ehdskapd f ör 111<1-

rinfö rva ltni. ngl'ns a dilleri a Ydelni ng. 

'' D :o för kom .-k nplenen av 2:a gT. U . O. Jl'. Gylclen att ti.lls

Yicla t· e miclo r kom.-kaptcnC'n ax 2 :a gr. C. F. \V. Hitens 

sjökolnnlendc•rillg uppehålla d:o för cl :o nauti,ka rn·dcl

)) 

)) 

)) 

)) 

ning. 
Hesolntion å Wn :för kom.-kaptenen aY 2:n gr. G . Unger. 

Fnlltnakt :föe S. R. Winström att Yara 1mclerlöjtnant i 

Kgl. flottans resen·. 
:Nicclclcla s t i llstånd för rcscrnmdcrlöjtnanten i flottan C. 

H . Gnmdrll att tjänstgö ra Yicl Alvsbor gs kusta rt.illerikår. 

Kaptenen vid J\gl. flottnn E. V. H:son Wrangel e rhåller 

fl:yttningshjiilp mer1 318 kronor 30 öre . 
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K. Hr. 1915. - X\'J. 

18. ~tuderandcn G. A. F. Lieduerg får a nt agas till ku st.artil
lerikadet t ut an hinuer u v bcfintl i g obetydlig närsynthet. 

» ~tuderand cn G. Linden får antagas t ill d:o d:o utan hin
rle r ilv att han Yore behäftad med ett mindre kroppsfeL 

>> Am· isas ti llhopa 150 kronor till vissa i n köp för sLi tens sjö
krigshistoriska samlin gar. 
Anvisas högst 4,900 kronor för utfönmrle ilV vissa nrbctcn 
å laboratori et Yid Mjöld amm e n. 
:Förordn a ncl l' för kaptenen i Kgl. flottnns resen · C. A. H. 
Virgin att under knptencn A. Hä ggs sjökommendering ho
strida bcfattningon såsom extra byråchef hos lotss1yrcl
sen. 

» Utfärdas nådig kungörelse ang. ändrad lydelse n1• ~ l i 
nådiga kungörelsen elen 20 december :1.9:1.2 aug. i nr appor
terande nv f rämmande örlogsfartygs rörelser Yid rikets 
kuster sa mt dylika fartygs lotsning till svensk krigsh amn 
C!ller därmed likställ t område m. m. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

26. 

F yringenjö rsänkan J. A. Sandell c rh:llle r ett unrle rstöd 
av 300 kronor och mäste rlotsänkan M. K. Rundström ett 
unelerstöd a v :1.00 kronor. 
Beslutes rörande särskild ersättning till vissa flott an t ill
delade vä rnplikt iga uneler mobiliseringstjänstgöring. 
Beslutes rörande reglering [lv utgifterna under femte hu
YudtiteLn för å r :1.9:1.6. 

Anvisas femtusen kronor ftt 1.9:1.4 [trs kustbefästningskom
rnission. 

Beslutes rörande g radbeteckningar å t jänstedräk t fö r per
sonalen vid lots- och fyrinrättningarna. 
En extra läkare får beordras att under två månader tjänst
göra vid Vaxholms kustartilleriregcmcnte. 
Marinförvaltningen erhåller uppdrag att med Akti ebolaget 
]~ofors-Gullspång avsluta a:vtal om levera ns av bespa ring·s
materi el för två l: a klass pansarbåta r t ill genomsöillspri~ 
av 1.,563 kronor pr :1.,000 kg. 
Utfärdas nådig kungörelse ang. antagning, utbildning och 
pensionerin g av befä l i f lottans och kustartilleriets re
serv m. m . 

Unelerlöjtnanten i kustartilleriets reserv .T. O. Björnc f:h 
komm eneleras att tjänstgöra vid kustartilleri et uneler innr-
Yarande å rs regementsövningar och därunder åtnjuta un
clerlöjtnants avlöningsförmåner. 

>> Kanonbåten Rota f:Jr tilldelas h å stycken 57 mm. ss. ka
noner. 
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G. O. :1.915. - XXI. 

20. N: r 405. Andring av kommendering för vissa marin-
läkare. 

>> N :r 406. - Bifall ti ll anhåll an från löjtnanten i flottans 
rC!serv Silverskiölcl om utrikes tjänstledighet uneler tiden 
30 dennes-30 nästkommande april. 

23. N:r 407.- A'vslag ä anhållan från r eservunderlöjtnanten 
13e rgström om tillstånd att idka utrikes sjöfart. 

» N :r 408. - Ombyte av vissa officerare vid sjökrigsskolan. 

>> N :r 409. - Marinintendenten av l:a -gr. m. m. Lagerholm 
skall under erforderlig tid från och med den l apri l stäl
las t ill chefens för sjöfösvarsdepartementet förfogand e 
rn. m. 

)) 

26. 

27 . 

26. 

)) 

27. 

)) 

N :r 410. - Nya fartygsrustningar; vissa skolor anordnas 
ä de rustade stridsfartygen m. m. 

N :r 4:1.2. - Vissa reservofficerare inkallas för fullgörande 
av repetionsövning. 

N :r 413. - stationsplacering av vissa officerare och ve
rlerlikar ; placering av vissa m arinintendenter till tjänst
göring vid kustartilleriet. 

N :r 4:1.4. - Uppsägning av vissa officerare från inneha
vande befattningar. 

N :r 4:1.6. - Fast ställesie av ritning till 75 mm. kanon "M:/12 
med lavettage. 
N :r 4:1.7. - Mariningenjörsstipendiaterna Zanders och 
Thollanders anbefallda tjänstgöring skall upphöra m. m. 
N :r 4:1.8. - P ersonal, som jämlikt vissa bestämmelser, å 
·l,ustflottan erh ållit utbildning till undervattensbåttjänst, 
må tills vidare kvarstå ombord i egenskap av reservperso
nal m. m. 

» N :r 4:1.9. - Bifall till anhållan från reservunderlöjtnanten 
Ekman om tillstånd att idka ut rikes sjöfart under tiden 
7 april :1.9:1.5- :l. januari :1.91.8. 

3:1.. N :r 426. - Kaptenen i flott ans reserv R euterskiöld och 
reservunderlöjtnanten Sahh\n skola med denna dag avgå 

från innehavande befattningar och hemförlovas. 
» N :r 427. - Kommendering av civilmilitär personal å rus

tade och till rustning anbefallda ::::jöstyrkor. 
» N :r 428. - Officerskommendering å genom g. o. u :r 4:1.0 

och 80 H /:1.9:1.5 till rustning och för expeditionen anbefallda 
fartyg; tiden för hissande av befälstecken; kommendering 
av reservofficerare å kustflottan till genomgående av re-
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U. O. 1915. - XXII. 

petitionskurs. samt stationstjänstgöring för 1·i ssa nHicc
raro. 

N:r 429. - Anhå llan orn hPmförloYning frt1rr krig~tjän~tgö

ring för vissa värnp likti g:t föranleder mod hänrisning till 

utfärdade g. o. ang;lenclo hemförlovning till ingen <Hgärrl. 

N :r 420. - Villkorligt bifall till anhima11 o nr frik>lllelso 

från krig~tjän stgö ring urr<IN tu j915 för Y~inrpliktigc n :r · 

F :359 1.5/05 Andnrsson. 

N:r 421. - Stationskornmcntkringar .för Yi~s n ufficr•rarc .. 

~:r 428. - Yi ssa bcs tärunwl sc r med :ml eclrring n v nådigt. 

heslut rlcn 12 s istlidne f e bruari ang;"te nd() r<' •wn·u ntkrlöjt

nantcn Robcrtz rcpetitionsÖYning. 

N :r 424. - 1\apten c·n nt. m. Cronstl'd t ~kall tjiinsl.gör:r så

som assist<' n t !'1 rna r i nfön·altningens '' rtill<'ri;J n l<·l ni ng och 

marinintendt•nt!'n <11· 1 :el gr. Lundin såsorn rn arr nOI'<'rin

tenckntsassistcnt nr. m. från och 111et! rkn 1 instunrhinclc 

april tills Yidarr . 

1\:r 425. - Officrr jiirn tt• erfol'lkrlig hantlriiekr1ing skall 

beonhas aHesa fiir att oskatlliggön1 <'n i 1riidwt.Pn av 
Orskär ilAnddri1·en minn. 

?\:r 451. - ~[irs kild<i Jw,.tfi1rrrndst·1· ,,u liintln i ill r·Her

rättclse fiir utbildning >Il' ku sh1l'tilll'rid' J>t'r~onnl nmkr· 
år 1915. 

:::.1 :r 456. - l{es<•rnrndt'rlöjt.nnntcn Eknrnn <' rh All e r t ill

stånrl att it!L1 utrikf' s sjöfart und<'r tiden 7 april Hl15-1 
april 1916. 

N' :r 457. - Vissn IJI's i.ämnwl s<'r nH länrlH ti ll dit' niilidsc· 

vid inknllnntln n1· dirnpliktign :järnlikt nådigt IJI' s lut· tlon 

:31 si stlidn e nr<~rs . 

N:r 458. - Dit·o Hl.q,n1<· ndt• fiirHlllf.!IJirr~· <11 viirnplikl'ig:1 :lv

kla ssen R p~ g rund 11v tlito. 

N :r 459. -- Diio 'mg~H'nd<' utbgning n1· v iirnplik tign t ill 
rlito p!\ g rnnrl aY dito. 

~:r 461. - l ~ :2!) nron' 1 h) väntldik lslagt•n mr lfiirrnälda 

Yärnpliktign . som v id lll'l'ls inskrinlingsfijrriitl'ning ;Jr virl 

sjömanshu sr' ll. hlivil in skri1·m1 u(nn att i illrl r· l:rs hiircn 

dlrr marinen , skol n id<' l ill,lcla s marinen. 

N:r 462. - Förrlr·lning ,,,. i §51 a ) in skril'ning~fiirortlnin

g e n mnförmäld;r vä rnplik tiga s jökap tenc• r och st.v nuiin. som 

vid årPts in skrivningsfönältning-ar vid sjhnran s lw se n bli
vit inskrivna u ta n att t illd e las hären ,,Jlor rn:uinnn . 

N:r 466. - Bif;lll till anhållan om tjänstlc<1iglrnt unrler 

tiden 4-9 tl<·nrws för löjtnnnten K. G. HanriltfJn 111. rn. 
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C. O. HJ15. - XXTU. 

=~ . ): :r 467 . - Till stånd för lö.itmm tu11 Xyr1Yist att såsom 

passngera rt' u ta n kos tnad för sta t sverket f!'t m edfölj n pall 

sa rbåten T>!ppPrlri'I:C'n uncl<'r tirlr·n rkn 8-15 dennes. 

G. ~ : r 468. - i3 f' my ndignnd n ,Ort nhefl'n för Vaxholms kust 

artillerircgPrncnt<· att undrr tiriPn l5 april-:10 jurti innt•

varanck i\r kornnwnrkra 4 rldar<' till genomg:'ir·nrlf' 111· n• 

krytk u rs Yirl tor·perl skoiH 1·irl 1\:arlskron ;l torpPdlwrt·dsk11p. 

.1'\:r 469. - Löji'n:rnlf'n Allbrandt skalL intwvarHrlrlt· :11· 

t jänstgönr 1·id rnill<'l'i.ng ss kri\11n llll<lf'r hiigst <'H nrfrnad ]>fl 

tid som sN!t• rlllt'l'fl lwst~rrllllt'S . 

>> X: r 470. - i1<'11r y nd ign n t! t• J ör sbl honsl>nfällt:-11'11 r!' r r i 

Stockholrn n(t upplliivH lu>rr s litutol·iakt Eör Yissn kon s ti t u

t'rad<' underlöjtnnnt<•r. 
471. - Vissa i. s jötjänst in skri 1· rrn och sjiirullfiiring~om 

n) tlt lll>l tillhönrndt• drnpliktign ;11· kla ss J'L skol <r ll i:i'il'"r 

i g. o. 11:1· "'' j,, ,, 1110111. 1 :1) onrffi1·mälrb Yä n1plik!ig:1 uv 

sn nrmH klass iiv<·t: ink >tliH s. 

.01 :r 472 . - Bifall l iii Hllhi\IIHn fr tl ll J't'St'l'l·löjtnanl.<'ll lkr

g"ndHhl o rrr lillsli\nd :r tt. irlkn utrik<·s sjiiftid. untl<·r titlt•n 

l april Hl1fi-:~1 lll:!r.s 1!!16. 

>> 1'\:r 47:-l . - Anlråll;rrr fr å n liijlnn rrten S. Ru<lbn 1·g 0111 hl'lll 

fö rloYning l>ifnllt's <•nlig·t st~liorrsbdälha\·;rren s i S(.ock 

holrrl lwstänrnranrlt•. 
474. - Und<•rlöjtn:rn( t' ll .L[lndttlli st shilks till ehf'ft•n -; fö 1· 

nr n r i n sta hPn förfog,rnt!t• .111 . .111. 

7. ~:r 470. - And r i ng :lY sj ii- o c l t st;li ion skomrrrr·nt!c·l·i ng:n· 

för Yissn nfficllr<\ rt•. 
'i':r· 476.- Koriiiiii'IJtlt•rin g 111· <•[.,,-,,r till IP'TlOlll g· . o . n:r 

'"'.',,,,, H.nor•ln<Jtlt · lol·)wtlskolr!l·: 

fl. ~ : r 478. - i\ JIHIJS:rl·kryssnl't'rt F y lgin inmiinsl·nHl<' s.iö

karll'ttt·r· s,Lol<.~ <II'Jiollr!l i:t• r<t s tlt ' ll 22 drnnf' s . 

~ :1 · 48:2. r\ngknlllpnl ll\ (' \1 Jl : r 2 khrl·g·ön·s {ö r npt•tlition 

111. Hl. 

>> X: r 4.S;·l. - ~\Lr r i n i 11 t<' ntkrrt sas.p i r:Jil i<' r n il ;l,. 1 :n <hsk u rsf' n 

s kola gt'nomgi'r f ön·s k r i ,.,, n ;l s pi rantskol :l >l JW.nsa rh å lt •n 

Tho r ; knpt<·n <'Il LindiJI <i tl shl ll "'t r:r f>rrty g schf'f !'1 hrig
g<·n Glnrlan och knpt<·nt•n ('], . ,.,, i't ö1· ni.n 1tsskeppd 'i\nj;r 

tlell und<•r tk~s;r Lrd.1·gs g,• rronr g. o. n:r ""i ,. .,,, :r rlbP·fn lJtl ,i 

t'Xpt•dition. 
~:r 484 . - Löj lrr ;rlii< · IJ Su1rtllJlntl skall undt'l' ti.dt •n tll'n 11 

tkntws- 14 tlärpii 'föl:iernd<• maj t.ifinstgönr i marilr:f:iin•;llt

ningen och si'rsorrr ;_<·n isloffirf'l' 1·id torpr·rlrlepnrh'lllt.:nl<·l i 

::itoekholm. 
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G. O. 1915. -XXIV. 

10. X :r 485. - Anhåll an om frikallelse frän eventuell krigs
t jänstgöring för värnpliktige n:r F l40 ' 'f., Bengtson för
anleder t ill ingen åtgärd. 

>> N ·:r 487. - Marinen i allmän tjänst, sjötjänst och stations
t jänst tilldelade icke vapenför a värnpliktiga av å rsklas
sen 1914 och 1914 y h emförlovas i den mån dc ej e rfordras 
för tjänstgöring å stationerna. 
N :r 488. - Bemyndiga nde för station sbefä lhavaren i 
Karlskrona att beordra en honom underlydande offieei· 
tjänstgöra såsom fartygschef ä torpedbåten Sirius m. rn. 

» N :r 489. - Pansarbåten Svea ska ll f rån och med den 15 
de nnes under erforderlig tid ställas till stationsbefälha
varens i Stoekholm förfogande såsom kasernfartyg. 

» N:r 490. - Kaptenen Holmström skall unde r ticlen l juli 
-10 oktober innevarande år följ a övn'ingarna vid posi
tionsartiller iregementet m. m. 

» 4.92. - Villkorligt bifall till anhållan om f rikellelse från 
krigstjänstgöring unrler år 1915 för värnpliktige n :r F 79 
. .,,~01 Friman. 

N :r 493. - Anhå ll an om dito för värnpliktige n :r F 1244 
'"f,, Hillman föranleder icke till någon åtgii rd. 

» N :r 494. - Bifall t ill anh ållan frän reservlöjtnanten Sah
len om t illstå nd att idka utrikes sjöfart under tiden 6 
april 1915-31 december 1916. 

12. N :r 495 . . - Chefsfartyget Drott skall rustas fö r att v id tid , 
som framdeles kommer att bestämmns, förläggas i 2, be
redskap utan torpeduppbörcl. 

» N :r 497. - Kommendering av ledamöter till den nämnd, 
som den 29 nästkommande juni skall samm anträda för att 
förrätta kroppsundersökning av inträdessökande t ill sjö
krigsslmlan. 

» N :r 498. - Antalet reservofficersaspiranter å pansarb å
ten Tapperheten skall minskas till 3; vissa föreskrifter för 
utbildningen av en till mintjänst uttagen reservofficers
aspirant. 

» N :r 499. - Anhållan om tjänstledighet för värnpliktige 
n :r F 4 "'/n Pettersson bifalles uppskov till den l näst
kommande maj. 

» N :r 500. - Bifall t ill anhållan fr ån reservlöjtnanten l{ill
man om tillstånd att idka utrikes sjöfa!'t under ett år 
från och med den 1 dennes. 

» 501. - Anhållan om frikallelse från kri gstjänstgöring för 
värnpliktige n:r F 141 "j, Gustafsson beviljas uppskov med 
inställelse till den 15 nästkommande juni. 
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G. O. 1915. - XXV. 

N :r 502. - Avslag å anhållan från värnpliktige n: r F 208 
""/,Hallberg om tillstånd att få fullgöra sin krigstjänst
göring vid Stockholms i stället för Karlskrona station. 

503. - Avslag ä anhållan om frikall else från krigstjänst .. 
gö dng för värnpliktige n:r F 2 '" j, Nilsson. 

N :r 504. - Bifall till anh ållan om dito för Vfi rn pliktige 
n :r F 129 "'/n .T ohansson. 

N :r 505. - Anhåll an om uppsk.ov med inställelse t ill krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 326 '"/, Leelin hi falles 
till den 7 nästkommande juni. 

N :r 506. - Avslag å anhålbm om f rikallelse från kr igs
t jänstgöring för värnpliktige n :r F 597 "j,, Sved lund. 

N :r 508. - Villkorligt bifall t ill anh åll an om dito under 
innevarande år för vfirnpliktige n :r F 183 "'f,,. J ollansson 
m. fl. 

N :r 509. - Bifall till anhå llan om tjänstledigh et t ill elen 
8 nästkommande maj för reservlöjtnanten Malmberg . 
N :r 510. - Bifall till anhållan om dito under ticlen 1.5- 20 
dennes för konteramiralen m. m. T~agercrantz. 
N :r 511. - Avslag å anh ållan om frikallelse från k rigs
t jänstgöring för värn pliktige n :r F 202 " j, Älander. 
N:r 512.- Avslag ä a nh ållan om dito för värnpliktige n: r 
13 "'/,, Eriksson. 
N:r 513. - Avslag å anhållan om rlito för Yärnpliktigc n:r 
F 10 '"/n Johansson. 
~:r 514.- Avslag å anhållan om dito för Yärnplik tigc n: r 
F 10 "'/, Sellm an. 
N :r 515. -Bifall till anh åll an om uppskov med inställelse 
till krigstjänstgö rin g till den 15 nästkommande rna:i för 
vä rnpliktige n :r F 8 '"/, .. Krook. 
N:r 516. - Avslag ä anhållan om frikallelse f rån kt'igs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 1.0 ''"j, Tl.olff. 
N:r 517. - Avslag ä anh ållan om dito fö r vär nplikt ige 
n :r F 10 '"f,, Kjerr g: rcn. 

» )l' :r 518. - AYslag å anhållan orn dito för Yärnpliktigc 
n:r F 212 '"f, Äkesson . 
)l':r 519. - Avslag å anhttllan från Yärnpliktige n :r }' 4 
'"' /" Andersson om ti llstånd att få Yistas 3 må nade r i Bor
lin. 

» ~:r 520. - Bifall till :1nhåll an från rese rvlöjtnant en T au he 
om tillstlllld att idka utrikes sjöfa r t under tiden <len 15 
apri l 1915-1 apri l 1917. 
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G. O. 1915. - XXVT. 

1;1. ;\:r G21. - Anh å ll an fr ån Yärnpli ktig'' n:r V 24.) "'/, Cas

persson mu uppskov lllPd i nställclSl' till kr i gstj;i n~tghrinu· 

bifalles till rlen 20 näst.komrnande jnni. " 

14. ~:r 522. - An l tå lian frtm >> f;vcnska fri villiga Sjn kvårrh; 

väsPndet Ccntralråch om uppdrag M dess kommi,sarie att 

försC' fastställd >~ nnbinckl nwd viss angiven stämp el sa m t 

td·färda idcntitntsko rt re mitterns ti ll ma rinfön·aHningrm 

och ch efPil för m>~rinst a l)Pn fö r unrlndånigt yttrand0 i Yarl 

fö r cvanmdc· friigH lwrör -frivillig sjukviinlspcrsonal 1·irl ma 
JTnPn. 

>> N :r 523. - Kaph•n,·n ttt. rn. Lindsst röm skall UtHh-t· liden 

16-~8 dennes stå ti ll chdf'n s för tnari n st il bP n förfogande 

i don mån hans tjlinstgiiring som futygschef det medgiver. 

15. :'\:r 524. -'Villk orli gt bifa ll til l anh ;'tllaJt om frikallelse 

från krigstjänstgöring Jö r Yärnpliktigr• n :r F 76Fi " /, Jnns

SOJJ och F 768 " /, Magnussnn. 

N:r 525. - Villkorligt bifall t.ill nnh~llnn om ,lito för 

1·ärnpliktigr• n:r F 168 '"1, Altclr·rsson . 

>> ~:r 526. - AvslHg- å ;-lnhållft n 0111 sex l1låHadc•r::: utrikes 

tjänst.lelligh e t för l :a klass sjiint>t JtTI<'n vid 4 matroskom

]Janiot n:r 224 ILtrl~so n . 

N:r 527. - Anh å llalt OJ;l tillstånd ntt undet· i 1111 ,·vnrand0 

å r s expedition lrt<' cl kanonbåten Svensksund l\1\(lP r vissa 

t.~ der få på ved P t· böra n de målsmän s be g ä t' an nlPd tag-n yng

latga r såso nt p<~ssag<-'l'lll'C' bifnlles med villkor att stats

,·e rket clä ri genoJ\1 c·j åsamkas några kostnnckr. 

;\:r 528. - MPd bilwhållnnrk nv innPh;n·a nd o bd1tlt ning 

såso m clivi s ionsintcndHn1 s kall rnnrinint.enrlclll<•n Hl' 2 :a 

g- r. Desthmt jämviil tjii nstgör:1 s~smtt -fnrt,vgsillkndf'nt å 

,-prkstr~clsfartygct Blendn. 

:\':r 529.- }\nhållan om hikallels<' friin krigstjiinstgö ring 

för vä rnpliktige n:t· li' 7 '" l , Johansson hi:fnllos td\ nt!lna 

<lers uppskol' mPd inställ0lsl' till dito. 

16. ~:r 580. - Förhud för P\1 sjökadett att bära unifcJI'Itt virl 

viste lse ut.ont rikd unckr honom beviljad ntrikl's tj}instlC'

rlighut ltmiPr tirlc·n 23 apri l- 14 mnj 'innevarande år . 

>> ~~: r 533. - Ångf~t rtygei Alfhi lrl ska l! i ställ et för g . o. 

11:r ""/""'' ang ivna 2 s1. 8:'' klass pansarbåtsångslupar t ill s 

,·idare tillcl•Jlas 2 st. sjölu trt<· ve rkct tillhö rande motorbåtnr. 

>> :\l: r 534. - Villkorligt bifall ti ll anhållan om frib ll elsc 

från krigstjänstgöring unckr in nr 'l' arnnrlr· år för di t· n

pliktige n:r F :11 "'in j\gren. 
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O. O. 1915. - XX VIT. 

:16. K: r 585. - Avslag å a n håll an on r frikallelse fr>lll krigs.

t:iänstgöring under innP~·nranrk å t· :för Yärnplildige n:r 

F l68 " /o, ]<'ribf'rg. 

>> X:r 586. - J\yslag å <1nh!\llnn om <lito för Yäntpliktip:C' n:r 

1548 ·"'/,, Xilsson. 

17. ;\ :r 588. - Ansökningar från Yissa ka<lc!tunlll'l'officeraro 

;ttt bliva 11tnämnda till underlöjtnante t· vid flottan remit

tr·ras t i Il sjökrigsskol0kommi ssion0n för yttra nr k. 

N :r 589. - Stockholms stat ion til lhörande torpcdmästan\ 

uncle rofficPrare och und c rofficPl'skn rprnlf'r. skoLt turvis be

orrlras till t.jänstgöri ng vid Knrlskrona Yat'\'S 1 oqwdclcpa r

l Pm ont för visst ändamål. 

>> ;./:r 541 . - Rustning a1· ~.iömiitningsfarlyg lit. 111. 

X :r 542. - Avslag å nnhållan om frikallelsr· hån k t· igs

t :jä nstgöring för YärnpliktigP n :r F 163 '"' /w Gustafsson. 

19. :\f:r 5411. - Komrnendoring a1· oHice ran' iill i g·. "· n:r 

·-·" j,.,, omförmälda sjömätni ngn r . 

>> ?\: r 545. - Kom mendering a Y vissa ma r i nintr·ndon tr·r. 

>> K:r 546. - Vissa bestämmelser 1l1färdas att lända till d 

terr ättdsP unclr~r nu pågående' krig angå0nd<:> 1 illstånd till 

hechi v~nr1,-• n\· ·i samhnnd mPd krigsfiiring<'n otåC'nrle stn

rlier m . nt. 
N :r 547. - Unde rlöj tn>:l HleJt i flottans l't 'Se n· Si lhersvänl 

skall mod . bibchåll~nde nv innohanmrle bef>tttning från 

och m ed den 20 rlcnnos tmcl<·r ,, rforrkl'lig tid tjiiltstgiirn Yirl 

sj öka rt<:>vcrkot . 

>> N: r 549.- Vissn fö rsl;~g til l [inrlringar i nu gällande rc·g

]emonte för sjökrigsskolan rornit1Pnts till sjökrigsskolckom

missioncn fö r yttrnnd ,~ ; chefen för kust:ldilll'l'id shtll även 

inträda i dennn komrnission. 

>> N :r 550. - Omh.vk H\' -Eart~' g;;läloHC' ~ pans>trlJåil'n ~1nn -

lighcten . 
>> N:r 551. - Villkorligt b ifall till ;mhålliin Otit frikrtllrdse 

hån inställelse till krigstjänstgöring uneler å r 1915 föt· 

tve nn e vid GötP])()qts Yy~1 Vc rk shtrlsnktic !JoLtg ltnstlilld:l 

värnpliktiga. 

>> ~:r 552. - Bifall till anhålla n orn uppsko1· ntPd instii.l 

lolse iill dito för värnpliktige n :r F Hi ""/,. Holmgren. 

21 . X:r 556. - Omh.vi'C' nv C'Tl kon trn enrlrc,ntcl officl't' 1\ pnns~r

båtcn Wasa. 

>> N:r 557 . - Vissa ångslupar må a1· Yarvschden i St.ock

holm ställils till högstn hdälh:war0ns över kustnotlan för -· 

fogilnclP. 
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G. O. 1915.- XXVIII. 

N :r 558. - Bifall till anhållan om uppskov med instäl

lelse till krigstjänstgöring för ·värnpliktige n :r F' 254 "i, 
Isaksson. 

N :r 559. - Bifall till anhållan från reservunde rlöjtnanten 

Köhlin om tillstånd att idka utrikes sjöfart nnder tiden 
l maj 1915-30 ap ril 1916. 

N :r 560. Bifall till anhållan fr å n rlito om hemfö rlov-
ning. 

N :r 561. Kurs fö•: mariningenjörsaspirant, 3:e årskur

sen skall från och m~d den 26 dennes genomg·ås ax marin
ingenjörsaspiranten Forster. 

N :r 562. - Avslag å anhållan om f rikallelse :f rån krigs

tjänstgöring för värnpliktige n :r F 11 " /," Andersson. 

N :r 563. - Bifall till ansökan om förlängd utrikes tjänst

ledighet till den 15 instundande maj för löjtnanten i flot
tans reserv Silfverskiöld. 

N :r 565. - Bestämmelser för Göteborgsavdelningens para

dering vid pansarbåten Sveriges stapelavlöpning den 3 in
stundande maj m. m. 
N :r 566. - Chefsfartyget Drott förlägges i 2:a beredskap; 

kommendering av chef, officerare och civilmilitär m. m. 

N :r 567. - Anhållan från vissa å Göteborgsavdelningen 

tjänstgörande värnpliktiga sjökaptenor och styrmän om 

avlösning föranleder med hänviming till g. o. n : r 86 H och 
102 H/,., till ingen åtgärd. 

N :r 568. - Anhållan från vissa A-klassaro om upplysning 

när dc kunna bli va hemförlovade föranleder med hänsvis

ning till g. o. n:r 102 H /,., , till ingen åtgärd. 

N :r 569. - Bif1o1ll till anhållan att skeppsgossen vid 2:a 

kompaniet n:r !'l4 Köster måtte vid karlskrivningen bliva 
placerad på Stockholms station. 

N :r 570. - Bifall till anhållan om dito för skeppsgossen 
vid 2:a kompaniet n:r 67 Brickman. 

N:r 571. -Bifall till anhållan om förlängd tjänstledighet 
för sjukdom för löjtnanten Erikson. 

~:r 572. - Anhållan om frikallelse fr å n krigst:jiinstgöring 

för värnpliktige n:r F 2689 "'/08 Blom bifalles Incd två må
naders uppskov. 

N :r 573. - Villkorligt bifall till anhå llan ont dito fät

fyra vid Göteborgs Nya Verkstadsaktiebolag a nställda 
värnpliktiga. 

N :r 574. - Ombyte :w kommenderad officer å to rpedkrys

saren Ome n -och pansarbåten Manligheten. 
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22. N :r 575. - Kaptenen Rönblom skall ställas t ill chefens 

för sjöförs'var.sdepartementet förfo gande under erforderlig· 

tid från och med den 17 dennes. 
» N:r 576.- Villkorligt bifall till 8nhållan f rån regerings

rådet Thulin om tillstånd för sin son att på Pgcn bekost

nad få såsom passagerare medfölja något av sjömätnings

fartygen innevarande år. 
, N :r 577. - Dito till anhållan från lotskaptenen H ohm ont 

dito. 
23. N :r 578. - Fastställelse av ändringar och tillägg i uniforms 

bestämmelser för officer are och vederlikar jämte underof

ficerare vid kustartilleriet. 
N :r 579. - En underofficer från Stockholms station skall 

kommenderas å kanonbåten Disa för att tjänstgöra såsom 

uppbördsman vid måldepån å Hårsfjärden under don tid 

gPnom g. o. n:r "'/mo anbefallda y rkesskolor pågå. 

" N :r 581. - Anhållan från konstituerade underlöjtnant;m 

Åkerlund om att bliva utnämnd till unelerlöjtnant på stat 

vid flottan remitteras till sjökrigsskolekornmissioncn för· 

yttrande. 
,, N :r 582. - Anhållan om uppsko:v med inställelse t ill krigs

tjänstgöring tills vidare för värnpliktige n :r F 93 '"/11 Jo

hansson bifalles uppskov till den 1 nästkommande juni. 

» N:r 583.- Avslag å anhållan om dito för värnpliktige n:t· 

F 22 ""/, Johansson. 
, N :r 584. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs

göring för värnpliktige n :r F 14 '"/10 Andersson. 

» N :r 585. - Anhållan från rese rvunderlöjtnanten Högberg 

om att få tjänstgöra i land föranleder med hänvis11ing till 

g. o. n:r "'/""till ingen åtgärd. 
24. N :r 586. - Kaptenen W r a ngel skall ställas till stationsbe

fälhavarens i Karlskrona förfogande under tiden den 26-

28 dennes. 
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26. 

N :r 587. - Pansarbåten Göta skall i den mån sä erfo rdras 

ställas t ill stationsbefälhavarens i Stockholm förfogande 

för an vändning såsom kascrnfartyg. 
N:r 588. - Ä övningsbriggen Gladan kommenderat un

derbefäl och manskap skola från och med den 26 denne~ 

tjänstgöra å Karlskrona station för att deltaga i fartyget s 

uppdggning och utrustning. 
N :r 589. - Bifall till a nhållan från underofficeren a y 2 :a 

gr. i flottans reserv C. H. Carlson om h emförlovning. 

N :r 590. - H.cscrvunde rlöjtnanten von Por at skall tjänst-
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g·'ira såsom kommendf'racl officf'r i\ övningshri~gc·n Gla
•ian umlt•r rlf'ss i[C'nom g . o. r. :r ·'" /,.,., anbda ll cln C'XJH' rli
iion. 

X:r 591. - Gr•nom g. o. 11:r '"f,.,, :mbdalld utbildning i 
skjut- och signalsl;o]a för skrppsgossa r Yicl Götc borgs:rv
d<?lningen ska ll så b0drivas att dc•n kan nH>~ a1·slntad om
k ri ng elen ~-lO llfistkollllllamk juni . 
K :r 592. - .Knph•nen Stackl'l l ska ll f rå n och 111Pd elen 27 
<lennPs tilJs Yirlnn' tjänstgöra å flottans Yarv i Stockholm. 
:N:r 593. - fnstruktinn fiir ·:wrklningschPkn för sk\'pps
gosscavdP l n i ngc•n. 
X:r 594. - Kapt·c' IH'n lluLt•nson skall undr·r tiden :3-21 
instundanck mnj följa ö~· ni ngnl"lla Yirl Sn·a Livgardes 
kulsprutekompani rn. 111. 
K:r 595. - Med bibr·hållanck aY innPha\' fl litlc ])(~fatt

ning ska ll löjnan kn i floHans resrn GC'lllZ<'li från och 
med den a instundandC' maj under c·rfordPrlip· ti d s t·ä llas 
1 il! chefens för sjöka rtl·rrkf't" förfogande•. 
N:r 596. - Torr)('dbåtc•n n:r 71 rustas rn. n1. 
.N:r 597. - Varvschdmt mt1 utlånn Yissa Jliiii.SHruåta rna 
Svea och Göta samt minfart~·gd Edcla ti llhörande båtar 
t ill högste befälhavaren över kustflottan un<kr den tid 
~Tkesskolor jämlikt g. o. n :r ""j,,, mm n. 2 ,,) ii ro a nonl
nacle. 
:\:r 598. And rin g n~· kon1mrmdcrin g nv Yissa mari n-
liikare. 
X :r 599. U n der dm1 tid unrlcrva tie n båtskohin j ii m likt 
g. o. n:r ·""/,,,pågå r f:'ir Yarvsehefrn i Stockhol rn t ill rle
påfartyget Sldiggalcl utlåna ka nonbåtf'n Rotas s lnp. 
N:r 600. - I A . S . T. bil. VJ angivna övningnr i skol
skjutning merl 57 liiHI. k~ non må nnder mr va rnndo tor
ped skolor vid Göteborgs- och OresundsaYdclningarna ut
hytas mot liknande övningar med 37 mm. kanon m. m. 
X:r 602. - FastsUi ll e l ~r: av »Anclringar och ti llä gg till 
c·xe rcisrcglf'mentr för flotta m> (E R) \I l. 1-Lmth>rpc n och 
landstigning (H E R) 19:14. 
~ :r 603. - Rrse rYunclcrlöjtn:~ntcn Grönberg skall från 
och m0d rl <• n 3 nästkommande maj till s vicl~re tjänstgöra 
v id flotbns station i Karlskrona. 
~ : r 604. - T g . o. n:r "';/""'omförmäld minkonshpel skall 
ytterligare uneler rn t id av högst fem månader från och 
med den l instunclnnclc maj stå ti ll marinförvnltningens 
förfoga n el e. 
N:r 605. - P<'rsonal fn1n Ähsborg-s kust11rlille rik:h sknll 
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G. O. Hl1:i.- XXXT 

paratlera vid pansur båten s,·prigr·s stapela vlöpn ing r]pn 

3 nästkmnmanrle milj m. n1. 

;\:r 606.- Anh!\Jlnn on1 frik>rll!'!SP -från krigstjnm,Lgöring; 
för ;•ä rnpliktigc n:r F 449 ... ,/" Lundqvist bifallr·s nppskov 
lllt'Cl inställclsf' till tl:·n 1 juli innevaramk år. 
l\:r 607. Anhållall ont upp sko,· med instiillrlsp till krigs
t jänstgö l·ing för vtirn plikti gt · n :r l j' 1:24 ''"/, PC'1tc• r·ssrm )Ji 

fa lles till Mn 1 jul i 191!1. 
.N:r 608. - .1ämlild ntldigt lws lu t <len 24 tlrnnC's sl;nll re· 
se rYUlHll'rlöjtnuntl'n Nilssun unrler tiden 1 maj-:l() scptc ln 
l>er innt·YarRmle :"tr i.ifin s tgörn Yid Ahshorgs kuslfrrl il 

lerikår. 
~ :r 610. - Kap1L' lH'Il 1\'lol..l' rgc r sknll 1i1! sY ithHt' tjänst
gönl sås~m ndjutant knmlllf' lldnntstAlwn i Vnxhol1ns 

fästning. 
~:r 6:11. - A n d r i ng n v \' iSS<I ol'fiee rskolll lllt'.Jlll eri ng:rr . 
_\!:r 612. - Anhållar1 -fr-ån fyn1 värnpl ikt.ig11 :\.-kl:-rssnrr 
om hemförlovn in g irå11 ]>ågåPmk 1\rigstjänstgöring fö r
:mletlt'l' me<l hi:im·isning t·iJl fl·. o. 11:r Hl2 }lf,,,, iill ingC'll 

åtgä rd. 
N: r 613. - r\nh !lllan orn hibillnlse f rån krigstjänstgii 
ling för vii rnplikti gc n :r F 3 "''/, Olsson hifnllrs npJ' 
sko'v m ed inställPlse i. ill rJpn 1 juli 1915. 
N:r 616. - AYsl ng å nnhillbm o m d ito för ,·ärnpliktige 

n:r F 180 " /,o Ohl sson. 
N:r 61.7.- AYshtg å nuhålhn 0111 dito ulldC'r <'11 t id fl\' 

sex vf'cko r för värnpl ikti g(' n:r 'F' 105 " /n Karlsson. 
N: r 618.- Avslag å crnhållnn om uppskov mcrl instfilkbt• 
till krigstj~n,tgöring för viirnpliktigC' rr :r F 21 '"" ., lkrnts .. 

so n. 
N:r ()19. - Avslflg i\ >llllr i'r llDrr 0111 clil" fijr dirnpliktigt• 

n :r F 229 "/.,, Andersson. 
?\ : r 620. - Anh:Jllall ()III rli1.tJ -Fö r YärnpliJ..:t igr 11:1· r 4!17 
'"'/, _\hlsiröm bifallPs til l d<'n 1 niistkornmand<· juli. 
~:r 621. - Bifall t ill anhållan om tillstånd Wr :v nglin 
gf'n AhnqYist ,J1·t såso n1 passagt•ra rr-- på egen l•c·kmt n11d 
få nwrlfölja sjömätn i n gsfn rty12·pn i nnPva rand e år. 
;i' :r 623. - Tillfälligt onrhytc a,· <ttljlltant vitl sjökrigs
skol,lll: ka1>t~·ncn Sörlc·rbaurn skall tjänstgöra ,·icl Karls
kron;! station untkr viss tid; hå löjtnantN i floHans r<' 
scrv "kola tjänstgöra vid. Karlskrona station; underlöjt
nanten i flottans rese r v Silfvcrsl'ärds tj}instgöri lrg· vid 
sjökarbvl'rket. ska ll upphöra mnd dagen. 
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G. O. 1915. - XXXII. 

1. N :r 626. - En underofficerskorpral ställes till marinför

valtningens förfogande under 2 månader från den j() 

dennes. 

» N:r 627. - Anhållan om frikallelse från krigstjänstgö

ring för värnpliktige n :r F 345 "'/ •• Svensson bifalles un
der innevarande är. 

4. N :r 630. - Fastställelse av bestämmelser att lända till 

efterrättelse ooträffande de värnpliktiga, som uttagas för 

utbildning till värnpliktiga ingenjörer, intendenter och 
läkare vid marinen. 

» N:r 631. - Fastställelse och tj]]ägg till g. o. n:r ""'"'"· 

>> N:r 632. - Fastställelse och ti llägg till g. o. n:r "'''1,,,.,_ 

» N :r 633. - Fastställ else av ändringar i »Reglemente för 

utbildning atv flottans manskap . Skolroglemente 1910>> . 

» N :r 635. - Anhållan om uppskov med inställelse till krigs

tjänstgöring för värnpliktige n :r F 271 30
/, Andersson hi

falles till den l nästkommande september. 

N :r 636. - Anhållan om frikalle lse från dito för värn

plikti gf~ n:r F 335 "'/., Inglund bifaUes till elen 1 näst
komande juni. 

» N :r 637. - Bifall till anhållan otrt t jä n s tiedighet uneler 

ticlen 6-3l drmnes för löjtn P.nten i :Elott::: ns resen La
gercrantz. 

» N :r 638. - Anhållan om uppskov med inställelse till 

krigstjänstgöring för värnpl iktige n:r F 103 "!,, Södor

ström bifalles till de n l nästkommande oktober. 

N :r 639. - Avslag å anhållan om frikallelse från dito 

under maj och juni månader för värnpliktige n :r F il62 
'"/oo Sjölander. 

» N :r 640. - Bifall til l anhållan fri'ul officerare och 1tnder

officet'are .komn1C.nd e.t'ade å skeppsgosseavdelningen att 

ombord ej behöva medföra paraddräkt. 

N :r 641. - stationsplacering av m ari nläkare a'V 2:n 2:ra-

rlen i flottans reserv. ~ 

» N:r 642. - Med bibehålland e av innehavande befattning 

skall kommendörkaptonen av 2:a gl'. i flottans reserv nt. 

m. Gyld!'m tjänstgöra i marinförvaltningen t . v.; kapte

nen m . . m. Gyllenstierna i sjökartcverket. 

" N :r 643. - Bifall till anhållan orn tjänstledighet undor 

tiden 7- 20 dennes för värnpliktige n:r F 2956 " /,, Griin_ 

» N :r 644. - Bifall till anhåll an om tjänstledighet under 

ticlen l dennes~31 nästkommande juli för sergeanten R. 
Sandberg. 
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G. O. l9j 5. - XXXIII. 

N :r 645. - Bestämmelser om hemförlovning fl' å n krigs

tjänstgöring av vissa Yärnpliktiga tekniker och elekt ra

tekniker. 
N :r 646. - I regl emente för marinen del I § 23 omför

mäJ.d befordringskommission skall samm anträda den 10 

dennes. 
N:r 649. -Fullmakter utfärdas för 9 sjökadetter att vara 

flaggunderofficerare över stat vid flottan. 

N:r 650. - Mariningenjören av l: a gr. i reserven stähl 

berger skall tillhöra stockhalms station och tj~instgöra 

å flo t tans varv därstädes t. v. 
N :r 651. - Medlemmar av i § 100 i r eglemente för sjö

krigsskolan omförmäld nämnd utses. 
N :r 652. - Underlöjtnanten Ekelund skall från den j Q 

dennes tjänstgöra såsom kommenderad officer ;l minfar

tyget Edda. 
N :r 654. - Avslag å anhållan om uppskov med inställelse 

till krigstjänstgöring· för värnpliktige n :r F' 249 30
/ " 

Bernhardsson. 
N:r 656. - Underlöjtnanten i flottans reserv Ewerlöfs 

anbefallda tjänstgöring vid kustartilleriet upphör den 8 

dennes. 
N :r 658. - Bifall till anhållan från reservlöjtnanten Le

vander om tillstånd att företaga en utrikes rosa. 

N :r 659. - Uppgift å vägar och vattenfarleder som må 

av utlänning samt farleder, som må av utländskt fartyg 

begagnas inom vissa kustfästningars skyddsområden j ä m

likt i nådig kungörelse den 26 sistlidne mars• meddelade 

bestämmelser i anslutning till dess I och II §§. 

8. N :r 66l:a - Bifall till anhållan från kommendörkapte

nen Eneström om tillstånd för sin son, att utan kostnad 

för statsverket, under nästkommande juni månad få vara 

embarkerad å pansarbåten Dristigheten. 

j O. N :r 663. - Bifall till anhållan från löjtnanten i flot

tans reserv Silfverskiöld om hemförlovning. 

» N :r 664. - Villkorligt bifall till anhållan från byrå()he

fen Landström om tillständ för sin son, att utan kostnad 

för statsverket, få medfölja något av sjömätningsfarty 

gen. 
» N:r 665. - Avslag å anhållan frän värnpliktige n:r F 

2162 "/., Pettersson om frikallelse frän krigstjänstgöring. 

H. N :r 667. - Logementsfartygets Frej as besättningsli sta skall 

under genom g. o. n:r ""/'"" anbefalld exped ition ökas 

med 2 gnistmatroser. 
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O. O. 191i":i. - XXXIV. 

~: r 668. - R<,~<·n· urHl c l'l öjlnanten Hög·bcrg sbtll tjän st

göra å pansarbåten Manligheten t i ll och med <l nn ~O näst
kommand<· juni ·för gl'norngåcmk a\· förcsk ri Y<'n rep"
titionsövning; n•scn·unde rlöj tnantc·rr .] ilCoh~scnJ s kal l 
tjiinstgöra i\ St<lf'khohns station unrlm tiden '",,.,- "1., samt 
från oeh ml'rl dt •n 1 nii stkonrrn>~rHk juli f1 nyssnii111d:r )»lll

s a 'rbiH . 

N:r 669. - G<• Jronr lantförHarscleparkmrntl'l.s .!.!.·. o. :!HU f 
' ltl];, 

för armen 'l'uststiilll >>Exrrcisrcglonwnte :för i n f n n tnicL> 

skall i t ill iimpl iga d <•hrr Hinda till dt<·r r lith• ls<' för kust
H rti ll e ri et ii vl'nsom bd r ä [f ande pi s tol nr: h hu~.qnrr<· fö rc
skriftrnur i »Ex<·rcisrcglnnH·n h· f ör fi ol 1<1 n V l . H a n d n qwn 
och Lrnrl st igning. 

:X:r 671. - Avs lag i\ ;mlul ll a n från fijrsla rn:~rinliilu1rrn 

Settrrbon1 nit under sin srmcster fi'1 ' rn<'rlfö lja k us l'flnttan . 
~:r 67:Z. - Upp börd sstyrmannen å s jörn ätnings LJ.rt,\'gct 
Svalan s kall jänrdil ·ljiinstgör a såsonr JniHnings l'i inättare; 

vissa lwstämnw ls<·r· nngåendn P\·rntucll ökning "" hc· s ~.tt.

ningsl istormJ t'1 ~ rd s lli SLa cle s jömätnings fHrtyg . 
N: r ön. - H.(' s<•n·unc1Prlöjtnanl .en H i·ss ing ('l'h i\ 1\n ti ll 

stånd nl·t iclb utrikPs sjö-fa rt till tl :•n t :·I]Hil HlHi. 
-;s:r 674. - Viss i>n rson al :lY cläck sav.klnin ~n ·n il p;IIJS;II'

kryssar<'ll J'y lgin <1\·po l letl.c-• rns ti llHillig l. 
~:r 676. - ·K aptc>nPn rn. m. 'Kraft skall fr :':n or·h 111<'<1 <len 

19 den n<'S l i Il s v id:~ n · t .iii n st göra i lllcll'i ns i· ;J!~t •Jl l' i i r s ii rs kil t 
uppclrng. 

1\ :r 67!l . - l\ 0111 lll<'lH.lörkn p t <'IH'n n v ~: ;r gr . 111. r n . !t i ben 
ska 11 fd'lll <l<·n 1 i nsl umlnncl<' j u n i ti Il hö r· n Sl ock hol111S 
s tation. 

N:r ()80. - Hifal l Iii \ a1rlrållan orrr iincl r :Jd inr·,,·r·krri ll!.!,'c;

tirl för viirnpliktig<' n :r F 5G " ;, Sunclborn . 

K:r 681 . - l(apl.r n<•n Motlin s keiii i st lill< ·t fiir Lqli <' IJ C'n 
Södrrbaunr \'H r· a k t! H n ro i i nä m n elen -fö r k J'O[J]'SII nrl<•rsök

ning å in trä<l <• ssö Lrndc· ti ll s jiikrigsskoLrn illll('\' <ll' illl<i<o å r . 
X :r 684. - Vi ssn h<'s l ii lnlnl'l se r om Hl' ln iJ in •lblr (J(· \r ickn

tiiPtsk ort för :fri,·i ll ig sjuk vi\ rclsp<' rsonn l v i<l lll•lri iH'Il . 
~:r 685. - ~Vl :~rining<•njörsstip<•ntlinic•IJ . \. l. Z:tndt·r c·r 

hå lll'l' t ilbtånc\ <11'1' pfl <'g<'n lwkost n arl H Hl<'df'ö ljn ku st
floHa ns XVf l c\i,· isio n unclc·r 1i tkn 17- 20 ini«'\':II':JilriO 
måna el. 
N :r 687. - !3t•sHinrnw lst•r · a11gånmlr ;l11 h1gning "'. lll<Hin
intendrnl se i<'V<'I' och m :lr·ininte nrknl saspi ranl·r r· innrva
rancl e år·. 
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G . O. 1915. - XXXV. 

:N :r 688. -Avs lag å anh å llan om fr ikal leh;e f r å n krig·s-· 

t jänstgörin g för värnplikt ig e n:r :F 16 '"' f,, K a rlsson. 

~:r 689. - Anh:'lllan om uppskov m ed in ställ0l sc till an
befalld krigstjänstgöring för Y~ rnpliktigc n:r F Sf\ "''-', 
Johansson bifallrs ti ll d<' Jr ::'0 juli i nncvarand<; å r . 

N :r 690. - Hifall till anh :'dkn hån löjtn a ntun NuJJI;J orn · 
tjänstled iglwl. för ,;_juktln1rr u nd<•r ticl l•n 14 maj - 13 jul i. 111 -

neva rand l' år. 

N :r 691. - l fas lstiil l<' l s <' <l,. » l{cgl<'mentu för Kusta rtille

riets skolor oc h Ö\'llingan>. 

X :r 694. - Torpcclbåkn ];l'lllct sknll i stället ·för torpcd 
båte n n :r 4 rustas för 3 m :7ln a d f' r s expP<lit ion och s tii l L1 s 

till ch efen s å Fylgia fö rfogand e . 

.::--l:r (i94a)- Bifa ll ti ll a nh å llcm från Yärnplikt ig<' n·r F 
:165 '"/on Olsson orn t j ä nstkdighl'l. nnrlc· r tirlen 1 ~ nHlj - 8 

j u ni innevaranrk å r. 

~:r 6!l5. - Bc•stiimru r· ls <·r on 1 ink~llt>lse :1,· vissr1 d.rn 

pl iktign HY kla ss B för· <~vlö s ning. 

01: l' 696. - 1\ aptr•u(•Jl K n l'<l.llll<'l'hielm s täll<· s ti ll e hdt' II S 
'för rnnrin stnbe11 fiidcgand<· i mån h a n s tjänstgörin g som 

ehd å toqwdbåi<'n A ltnir d<·l n 1l'flgi vo r och unele r <kn ti d 

torpedbå ten är fö rl ngrl i Slockholrn . 

.:\' :r 698. - A,·slng å nnhål lnn om tjiin ctl'.!tli g lwl för d .rn
p)iktigc n:r ]c (i7~ ·"f, Holm en . 

X :r ()99 . - Villkorlig! hif.t\L t ill anh i'tll :ul 0111 f rik :rlks<" 
f rå n krigst jiin s l göring fö r· \'ii rnpliktigu n:r J•' 1 '"' !,, \V,J!lin. 

:J : r 700. - 1\ Uöt.chorgsAI'll ::o lningen t j änstgöran<l<· viir n
pl ikt iga nv 191:\ :hs k l ass skoln s,•na st ckn 30 cl e nll<'S <' !'

sättas nwrl llllrler uthi lcl n i ng vid a vdch\ing·<'n Y<li':Jlld e 

;.;kcp psgossn r· oeh hf'm-Eiirlovns. 
~ : r 701. - G c'IJOill g. o. n : r ·'""/,,, nHänl:l1k bPsh imnH··ls<·r 
fö r bcviljanrl<' ;1\· t j ~i n si· J ed i gh et åi. v i<l flott.nns ~lation 
i jänstgörand P pn>o m<l skull jänl\'äl gä ll a unrlf'r tidr·n 1 

.i uli-:~0 sPptPmlwr inn<·,·annule §r m . nr. 
X : r 702.- BiLIII till an h å l\,m om f:-ikHll<·l sc fr fln kri gs

t jiinstgöring för Yi:irnp li kii ge w r :F 41 "'1,, .Nilsso n. 
X:r 703. - l r l'g] PJn <•ntr ·för 1nnrinc n dl'l I § 23 omförrnältl 
bdonlrir1gskommi ssi 0 11 s kall s nmm ant r ärla dPn ~6 den nr,;. 

N:r 705. - Mi!rining<!njiirs nspinmte n Forste r skall gr· 
nomgå fö rcskri\·cn utl<ilrlnin g v irl flot h nr s vsr,· i 1\cH l s

kron a nL m. 
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G. O. 1915. - XXXVI. 

~:r. 706. - Vissa . effekter må såsom lån utlämnas till 

ovmngsskeppet NaJaden under nu pågående expedition 

~:r 70~: .- A~sla~: å a.nh~llan om frikallelse från krigs~ 
t.]anstgonng for varnphkt1ge n:r F 367 " /,0 Carlsson. 

N :r 708. - Anhållan om uppskov med inställelse till di t 

för vid Aktiebolaget Armaturfabriken. anställda m arine 
0 

tillhörande tvenne värnpliktiga bifalles under förra häl~ 
ten av innevarande år. 

N :r 710. - Tillfälligt ornbvte av kommender n d officer 

å torpedkryssaren Psilander.. 

N :r 711. - Värnpliktig läkare tillhörande I:Carlskrona 

station skall inkallas för att tjänstgöra vid Stockholms 

station. 

N :r 712. - Fastställelse av förkortade benämnino-ar å 

vissa befattningar, institutioner, reglementen och in

struktionsböcker m. m. att användas vid skriftv~x li ng in

om marinen. 

N :r 713. - Vissa bestämmelsm· angående repet i tiansöv

nings tillgodoräknande m. m. för tvenne reservunderlöj t

nanter på grund av nådigt beslut den 7 och 14 dennes. 

N :r 714. - Kaptenen Ruben sson ställes till marinförvalt

ningens förfogande under tiden 25 clennes-30 nästkom· 
mande juni. 

N :r 715. - Marinläkaren av 2:a gr. Rubensen skall t j änst

göra vid Stockholms station från och med den 1 j uni tills 
vidare. 

N :r 716. - Ledamöter i kommissionen för antagning av 

mariningenjörselever inne·varando år utses, ä vensom nämnd 

för verkställande av kroppsundersökning å sökande. 

N:r 717. - Mariningenjörsaspi ranterna i 2:a årskursen 

skola genomgå föreskriven utbildning vi d flottans varv i 

Karlskrona under tiden 8 juni- 25 augusti innevarande :l r. 

N:r 718. - Marinläkaren av 1:a gr. m. :m. ·Widstrand 

skall ingå i den nämnd, som skall förrätt a kroppsunder

sökning å sökande kustartillerikadetter innevaranie år. 

N :r 719. - Avslag å anhållan om frik allelse fr !l n krigs

tjänstgöring för värnpliktige n:r F 227 80/, Karlsson. -

N :r 720. - Anhållan om dito för värnpliktige n :r F 39 

•••f,, J oh an son bifalles uppskov med inställelse till den :! 

nästkommande augusti. 

N :r 724. - Bifa ll till anhållan från marinläkaren av 2 

g r. K allin om tillstånd att få bära uniform under tjänst

göring vid Svenska ambulansen i Wien. 
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28. K:r 725. - Hifall iill anhåll<tn fr å n rese ryunclcr!öjtnan 

i.cn Wallgren om t.illstånd att idka utrikes sjöLu t und0r 

tirlen :1 instundand e juni- 30 n ästkommand e no\·r'mbet. 

28. X:r· 726. - Eomm cndörkilpterna n,· l:a i!"~"· m. m. Eng

ström oeh aY 2 :<J g r. m. m. Ericson skola den 5 näst 

kommamk jun; t illtr äda. g<'nom g. o. n:r " ' /,.,,., or·h R-1 

H /uno anbdallcln. befattningar. 

>> K :r 727. - AY sl:J g å ,mhållan om uppskoY merl instäl 

lelse t .ill krigstjiin stgöring fö r vämpli l\tigc n:r li' Bl ' ''i" 

.l ohansson. 

» N:r 728. -- Bifall til l anhållan om cli to till den 1 instun 

dande augusti fö r vä rnpliktige n:r F 380 26/oo Karl sson . 

» :;{:r 729. - Avslag å anhållan om frikall else "från krigs

tjänstgöring för Vfi rnpliktige n :r F 450 '"i, J o ha nsson. 

» N :r 730. - Bif:l ll till anh ållan om rlito för undnoHicc

ren i flottans n 'scr•v Lin d blom. 

:3:1. ~:r 733. - Vi ssa bestäm nw lscr angående anteckni ng om 

värnpliktigs tjänstgöringstid å örlogsfartyg; utföranclo av 

intyg för personal !l\' s tammm1 om dylik t j änstgö rin g 

under sjögåend8 expedition, vilken jämlikt nådig Virorcl 

ning den 29 mars 1912 må tillgodoräknas för crhållanrlc 

av sjökaptens hreY m. m. S<111lt llllru tid på sjög,].cnclc 

l'Xpedition skall räknas. 

>> N :r 734. -Anhållan om uppsko\· med inställelse till krig~ 

tjä nstgöring för värnr; liktige n:r F 150 " ' /, P ersson bi 

fa lles till den 26 nästkommande juli. 

» N: r 735. - Medgivande för förste marinläkaren m. m. 

setterbom att uneler t rr' yeckor på egen bckostwtd f;'t 

medfölja ett a,. kustflottans fartyg. 

» N :r 738. - A Yslag å anhållan om frikallelse från krigs

t jänstgöring för hå marinen t illh örande ·vämpliktiga, an

ställda hos firman Bröderna Kessler. 

» N :r 739. - Anhållan om dito för tre marinen tillhönmdc 

Yid KohlsYa Järnverksaktiebolag anstä llda värnpliktiga 

bifalles uppskov m ed inst~llclsc till den 15 nästkomma n de 

september. 
» N :r 741. - Bifall t ill anhållan från reservunderlöjtnan

ten Hessing om t j äns tledighot för idkande av utrikes sjö

fart till den 1 juni 1916. 

:1. :::{:r 743. - Ombyto aY fartygschef å to rpcdk ryssa r<'n 

Ornen och pansarbåten Tirfing m. m. 

» N :r 744. - Med bibehållande av innehavande befattning 

skall kaptenen m. m. Virgin tjänstgöra i marinstaben. 
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K :r 747 . - Bifn JI iil l anh åll a n ou1 7 n ti\ na d t'rs 1l ppsko\· 

med inställelse till krigs tjiin stgöring för Yä rnpl iktigc n:r 

F 540 ""/"' ö bf'rg. 
X :r 748. - An:L1g å nnhåll<1n om fri.kallclst' fr un krigs. 

tjän stgörin g fö r Yiirnpliktigc n :r F 84 "'/, i \ n·iclsson. 

ll':r 749. - .l shi lld Hir gt•no m g. o.'"'/, , b eo rrlr iid minkon

stapel ställ es viss llil Lkroffict•rsknrpr·a l till marinfrin·alt

ningen s förfog>inde Tll. 111.: Yiss p0rsonaL nvpo lkl h' ras från 

logemcntsfart~·gct Frt' ia för tjänstgö1·ing 1mcln <'r·for·•lcrlig 
t id å flottan s l'an· i Stockholm . 

~ :r 750. - Bt·stä rllnH'I St'r :1tt läruLl till dtl'rriiltt·l sc· be
triiffande r11llföri ng och rw lovi snin g ,,,. ,.i,S>L Yiir npli k
tiga. 

X :r 751. - Oht·rot•nd<' :1 ,. fö reg:'IP nrlt' bcst iimm•·l s\'1" må 

k ust<l rtil1Niknd t·l 1l'rn:rs utbildning i ".iömätning inJH'I' a

ranrle år äga r·um gt•mcnsamt merl sjök:Hl ett0r nas li tb ild 
ning i sa mma iimrll' ni. rn. 

X :r 752. - Al'slng :1 nnh å llnn om frikal lc lsP f r· ttn k r·ig5-

t jänstgöring för vii rnplikt igc n:r l<' 270 ""/, I.nrs.•on . 

X :r 753. - Vi llkorligt bifall ti ll :1nhållan om dilo under 

innenl nllHlo å r fö r Yä rnpliktige n:r F 610 "'/. ,, And e rsson. 

N :r 755. - Mi n d rl' ök n i ng "'c IJC' :Oi:it1 nin gsli s1 ~n ;', pnnsar
bå t cn Osc>l l' lT. 

K:r 756. - Anhå lla n om f rikalkl s:• från krigs1 .iiinstgö

ring för Yärnplik tip·C' n: r F 540 " /., Ob0 rg bifa ll 0' uppsko\r 
ti ll den l nristkomm<HJd <' ck cernlwr. 

N :r 757. - Bifa ll till nnhåll,m om rli to för· Yii rn pl iktigc 
n :r F 433 " /" Carl·s<• n. 

:"l:r 758. - AYslng å anhilll<~n 0111 di to för Yiirnpliktigc 
n: r F 99 ' '/,, ~tcnberg. 
N :r 762. - Stntion.ophi Cl' ring <1\c offiCC'I" . 

K: r 763. - Bif;il ] fi lJ nnhålhw onr h<'lrl"frirlovninn· fä t· 
ma skini s h-n <1\c ~:a g r. i n •s t• r\·en N . A. 8vensson . . ~ 
N:r 764. - J3i-fnll t·ill nnhå llnn från k;iph·nen "fl'H:'ll om 

utrikes t .i ä ns tll'rl ighf'i llllfkr tirkn ''/,-''·i, in nt'\";lrn nrl r år 
m. m. 
K :r 765. - 1\:nptr•rwn m. 111 . ,\ ke nn ;r t·k. sk;ill urrrll'r s0 muc 

hälften a\· rkn n a 111 ån :1rl fö ljn ÖYn ingumn ,·id kust-Flot

tans uncl r n ·ntt<·nsbåt och t orperlskolor m . m. 

X:r 766. - Hifn ll. lill :mh:1ll a n fri\n L1ptr•rw r1 .\kf'rl und 

om tjän;;tl0rliglwt unrh•t· t iclen ' /,-'''/, i nn ev:: t' ;l ntk år. 

N :r 767. - 1\aptv twn m. rrr. YOI1 Heicll'n s tnm skc1ll t.irinst 

göra i sjöförs \·arsrl ep a rt l'mcntct s kom ma nrlocx p<'rli tion lill
ele r sena re hälften t1 \' denna månacl. 
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:\:r 769. - K~!pi P IWn 111. m. Bjurne r sl;nll Jlll'<l b ibeh ~tl

bnde <lY i n nr•nlf"nmk lwfatt ni~ 1g stä ll as till chefen .-; fö r 

ma r insta ben förfo gan de. 
~ :r 77'2.. - Bifall ti ll nnhå ll :1n från marining<·njiir,;n;.;pi 

rantc n .Lmsson om uppskoY 111cd nn bda ll rl ntbildnin;t till 

nä sta som mar. 
K: r 773. - .Anh å llnn orrr 11pp!'kov 1110•1 in s!Ji l lt•l-;t• t ill 

kr igstjänstgöring fö r \"ärnpliktigc n:r F 85 "'.';, .lo i~<lll~ 

son bifalles till rkn 6 Tlfistkommnnrlt• ;mgns ti. 

774. - A\'s iag å >lllh il llnn från YiSS8 st~mnn,;tiill d n ,· j,] 10 
mnt.roskon rp<1 nid ntt dNn s nn,tällning: y j,j floitnn rr1 :ltte 

få anses Ya ra n\·slui·arl. 
~:r 775. - Ch·nings korn·lll'n S<1ga skall klnrgi)nrs jii nl

likt stntionsbdiilhcn-:H<' II S i T\:n rlskronn nänllUI'! ' lws li·illl

lll anrk m. m. 
~:r 776. - l:kslii lllr ru' ls•· nn~c.nlc ndr' oni!,:-•t•· och fi"irrl <'l n i ng· 

H\r flkl'ppsgoss ;-~r t1 ö\· nin gsfart~~ gcD inll l'Y~l rHnrlf' t'1 r . 

7. N: r 777. - Avslag tl nnh ftll crn om frikcr llc]st' :fr!\n krif.!·s

tjän stgör ir rg fö r Yiirnpl ildig<' n:r ]<' 776 ' ') o, Jonsson . 

~:r 778. - Biffiii till >l nh å lhm från kontcrnminll l·n lit. 

m. LagPrcnmh: 0111 tjiinstkrl i ghet undN tiden 8 - 11 rlt•rt -

nes. 
); : r 779. - AYslag ."1 nnhil ll nn om fribillrolsl' -fr ;': n krig·s

t j än st.göring för Yä rnpl ik t ige n:r F 428 " /," Bols. 

>> ~ :r 783. - A,·sbg å >lllhrrllan om frikalkl sr' fr ån pi'tg·:'\
<·ndr• l.;, r i gst.iä nstgiir i ng f ii t· ,. ;i rnpl ik t igt· n: r F 4:38 " l,, 1.\· 

borg. 
9. X:r 785. - K oJn tn r• nd ö rk ;q>ir·n cJI :l\' l:n gr·. m. rn. H e r

mclin ocl1 mur inintcndPntt•n nv 2:a gr. Dahlgt·r•rr skola 

t. jänstgörn å J\at'l ;; kronn stnt ion efte r avslutandl' <l\" p;rn 

sa rh ått•n Thors C'X[Wdil"ion: murinintendcnt sn;;pi nlnkrna 

av j :a å r sktr rSt'n ~ kola genomgå -Eöreskrin'n nsp i rn ntskoln. 

elen " /,-"' /, inn entrumlt• ~1r i\ ]l<111~arbåtr·n ;\i() rfl i ;; t iill d 

för pun s~1·b:'\t0 n Th or . 
8. ~ :r 787. - Bifn ll t ill :1nhl"tllnn från mnrining-t 'ni ii r~;l spi 

ranten Casst• l att H ,· j;;t ;r s i T_,·sklancl. 

>> K :r 788. -]~ifall ti ll. c~n h å ll :w om frikalll'l st' f r tt n ki-i!!·s

t jänstgöring fö r Yfi rn plik lig(' n: r F 940 "!oc. Ha gst r· (il ll. 

11 . X : r 790 . - 1-L~ri n i ngr'njrin'll tl ,. 1 :a gr. 111. m. "\ kt•rmn r k 

;;kall rncfl bibl'hållanrk HV in n eh:nanrl c bd;!l"tning ll JH it·r· 

t•d onl0rlig t itl lu111rlh:lV<I ,·;ir·npliktig-a ingt·n:iiirr' r ;; i!'kni, kn 

ut bildning i Stockholnr. 
N : r 791_. Kornm end e r ing av Yissa mari.nläkan•. 

>> N :r 792. - 13l'stämm e lsc r n ngi\C'mle inkall:mclc n,· yj;;sa 
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marinen (flottan) tillhörande Yärnplildig·a jämlild nådigt 
beslut den 31 sistlidne mars. 

11. X:r 793. - Marinen i allmiin tjänst t illdelade värnplik 
liga av klassen l9l5 ~-. som jämlikt g. o. n:r ""l,,,. sko la 
inrycl:a till tjänstgöring den l instundande novcmbc·r in
rycker i stä lld elen 1 instundande septombor m. m . 
~:r 794. - Om byte a\" on kommederad officer å fl>lnsa r
båten Dri stigheten m. lll. 

14. 

)) 

15. 

)) 

j 6. 

)) 

J7. 

19. 

)) 

)) 

)) 

)) 

X:r 802. - AYslag a nnhållan om 1jänstkclighd frir 
Yärnpliktigr n :r F 348 34 /07 Stark. 
X:r 804. - Anhållan om frikallelse från krigstjäns tgö
ring för värnpliktige n:r F lO 30/ll Björklund hi{nllf's 
uppskov till elen 15 nästkommande augusti. 
~:r 805. - Avslag å anhållnn om dito för värnpliktige 
n:r F 223 47/11 Austrin. 
:N :r 806. - Bestämmelser om PmbarkPring å kustflottans 
fartyg för genom g. o. n:r 1477/1914 inryckta Ylirnplik
tiga läkare för erhållande av i g. o. n:r 6;30119:15 nämnd 
rnili tärutbi Id ni ng. 
N:r 808.- :Bifall till anhållan från kaptenc•n m. 111. Prytz 
om tjänstledighet under tiden l5-3l dennes. 
:;-;;:r 809. - En marinläkare i flottans reserv skall tjrinst
göra vid Vaxholms kustartilleriregcrn entr från och med 
elen 18 juni i två månader. 
N:r 812. - Avslag å anhållan om tjänstledigbet unrler 
instundantlc juli månad för värnpliktige n:r F 247 2:~:3 1 1 -1 
Andersson. 
K:r 813. - Bifall till anhållan om frik r. Hclse från krigo
tjänstgöring för värnpliktige n:r ]<' 87 233/H Juhlin. 
N :r 814. - Fastställelse av modellfärg å uniformspcrS('d 
lar av mörkblått kläde för officerare och vederlikar. 
N:r 819. - Kaptenen m. m. Stacke.Jl skall efter avslu
tanclet av i g. o. 172 H /15 anbefalld kommendering tjänst
göra Yid Karlskrona station. 
;.I:r 82l. - Statiomplaccring av unelerlöjtnant i flottans 
reserv. 
~:r 822. - Löjtnanten Eckerström skall från och m ed 
den 26 dennes tills vidare tjänstgöra som komrnencler:.td 
officer å pansarbåten Tirfing. 
N :r 828. - Resel"vtmdcrlöjtnanten Grundeli skall till och 
med elen 30 nästkommande september tjänstgöra vid Ah·s
borgs kustartillerikår. 
N :r 824. - Anhållan från reservundeTlöjtnantcn Dahl
ström om tillstånd at.t idka utrikes sjöfart h if alles ti U 
och !ned elen 31 nästkommande december. 
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19. :;-:t: 825. - Avslag å anhåll an om f rika il el se :fi';}n krigs
tjänstgöring för v firnpliktige 11 :1· F 2D 214/05 Jönsson. 

» :\:r 826.- Bifall till anh ållan fr ån kon s.t närrn Hägg att 
få medfölja d t sjömätningsia dy g. 
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26. 

X:r 827. - Avslag s anhållan om hcmförl on1ing från pil · 
gåPnde krigsijfin stgöring Jör YfirnpliktigP n:r V 28 217 112 
Pe1·sson. 
i'J:r 828. - Avslag å anhållan om dito Hir viirnpliktig·<' 
n: r F 266 30/lO Amamlusson. 

X:r 829. - :Mc'tl bibehållnncl0 '". innehan1ndc 1wfnttning 
skall kaptenl'n C:son Schcnsti"Öl11 under rrfonlcrlig ti d 
stä llas till chefens för marinstaben förfo gande. 

N:r 830. - Inspektion av ÖrcsunclsavdPlningen skall :w 
in spektören a\· f lottans övningar till sjöss förrtitta s mrcl 
början den l nästkommande juli . 
N:r 83l. - AYslag å anhållan aH ~krppsgosscn n:r 120 
Sjökvist måtte få karlskri\·as till Stockholms station. 
;;!:r 832.- Avslag ~ anhållan om hemförlovn ing fri\n på 
gäf'ncle krigstjän stgöring för Ytimpliktigc n:r F 153 '207 /U 
Y tterström. 
N:r 833. - Ombyte aY divisionsläkare Yi.cl kustflottans 
XVI division, t illika fartygsläkare å cl<'påfart.ygd Skägg
nlcl. 
K: r 835. - T g. o. 579115 nämnd uppbönlsm<tns kommen
drring å kanonbåten Di sa sknll fortfara uneler e rford er
lig tid högst till clt•n lO nästkommande juli för lllålmntc
rielcns i or dn ingställandc . 

N :r 839. - J3ii'all till anhållan f rån vä rnplik.tige n :r :F 
16 80/lO ö stP rman att avresa till ]~nglancl. 

X:r 840. - Av~lng a anhållan om en månael s t jänstlctlig
hd för Yärnpliktige korpralen n:r F 67l 46/H Stafsudd. 
;;!:r 841.- Tillägg till bcstämnwlscrn:1 i f!·. o. 776115 ang. 
>mbPfallt om by to HY skeppsgossar. 
N:r 842. - Gr•nom g . o. 41.0/15 anbefalld y rkeskurs om 
bord för skeppseldare mots,vnrande kurs Yirl ingenjörsck· 
partemcnlet, sknll pågå till och med nästkommanrlc scp
kmber månael s utgång. 

;.I :r 844. - Avslag å rmhållan om aYskccl för l:a kla ss 
sjömannen vicl 5:c matroskompaniet n:r 80 Olsson. 
X:r 845. - Tillägg till instruktion för avdelningschden 
för skeppsgosseanlclningen. 
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:28. S:r 847. - Villkorligt bifall t ill anhållAn orn frik al lelse 
från krigstjänstgöring för Y~mpliktigc n:r F 447 60/H 
~orclin . 

X:r 849. - A 11hållan från aktiebol agc-t Brlfors-Gullspång 
om förllingd uppskoY till i1rds slut för vissa i rlcss tjä nst 
anställda di r n pliktiga bifalles för fjorton ma rin<'n iillhö
l·ancle> v ä 1·npl iktiga. 

:29. X :r 850. - BPmyndigunLl(' fö r sta tionslJl':fä lhanHr'Jl i 
Karlskrontl Htt konstitu<'l'<l fi losofie doktorn Enoch Thu
l in t ill löj1n<ln1 i flottan s r c~cn· m. m. 

:28. ~ :r 851. - AY~lag å n n hål i<m om hemförloYning f dm pil.
gåPndP krigs1jiinstgöring fö r dmpliktigc n :r Y 12 20!)112 
Larsson. . 

)) 
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)) 

)) 

)) 

:29. 

~:r 85:2. - Bifall till ;mhållan från resc rnmrlcrlöjtnan
tcn Andreasso n om förlängd tjänstlerlighct till och mccl 
rlen 24 ,;ugusti 1916. 
~:r 853. - Anhå ll:m om ti .ll ståncl <Ii' t idka tltrikcs sjö
fart för l'<'S<'rvunclPrlöjtTiantc•n E. .B. Perso11 bifalles ti ll 
och med innevarande års utgång. 
~:r 854. - Bifall till anhå llan från konstitupraclc un
rkrofficerskorpmkn n:r F 1fi0 207/0!J Q]!:·son sa mt \'ärn
pliktige n:r F 165 :207/08 1\ristiansson om lwmförloYning 
hån krigs1 jän ,1göring. 
855. - Avs!Hp; å anh~llnn om rlito för y;in1pli ldige n :r 'JI' 
'227 30/12 Ancluncson. 
X:r 856. - Bifall till nnhi\llan :från J'l'S<'rYE!jtnantcn 
Bnng-Mt•lch inr om iil1stånrl nit idka utrikc·s sjöfart unckr 
iiclcn 1 /9 191 5-31/8 1916. 
S:r 857. - Bifall till anhålLm fdm löjtnantPn Ros om 
tjänstl<•diglwt fö r sjukclOIII till och llll'rl ntistkomrnancle 
<lugusti n1ånc1ds utgång. 
X : r 858- 861. - Att Yirl hl i nlnLl<' b rl skriYni ng bli1·a till
<lPlacl Stockhnlms station bifalles . på nnh fdl an 11v respek-
tive målsmiin. för f~· ra skcppsgoss11r. 
"" :r 864. - Vissa IJPsttinl nwl sr r i n•gle>nwnt<:-t för JIHiri 
Ji en angåt•mlr• hiinmclP <l\' uniform och pc1·sonlig anmälan 
ti llämpas ickt• :för officer <'ll<' r Yerkrlikc· tjänstgönmrle hos 
riksclag<'ns militieonliJuclsman. 
S :r 865. - .Instruktion för resPnbcfiih•1s övni 1war vid 
kustartillr•rid. " 
,~ :r 868. -- Bifall t ill a llh å llan fr:ln auditörcn Martin om 
ivå månatle1·s tjlinstlt-clighct :En1n och med elen l niistkom
mancle :juli. 
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30. S:r 8fi9. - 84 yngLingar anhlgt1s till sjökadetter. 
>> K :r 870. - Löjtnanten Eks1nmcl skall unrler ti<lcn 11 - :14 

i nstunclnml<' jul i tjänstgöra Y id. sjökrigsskola n. 
'29 . X :r 873. - AYsh1g å anhållan fri\n Yiirnplildige n:r F 

1:24 238/11 P ette rsson om ~·tkrlignr<' uppsk oY nw<l ins täl
lt-hr• till krigstjäiJStgöring. 

1. X:r 875.- _A,·sl:ig å anhållan om h cmJö rl oYHing för ko11 .. 
s1 ihtl'l'<lflt' un<lcroffieerskorprulcn n :r F 99 207 111 Frick. 

:2. X :r 876. - BiLlit till ,mhåll:<n från majoren m. m. l{ey 
;~11' unrler sin s<'mcstl't' fi't Yis1:ls i ~org<' unrll'l' ticlPn 1•7 
j 6/7 inm'Ya ramlt• å r. 

3. X :r 877 . - Tillfälligt omJ,~·tc :w Hil,:JI'<' Yirl All·sborgs 
], u sta ri illf'r i k å r. 

, N:r 878. - A1·sb g i1 nnh~il l nn om ijänstll'rlighct för 
Yärnpl ildi ge n:r 111 786 56/14 Karlsson. 

,, ;\:r 879. - A1·sl:1g i'1 anhåll:m om rlito ·för yfi rnpliktig·e 
n: r M: 650 12/14 ~· Swnsson. 

5. X:r 881.- .Jämlikt nådigt bP~lut rl<•n :2 clrnncs ska ll kflp
t c·nf'n Thomm1 uneler r'n tid av högst h·å m:'inncler irlka Yiss:l 
s1 ucliPr Yicl DanlanellPrna m. m . 

>> X:r 884. - Bihll till anhiillnn hån kapl'cnen rlc Brocn 
ntt umlPr en m~nnd fri\n och nwrl den 7 rlcnnes få vistas 

u tom rik d. 
)) K :r 885.- Bifnll till anllållan från löj tnanten flY Sillr'n 

ntt få Yistn s i T~·sklaml uneler tidPn H - 18 dcnnl's. 
6. X :r 889. - Bifnll till anl1åliHn från Yärnpl iktige n:r F 

141. 46/H Gu sb fsson iltt bl i Y n kommenderad till Stock
holms station . 

>> X :r 890. - Bi'fnll till :lllhållnn från knptPnen Broman 
;dt få lJeg<lgn:l linneklärler unrlN siD genom g . o. n :r 
881/15 anbefallda kommcnrlcring. 

7. K :r 89:1. - BPstännnels<'r utfiirdus att l änd R till cftPtTiit
kl sc bcträHamk aYdipni ng och i n ternr ri ng a Y besättning· 
i\ 'krigföraml<' 'makts örlogsfa rtyg som inkommit och kYar
h ålli1s inom sYC'nsld tcrritoriahRttcn. 

>> ~:r 896. - Anhållan om tjänstlcclighd :för yfi rnpliktig<' 
n: l' F 458 63/0fi X il sson hi f n lks till rkn lO Jtiistkomman,lr 

n ugusti. 
8. X :r 897. - 1\ <lp1cnl'n F cHell s t jänstlediglwt utstri.ick r•s 

t i 11 rlcr1 '25 dt•nnl'<;. 
,, 898. - Genom g . o. 65/15 t ill anYänclning nnbcfallt kod 

system må jtinwäl användas Yicl kommande inryckning :1v 
d rnpliklign Yirl Stockholms sta tion innenH'RtHlc ~'\r . 
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8. X:r 899. - Värnpliktige n:r 714 6l/15 Dahlbe rg skall 
såsom värnplik tig i marinen i a llmän tjänst och klassen 
B inkallas till StoekhoJm g station m. m. 

9. ~:r 900. - Löjtnanten Beckman och unrlerlöjtnanten 
Sandström kommender:Js att genomgå fl ygskol a jämlikt 
nådigt beslut elen l4 sistlidne juni. 

» 1-J:r 90l. - Bifall t ill anhåll an från marinHiknre n n\· 2 ::or 
g:r . i marinläkarkårens resen· vViclen att för krigskirur
giska studier få Yistas utomlanel s en månad ·från och med 
elen j :3 elen nes. 

» X:r 903. - 1\: om mende ring "'" Yissa marinläkare. 
» N :r 904. - Konstituerade unelerlöj t nanten Sund stcclt be

viljas tjänstlc!lighd med f r ~mträcbndC' aY löndörm å ncr 
under ti den lO rlennC's- 10 nästkommande oktober. 
K :r 905. - Avslag å anhåll::m om uppsko\- med inställelse 
till krigstjän stgöring för Yärnpliktige n:r F 234 47/09 
Magnusson. 

lO. ~:r 906. - Bcstiimm0l sn an gående Yi clarc ntbilrlning för 
undcrvattensbåtclcl tll"('. som genomgått i g. o. 410/15 punkt 
:3 b) nämnd undNvat tcnsbåtskola och därunel er va rit em
barkerade å clC'påfa rtygct Skäggald och ve rkstncl sh rtv-
get Bl enda. . .. 

j2_ N :r 908. - LöjtnanlC'n Xuma beYiljas tjänstletlighct för 
sjukelom under ticlen 14/7- 1319 innm-arande å r. 

>> ~ : r 911. - Bifall till anhållan från värnpliktige n:r 326 
45/12 Leelin att bliva ÖYcrflyttad f r ån Karlskrona till 
Stockholms station. 

>> N: r 912. - Löjtnant0n Kaij ser erh ålle r tjänstkelighet för 
sjukdom unel er tre månader, rtilmat från och med den lO 
nästkom m ande augusti . 

13. N :r 914. - l,öjt.nantcn :Lindens och underlöjtnanten Berg
mans genom nådigt b0slut den 9 dennes bes tämria flyg
ö'vning ska ll taga sin början elen 16 dennes. 

>> X :r 915. - Rcs<: r vundt> rlöjtnanten .J ungn e r t jänstgör å 
pansarbåtPn Nio rd f rå n och med dPn 18 dennes i stället 
för resernmdc rlöjtnantcn Friberg, som hemförlova s den 
17 i samma 'm å nad. 

14. N :r 916. - Stationsbcfälh:narPn i K arlskrona bemYndi
gas kon stitue ra Yärnpliktigc n:r 500 f\41:13 Ångströn~ till 
unelerlöjtnant i flottans resen-. 

13. 1-J:r 917.- Avslag å anhå llan om uppskov mcrl instlillclsc 
ti ll kri gstjä nstgöring för viirnpliktigc n:r M 368 30/lG 
Olofson . 
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X :r 918. - Bifall t ill an hå lhn om dito för d rnpl i kt.ige 
n:r F 242 29/10 Aclolfsson . 
K :r 919. - En son till kommendörkaptenen a~- :1 :a gr. 
Fallenius erhålle r ti llstånd att utan kostnad för stats \·cr
ket få yara 0mbarkcrad å p8nsa rb fit0n Manligheten un

der en månad. 
N:r 920. - Karlskrom1 station tillhör ig<~ Yiirnpliktiga 
ingenjörer må 11tbilclas vid Stockholms station m. lll. 

K :r 922. - K apte nen Morlin skall t ills Yirlarc' 11ndN kap
tenen Södc rbnums sjökomtnPilclcring tjänstgör,1 såsom 
arl jutant Yid sjökri gssk ol nn. 
K :r 926. - Bcstämm0lser angående värnplikt ig<: n :r M 
56 45/:15 Svenssons utbi ldnin g nvcl anledning 'w n åd igt 
beslut denna 'dag. 
N:r 927. - Ikstämm elsc t' om antalet skeppsgossar, som 
n1å antagas inn evarande höst samt till för ansökningnrs 

inlämnande. 
N:r 928. - Fastställ else aY »ItcglcmcntC' för 11tbil<lning 
av befäl i flottans reserv». 
N :1· 929. - Vi ssa kungörelser m. m. skola a Y Ycdcrböran
cl c befälhavare m eddelas till kännedom åt :n1fkrlycl andc 
värnpliktiga matroser , inskrivna vid flott an i allmän 
tjänst , stammanskap <l\- cläcksaYdelning:cn samt sk epps

gossa r. 
N:r 930. - BcfälhaYanclc am iralen i K arlskrona , k onter 
Amiralen m. m. La gP rCr>.lntz bevil jas tjiinstl Nlighct 11ncler 
t iden 17-25 dennes. 
N :r 931. - Bifall till anhållan från värnpliktige n :r M 
697 47/14 y Aluml om t;ji:instledigh et under tiden 2017-
20/8 innevarande å r. 
N:r 932. - AYslag å anhållan om h emförloYning för un
clcdöjtnanten i flotta ns rese rv Ring. 
N :r 933. - Dito cm n n hå li an il\- dito för r<'se n ·undcr
löjtnantcn Mollen. 
X :r 934. - Dito å anhålla n nrn uppsko,~ med insUillclsc 
till krigstjänstgöring för yärnpliktig0 n :1' \F, ' 242 7/10 
Magnusson. 
~:r 935. - Marinin gen jörst-ipendiaten A. l Znndcr nvgår
mccl utgången av denna månad från anbefalld tjlin st
göring å Vaxholm s :fästning m. m. 
N : r 936. Fastställplsc av ändring i g. o. 7:1 2/15. 
N :r 9:37. - Torpcclb§ten :Y[ira ställes unel e r högst H chl -
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gar t ill cbdens "för Km·lskrona torprdbetwlskap Jörfo

gande för utfö•·andr• <1\. Yissa skolskjufningar rnecl skepps
gassa r m. m . 

. Juli :19. X:r 940. - En son till professor Cln son få r utan kostnad 

för stats\·crket v;na ernbarkeracl å panscabåten Tapper
heten under några ver;kor. 

>> :20. X :r 942. - Avslng å anh:'Hlan om hemförlovning eller 

t re månnrh• rs tjänst lc<l ight't iör värnpliktigr n:r r 506 
10/06 Andersson. 

» 21. X:r 943. - Knptencn Slackrll erhåller tillstånd att med-

taga s i n hu stru och en son å korvetten Saga utan kost
n a el f ö r si n ts,\·c rke t. 

>> » N:r 944. - Avslag {l nnl1ållnn om ft-ikallclse fr'm krigs

tjänstgöring för värnpliktige n:r r 2696 45/11 Hammar
ström. 

» » N:r 945. - ])j to å anhc: Han 0111 dito fö r Yärnpl ikti gc n :r 
r 3:15 30/09 Kristiansson. 

» » K:r 946. - Dito å anbållan om dito :(ör värnplikti ge n:r 
F 317 20/09 Broch\n. 

» 23. X: r 947. - Chcfsfariyg<'t Drott skall klargöras fö r om-

kring en månads E'xpecl iticn . fartygschefens hdälsteckcn 

hissas den 26 och fart:vget inmönstras den 27 rlE'nncs; v iss 

minclrP ökning av bPsättningslistan. 

» » N:r 948. - Instruktion :för fa rtygschefen å cl1dsfa d;ygct 
Droi.t. 

>> ~ :r 949. - FmJställcl se nY tillägg i »Exercisrcglcmcnte 

fö r flottan lT A rtilleriexC'rei s rcglemente (A E R) :191.0 >>. 
>> >> K:r 950. - Dito ay ;inclrin gar i »Skjutinstrukiion för mari

nPn Handvapen (H. S. J) 1910." 
>> ~:r 951. - Andrad lycklsr' HY m01n. 1 i g. o. 112/15 »Tn 

str uldion fö r cle värnpliktigfis övningitr Yid kustartiJlerid». 

>> ~:r 952. - Fastställelse nY modell å utmärkdsetccken för 

pE'rsomil och håtar tilllJörnnde Sw r iges r ri ' illiga ~'fotor
båtsl..:år. 

>> » X :r 955. - Avslag å nnhålh:n om hemförlrn·ning från 

pågåenrle krigstjänstgöring föt· maskinisten HV 2:a gr. i 
resenen Viklund. 

-'' >> )l :r 956. - Underlöjlnant('n ]3dindström erhålkr tillstånd 

att uneler s in tjänstledighet fä vista~ i RY ssland under 
tiden 2- 16 nästkommande augusti. . 

·» 24. N :r 958. - KomrnenclörknptcnPn :lY 2:a g r. m. m. :Lybeck 

ska ll va ra 8Yclelningschcf :för marinstabens oJwratiollSfl\'
rhelning. 
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26. K:r 962. - AY~lag å anhållnn om uppsko\' liH'Ll instäl

lelse t ill krigsijällSlgöring för värnpliktige n :r F' :\00 30/08 

Broberg. 
» X:r 963. - Diio å anhållan Srån vtirnpliki.igr' n:r F 970 

45/H Dnhl om .frikallelse fr,Om iitc rs tåcncle krigstjänslgö

ring. 
;\: r 964.- Dito il nnhållan n lll uppsko\' mer! inställeho 

till krig,:tj>in stgi!riltg för vhrnpliktige n:r F 37 ;)Q /lO Sär

tn a r k. 
28. ::\:r 967. - 1•\J,tsl ;il!r•lst' <l\. lillii!,!.g l i Il Reglt'lllt 'n t<' för nn

rim•n rll'l l och nr. 
)l :r 974.- A\·slng :'1 :1nhållnn Olll uppskov mc•rl instiillPlse 

t ill krigdjiinst.göt·ing :för d it·nplikligc n:r Y ;)RO 26,0G 

Kadsson. 
>> X :r 975. - D ii o å ilnhålhlll om frikalklse f r :"111 rl i to för 

värnpliktige n:r F :17 32/09 J3erhard sson. 
>> K:r 976.- Bifalles uppsko\- merl instä l~.e l se till kt-igstjiin st

göring till den 1 nästkommandr oktober fö r dirnpliktigr 

n:r r 148 29/09 BPrnhanlsson. 
>> X:r 977.- Dito för viunpliktigr• n :r Je 1.2 82/10 Torgersson. 

>> X :r 978.- Diio för Yärnplikii gr n:r F 288 29/09 }1agnus

son. 
» X: r 979. - Avsbg å <.lllhåll:ln 

kallelse :En'w k r igstjänstgöring 

12/09 Rosen l und. 
X: r 080. - Dito i fråga om 

245 10/09 Osn1lrl sson . 
» X:r 981 . - Di to i :fd\ga om 

:)8 12/10 Olnusso n. 

om 
för 

dito 

,J il o 

uppskov 111('(] eller :fri-

värnpliktige n:r r j !j\) 

för Yä rllpl i ktige n :r r 

för d r n p] iktig<' n :r F 

::\: 1· 982. - Dil"o i ·f'ri\gu om dito för Yämpliktigr n:r l<' 

184 0:2/:l o l, i n d ur• r g . 
» X:r 983. - Dito i fd1ga om rlito för värnpliktige n:r "F' 

:269 1.2/1 O PcttNsso n. 
» X :r 984.- Värnpliktige n:r F :301. 8;09 DaniE'l sso n bevilj<l S 

uppsko\- merl. instiiliPlse till kt·igst:jänstgöring· iill dPn 1 

ltästkommanrlc• oktolwr. 
» ::\:r 985. - AYslag å nnbållan om uppskoY mcrl inställelsr• 

iill krigstjänstgöring för Yämpliktige n:r "F' 22310/1.0 Kjell -

gren. 
>> K :r 986. - Dilo i frågu 0111 11ito för Yiirnplikiige n:r J'' 

18:2 11 ;1.0 Karlsso n. 
>> K: r 987.- Villkorligt bifnlL till llito för v~irnpliktige n:r 

Je 30 7/09 8\"('TISSOn. 
>> >> X: r 988. - A\·si<l!,!.. u anhåll:Jn 0111 frikallelse från krigs

tjänstgöring för drnpliktigr H:r r 74 8/lO Anrln~SOll. 
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28. N :r 989. - Avslag å anhållan i fråga om uppsko1· med 

krigstjän stgör ing för v ä m pliktige n :r F 359 :1011.0 P ersson. 
» )J":r 990. - Dito i fr~tg a om frikallelse från dito för Yä m 

pliktigc n :r F 1776 45/13 Ed berg. 

>> )J" :r 991. - Dito i di t o fö r Yämplild igc' n :r F 151. ,]5,1.0 
Nilsson. 

29. N :r 996. - Marinläkaron av :2:a ge. Edholm skall don 2 

nästkommand0 angusti. tjänstgöra vid Stookholms station. 
» N :r 997. - Bifall till an h ållan, att för sjökrigshögskolans 

bchoY få Yid torpedclcpartomcntot Yid flottan s \-a rY i K arls

krona kopi<> ra clär förn1r·Hdc riining:ll" ö1·N uncl<' n ·a ttcns
båtstäd uber. 

>> K:r 998. - Marinliiknn'n :1\" 1:a gr. i. r cscrYcn ·wirgin er

hålle r til lstånd att 11ncl er augusti och oYontuellt soptom
ber m å naclcr innl'nlrancl c' å r f å Yisb s i Tyskland och Öst er
ri ke. 
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N :r 999. - Avslag å anhållan om frikall else från krigs
tjänstgöring för vä rnpl iktige n:r F 204 47/10 Karl sson. 
N :r 1004. - Marinintendenten av 2 :a g r. Hammarborg skall 

från och med den 16 nästkommando augusti tjänstgöra i 
Vaxholms fästning m. m. 
)J":r 1007. - Avslag å anhållan orn f rikall0lse f r ån krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 438 34/08 Lilborg. 
)J":r 1008. - Dito i f råga om dito för Yärnplikti go n :r F 
366 54/05 J~yzen. 
)[:r 1009. - FastställPlsc a\- tillägg och iinclringar i uni

formsbestämmclser för oflicPra ro och un doroffioor arc jämte 
vederlikar Yicl flottan och kustartill eriet. 
N :r 1015. - I.öjtuanton i kustartill e ri0t s rose.n - G r·fl fströ rn. 
skall unel ur innevarande å rs regemontsövr:ing uneler t iden. 

" /,-'"/, tjänstgöra virl K ariskrona kusb rtillcrircgPmonto, 
jämlikt n ådigt beslu t clc·n 16 sistlidn e juli. 
X :r 1016. - AYslag å a nhållan on1 uppskov nwfl instäl

lelse till kri gstjänstgörin g fö r Yärnpliktig<' n: r F 40:2 10/1.0 
Persson . 

>> :N :r :1017. - Dito i fdrgcr 0 111 rlito för· Yiirnpliktigo n: r F 
175 29/1 O J( ristonsson. 

K:r :1018. - Dito fr>'1g:1 om dito :fö r y[irnpliktigc n :r F 
205 10/09 Olsson. 

>> K:r :1020. - Dito i fråga orn clito för Yä rnpliktige n : r.· F 
260 60/10 Johansson. 

» N:r 1021. - Dito i fråga om dito för dirnpliktigo 11 :r F 
279 30/09 Olsson . 

» )f :r 1022. - Dito i fråga om aYskod fö r korpralen Y id 6 :e· 
matroskompaniet n:r 94 Byström. 

A ug. 2. 

)) 4. 

)) }) 

)) )) 

}) )) 

}) }) 

)) )) 

)) }) 

" ~} 

)} 5. 

)) )) 

)} }} 

}} }) 

)} 6. 

}) )) 

}) )) 

}} 7. 

}) }) 

G. O. 1915. - XLIX. 

N :r 1023. - :Marinläkaren av 2: a g r. i marinläkarld\rc1rs 

reserv Silversparre erhåller tillstånd att vistas utom riket 
uneler ticlen "/'-3l/" innevarande år. 
.:J :r 1026. - Om by to a 1· adjutant i kommcncla nlstabcn i 
Vaxholms fä stning. 
:N:r 1027. - Underlöj tnanten i flot tans rosor v Lärka or
hålle r t illstånd a tt under 6 månader vistas i Tyskland. 
:N :r 1028. - Jhslag å anh ållan om frikallel se f r>m krigo

t jänstgörin g för vä rnpliktige n:r F 275 30/09 Frcdin. 
='J : r j 029. - M:ui ningcnjörsC'lcH·rn a flY 2 :a å rskurse n t jänst

gö ra t ill s,·ida ro från och med dagen efte r pansarbåten 

Dristighetens nvmön st rin g å flottans varY i Stockholm . 
K :r 1030. - Löj tn a nten i flottans resorv :w Sillen c rh :'rllcr 
t illstånrl att tillsl"iclaro Yistas i Tyskland. 
X :r 1031. - Kommendanten i Vaxh olms fästning, överston 

111. m. Wrangcl l'rh åll or tjänstl edighot under ticlen 7---'!:!. 

elen nes. 
N :r 1034. - Uneler genom g. o. 241. H /15 an befalld skjli t 
skol a skall en u n derofficer från Stoekhol ms station konl
m enelera s å kanonbåten Di sa fö r att t jänstgöra såsom upp

hörelsman Yid m åldepån vid H å rsfjärdon. 
K:r 1035.- Vä rnpliktige n:r F 776 46/09 Johansso n Ot·hål

ler uppskov med inställelse till krigstjänstgöring till don 
l nästkommande oktober. 
N :r 1036. - Bifalles tjänstledighet för sj ukelom för ser 

geanten Sandberg under ticlen '/s-20/u innevar ande år. 
N:r 1037. - Dito i fråga om dito för musikdirektören vid 
Vaxholms kust arti lleriregemente W enström uneler ticlon 

" f,-"fu innevarande å r. 
N :r 1038. -Avslag å anhållan om t jänstledighot fö r värn

pliktige n:r 1114/7. kompaniet J ohannisson. 
N :r 1039. - Mariningenjören av i: a graden i mariningen
jörskårens reserv Ekström erh åller tillstånd att vistas u tom 

riket från och med den 6 dennes. 
N : r 1043. - Bifalles uppskov mod inställelse till krigstjänst 

göring för värnpliktige n :r F 134 9/10 Bengtsson. 
N :r 1044. - Dito i fråga om dito för vä rnpliktige n: r F 221 
9/10 Andersson. 
N :r 1045. - Dito i f råga om dito för värnpliktige n :r F 
220 9/10 Karl sson. 
N :r 1051. - Unclero:ffioer ställes t ill marinför valtningens 

förfogande uneler 14 dagar från och med don 9 dennes. 
N :r 1052. - Avs.lag· å anhållan om uppsko\' med instäl 

lelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n :r F l436 
45/10 Andersson. 
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G. O. 191 5. - L 

K :r 1053. - Dito i f råga nm rlito f ö r ,-;irnplikli gc· n:r F 
185 47/10 Ost c nTJRn . 
i'l:r 1054. - BiL1II t ill ;~nh i\ llnn fr å n liij t nan l<'n Lind s t röm 
om t j än stlcrli g lwt un eler t iclen elen 11-31 cl em1es. 

K:r 1057. - K np1 <' 11l' l1 m. m . Kraft upphör 111 <' <1 d.en 9 den
nes tjänstgöra i mnrinstalwn och tjän stgör· fnl n od1 med 
rlen 10 samrn a nr :'1n:l cl i sjöfiirsYarsrl<•pndcn~t• nl·ds kornman
rloc:qwrl i ti on. 

~:r 1058. - A1·slng å anl1 å llnn om frik:illl-l sC' fr !\n k rigs
t jänstgörin g för l'iirnplik1i g c· H:r F 715 45/08 1-lil rkhranfl . 
X:r :1059. - Dito :'1 n nh i\ ll an om förlän grl l :i iin s1lr•,Jighct 
för Yärnplikti g c· r1:r l" 458 1:3/0G:\il sso n. 

~: r 1060.- 13i L111 till <i nh i\ llan orn ll f' mförlon1ing för un
clC' rlöj t nnn1·<·n i f lott a n ~ n •sr•n · S ilhC' rswänl. 

X:r 1061. - };:aptr•nc·n m . m. Kraft c•rh :'dl C' r t ill s1å nrl att 
11nder l1on om bC'1·il.iarl tjämt lccliglwt Yistas i. 1\öpc)nhanm. 
N:r 106:2. - Ombyt<· Hl' en J'l'S<'rYoJfiec·r :I pan sarbåten 
Aran n1. m. 
X :r :1064. - A1•s la g fl a nhållan om hcrrlförl o1·ning för re
servunclPrlö.itn<~n tc• n .l. Ol sson . 
K:r 1065. - [ g . o. n:r 253 H /15 omn;imnllu tjän stledighet 
må bcYiljn s olw roe ndC' 81. b<'s tiirnnwl sl'l'll>r i g . o. n:r 1iJ10/14 
~ 29. 
X: r 10fl6. - lJ nd c rlö.i 1 nantf'n S.i mon sson C' r b å llC'I' t i Il stånd 
att unr]pr h onom bt•,· iljarl tjänstledig het Yistn s 11 t rikes. 
X:r 1067. - J\.ys la g· ~ anhållan fr å n lotsst y r elsen om h em· 
förlovning fl \" rcSC' I.'\' lllldcrlöjtnantcn 13 oman. 
N :r 1 068. - V ä r n p] i kt i g o n :r F 1484 45/1.0 L <•clw b eYilj as 
uppskov nr f' el fullgön1 n(k :w krigst-j ii nstgöri ng t i Il <l C' n l1. 
nästkommande oktolwr. 
K :r 1069. - AYsh1 g i't nnh ållnn om rlito :Ei ir Yiirnpliktige 
n:r F 303 :11 /1.0 Ol sso n. 
J\:r 1.070. - Dito i fru ga mn lwmf örl on1in g f rå r1 krigs· 
t jän stgörin g för drnplik t ig e 11 :r F 5 ~~5/14 Silsson . 
X:r 1071 . - Dito i fr åga om upps ko1· l11 C' \1 insHilklsc till 
<lito f ör Yä rnplik t igc n: r F 1.83 9/10 r e rsson . 
J\:r 107~. - Di t o i f råga om dito för Yärnplik t ig <' n:r F 
9346 /lO Jc1kobsson. 

12. K:r 1.073. Bi f all t ill anh iUinn om hdriel sl' -från på g:'icml e 
krigstjänstgörin g ffir· Yii1'11pliktig<' n :r· ~f 140 L]7/0!) .lol1nns-
son. 

» N:r 1074.- Bifall till anhållan från r eser vunderlöjtnanten 
Mollen om t ill stl\nd >Jtt idka utrikC's s jöfart un cl C' r tiden 
"/s 1915-'"/, 1916. 

Aug. 1~ . 
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G. O. 1915. - LI. 

X :r :1075. - A vs lag å a nhåll a n om upp~ ko,· f rå n pågående 
krigstjänstgörin g t i U decembe r m å n arl f ö r Yärnpli k t ige n : r 
F 3 247/10 Rönnb äck .. 
N :r 1076. - A vsl::l g i\ ;;mh å l b n om befriel se <' ik r uppskov 
från krigstjänstgörin g fö r Yä r n plikt igc n :r F 86 230/:1.1 
Johansson. 
N:r 1077. -Avsla g :1 ,mh !\ llan om befrielse f rå n fo rts>ltt 
krigs1jiinstgöring för l'iirnplikligt' n :r· F 775 4()/0() Os tc•r
man. 
N:r 1078. - Dito i fr :"1g:r 0111 dito -för Yiirnpli. kt ig<' 11:1' F 
1.4 201/11. Johansson. 
N :r 1079. - Dito i frå gn om p ndidl hdri el sc· frå rr rli1 o 
för YärnpliktigC' n :r F :~ 1 8 :30!09 }fa tt~son oC'h F ;)16 gQ/0!) 
Andersson. 
~:r 1080.- Vi ss ;~ IH's1ii rnnwi S<' I' :ong~ enrk rlP Yiirnplildi g a 
som inn<'Yaranrk somm:H 11 t t ng· its för u t bildnin g t ill nn 
rlc rbdäl. 
N :r 1081. - Vissn bl'stiillllllC' Isn :1ngåcnrle lwmför:loYnin g 
för rlc i ljiinst \'arnnrlr· dimpliktiga so111 inne v:-ti' >IIHIC' år 
önska Yinnn inträd<' i na,·i g :ltinnsskola dle r: h<ll' >l under 
gåt t inträrlPsprövnin g till st.v nnnn s- eller 2. maskini ;;tkLi ss. 
K:r 1.082. - Bif<rll till anh å llfln om bef rielse i'r ~ n inkal
lds<' till krigstjän stg öri r1 g ·för f.v ra i. boln gds t.iiinst nn
ställcla l'ärnplikt iga. 
N:r 1083. - Dem.1·ndi!,!nn ck för chcfl'n f ör un<l l'l'oft ic<' r s· 
och sjötn anskår:r'l'11<1 i K:nl skronn och Stoekhulm >l tL p t'l 
därom gjorrl an sök <lll. f ö rHin!,!·a ·an ställnings tirlen , för Yisst 
manskap . 
N: r 1084. - l~i f nll t ill nnh tilhrn 0111 h~mförlO\·ning f rå n llll 

pågå<'nd<' krigst jäns tgö rin g :för· korp rolen Yirl :1 :(' lll ilt ros
komp. vä rnpl. 11:r ;:)6~ 2fl/09 S.iöln nrl c r. 
N: r· 1085.- Di t o till :rnh ~ llnn 0111 dito Hir Yärnplildi!,!<' n:r 
34 241/10 Sundin. 
~ :r 1086.- Dito till n nl1 å llnn 0 111 tjiinstlecli ghd :f r!\ n k onr 
lll <? nrla ntskapct Öl'<' l' V nxholnr s fäs t n i ng unrl e r 1 i<l <•n 17 
- 22 a ug. fr å n ö~· <'rs 1. c Schmi dt. 
X:r jQ87 . - Til lst å nrl f ö r Ya n ·schdcn i Stockholm nlt un · 
rler rlPn tir! g·p nom g. o. 241 }flj 5 anhcfallclH sk olor j) åg~ 

s tälla 3 s t. jollHr till llögs1<' bdälhanrC' n öwr ku s1 flo tta ns 
förfogande· . 
~ :r 1091. - AYslag å a nh å llirn att H1 f ullgöra i\t C' rs hl.e nrl e 
ende delen 3\' kr·igs tj i:i ns1·gör·in:.ren virl. Stockholr1r s s tntion 
för Yärnpl ikti gc n :r F 2 65110 Andren . 
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::\:r 1093. - ChdC'ns för marinstai.JC'n förslag till ändrinf!' 

u\· bestämmelser för gradbeteckning för Sveriges Frivilliga 
Motorbåtskår föranleder icke till någon åtgärd. 
K :r 1095. - Fastställel se av ändring i g. o. 93/1.5. 
::\:r 1096.- Resen·undC'rlöjtnant H. G. K. Andersson k,om

mendcras att tjänstgöra å pansarbåten Aran från och med 

den 20 innevar ande månad i stället för reservunderlöjt
nanten J. Olsson, vilken h emförlova s. 
N :r 1097. - Bestämmel ser angående uppgift till gC'nC'ral

rullan a1· officer utnämnd i flottans resen·. 
:N :r 1098. - Bestämmelser angående modeller å unifonns

persecllar för officer utnämnd i flottans reserv. 
K :r 1099. - Fastställelse a Y uniformsbestämmelse r för re

servofficersaspi ra n t. 
N :r HOl. - Kapten Tycl6n tjänstgör vid Karlskrona vm·,

från och med den 23 dennes. 
K :r H04. - Chefsfartyget Drott anustas och an11önstra;: 

den 21 dennes; stationskommendering av vissa officC'rare 
och civi lmilitärer. 
:N: r ll05. - Avslag å an hållan om frikallelse fr å n krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 435 30/10 Lundberg. 

N :r ll06. - Dito angående dito efter slutad fredstjänst
göring den ' f, 1915 fö r värnpliktige n:r F 27 227/14 Larsson. 

K :r ll07. - Kusta rtillerikadetter tjänstgöra vid kustartil
leriet under regementsövningarna innevarande år. 

N :r ll09. - Avslag å anhållan om befrielse från pågå
C'nde krigstjänstgöring för vä rnpliktige n:r F 538 41fj2 
Sundin . 
N :r ll11. - Bifall till anhållan om t jänstledighet uneler 

tiden 3-23 september 1915 för löjtnanten Sch1issler. 
N :r ll14. - Kaptenen m. m. Holmens anbefallda tjänst

göring såsom ch ef för 1:a eldarekompaniet m. m. sk all 
upphöra med elen 22 innevarande augu3ti. 
N:r 1116. - Bemyndigande för chefen för Karlskrona 

kustartiller'iregemente att kommenelera en officer att i_ 
Everöd (Skåne) verkställa förmönstring av hästar. 

N :r 1117. - Avslag å anhållan om hemförlovning den 2 
september 1915 för värnpliktige n:r F 69 202/14 Nilsson. 

N:r 1117 a.- Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 215 207/14 Andersson. 
N :r 1118. - Bifall till anhållan om tillstånd att på egen 

bekostnad få medfölja kustflottan omkring 1.4 dagar för E. 

W alter HUlphers. 

Aug. 23. 
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G. O. 1915. - LIII. 

N :r 1119. - Bifall till anhållan om til lstånd att under 

t iclen 25 augusti-14 septembC'l' få företaga stuelicresa i 

Tyskland och Ostorrike för marinläkaren av 1 :a gr. V. L. 
Lundberg. 

N :r 1120. - Villkorligt bifall till anh ållan om tillstånd 

att få taga del av vissa h os marinförvaltningen förvarade 

hemliga handlingar för kaptenen m. m. Rönblom. 

K :r 1121. - K aptenen m. m. A. I . Cassel skall under ticlen 

30 augusti-30 september 1915 med bibehållande av inne
havande befattning stå till chefens för marinstaben födo

gancle. 
N :r 1122. - Bestämmelser angående de Stockholms station 

tillhörande värnpliktiga av klass A och årsklasserna 1911 

och 1912 vilka jämlikt g. o. 457/15 och 471/15 skolat in
rycka till tjänstgöring vid Karlskron a station elen 15 sist

lidna april och ännu ej inställ t sig till tjänstgöring. 

N:r 1123.- Mariningenjören av l:a g r. Schoerner skall i 
händcls0 Sjökrighögskolans verksamh et läsåret 1915-1916 

kommer att återupptagas, i stället för marindirektören av 
2 :a graden m. m. Lindbeck bestrida lärarbefattningen i 

skeppsbyggnadskonst och maskinlära. 

N :r 1124. - Anhållan från reservlöjtnanten Busck om till

stånd att idlca utrikes sjöfart bifalles uneler ticlen 16 okto

ber 1915- 1 september 1917. 
N :r 1125. - Fastställelse av Rekrytundervisning för flot

t an (UMF: I B) 1915. 
N :r H 27. - Vissa bestämmelser angående fördelning av 

till allmän tjänst inskrivna vä rnpliktiga innevarande år . 
N:r 1129. - Bifall till anhållan att uneler beviljad tjänst

ledighet under ticlen 6-21 september 1915 få vistas i Eng

land för kaptenen i flottans reserv C. G:son Lagercrantz. 
N: r 1130. -Bifall till anhållan om tjänstledighet under 

ticlen 26 augusti-6 september 1915 för värnpliktige n :r M 

232 65/15 Pettersson. 
N: r 1131.- Avslag å anhållan om h emförloYning för Yärn

pliktige n:r F 5 201/14 Andersson. 
N :r 1134. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 

F 119 212/14 Johansson. 
N :r 11 38. - Marinläka rstipendiaten i resen·en L u nrl6n 

ska ll tillhöra flottans station i Stockholm. 
N :r H40. - ]3estämmelser om bokeleta lj s upprättande snmt 

bokord e r. 
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G. O. 1915. -LIV. 

27. N:r 1141.- Underlöjtnanten i kustartilleriets reserv Björ
ne sk all under innevarande års regementsövningar tjänst
göra vid Alvsborgs kustartillcrikår. 

>> N :r 1145. - Avslag å anhållan om hemförlovning för 
/värnpliktige n:r :F 33 227/14 Andersson. 
N :r 1146. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 14 205/14 Karlsson. 
N:r 1147.- Bifall till anhållan om tillstånd att börja sin 
värnpliktstjänstgörin g don l september i stället för den l 
november 1915 för värnpliktige n:r M 144 237/15 ä Eriks
son. 

» N :r 1148. - Bifall till anhållan om överflyttning från 
Karlskrona till Stockholms station för värnpliktige n :r F 
1683 45/15 af Geij erstam. 
N:r 1149. - Anhållan om tjänstledighet bifalles under 
tiden 1-14 september 1915 för värnpliktige n:r F 230 
45/14 ä Larsson. 

>> N :r 1150. - Bifall till anhållan om befrielse från krigs
tjänstgöring från don 2 september 1915 för värnpliktige 
n:r F 67 214/14 Hallgren. 
N :r 1151. - Bifall till anhållan om tjänstledighet under 
tiden 3-23 september 1915 för kaptenen von Arbin. 

>> N :r 1152. - Bifall till anhållan att under tjänstledighet 
14 dagar få vistas i Tyskland för löjtnanten Ottosson. 

>> K :r 1153. - Bifall till anhållan om tjänstledighet under 
tiden 30 augusti- 9 september 1915 för konteramiralen 
m. m. Lagercrantz. 
N :r 1154. - Anhållan om tjänstledighet för hälsans vår
dande bifalles till och med den 30 oktober 1915 för kom
mendörkaptenen m. m. E. Hägg. 
N :r 1155. - Värnpliktige läkaren n:r F 376 5/07 Blomstedt 
inkallas till tjänstgöring vid Stockholms station från och 
med den 9 september 1915. 
N :r 1156. - Avdelningschefens för skeppsgosseavdelningen 
befälsteck en nod halas den 17 nästkommande september; 
kommendering av v1ssa officerare. 
N :r 1157. - Bemyndigande för stationsbefälhavaren i Stock
holm att till sjörullföringsbiträde i Hernösand bland de 
militära sökandona t ill denna plats, oavsett att ingen av 
dem innehar underofficers grad, förordna den som befinnes 
lämpligast. 

>> N :r 1159. - Bifall till anhållan om tillstånd att under er
hållen tjänstledighet under september månad få vistas i 

-· 
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Tyskland för studier vid tyska krigsdomstolar för auditör 
G. Collin. 

30. N :r 1160. - Betyg för res!'rvofficersaspirant<'r som nu ge
nomgå militär utbildningskurs skall snarast möjligt sät
tas; i g. o. n :r 824/02 omförmälda avgångsbetyg insändas 
till chefen för sjöförsvarsdepartementet senast don 15 näst
kommande september. 

)) N :r 1162. - Bifall till anhållan om hemförlovning för 
värnpliktige n:r F 119 46/10 Andersson. 
N :r 1163. - Bifall till anhållan att f rån torpedkryssaren 
Clas Horn få avpollettera t vå man för att fortsätta på-
börjad skjutskola å Rårsfjärdcn. 

31. N :r 1164. - Bemyndigande för chefen för kustartilleriet 
att beordra löjtnanten Weibull att under ticlen 1- 7 sep-
tember 1915 närvara vid de sprängningsförsök m. m. som 
äro a;v;sedcla att utföras genom chefens å logementsfartyget 
Frejas försorg. 

2. N :r 1167. - Med bibehållande av innehavande befattning 
skall kaptenen Schcnström stå till chefens för sjöförsvars· 
departementet förfogande från och med den 3 dennes un
der erforderlig tid. 

)) 

)) 

)) 

)) 

N :r 1170. - Avslag å anhållan om hemförlovning efter 
slutad fredstjänstgöring för värnpliktige n:r F 38 205/14 
Karlsson. 
N :r 1171. - Dito i fråga om dito för värnpliktige n :r F 
41 205/14 Johansson. 
N:r 1172. - Dito i fråga om dito för värnpliktige n:r F 
39 205/14 Kristiansson. 
N :r 1173. - Dito i f !'åga om dito för värnpliktige n :r F 
40 205/14 Axelsson. 
N :r 1174. -Löjtnanten Wachtmeister och uncl01·löjtnantcn 
Thulin erh ålla tillstånd att vistas i Tyskland uneler dem 
beviljad tjänstledighet. 
N :r 1175. - Löjtnanten Grefberg erhåller tillstånd att 
vistas i Danmark under honom beviljad tjänstledighet. 

:3. N :r 1176. - Modlemmar i frivillig skytteförening tillhö
rande marinens personal, vilka anmält sig till deltagande 
i årets riksskyttctävling. må beredas möjlighet att däri 
deltaga. 
N :r 1177. - Kommendören m. m. n f Klint återtager bo
fattningen såsom chef för sjöförsvarsdepartementets kom
mandoexpedition från och med den 6 dennes ; kommondör
kaptenen av l:a gr. m. m. Lidbeck tjänstgör från och med 
samma dag vid Stockholms station, 
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:1. X :r 1178. - A,·slag å anhållan om hemförlovning från på

gående krigstjänstgö ring för värnpliktige n :r F 187 29/1 O 

Karlsson. 
~:r 1179. - Bifall i fråga om dito för värnpliktige korp

ralen n :r F 518 27/05 BergvalL 
:\f :r 1180. - Avslag å anhållan om hemförlovning efter 

slutad fredstjänstgöring för värnpliktige n:r F 21 224jj4 

W estm·s,tröm. 
» K :r 1181. - Dito i fråga om frikallelse från pågående 

fredstjänstgöring för värnpliktige n :r F 224/13 Svensson. 

N:r 1182. - K aptC'ncn dc Brocn erhåller tillstånd <ltt 

•vistas i Spanien från och med elen 4 dennes uneler omkring 

fem veckor. 
~:r 1183. - Reservunderlöjtnanten Ulving erhåller till 

stånd att idka.utrikcs sjöfart från och med elen :l dennes 

uneler sex månader. 
G. N:r 1187. Kapten en Arnbcrgcr erhåller tillstånd att uneler 

honom beviljad tjänstledighet den 10-30 dennes få vistas 

i Danmark och Tyskland. 
K :r 1188. - Reservunderlöjtnanten R yclell erhåller tillstånd 

att idka utrikes sjöfart under år 1916. 

N :r 1189. - Bifall till anhållan om t j änstleclighet för väm

pliktige n:r F 30 45/11 Carlsson. 
N :r 1190. -- A Yslag å anhållan om hemförlovning från 

krigstjänstgöring- för Yärnpliktigc n:r F 1 215/14 Andersson. 

N: r jJ9:l. - LöjtnantC'n Virgin erh åller tillstånd att vistas 

i Tyskland under ticlen 5-17 dennes. 

7. K:r 1192. - Jämlikt nådigt beslut elen 3 dennes skola 

vissa värnpliJdiga A-klassarc omedelbart efter avgången 

f rån stamanställningen vid flottans sjömansldl' inkallas 

till krigstjänstgöring m. m. 

'' N:r 1193. - KommC'ntlörkaptcncn av 2 :a gr. m. m. Unger 

ska ll tillvidare nra chef för marinens flygväscncle. 

N :r 1194. - MC'cl bibehållande av innehavande befattnin

gar skola kaptenen Selander och marindirektören av 1:a 

gr. m. m. Falkman uneler erforderlig tid ställas till che

fens för marinstaben förfogande. 

8. N :r 1j 97. - Kommendering av chef och intendent t i fl 
skeppsgossekå ren i :Marstrand på g rund av nådigt beslut 

elen 3 dennes m. m. 

N :r 1198. - Kaptenen i flottans rese rv von II eiclenstam. 

ska ll från och med elen lO dennes tjänstgöra såsom adju

tant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. 

Sc·pt. 

)) 

)) 

), 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1915.- LVII. 

8. K :r 1199. - Med ändring av g. o. 541/15 må högst fem 

sjökartorverket tillhöriga sjömätningsmoto rbåtar uppläggas 

vid flottans varv i Karlskrona efter avslutade sjömätn in-

gar m. m. 

8. N :r 1200. - Kaptenen Arnberger beYiljas tjänstledighet 

uneler ticlen 10-30 dennes. 

)) 

N:r 120j , - Avslag å anhållan om hemförlovning från 

krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 21 312/14 Larsson. 

N :r 1202. - Dito i fråga om dito för värnpliktige n :r F 

3 32/10 Carlsson. 

8. K :r :l203. - Kommendörkaptenen av :l :a gr. m. m. Hägg 

avgår från lärare!Jcfattningcn i militär kustgeografi vid 

sjökrigshögskolan; kaptenen Hägg förordnas till lärare i 

ovannämnda befattning. 

, N: l·l204. - Vissa torpedbåtar tillrlc'las Stockholms station; 

vissa vedettbåtar erhålla ändrade benämningar. 

lO. 

)) 

)) 

N :r j206. - Kaptenen i flottans reserv af K lereker bevil

jas tjänstledighet uneler ticlen 13 scptember-3 okto!Jcr 

innevarande år. 
N:r 1207. - Villkorligt bifall till anhållan om frikalle lse 

från k ri gst.iänstgöl'ing till och med :l9l6 års utgång för 

vissa marinen tilldelade värnpliktiga anställda vid Koc

kums Meka niska Verkstaels aktiebolag. 
N:r 1208. - Jämlikt nådigt beslut rlcn 9 clennC's skola i 

fn·dst.iänstgöring va rande värnpliktigA inteneJenter ;tJch 
läkare hemförlovas på i g. o. n:r 1477/14 angivna ticler 

m. m. 
K:r :l210. - Ledamot i elen kommission som skall avgiv<! 

förslag till antagning av mar'inintendcntsclcver i å r utses 

ävensom nämnd för verkställande av kroppsunclersökni ng 

å söknnclc m. m. 
N: r :l2j 1. - Med bibehållande av innehavande bd a ttni n

gar skall kaptenen Zanclcr stå t ill chefens fö r marinsbl 

ben förfogande från och med den 20 dennes under högst 

två veckor. 
N :r 12j 2. - U ndcrlöjtnantcn i flotta n s reserv B rändströ m 

skall hemförlov as elen j 3 dennes. 

11. N :r 1213. - Reservunderlöjtnanten G rönberger ska l! hem

förlovas ck n j 8 dennes. 
10. N:r j214. -Värnpliktige n:r F 224 12/13 Gorrlon beviljas 

tjänstledighet unel er ticlen 26 septcmbc r- 18 oktober inn l'

varancle år. 



G. O. 1915. - LVIII. 

Sc1Jt. U. N :r 1215. - Tjänstgöringstiden för till fästningstjänst in
skrivna värnpliktiga av årsklassen 1914 ä utsträckes till 
den 22 nästkommande december jämlikt nådigt beslut den 
9 dennes. 

13. N :r 1218. - Marinunderintendenten Allander skall till
fälligt tjänstgöra vid Vaxholms kustartilleriregemente. 

N :r 1219. - Avslag å anhållan om hemförlovning efter 
slutad stamanställning för korpralen vid 6:e matroskom
paniet n :r 299 Höglund. 

» N:r 1220.- Dito å anhållan om hemförlovning från krig3-
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 299 30/08 Karlsson. 

)) 

)) 

)) 

)) 

>> N :r 1221. - Dito å anhållan om hemförlovning efter slu
tad fredstjänstgöring för värnpliktige n:r F 150 233/14 
Karlsson:. 

N :r 1222. - Dito å anhållan från värnpliktige n:r F 24 
241/14 Beijbom att under den tid han fullgör sin freds
tjänstgöring få följa undervisningen i Stockholms naviga
tionsskolas styrmansklass. 

>> N :r 1223. - Dito i fråga om dito för värnpliktige n: r l'' 
208 233/14 Theoander. 

14. N :r 1224. - Jämlikt nådigt beslut den 9 dennes shll 1912 
års inskrivna värnpliktiga minmatroser hemförlovas den 
5 nästkommande oktober. 

>> N :r 1225. - Kanonbåten Rota och torpedbåten Komet av
rustas och avmönstras vid respektive stationer samt för
läggas i 2 :a beredskap; tider för kadetternas avpollette
ring från och embarkering å pansarkryssaren Fylgia; kap
tenen Cassels tjänstgöring såsom kadettofficer skall fortgå 
t ill och med den 15 nästkommande oktober. 
N :r 1226. - Under anbefalld tjänstgöring å pansarbåten 
Äran skall resmvunderlöjtnanten H. G. K. Andersson full
göra honom åliggande repetitionsövning jämlikt nådigt 
beslut den 9 dennes. 

>> N :r 1227. - Inspektören av flottans övningar till sjöss 
skall den 16 dennes i Karlskrona inspektera skeppsgosse
avdelningen. 

» N :r 1228. - A vs lag å anhållan om tjänstledighet tillsvi
elare för värnpliktige n:r F 99 44105 Stenberg. 
N:r 1230. - Värnpliktige n:r F 17 214/14 Carlssons anhål
lan att bliva hemförlovad för studier den 2 dennes föran
leder med hänvisning till g. o. n :r 308 H /15 till ingen 
åtgärd. 

-·· 

l 

G. O. 1915. - LIX. 

Sept. 14. N :r 1231. - Underlöjtnanten Fallonan erhåller tillstånd 
att vistas i Tyskland uneler ticlen 24 scptember--5 oktober 
inne-varande år. 

N:r 1232.- Avslag å anhållan om tjänstledighet för värn
pliktige n :r F 307 30/10 Johansson. 

» 15. övningskorvetten Sa.ga avmönstras elen 18 dennes och stäl-
les till stationsbefälhavarens i Karlskrona förfogande; 
kaptenen m. m. Stackell tjänstgör vid Stockholms station 
från och med den 22 dennes. 

,, N:r 1234.- Tiden för tjänstledighetsbestämmelserna i g. o. 
n:r 360/15 och 701/15 utsträckes till innevarande års utgång 
m. m. 

,, 

}) 

}) 

}) 

}) 

}) 

16. N:r 1237. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
pågående krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 212 
207/14 Kallberg. 

>> N :r 1238. - Värnpliktige n:r F 1484 45/10 Leche erhåller 
villkorligt bifall å ansökan om förlängt uppskov till in
nevarande års utgång. 

N :r 1240. - Avslag å anhållan 0111 frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 318 30/09 Mattsson. 

>> N :r 1241. - Dito 'i fråga 0111 dito för värnplikt ige n :r };' 
315 30/09 Kristiansson. 
N :r 1242. - Dito i fråga om dito för värnpliktige n:r 
F 316 30/09 Andersson. 

17. N :r 1244. - Bilagan till den 23 november 1907 fastställda 
läro- och instruktionsboken »Sprängmaterielen och dess 
användning» skall upphöra att vara gällande. 

>> N :r 1246. - Uniformsbestämmelser för lotsverket tillhö
rande personal under tjänstgöring vid kustsignalväsendet 
m. m. 

» N :r 1247. - Anhållan om uppskov med inställelse till 
krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 12 32/10 Torgers
son bifalles villkorligt till den l nästkommande december. 

20. N :r 1248. - Ordinarie chefen för sjökrigsskolan skall med 
den 12 nästkommande oktober inträda i utövande av- sin 
befattning; tjänstförrättande chefen för samma skola av
går den 11 i samma månad. 

>> N :r 1249. - Kaptenen Malmgren skall t jänstgöra å Karls
krona station från och med den 1 nästkommande oktober; 
kaptenen Karlsson skall efter skedd avmönstring med lo
gementsfartyget Freja till och med den 29 nästkommande 
oktober tjänstgöra i marinförva ltningen. 



G. O. 1915. - LX. 

N :r 1250. - Bifall till anhållan från kaptenen Tengsteclt 
om tjänstledighet för sjukdom uneler ticlen 24 scptcmber--
23 oktober innevarande år. 
N:r 1252. - Nya uniformsbestämmelser för marinintcn
dentselcver. 
N :r 1254. - :FaststäHelse av läroplan för mariningenjörs
aspiranter Yid tekniska högskolan. 
N :r 1255. - Reservlöjtnanten N or lander erhåller tillstånrl 
att idka utrikes sjöfart till den 1 oktober 1916. 
N :r 1256. - Bifall till anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 457 60/11 Ahlström. 
N:r 1257. - Marinläkaren av 2:a gr. i reserven Wallin 
erhåller tillstånd att under 6 veckor från och med den 1 
nästkomande oktober få vistas i Wien. 
N :r 1258. - Bifall till anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 32 32/10 Carlsson. 
N :r 1259. - Dito i fråga om dito för värnpliktige n :r F 
248 9/10 Elinsson. 
N :r 1260. - Reservlöjtnanten Vingård beviljas ett års 
utrikes tjänstledighet från och med den 1 nästkommande 
oktober. 

" » N :r 1261. - Bi.J'all till anhållan om hemförlovning från 
krigst jänstgöring för värnpliktige n:r F 31 32/10 Johans
son. 

>> 23. N :r 1262. - Kanonbåten Svensksund och ångfartyget AH-
hild skola vara å respektive stationer senast elen 14 näst
kommande oktober, därefter avrustas, avmönstras, och för
läggas i 2 :a beredskap. 
N :r 1265. - Löjtnanten Lindens genom g. o. n:r 914/15 
an befallda kommendering till Aktiebolaget Södertälgc 
Verkstäders flygskola förlänges högst till och med den 31 
nästkommande oktober. 

>> N :r 1267. - Anhållan om tjänstledighet för värnpliktige 
n :r F 224 12/13 Gordon bevil jas under tiden 19 oktober-22 
december innevarande år. 

» " N :r 1268. - Dito i fråga om dito för 1·ärnpliktige n :r F 
30 45/11 Carlsson. 

24. N :r 1269. - Logementsfartyget N arrköping avmönstras 
den 27 dennes; reservlöjtnanten Presto hemförlovas sam
rna dag; bestämmelser om å fartyget förlagd undervat
tensbåtspersonals förläggning. 

" N :r 1271. - stationsplacering av vissa reservofficerare och 
extra mariningenjörer. 

)) N :r 1272. - Nya bestämmelser om märkning av marinens 
eller i dess tjänst varande flygbåtar. 
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