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K. Br. 1915. -- XVII. 

Juni 26. Beslutes rörande inleverering till statskontoret av behåll-

)) 

Juli 

ningen å vissa anslag. 
» Underofficerskorpralsänkan E. C. Edin erhåller ett under

stöd atv 150 kronor. 
» Anvisas t illhopa 30 kronor till åtskilliga personer såsom 

ersättning för transport av en f lytmina. 
>> Anvi sas tillhopa 1,825 kronor från invalidhusfonden t ill av

skedade personer som tillhört flottans militära kårer. 
» Beslutes rörande reservund c rlöjtn~nten P. H. Rosenbe rgs 

aYlöning und er kommonde ring å sjömätningsfartyg. 
Meddelas ti llstånd för O. Lundeli att under vissa villkor 
vinna inträde i navigationsskola s st y rm8nsklass utan hin 
der a\· att hans sjötjänst gö ring i em opeisk fart utgjorde 
endast 6 månadPr. 

)) 

2. 

)) 

)) 

)) 

)) 

Förordn ande för E. O. Eclclstam ntt uppehålla cbefsbC'fatt
ningen för nauti sk-meteorologiska byrån unel er tjänstledi g
het fö r ordinarie chefen. 
Beslu tes röruncle ersättning till stockhol !llS tmgslupsaktic
bolag fö r uppPhåll ancle av ångslupstrafiken å linj erna 
Sk eppsh o l men-Skepps b ron -Skepps bol mon. 
Beslutes rörande kapte nPn vid Kungl. flottan G. N. H. 
Krooks avlön ingsförm ånor under viss tjänstgöring. 
KaptcnC'n vid kustart ill e riet K. G. E. Åkerlund får bibe
hålla claga,·löning unel er tjänstl ed ighet för sjnkdom . 
Flaggu nderoffic eren C. M. Lindbom får k varstä i t.iänst 
intill utgången av j uli m ånad år 1916. 
Ko rp ra k n vid 2:a ekonomikompaniet n :r 204 Karlsson H1 r 
befordras ti ll unde rofficerskorpr Al övc' r stat. 
Am·isns 56,000 kron or fö r borttagande' av sl aggång-nr och 
anorrl nanclr' ,n· nya siclon'ntilcr :1 pansarL~tarna Th or och 
Ni ord. 

» Beslutes rörande' anordnanrlC' :w belysning och utpric:k 
ning a\" el en ny a f a rl erlcn Vänersborg-Göteborg. 

9. J3es]u(C'S '111gåencle YiSS:l utgärrle r ti ll rekrytcringrns lJc
fr ärnj a ncl r' vid marinen. 

Löjtnant<'n Yicl kusie~rtillcrid l{ . V . A. GyliL'nrrC'IIb: r'r
hållcr flyttni ngshjälp med 341 k ronor 55 öre. 

Und<' rl öj tn anten virl Kungl. flottan g reve R. G. W. Ha
milton C' rh åll e r 200 kronor :fö r anskaffning av utrustn in gs
persed la r fö r fly gtjänst. 

» Beslutrs röran rl r' hovmäsi:nc å övningdartygen :--Ja.inclrn, 
,Tarramas och Gladan. 
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K. Br. 191 - XVIII. 

9. Beslutes rö rande komm('nderi ng a v mässman å kanonbåten 

Rota. 
, Anvisas högst 1,900 kronor till anskaffning av gymnastik

skor för Vaxholms kustartillerircgemente. 

Beslutes rörande ändrad tid för karlalerivning av skepps

gossar. 
,, Overkonstapeln vid flottans polis1kår i Karlskrona J. p 

Olsson får kvarstå i tjänst intill utgången av april må: 

nad 1916. 
13. Vissa utländska fartyg får på särskild :o~ villkor deltaga i 

en av Göteborgs segelstillskap den 1.7 och 18 juli 1915 au

ordna d re g a t ta. 
16. Förordnande för amiralitetsrådet II. W olff och advokat .. 

fislmlen E. F. Bergendal att uppehålla marinöverkommis

sariebcfattningen i marinförvaltningen, elen förre från och 

med den 1 septomber t ill och med den 17 oktober 1915 

och den senare från och med den 18 juli t ill och med den 

31 augusti 1915. 
» Löjtnanten i kustartilleriets reserv E . A. Grafström får 

tjänstgöra vid I\ ariskrona kustartilleri regementes regc

mentsövningar inncvanmde år mot löjtnants avlönings

förmåner. 
)) 
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Beslutes rörande disposition och underhåll av ett utav 

Svenslm frivilliga sjukvårdsväsendets centralråd utrustat 

sjuktranspo rtfartyg i krig. 
Anvisas högst 10,400 kronor till ändring av kabyssinred

ningen å pansarbåtarna Thor och Niord. 

Kommerserådet C. Malmen erhå ller 1,098 kronor 89 öre så

som ersättning för mistade tjänstgöringspenningar till 

följd av uppclrag att biträda vid rovidering av skepps mät

ningsförfattningarna. 
Moddclas ti ll stånd för mästerlotson vid Malmö lotsplats 

A. O. Hjalmar får mottaga och bära en till honom över

lämnad dansk belöningsmedalj i silver med krona. 

Beslutes rörande pension till åtskilliga tjänstinnehavare 

vid lotsverkot. 
Två skrivbiträden hos lotsstyrelsen erhålla vardera 1:a 

och 2:a ålderstillägg från och med juni 1915. . 

En årlig pension av 780 kronor tilldelas vaktmästaren vtd 

s~ökarteverk~t E. V. Lundqvist. . . . ,., .FL 
I\.orpralcn Vld Vaxholms kustarhllenregementc n :r 21 

Johan sson erhåller statsunderstöd med 2 kronor 50 öre oJ1l 

dagen under genomgående av en två månaders badkur {ör 

ledgångsreumatism. 

Juli 

Aug. 

K Br. 191' l - XIX. 

30. Kaptonen A. G. Carcll rörordnas att under ett år från och 

med den l augusti 1915 vara inspektör för navigationssko
lom a i riket. 

» Beslu tes rörande disposition av en kaptens lön vid Kungl. 

flotta n mod anledn ing av kaptenen Cm·ells nyssnämnda 
förordna n do. 

» Fullmakt för H. H crlitz att vara löj tnant vid K 1mgl. 
flottan. 

» Resolution å lön för löjtnanten vid K ung l. flottan E. W. 

Färnström sa mt underlöjtnanterna därstädes L. E. Torn
berg och E. A. L. Balck. 

Fullmakt för I. S . .J. Gomzell, "\\'. L. Gent och C. F. Gustafs

son Lagercrantz att Yara kaptener i flottans reserv. 

» Beslutes rörande åtgärder för kvarhållande i t j än st av 

visst manskap vid flottan. 

» Kaptenen vid kustartilleriet C. G. Falck erhåller för bi

träde åt fjärde försvarsberedningen en ersättning av 641 
kronor. 

» Värnpliktige n :r 1402 45/11 H. Berlin erhåller för visst 

arbete å Gottlands gniststation on gratifikation å 48 
kronor. . 

» Studorandcn V. Resen får antagas till marinintendentselev 

utan hinder av att han innevarande år uppnådelo 24 års 

ålder och att han icke fullgjort stadgad värnpliktstjänst
göring såsom skrivbiträde. 
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Lagfame ledamoten i garnisonskrigsrätten i _b.lfsborgs 

fästning erhåller, utom förut bekomna 250 kronor, ytter

ligare samma belopp i arvode för det gångna halvåret. 

Beslutes rörande vissa utgifter uneler riksstatens lO :c hu
vudtitel. 

Fiskaren C. A. Sjöberg erhåller 1.00 kronor i ersättning 

för intrång i fiske genom flottans övningar. 

Fastställes r eglemente för marinens flygväsende. 

Flaggmusikkonstapeln K. Andersson erhåller 437 kronor 

50 öre såsom flyttningshj älp. 

stationsbefälhavaren vid flottans station i Stockholm be

myndigas att för tiden intill utgången ay april 1916 av

sluta kontrakt med underlöjtnanten H. Sundsteclt om hans 

anställning såsom flyga re vid flottan. 

» Ägaren av vattenbåten Kallebäck J. A . .Johansson erhåller 

skadestånd med 450 kronor i anledning av kollision mellan 

nämnda båt och vedettbåten Tor. 

» Beslutes röran de ändring i gäll ande lotslcdsförteckn i ng. 



K. Br. 1915. - XX. 

A11g. 6. Anvisas 6.500 kronor t ill ny fyr å skrivarekobben. 
Beslutes rörande advokatfiskalens hos rnarinförvaltninge 
arvode under viss ledighet. n 

12. Beslutes rörande änd rin g i § 84 mom. 1 av reglemente för 
marinen, del nr. 

» Beslut<.'s t·önmclc utbcta .l a ncle av rekapitulationspremier 
inom sjömanskårcn. 

>> .Löjtnant<.'n \·id Kungl. flottan H. J . C. Bager erhäller 
flyttningshjälp med 81 kronor 50 öre. 
Sjöunclcrofficerssällskapet i Karlskrona e rhåller hyrE'sbi
clrag Il led j .000 kronor för ett å r, räknat från och med den 

1 nästkommande oktobN. 
>> Fyren ~ Hreclgrumlc•t Hr ti llsvidare h ållas tänd. 
>> >> T0kfonförbincle lse får <ll1 0rclnas ti ll kommendantens i Vax

holms fästning bostad . 
» >> F~Tb i träd('sänkan Lisn J'ettersson erh åller ett unel erstöd 

av jO() kronor. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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>> Aga n• n t i Il Vätte rsö eg<"ndom C. G. Landerholm erhåller 
en e rsätt n i ng av 50 kronor fö r åverkan å sk og m. m., som 
förors a kats under stationering av flottan och dess man
skap vid C'gendomen sommaren och hösten j914. 

j 9. Bifalles en av värnpliktige J. Petre gjo rd ansökning om 
fl,:·gulbildning å marinen tillhörig flygbåt. 
Agaren till fisk<"jakten Albatross A. J. Larsen e rhåller 
275 kronor i ersättning för skada i anledning av kollision 
mellan nä1nnrla fiskejakt och vedettbåten Albert. 
En uncl erofiic<" r a\' maskinaYdclningen får anlitas att bi
träda Y id nybyggnadsa rhctct å pansarbåten Gustaf V. 

» Medelclas t ill stånd fö r C. F . H. Svensson att på vissa vill
kor vi n n a i nträdc i ml\'igationsskolas styrmans klass. 
Resenuml e rlöjtnanten A. ivl'. .Jansson får på vissa villkor 
bosätta sig utom riket. 

27 . Fullmakter för C. F. G. Ridde rstad och P. B. Runclblo!U 
att \·nra rese rYkaptcner i f lottan. 

>> :Yiarinläka ren av '2:a graden '!\. G. Schrödl erh åller kap
tens \' ä rclighet. 

Beslutes röran de lönefö rbättring fö r varvsarbetarna vid 
flottans va rv i Karlskrona. 

>> Mariningenjöselevcr får under tjänstgöring vid flottans 
varv i Stockholm bekomma avlöningsfö rmåner efter ena
hand a grunder, som gäll a vid der as tjä nstgöring ombord 
å fo lttans fartyg. 

~u g. 

Sept. 

27. 
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Anvisas 5.400 kronor för avhjälpande av stormskador å 
östra bryggan vid Västra Hästholmsfort. 
Beslutes rörande krigsavlöning åt vaktmästarmJ vid flot
tans station i Karl sk rona O. F . Dahlin, R. Karl sson och 
E. Ericsson . 
Båtsman sänkan M. A. Andreasdotter e rh åller ett unelerstöd 
a v 150 k r onor. 
Fö rordnas förste rcvi so m i marinförva ltningen J. U. Hall
ström att uppehålla am iralitetsrådsbefattningen uneler ti-
den 1 september-17 oktober j915. 
Förordnas kaptenen E. E. H ag6us att uneler å r 1916 fortfa
rande vara magasinskontrollant vid flottans station i 
Karlskrona. 

>> Ileslutes rörande ordnande av fl ottans stations i Stockholm 
arkiv . 

>> Beslutc rörande återförflyttning ti ll Ma rstrand a\· e n del 
av skeppsgossekår cn . 

>> Bifall es en av marinunderintendenten G. ~- 11stPrdahl 
gord ansökan att fo rtfarande få b·m·stå såsom lön lös i 
K ung l. flottan. 

>> Anvisas 200 kronor för uppehållande av musikunde rvisnin
gen vid Vaxholm s kustarti llcri rc.gementc. 

>> En maski ni st får förhyras ti ll kraftstationen å Osear-Fred
riksborgs fo rt. 

>> Beslutes rönmdc h emfö rlovning och inkallelse av vissa 
värnpliktiga. 

9. Underl öjtnanten i J{ ung l. f lotta ns reserv C. H . T . Ekström 
erhåll<'r begärt <wskecl . 

>> Beslutes rörande kostnaderna för expeditioner med flot
tans fartyg år 1915. 

>> Anvi sas 460 kronor iill tryckning av ny upplaga av >>Si l
hucttbok över Svcrigrs och dess grannländers örlogsfa rtyg>>. 

>> Anvi sns dels 6.000 kronor för tr.vckning av ny uppl11 ga av 
>>Rek r~' tunderY isning för flottan m. m. >> samt dels 150 kro
no r till kaptenen E. Selander såsom e rsättning för arbete 
med OITI>l rbetning av nämnda upplaga. 

>> RescrvullClcrlöjtnantcn i flottan H. G. K. Anderss-on , som 
kommenderats ti ll tjänstgöring å pansarbåten Aran. får 
under näm nd a tjänstgöring· fullgöra honom år 1917 ål ig
gande repetitionsövning. 

, An'V isas högst 1,800 k rono r för ticlen 1 feb rua ri-31 de
cember l 9j 5 till sk rivmatcrialicr m. m. fö r kommendanten 
i Vaxholms fästning . 

l 

Il 
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Anvisas 400 kronor för hyrande av m ässlokal under . 

1 oktober 1915-30 apri l 1916 åt vid skeppsgossekä1:~de~ 
Marstrand kommenderade offieerare. n 

Beslutes r örande hemförlovning av vissa värnpliktio

Anvisils medel för anordnande av krigspels- och ~r"r~ · 
· · ·' Igsöv. 

ningar Yid k ustfästnin ga rna. 

Anvisas 1,400 kronor för motorbåtars deltag·ande · k l rigs-
övningar för Vaxholms fästnings frcdsbcsättnin"' 

Beslutes rönmde kostnaderna för drift och und~rhåll 
· t t t ' 'd T' · l a'V gms ·s ·a 10nerna v1 mgstac c. 

Meddelas rätt för enskilda att få spannmål förmald å 

kronans ångkvarn å stumholmen dock med förbehåll att 

något men för kronan ej får äga rum. 

]3eslutcs rörande disposition av avlöning för bestridande 

a\· dc med fyrmästarbcfattni ngar vid Gr ans fyrplats före

nade göromål. 
Am·isas tillh opa 680 krono r såsom und erstöd till en del 

föt·ut Yid livräddningsstation er anställda personer. 

Anvisas tillhopa 1,520 kronor ti ll en del änkor efter vid 

lotsverket a n ställd pe rsona l. 
Fullmakter för G. E. H. Dahlstrand och T. Pauli att vara 

mariningenjörer a Y 2 :a g raden Yid mari ningenjörkåren i 

flottans reserv. 
:Förordnande för mariningenjörsstipendiaterna A. I . Zan-· 

der och A. T. V. Zandcr att från och med den 15 oktober 

1915 vara C'XtrR mariningenjörer vid m arining·enjörkåren. 

Förordnande för S. E. Forsbe rg att vara extra mariningen

jör över stat vid d:o. 
Fullmakter fö r reservlöjtnantern a T. 1\lfeycr och F. W. 

.Kylberg att vara rese rvkaptener i flott an. 

Fullmakt fö r kadettunderofficeren g reve J. W . F. Hamil

ton att Ya ra un derlöj tnant i Kungl. flottans reserv. 

Fullmakter för E. Lill jeqvist, K. A. I-I. Bladh, B. E. An

dersson, E. A . .T onasson, ~- R. Holmsted t , J . G. A.kerlund, 

A. H. W. Göthbe rg, K. B. Ekman och A. W. Spendrup ntt 

vara reservunderlö jtnanter i flottan . 
Kommendörkapten E. Hägg e rhåller flyttningsh jälp rned 

593 kronor. 
Beslutes rörande avskrivnings reglementets t illämpning å 

uppbördsmännen vid vissa proviantförråd. 
Fullmakt för A. K. E. Låftman att va ra kapten i Kungl. 

flottan. 
D:o för A. D. Landquist att var a löjtnant vid d:o. 

)) 

K. Br. 1915. - XXIII. 

1. Resolutioner å lön för följande officer are vid Kungl. flot

tan nämligen C. B. Erikson, C. Carlsson Lindberg, H. A. 

Broms och C. G. Wigert. 
» Beslutes r örande ersättning till vissa l ärare vid sjökrigs

högskolan. 
>> Telefonförbindelse få r anordnas till veckahavande office

ren i sjömanskårens kaserner i Karlskrona. 

>> Kaptenerna T. C. N. W ahlman, K. G. Bjurner och A. Orn

berg erhålla uppdrag att utarbeta ny lärobok i artilleri för 

sjökrigssk olan. 
>> Anvisas ett belopp av 198 kronor 30 öre för tryckning 

m. m. av s1akregister till värnpliktsförfattningarna. 

>> Beslutes rörande taxa för l•egagnande av torrdockan å 

Lindholmen vid Göteborg. 
Beslutes rörande upphandling av proviantartiklar för år 

1916 m. m. 
>> Anvi sas högst 90 1-:: ronor för anskaffning av en linoleum

ma t ta för sjörullföringsbefälhavarens i Göteborg expedi

tionslokal. 
>> Beslutes rörande inkvartering i Göteborg av en del offi

ccrare -och underoffice rare t illhörande Göteborgsavdelnin

gens fartyg. 
>> Pensioner få till vissa belopp utgå till 7 vid lotsverket an

ställda personer. 
>> Fyrvaktaren A. H olmberg erhåller ett första ålderstillägg 

med 100 kronor från och med år 1.915. 

>> Am·isas tillhopa 250 kronor såsom understöd till t vå lots

änkor. 
>> Medelclas tillstånd för Axel Jansson Dahle att utan hinder 

av att han icke innehade full tjänstetid till sjöss vinna 

inträde i n avigationsskolas styrmansklass. 

>> Resen·officersaspiranten Il. A. Runsten, som vid mi litär

utbildningskurs för rescr voffieersaspirant <er fått underkän

nande betyg i t j änstharhet, får sin tjänstbarhet ytterligare 

under två månader prövad. 

>> Meddel as tillstånd fö r tre reservofficer are att tjänstgöra 

vid kustartilleriet. 
8. Fullmakter för O. von Malmborg och C. M. I . Allander 

att vara m arinintendenter av 2 :a graden !j flottan. 

Marinläkaren av 2 :a graden vi d marinläkarkåren i flot

tans reserv IL M. H errlin erhåller kaptens värdighet. 

» Fullmakt för H. Lavesson att vara marinläkare av 2:a 

graden vid marinläkarkåren i flottans r eserv. 

"III 
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8. Löjtnanten E. A. G :son Uggla får fortfarande kvarstä i 
flottan s reserv. 

)) 

)) 

)) 
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16. 
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Av värn&kattemcd len får under år 1915 ett belopp av 
4,293,200 kronor ställas till marinförvaltningens förfogande. 
Anvisas högst 39,500 kronor till anskaffande av kalsonger 
av halvylle att såsom personlig egondom utlämnas till 
sådant marinens manskap, som enligt gällande bekläd. 
naclsstat ej vore tilldelade elylika persedlar. 
Reservunderlöjtnanten i flottan K. W. E. IL Wöhler får 
innevarande å r fullgöra honom å r 1916 åliggande repeti
tionsövning. 
Rikstelefon får anordnas till Malmö kontrollstation. 
Anvisas högst 25,000 k ronor för bärgning och reparation 
av minkabelbåten G. A. n:r 2. 
Forordnas kaptenen A. örnberg, kaptenen J. H. Söder
baum och fi losofie licentiaten L. G. Starck att var a exa
mensförrättare vid komplcttcringsPxamcn i sjökrigsskolan 
elen 15 oktober 1915. 
Förordnas amiralitctsråcle{ H. vVolff att från och med elen 
18 oktober tillsvidare till och med elen 31 decembe r inne
varande år uppehålla marinöverkommissarien C. A. B. 
Boalts befattning under tjänstledighet för visst uppdrag 
och förordnas förste revisorn J. H. Hallst röm till vikarie 
för ami ra litetsrådet W olff. 
Resol ution å entledigamlc för E. D. V. M>1rtin f rån audi
törsbf'f~ttningen Yicl flottans station i Stockholm. 

Anvisas högst 1.925 kronor t ill anskaffande av linoleum· 
mattor och ett järnskåp för sjöförSY;J rsdepartemcntet. 

Anvisas 1,400 kronor till inköp av fyra skrivmaskiner fö: 
ingenjör- och mindopa demente n vid flottans station J 

Stockholm. 

För förhvranclc av mässlokal för vid skeppsgossekåren 
Marstrand tjänstgörande underofficerare och und<'rofiicers
korpralN fö r ticlen oktobe r-december 1915 och januari-
april 1916 am·isas 385 kronor. 

Daglönaren i Karlskrona n :r 1166 Oskar Johansson er
hål kr en årlig livränta av 75 kronor för skada till följd 
av olycksfall i arbete. 

Mästerlotsarna J. A. Nordling· och B. A. Boman få upp
bär a pension till respektive 740 kronor och 1,100 kronor 
årligen att utgå från och med månaden näst efter erhållet 
avsked. 

Okt. 
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16. Rikstelefonförbindelse får anordnas till flottans kolförråd 
vid Värtan. 

)) 

)) 

)) 

)) 

Rikstelefonapparater få uppsättas i adjutanternas vid kom
mendantstaben i Karlskrona fästning tjänsterum. 
Beslutes rörande penningebidrag med 50 öre om dagen för 
vissa värnplitiga av k lassen 1915 y. 
Beslutes rörande grunder för utdelande av pris för förslag 
till nybyggnader för underofficersskola och marketenteri å 
skeppsholmen. 
Tre danska ingenjörer få under vissa villkor besöka flot
tans va rv i Stockholm för besiktning av en därstädes in-
tagen ångare. 

23. Förordnande för A. F. W. Ståhlberger och R. Almqvist 
att tillsvidare vara verkstadsingenjör vid mariningenjör
k åren. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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Reserv underlöjtnanten i f lottan C. O. O. Hil jcling erhåller 
uppdrag att deltaga i utredning ifråga om de åtgärder som 
m å befinnas lämpliga för att bereda officerare i flottans 
reser v företr ädesrätt vid besättande av vissa befälsbefatt
ningar å fartyg. 
Beslutes rörande tillstånd fö r viss flottans personal att från 
flottans proviantförråd erhålla matvaror. 
Cheferna för marinförvaltningens ingenjör- och artilleri
departement få avresa t ill Amerika för inspekti on av pau
sarmate riel och turbinmaskindelar för pansarbåtarna Gustaf 
V och Drottning Victoria, varjämte en av marinförvalt
ningens officerare och en mariningenjör få avresa till 
Amerika för att kontrollera ti llverkningen av pansar m. m. 
till nämnda fartyg. 
Beslutes rörande bestridande av vissa kostnader för motor
båtar, tillhöriga Sveriges frivilliga motorbåtskår. 
Beslutes rörande inkvarte ring av officerare och unde roffi
cerare å Kungsholms fort. 
Reservunderlöjtnanten T. C. H. Wikström får tjänstgöra 
vid K arlskrona kustartilleriregemente från och med den 
1 november 1915 intill slutet av nästkommande års rege
mentsövningar. 
Bifalles en av studeranden J . H. Nyman gjord ansök ning 
om tjänstgöring såsom värnpliktig läkare. 
Reservunderlöjtnanten E. O. Mäller får tillgodoräkna krigs
tjänstgöring såsom fullgjord repetitionsövning. 
Underlöjtnanten J. B. Sandström erhåller 200 kronor för 
anskaffning av utrustn ingspersedlar för f lygtj änst. 
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Kaptenen S. J. Wibom och musikkonstapeln B. Ber 
erhålla flyttningshjälp med respektive 490: 10 och 2Ei~ann 
Värnpliktige K. II Beibom och O. R. Thenarrder erhå~15 · 
dispens för vinnande av inträde i styrmansklassen . a 
navigationsskolan i Stockholm. '<ld 
Beslutes rörande anordnande av vissa gatuarbeten i Karls-
krona. 
Kadetts terminsavgift vid sjökrigsskolan bestämmes för 
läsåret 1915- 1916 till 75 kronor. 
Anvisas högst 63,000 kronor till anordnande av elektrisk 
belysning å 2:a klass torpedbåtar. 
Fullmakter för 10 reservunderlöjtnanter att vara reserv
löjtnanter i flottan. 
Beslutes rörande elen chef för minberedskap tillkommande 
bestraffningsr ätt. 
Värnpliktige n:r F 145 46/13 D. J. Berggren erh åller dis
pens för vinnande av inträde i sjökaptensklassen vid na
vigationsskolan i Stockholm. 
Anvisas högst 1,400 kronor för anskaffande av 700 par 
halmskor till manskap å på expedition varande fartyg 
samt å rustade sjöpositioner. 
En skrivmaskin får inköpas för Öresunclsavclelningen. 
Löjtnanterna T. Darin och H. Numa erh ålla flyttnings
hjälp med respektive 345: 15 och 233: 60. 
Förordnande för fil. licentiaten G. S. Ljungdahl att tills
vidare under år 1916 bestrida en assistentbefattning vid 
nautisk-meteorologiska byrån. 
Daglönaren C. J . Svensson erhåller sjukhjälp för skada 
till fö lj el a v olycksfall i arbete. 
Fastställes förs lag till »Tj änstgöringsreglemente för ma
rinens radiotelegrafstationer vid kommersiell radiotelegra
fering». 
Förordnande för amanuensen T. P. Hoppe att vara kom
missionär i sjöförsvarsdepartementet. 
Fullmakt för II. W. Lange att vara unelerlöjtnant vid 
kustartillerie,t. 
Beslutes att de den 20 juli 1915 karlskrivna skeppsgossar, 
som vid tiden för ordinarie karlskrivning blivit uppflyttade 
till 2:a kl. sjömän, må tillgodoräkna sig en extra tjänste
tid av 12 månader såsom om de blivit karlskrivna till 2:a 
kl. sjömän. 
Beslutes rörande rätt för chefen för skeppsgossekåren 
Marstrand att permittera unelerlydande personal. 

K. Br. 1915.- XXVII. 

5. Underofficeren av 2:a graden A. F . E. Holmström erhåller 
en gratifikation av 550 kronor för tjänstgöring såsom upp
bördsman och instruktionsunderbefäl vid gnistkurserna vid 
Stockholms gniststation. 

» Antal€t ynglingar, som år 1916 bör antagas till sjökadet
ter, bestämdes till högst 35. 

» Ytterligare en telefonförbindelse får anordnas till marin
staben. 

12. Meddelas tillstånd för underlöjtnant€ll i flottan R. H. 
Thelen att kvarstå i flottans reserv intill utgången av år 
1922. 

» Beslutes rörande rätt för marinens personal att från ve
derbörande förråd mot betalning utfå beklädnadspersedlar 
m. m. 

» Beslutes rörande expropriation av viss mark i Stockholms 
skärgård för övningsändamåL 

» Anbefalles statskontoret att i mån av tillgång till marin
förvaltningen på rekvisition utbetala de av 1912 och 1913 
års riksdagar till nyanskaffning av krigsfartygsmateriel 
avsatta medel 3,555,000 kronor. 

» Sex kadetter vid sjökrigsskolan befrias från erläggande av 
terminsavgifter under läsåret 1915- 1916. 

» Daglönaren T. F. Svensson erhåller olycksfallsersättning 
med 60 kronor i årlig livränta att utgå från och med 
den 7 mars 1910. 

» Flaggartillerikonstapeln C. J. Nilsson får kvarstå i tjänst 
till och med den 24 december 1915. 

» Bataljonsläkaren C. G. Boström erhåller 3,000 kronor för 
vissa undersökningar av det personliga avfyrningsmomen
tet hos flottans riktare varjämte anvisas 1,200 kronor 
till inköp för flottans räkning av två stycken av Boström 
konstruerade avfyrningsmätare. 

» Beslutes att sjökaelett som år 1915 avlägger sjöofficersexa
men skall anmälas till befordran till fänrik, varjämte 
skall avgivas förslag till de ändringar i gällande före
skrifter, vilka med hänsyn härtill må bliva erforderliga. 

19. Beslutes rörande anordnande av kroppsundersökning m. m. 
för antagning av marinintendentselever. 

» Beslutes rörande rsättning till medlemmar av Sveriges 
frivilliga motorbåtskår under fredstjänstgöring. 

» Verkstadsfartyget Blenda skall förse s med artilleribestyck
ning under den tid det användes såsom depåfartyg för 



)) 

)) 

)) 

)) 

K. Br. 1915. -XXVIII. 

undervattensbåtar och ombord å fartyget uppställas 2 t 
57 mm. kanoner m/89. 

8 
• 

Anvisas 5,000 kronor åt 1914 års kustbefästningskomrnis
sion. 
Beslutes ang. avlöningsförmåner till vissa navigations
skoll ärare under den tid, då de fullgort militär tjänst
göring såsom reservofficerare. 
Förre kronolotsen E. Ersson erhåller understöd av 80 kro
nor. 
Avlidne ombudsmannen C. E. Holms två döttrar erhålla 

d:o med tillhopa 300 kronor. 
U n derstöd med tillhopa 1,100 få utgå till åtskilliga lots
änkor. 
Anvisas högst 3,000 kronor för åren 1915 och 1916 för 
avlöning åt extra personal vid sjökarteverket. 
Daglönaren A. A. Mattsson erhåller en årlig livr änt a av 
105 kronor, att utgå från och med den 9 januari 1912. 
Marinunderintendenten i flottans reserv B. E. Nilsson får 
tillgodoräkna sig krigstjänstgöring såsom fullgjo rd repeti
tionsövning. 
Majoren P. G. R. Fellenins erhåller 600 kronor i ersätt
ning för förhyrd bostad. 
Löjtnanten N. A. Broms erhåller flyttningsbidrag med 27 
kronor 95 öre. 

» Beslutes ang. underofficeren J. Högkvists uppflyttning i 
högre lönegrad. 

>> Anvisas ytterligare 400 kronor för tryckning av »Benäm
ningar å artillerimaterielens delar m. m.» 

» Två rikstelefonapparater får uppsättas i lotsstyrelsens äm
betslokaler. 

)) 

27. 

)) 

)) 

Anvisas högst 550 kronor till anskaffning av ett dyrkfritt 
skåp för kustbefästnings'kommissionen. 

Tyska ångfartyget >>Germania» får för reparation intagas 
under högst 14 dagar vid flottans varv i Karlskron a. 

Anvisas högst 700 kronor till bekostande av tandvård åt 
personal vid Göteborgsavdelningen. 

Kommendörkaptenen . C. L. T. Munthe erhåller, utöver 
förut utanordnat belopp, ytterligare 2,000 kronor fö r sjö
krigshistoriska arbetet »Flottan och ryska kriget 1788~ 
1790». 

Beslutes rörande arvode åt ledamöterna i 1914 års kust
befästningskommission. 

Dec. 
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27. Flyttningshjälp får utgå till kommendörkaptenen G. de 
Brun med 413, 75, kommendörkaptenen H. A. A. Eneström 
med 588: 40, kaptenen J. Blomberg med 187 : 50, kaptenen 
O. F. Ekebohm med 530: 98 och marinintendenten av 1:a 
gr. H . N ordström med 74: 15. 

29. Utfärdas konsistorial för 9 sjökadetter att vara fänrikar 
vid Kungl. flottan och 1 kustartillerikadett att vara fänrik 
vid kustartilleriet. 

3. Förordnas rörande vissa ändringar i spisordning för friska 
under tjänstgöring i land. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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Beslutes ang. ny upplaga av reglemente för marinen, del 
I m. m. 
Utfärdas nådig kungörelse ang. utövande av befälet över 
marinstridskr afterna vid krig eller fara för krig. 
K aptenen vid Kungl. flottan friherre C. Gyllenstierna er
håller avsked med pension. 
Fullmakter för J. K. O. Schi.issler och S. Hedin att vara, 
den förre kapten och den senare löjtnant vid Kungl. flot
tan . 
Resolution å lön fö r kaptenerna vid Kungl. flottan G. N. 
H. Krook, G. A. Hafström, löjtnanten därstädes H. Her
litz och underlöjtnanten därs ädes E. A. M. Andersson Arve. 
Fullmakter för A. W. A:son Westergren och J. H. Wester
mark att vara marinläkarstipendiater vid marinläkarkåren 
i flottans reserv. 
Sekrcteraren hos marinförvaltningen G. A. Bäckström e r
håller för viss uppdrag t j änstldighet under år 1916 och 
förordnas tjänstemannen i 1 :a lönegraden hos förvaltnin
gen E. A :son Gr äntz till vikarie. 
Besl utes rörande förhy rande av maskinister för Alfsborgs 
kustartillerikår. 
Anvisas högst 2,675 kronor för tryckning av korpralsunder
visning för flottan m. m. 
Anvisas från Björkqvistska fonden för grundarrdet av en 
luftflotta ett belopp av 17,137 kronor att användas till 
inköp av flygmateriel. 
Fullmakt för lotslöjtnanten C. F . Halen att vara lotslöjt-
nant i östra lotsdistriktet. 
Styrmannen V. E. Anderson erhåller dispens för inträde 
i sjökaptensklassen vid Stockholms navigationsskola. 
Beslutes rörande avlöningsförmåner till ritaren vid sjö
km·teverket C. W. Wintzell under t id, då han fullgjort 
militärtjänstgöring. 
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3. Två utländska unelersåtar får uneler en tid av h ·· 
dagar av december 1915 besöka flott ans varv i Rar~:~; 14 
med anledning av reparation därstädes av tyska ånf ona 
get >> Germania». arty-

10. 

)) 

Fullmakt för t. f. torpedingenjören T. J. Sjögren att v 
torpedingenjör vid mariningenjörkåren. ara 

Föreskrives, att, utan hinder av meddelade bestämmels 
rörande ik.raftträdancle av 1915 års upplaga av regleme e~ 
tet för marinen, del I , vad i kap. 1 och 2 av nämn: 
reglementes upplaga stadgas i avseende å anställning oc~ 
befordran av officer eller vederlike skall omedelbart träda 
i kraft. 

» Anvisas 2,900 kronor till gratifikationer inom sjöförsvars
departementet . 

» Anvisas högst 1,394 kronor til'l anskaffning av vissa in
ventarier för marinens bokdetalj. 

» Underofficerskorpralen J. Linnce erhåller 69 kronor 80 
öre i flyttningshj älp. 

» Sjömannen A. II. Persson i Södra Brantevik får vinna in
träde i navigationsskolans skepparklass utan hinder av för 
kort sjötjänstgörin g å ångfartyg. 

» 7 guld- och 7 silvermedalj er , samtliga med inskrift: »För 
nit och redlighet i rikets tjänst», tilldelas åtskilliga per
soner vid lotsverket. 
Beslutes rörande vissa ändringar i lotsledsförteckningen 
beträffande samtliga lotsplatser inom södra lotsdistriktet 
med unelantag av öresunds södra och norra lotsplatser. 

» Förre roddarue vid Torekovs livräddningsstation O. P. 
Johnsson och P. S. X ilsson erhålla und erstöd med 100 kro
nor vardera. 

» Ekiperingsstipendier å 600 kronor tilldelas en var av fän
rikarna vid Kungl. flottan R. V. Wetterblad och C. O. 
Furst samt vid kustartilleriet K. G. T. E. H D. Bernardt. 

» Anvisas 10,800 kronor till sjökm·teverket frå~ handels- och 
sjöfartsfonden. 

» Fastställes stater och arbetsplan för sjökarteverket för år 
1916. 

» Bokföraren Yicl sjökarteverkct unelerofficeren A. Zetter
vall erhåller sin avlöning från och med 1916 förhöjd till 
2,800 kronor om året. 

» Gottgörelse till värvningsförrättare får uneler ett år från 
och med elen 1 januari 1916 utgå med 30 kronor för vade 
antagen man. 
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lO. Anvisas högst 600 kronor för tryckning av marinens rulla. 
17. Fastställes stater för kustartilleriet för år 1916. 
» Fastställes stater och arbetsplan för flottan för d:o d:o. 
» Anvisas för år 1915 ett belopp av högst 7,000 kronor till 

vikariatsersättning m. m. mom marinförvaltningen. 
» Anvisas tillhopa 2,100 kronor till deltagarna i utarbetande 

av 1915 års upplaga av reglemente för marinen, del I. 
» Beslutes rörande beräkning av tjänsteticlen för manskap 

vid kustartilleriet, som antages och omedelbart inträder i 
tjänst uneler januari och februari månader 1916. 

» Anvisas 370 kronor 50 öre för inbindning av böcker för 
marinens bokcletalj . 

» Beslutes rörande vissa ändringar i lotsledsförteckningen 
bet räffande samtliga lotsplatser inom västra lotsdistriktet. 

» Mästerlotsänkan M. V Gräntzelius erhåller ett unelerstöd 
av 100 kronor. 

» Väbeln P. F röberg erhåller pension från allmänna indrag
ningsstaten till belopp av 700 kronor om året att utgå 
från och med månaden efter erhållet avsked. 

» Förordnas sekreteraren i kommerskollegium N. A. H. Velt 
von Stcyern att från och med den 1 januari 1916 tillsvidare 
intill samma års slut vara extra föredragande i sjöför
svarsclepartementet. 

23. Anvisas 50,000 kronor att i form av tillfällig löneförbätt
ring användas t ill sådan ökning av arbetarnas vid flot
tans varv i Karlskrona löneförmåner för förra halvåret 
1916, som av den rådande dyrticlen må betingas. 

» Fullmakt för H. A. Runsten att va ra reservunderlöjtnant 
i flottan. 

31. Fullmakter fö r H. H. K . Ericson att vara kommendör
kapten av 1 :a g raden vid flottan samt för C. L. de Champs 
och B. F:son Holmgren att vara kommendörkaptener av 
2:a graden vid flottan. 

» Fullmakter för löjtnanterna N. R. W erner, W. E. K. W :son 
Lilliehöök, K. O. L Söclerberg, N. H. Schollin, O. B. 
Fåhneus, B. E :son von Hofsten, N. A. Soot-Tisell och E. 
Engelbrekt Ström att vara kaptener av 2:a klassen vid 
flottan . 

» Fullmakter för un derlöjtnanterna J. E. S. Elliot, I. B. 
Sandström, E . G. Ekelund, N. F. W esterling, F. G. A. Netz
ler, greve W . P. Hamilton, T. G. P. Dyrssen, E. M. An
derberg och Y Naumann att vara löjtnanter vid f lottan. 

l 
'l 
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31. Resolutioner å lön såsom kapten av 1:a klass för G. D 

R :Frondin, A. Parat Norlander, A. E. O. Giron, p 0
· 

I sberg, greYo A. G. Mörnor, E. \ \T. H :son ~Tran gel och 
K. T. Palm. 
Resolutioner å lön såsom kapten av 2:a klass fö r A. K. 
E. L åftman och J. K O. Schussler. 

» Resolutioner å lön såsom löjtnant för A. D. Landquist 

och S. Hedin . 
» Resolutioner å lön såsom unclerlöjtJ1ant för E. T. Hauff

man och G. G. Toren. 
>> Resolution~r å lön såsom fänrik:u för B W. Thuresson 

A. J. 1\Tockartz, J . E . Samuelsson, O. Lilienberg, O. E: 
Ramstcdt. R. V. W ctterblad, O. O. Furst, F Nordstrand 

och I-I. H. A. Falkenberg. 
» Fullmakter för A. O. A. :Bergman och F A:son Xerman 

att vara kaptener 1 flottan. 
, Fullmakter för E. U. Båge och friherre C. E. F. G. P alm

qvist att vara löjtnanter i flottan. 
)) 
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Fullmakt för A Meister att var kommendörkapten av 

2 :a g raden i marinen. 
Fullmakt för J. A. Edström att vara ö1·erstclöjtnant i kust

artilleriet. 
Fullmakter för frih erre F. E. von Ottor och K. Z. Rön

blom att vara majorer i el :o. 
Fullmalder för E . A Burm an, H. Reuter, R. G. H. Eng

ström och A. A. S. Balle att vara kaptener av 2 :a klass 

vid kustartilleriet. 
Fullmakter för S. G. Möller, A. W. Bergman, B. F . Stagh, 

T. E. K. Tengva ll, H. H. Victorin och C. E. G. Joachims

son att Yara löjtnanter vid kustartilleriet. 

Resolutioner å lön såsom kapten av 1:a klass vid kustartil

leriet för V. l-I ~orrman, S. O. A. Christenson, G. I. Nord

qvist och J. V. H . Wahlberg. 

Fullmakt för H. O. T. Gylden att vara kommendörkapten 

av 1 :a graden i flottans reserv. 

Fullmakt för C. A. I-I. Virgin att vara kommendörkapten 

av 2:a graden i flottans reserv. 

Kommendörkaptenen av l:a graden H. T. Lindberg får 

kvarstå i flottans reserv intill 11ppnådda 60 års ålder. 

Fullmakt för D. H. T. Börj esson att vara reserdöjtnant 

i flottan. 
D:o för O. ::\othbcrg att vara löjtnant i flottans reserv. 
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31. Fullmakt för E. A. Grafström att vara kapten i kustar

tilleriets reserv. 
» D:o för G. E. H olmberg att vara mariningenjör av 2:a 

graden vid .mariningenjörkåren. 
Förordnande för G. E. H. Dahlstrand att tillsvidare vara 

d:o cl:o vid cl :o. 
» Resolution å entledigande för B. G. H ezelius från befatt

ning som auditör vid kust artilleriet. 

» Fullmakter för O. von Malmborg och C. M. I. Allander 

att vara marinintendenter av 2:a graden vid marininten

denturkårcn. 
» Ful lmakter för J. C. J ohn stone. H. E Hammarström och 

L. G. E . N il son att vara förste marinläkare vid marin

läkarkåren. 
» Fullmakt för A. F . Kuylcnsticrna att vara förste marin

läkare av 1 :a graden i marinläkarkårcn. 

» Fullmakter för C. '\Virgin och S. E. P. Haglund att vara 

förste marinläkare i marinen. 
» Marinöverläkaren K. L. Rudberg får kvarstå i tjänst tills

vidare intill utgången av januari 1917. 
» Beslutes rörande ändringar i reglemente för marinen Del 

II, bil. 19 med tabell över beloppet av sjöavlöning per dag. 

» Beslutes rör ande utlämning till flottans personal av mat

varor fr ån matinrättning vid flottans station i K arls

krona. 
» Fastställes benämning m. m. för »Stockholms skärgårds 

frivilliga motorbåtsflottilj ». 
» Fa st ställes benämning m. m. :för »lJ arrköpings frivilliga 

motorbåtsflottilj ». 
» Löj t nanten S. A. O.Beckman <'rh åller 200 kron or för an

skaffning aY utrustningspersedlar för flygtjänst. 

» Kaptenen g reve A. G. Mörner Ol'hållor flyttningshjälp 

med 522 kronor 75 öre. 
» Anvisas högst 1,600 kronor för anskaffning av ratinvästar 

till manskap kommenderat till sjöss eller å torped-, min

eller unclervattcnsberedskap. 
» Anvisas 650 kronor till förhyrande av förläggningslokal 

för värnpliktiga vid Vaxholms kustartilleriregementc. 

» Avslås undcrd. besvä r av navigationsskolläraren E. L . W. 

Kinberg i fråga om tillsättande av en lärarbefattning vid 

navigationsskolan i Stockholm. 
» Anvisas 10,000 kronor till anskaffande av möbler till el en 

om- och nybyggda naYigationsskolan i Göteborg. 

1[1 
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31. Beslutes rörande 
uppehållande av 
Härnösand. 

disponerande av a v löningsförmåner f" 
lärarbefattning vid navigationsskola 

0~ 
n l 

>> Telefonförbindelse skall upprätthållas under hela dygnet 
till Gräsgårdslivräddningsstation. 

)) 

R eservunderlöjtnanten S. P. ~ilsson får tjänstgöra från 
och med den 1 januari till och med den 30 september 1916 
vid Alfsborgs kustartillerikår. 
Medgives att officerare, underofficerare och civilmilitär 
personal vid flottan må till medelpris från flottans förråd 
utbekomma glödlampor till erforderligt antal för sina bo
städer. 
Medgives att d:o d:o d:o vid kustartilleriet må till d:o 
från kustartilleriets förråd utbekomma d:o ill d:o d:o. 
Beslutes rörande elektrifieringen vid flottans station och 
varv i Stocl.;:holm. 

>> Anvisas medel till tryckning av lärobok i nautisk meteo
rologi m. m. 

» Meddelas tillstånd för ett tyskt och ett danskt fartyg att 
viss t id kvarligga inom Karlskrona fästnings skyddsom
råde. 
Anvisas tillhopa 3,910 kronor från invalidhusfonden såsom 
nådegåvor till avskedade personer, som tillhört flottans 
militära kårer. 

» Beslutes angående tillämpningen av gällande bestämmel
ser rörande befordringsförslag för underofficerare. 

» Beslutes rörande utredning i fråga om vissa ändringar i 
sjökarteverkets organisation. 

Utdrag ur kungl. bref m. m. från kungl. sjöförsvars
departementet under år 1916. 

J an . 
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4. Beslutes angående anlitande av Stoekholms stads isbrytare 
II för assistens åt vissa fartyg. 

8. Föreståndaren för navigationsskolan i Göteborg erhåller 
tjänstledighet från och med den 15 januari 1916 till och 
med den dag. då l916 års lagtima riksdag kommer att av
slutas. 

14. 
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AnYiS>lS 11,000 kronor till ammunition m. m. för värn
pliktiga av 1913 års klass tilldelade marinen i fästnings-
tjänst. 
Beslutes rörande anordnande av elektrisk belysning i 
skeppsgossekårens lokaler i Marstrand. 
Medgives att en nederländsk kommission best ående av fyra 
personer och bildad för gymnastik och sport får när vara 
vid gymnistiska övningar ej minclre vid sjökrigsskolan och 
å ett kustflottan tillhörigt stridsfartyg än även vid flot
tans varv. 
Maskinarbetaren J. E. W este rlund får vinna inträde: i 
3 :e maskinistklassen vid navigationsskolan i Stoc:kholm 
utan hinder · av att han enelast tjänstgjort mellan 8 och 9 
månader såsom eldare å ångfartyg, därå maskinist av 1:a 
eller 2 :a klass skall finnas anställd. 
Beslutes rörande inkallande av vissa värnpliktiga. 
Kaptenen E . L Husberg erhåller avsked och pension. 
Fullmakter för vV. Runo och :F. J. E. Eriksson att vara 
kaptener vid kustartille riet. 
Fullmakter för E. R. Palmgren och E. J. Cederlöf att vara 
löjtnanter vid d:o. 
Resolution å lön för kaptenen vid kustartilleriet A. I-J. 
E ock. 
Resolutioner på avsked för reservlöjtnanterna i flottan 
N. P. Larsson och H. F. V. Meurling samt unelerlöjtnanten 
i flottans reserv C. H. Löfgren. 
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Resolution å tjänsteställning i kommendörkaptens a" 2. 
graden tjänstekl ass fö r stationsingenjörerna fri her re pa 
S. C :son Sparre och C. A. Holmgren samt torped ingenjö: 
ren G. F. Elmquist. 
Anvisas 1,200 kronor till övningar i simning och livrädd. 
ning med ruanskap vicl flottans station i Stockholm. 
Beslutes rörande gäldandet av ett belopp, som mm·inför
valtningcn genom ski lj edom förpliktats ersätta aktiebola
get Bofors-Gullspång för släckning av en vid skjutning å 
bolagets skjutbana uppkommen skogsbrand. 
Beslutes att å vi ssa extra ordina rie anslag uppkomna be
sparing;u. sammanlagt 243 kronor 1 öre, skola t ill stats
kontorci inlevereras. 
Kaptenen F. T. E. Fcvrell tillerkännes i ersättning fö r en 
resa <till Turkiet j .750 kronor. 
Konstituerade underlöjtnanten i flottans reserv T. K :son 
Augström erhåller ~00 kronor i ersättning för anska.ffning 
av flygutrustning. 
Förordnas om restitution av för danska ångfartyg erlagda 
fyr - och båkavgifter till sammanlagt belopp av 2,166 kro
nor 65 öre. 
Uppskjutes tillsdelare byggandet av ett nytt fyrskepp i 
Bottenhavet. 
Tillerkännes lotsen C. A. S undström 250 krono r i ersätt
ning för en förlorad lotsbåt. 
Besiktningsmannen vid flottr.ns station i Karlskrona K. 
Karlsson tillc rkä nncs i ersättning för ökade göromål fö r 
år 1915 en gratifikation av 200 kronor. 
Beslutes att flaggll\askinistcrna C. G. O. Magnusson och 
M. Larsson samt maslönistcn av 2:a gr. Jlj. Lundström 
skola äga att fö r biträde vid övervakande av mbctcna å 
pansarbåten Sve r· igc, åtnjuta, förutom dem för ifr ågava
rande uppdrng förut tillerkänd ersättning, ett månatligt 
tilläggsanode av 15 kronor, att utgå från och med den 1 
januari tillsvidare under år 1916. 
Beslutes att flaggmaskinisterna C. B. Carlsson och A. G. 
Halldcn, ay vilka elen förre tjänstgör som biträde åt kon
trollanten Y id pansarbåten Drottning Victoria s byggnad 
och den sena re som biträde åt kontrollanten vid pansar
båten Gustaf V:s byggnad. må åtnjuta dels särskild er
sättning med 25 kronor för månad, räknat från kommen
der ingens början tills kommenderingen upphör·, dels ock 
ett tilliiggsarvorle av 15 kronor för månad från och rned 
Jcn 1 januari. tillsvidare under år 1916 
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:21 . ' l<'ör flnskaffning aY Yi ssa köksinventilricr för Karlskrona 
ku st a rtilleriregementc am·isas högst 8.550 kronor. 

>> Föresk rives att marinen tillhörande värnpliktiga :w ldas
sen A .. Yi lka fö re ikraftträdandet av inskrivningsförord
ningen av dl'n 31 deccmber 1914 vid navigationsskola av
lagt sjökaptens- eller styrmansexamen eller å maskinist
elvdelning RnnAn cxn mon än maskinistexamen av tredje 
klass, skola ö1·erföras till klassen B. 

>> Tillerldinnes kommendörkaptenen av 2 :a gr. G. R. Starck 
200 kronor samt majoren K. G. Rönblom 300 kronor i cr
siittning för biträck vid arbete nwd femte hunrcltit<'ln till 
1916 rr rs riksdag. 

>> Förordnas ang. hcmförlom ing a1· vissrr till krigstjänstgö
ring inka ll ade värnplikt iga. 

>> Beslutes vissa åtgärder t ill skyeld mot fara för drivande 
minor å västkusten 

28. Bifalles mariningenjörsstipendiaten R Thollanders ansö
kan om entledigande. 

>> Fullmakt för G. S. I.unclahl att vara marinläkare av 2:a 
gr. vid marinläkarkåren i flottans reserv. 

>> 'Fö reskrives att sj ökommenderat stammanskap, vars anställ
ningstid Yicl flottan utg:'\tt ell e r under nu pågående mobi
lisering kommer att utgå. skall därest vederbörande ej re
dan ö1·erfö rts till Yärnpliktiga, på grund ay § 168 mom. 4 
i reglemente för marinen, del. L kvarstå i tjänst, till dess 
fartyget efter återkomsten till flottans station hlivit av
mästrat; skol:mclc avlöningen till sådant manskap, Yilkct 
bör anses anställt över stat, utgå enligt dc för stamman
skap gällande bestämmelser. 

>> För förhyrande av ved ettbåtar för minberedskapen vid 
flottans station i Stockholm anvisas högst 7,000 kronor. 

>> Antalet kustartillerikadetter, som innevarande år m!'t an
tagas, bestämmes till 12 st. 

>> Bes] u tes an g. avlöningsförmåner till viss persona l vid 
tjänstgöring å undcrYattcnsbåt. 

4. Fullmakt för löjtnanten i f lottans reserv C. A. Hjulham
mar att va r a lotslöjtnant i O v re )J ona lotsdistriktet. 

>> Ogillas av vice häradshövdingen IL av Trolle och juris 
kanelidaten E. O. A. Linelers anförda besvär i fråga om 
tillsättande av två extra ]ärarbcfattningar vid naviga
tionsskolan i Stockholm. 

>> lirfärdas Kungl. kungörelse ang. ändrad lydelse av § 17 
i nåd. stadgan för skeppsgosseskolan elen 13 mars 1806. 
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Beslutes utbetalande av viss ersättning till underofficerar . 

tjänstgö rande såsom mätning·sförrättare vid sjökarteve~: 
k ets m ä t n in gsarbcten. 
Meddelas Yissa ändrin ga r i bestämmelserna ang. kompe

tensfordringar för artilleriingenjör vid mariningenjörkå

ren m. m. 
Förordnas ang. elen ställning, som tillkommer officer, he

forch·acl t ill hög re grad i flottan . 

Fullmakt för underoffice ren av 2 :a gr. vid kustartilleriet 

F. O. F . Persson Erwall att vara musikdirektör över stat 

,-id kustartilleriet. 
Beslutes att i ersättning för viss inkvartering av i Karls

krona fästning fö rlagda t rupper må utgivas 1,725 k ronor 

35 öre. 
Beslutes rörande tryckning av ett betänkande, avgivet av 

sakkunniga för verkställande av utredning rörande höj

ning av dc till avskedat manskap vid marinen utgående 

pensioner. 
Anvisas 900 kr. t ill undervisning i ryska språket. 

Förordnas marinintendenten av 1:a gr. A. L. Holmquist att 

vara generalmönstringskommissarie samt förste marinlä

karrn L. G. E. Nilsson att vara generalmönsterläkare vid 

innevarande års generalmönstring med södra distriktet av 

båtsmanshållet. 
Bevilj as marinlitteraturföreningen för år 1916 ett under·· 

stöd av 800 kr. 
Medgives att för förvaltningen av arkivet vid flottans sta

tion i Stnckholm uneler år 1915 må användas ett belopp 

av 5'00 kronor. 
Anvisas för byggande av en vatt enbåt för flottans varv 

i Stockholm ytterligare 16,000 kr. 
Anvisas för anskaffn ing av materiel för militärledsunder

sökningar ytt erligare 52 'kr. 50 öre. 

Anvisas högst 2,500 kronor för tryckning av ändringar i 

reglemente för marinen, del. II. 
Till erkännes förste marinläkaren S. E. P. Haglund ett 

resestipendium å 150 kr. 
Meddelas bestämmelser ang. viss civilmilitär personals 

tjänst eställning. 
Fullmakt för A. L. B. Bclfrage att vara kapten i flottans 

reserv. 
D :o för A. A. O :son L ud wighs att vara reservlöjtna nt i 

flottan. 

febr. 
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18. Utfärdas nåd. kungörelse ang. närmare föreskrifter be

träffande tjänstgörin g i land för personal tillhörande ma

rin] ä kar k åren . 

» Medgives att för krigsberedskap och övningar vid flottan 

uneler år j916 1 elen mån desamma skola bekostas av re

servationsansla get till flottans k rigsberedskap och övnin

gar, må tillsvidare disponeras ett belopp av 3,347,750 kr. 

Anvisas för erforderli ga förstärkningar av däck m. m. 

å Tcrkstaclsfartyget Blcnda ytterligare högst 2,500 kronor. 

>> Uppdrages åt löjtnanten H. Herlitz att utarbeta beskriv

ningar å salv-, signal - och a rtilleritelefonmaterieL 

» Tillerkännes k aptenen J. E. C. Carlsson-Schcnström i 

ersättning för utarbetande av ett sakregister t ill värn

pliktsförfattningarna m. m. 200 kr. 

» Anvisas 46,060 kr. till anläggning av en las tbrygga m. m. 

för förplägnadsanst alten i Vaxholms fästning. 

Anvisas för rep aration av Västra kaponiären i E arlstens 

fästning 900 kr. 

25. Fullmakt för C. C. H . Bohnsteclt att vara marinläkare 

av 2:a gr. vid marinl äk arkåren i flottans reserv. 

» Utfärdas nåd. kungörelse ang. tillsättandet av beställnin

gar å reservstat för marinen. 

» Beslutes ang. fördelning av medel anvisade t ill anordnan

dc av för cläsnin gR r och idrottsövningar för flottans och 

kustartilleriets manskap. 

3. Beslutes vissa ändringar i §§ 315 och 317 samt bil. 21 i 

reglemente för marinen, del II. 
» Beslutes vissa ändringar i Bil. 19 i regle mentet för ma

nnen. del II. 
» Anvisas till bestridande av kostnader för anordnande av 

f öred rag infö r officerare av Karlskrona fästnings garnison 

uneler inne1·arancle år 200 kronor. 

Löjtn anten vid fl ottan O. A. F:son Egcrström erh åller 200 

k r. i ersättning fö r anskaffning av flygutrustnin g. 

Beslutes att fytvaktarbefattningcn vid Islandsbergs fyr

plats tillsvidare må va r a obesatt. 

Beslutas att av flottans pensionskassas pensionsfonds be

hållning ska ll avskrivas och till fonden för pensionering 

av civila tjänstinnehavare utbetalas ett belopp av 45,094 

kronor 93 öre jämte 5 o/o ränta å n ämnda belopp från och 

med elen 1 janua ri 1915 till elen dag. då beloppet kommer 

att u tbetalas. 
» Beslutas ang. minS\'epning i farleelen utanför F alsterbo. 

l l 

Il 

III' 
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10. Be,·iljas till sHind för en representant för H ydrographis h 
Amt i Sola att närvara Yid prov av elen loggapparat 

0 
es 

Svenska illdi ebolaget T,ogg, låtit installera å J·a' som g aren 
Hugin. 
Tilldelas Yissa månadslönare nådevede rmälen. 

>> Tillerkiinnes marinattachen i Det:lin och Köpenhamn k 
tenen C. :F. Tam m 933 kr. 95 öre i ersättning för a:
honom företagna resor. v 

» Beslutes förhyntnde av en tomt i Malmö för koluppl 
17. Förordnas kontC'l"amiralen, greve C. A. Ehrensvärd :~t 

Yara ordförande samt kommendörkaptenen av 1:a gr. fri
herre U . C . . K :son Sparre, kommendörkaptenen av 2:a gr. 
C. F. W. E1bcn. kaptenen W. O. H. Moclin samt överdi
rektören och chefen för läroyerksöverstyrelsen fil. doktorn 
A. \Y. Falk att ntra ledamöter i antagningskommissionen 
för antagning av sjökadetter innevarande år. 
Be sJ u tas vissa ändringar i s§ 315 och 816 i reglemente 
för marinen, del n. 
Beslutas vissa ändringar i §§ 308, 3l1 och 323 av regle
mente för m a r i n en, el el II. 

» Beslutes intagande i reglemente fö r mrainen av en ny §, 
325 ' /,, samt ändring av § 326. 
Anvisas ett belopp av högst 4,896 kronor 20 öre för an
skaffande av inventarier till sjukstugan å Mörsgarn. 

» }lfedgi ,-es Ya rYschefen i Karlskrona tillstånd att beordra 
en där t jänstgörande ingenjör att resa t ill Jcna för besikt
ning av str ålkastarspeglar. 
Am·isas för tryckning av lärobok vid gnistundervisningen 
m. m. 5,375 kronor. 

24. BcYiljas rese rvlöjtnanten i flottan S. R. Dergendahl till
stånd att intill utgången av år 1921 kvarstå i flottans 
reserv. 

>> Fullmakt för S. M. Wahlgren att vara marinläka rstipen
cliat vid marinläkarkåren i flottans reserv. 

» Medgives att för krigsberedskap och övningar vid kust
artilleriet under år 1916 i den mån de skola bekostas av 
reservationsanslaget till kustartilleriets krigsberedskaP 
och övningar. må tillsvidare elisponeras ett belopp av 
451,700 k.ronor. 
Löjtnanten J. E. S. Elliot erhåller 200 kronor i ersättning 
för anskaiini ng a Y flygut rus tning. 
Bemyndiga s chefen för sjökarteverket att anställa viss 
personal för k a rl\'erkets mätningsexpeditioner. 
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31. Förordnande för K. O. R. J oh ansson att tillsvidare vara 
mariningenjör vid mariningenjörkåren. 

» D:o för E. G. Asplund att vara marinläkare av 2:a graden 
vid marinlä:karkåren. 
Resolution å entledigande för överstelöjtnanten A. G. N o
rinclei· från befattningen såsom chef för marinförvaltnin
gens fortifikationsa vclelning. 

» Förordnande för överstelöjtn anten H. E. Smitt att tills
vidare vara ledamot av marinförvaltningen och chef för 
fortifikationsav delningen. 
Öppet brev på avsked för kaptenen i kustartilleriets reserv 
E. Nordlund. 

» Förordnas att minsökningsarbetet å västkusten skall upp· 
höra. 

» Beviljas nådegåvor till avskedade pers'Oner, som tillhört 
flottans militära 'kårer. 

» Fullmakt för C. F. Ulriksen att vara reservkapten i flottan. 
» Tillkallas majoren K. A. B. Amunclson och kommendör

kaptenen av 2:a gr. G. Unger såsom sakkunniga för verk
ställande av utredning i fråga om tillverkning av flyg
motorer. 

4. Medgives att löjtnanterna vid flottan S. A. Flory och 
C. E . W. Eckerst.röm må kommenderas att genomgå av 
Aktiebolaget Enoch Thulins aeroplanfabrik anordnad flyg· 
skola. 

7. Fullmakt för A. G. Berggren att vara kapten i flottans 
r eserv. 

» D:o för 1\1. G. A. Stiernström att vara löjtnant i flottans 
reserv. 

» D:o fö r J. Olsen att vara undorlöjtnant vid kustartillel'iet. 
» Förordnas E. E. Tingberg at:t vara besiktning~man vid 

flottans station i Karlskrona. 
» Beslutes att § 2, § 17 mom. l och 2, § 18 mom. 2 och 

§ 161 av reglemente för marinen, del I, skola erhålla änd
rad lydelse, ävensom att en ny § 161 '/, skall i nämnda 
reglementets del inflyta. 

» Utfärdas nåd. kt1ngörelsc ang. ändrad lydelse av §§ 2 
och 5 i kungörelsen den 21 mars 1902 ang. avlönings
m. fl. förmåner åt personal vid lots- och fyrinrättningarna 
under tjänstgöring vid flottan. 
Tillerkännes löjtnanten H. E. Lindblom för utarbetande 
av förslag till eldledningsinstrument en gratifikation av 
275 kronor. 
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7. Medgives att i ersättning till upphittare av minor må ut
betalas ersättning med 5 kronor för varje mina. 

» Fastställes ersättningsbeloppet för innestående skepps
portion. 
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Med g i ves att åt kaptenen K. W ester må uppdragas att hi
träda vid utarbetande av instruktion för skötsel och vård 
av flottans och kustartilleriets artillerimaterieL 
Bemyndigas kom mendanten i Vaxholms fästning att mot 
ett årligt a rv.ode av högst 300 kronor föwrdna därtill 
lämplig juridiskt bildad person att tillsvidare från och 
med 1 maj till utgången av innevarande år biträda honom 
vid behandling av vissa juridiska frågor. 
Bemyndigas högste befälhavaren över kustflottan att mot 
ett månatligt arvode av 150 kronor förordna därtill lämp
lig juridiskt bildad person att för den tid under inneva
rancle år, då kustflottan är sammandragen, biträda honom 
vid behandling a v vissa juridiska frågor. 
Medgives att vissa belopp från vissa angivna anslag må i 
marinförvaltningens huvudbok för år 1915 omföras till 
kontot för utgifter för krigsberedskapen. 

Fullmakter för medicine licentiaterna C. G. Hulting, L. 
Widner, B. S. Norberg, H. U. Wallin, E. F. Olsson, G. H. 
Elanaer, A. H . Backman att vara marinläkare av 1:a gra
den i marinen. 
Beslutes tillsättande av extra biträden åt vissa intenden
ter vid kustartilleriet. 
Beslutes ifråga om uppehållande av pastoralvården i Nya 
Varvets församling. 
Beslutes förhyrande av bogserbåtar m. m. för kustartille
riet. 
Medgives att av å anslaget till kustartilleriets krigsbered
skap och övningar uppkomna besparingar ett helopp av 
högst 32,200 kronor må användas för förläggning till övre 
N arrland av en mineringsavdelning samt för bestridande 
av kostnaderna för viss artilleriammunition . 
Medgives att till sjökrigshögskolans lärare för läsåret 
1915-1916 må i arvoden utbetalas tillhopa 11,475 kronor. 
Medgives att högst fem officerare av marinen må inom 
marinstaben biträda vid utarbetandet av krigstjänstregle
mente för kustfästningarna. 
Entledigas kaptenen J. H. Söderbaum från 1ärarbefatt
fattningcn i sjökrigskonst vid sjökrigsskolan från och med 
den 1 oktober 1916. 
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Entledigas löjtnanten E. W. Sundblad från lärarbefatt
ningen i torpedlära vid sjökrigsskolan från och med den 
1 oktober 1916. 
Medgives att till en var av lots- och fyrinrättningarnas 
personal, som inkallats t ill utbildnings- eller repetitions 
kurs för tjänstgöring vid kustsignalväsendet, må utgå be
kläclnadsbidrag till belopp, vilket tillika med enahanda 
bidrag frän lotsverkot, där sådant utgår, motsvarar elen 
beklädnadsersättning underofficer vid marinen enligt stat 
åtnjuter, eller 200 kronor för år. 

Modgives löjtnanten Sten Rudberg tillstånd att kvarstå i 
flottans reserv. 
MeclgiYes reservunderlöjtnanten F. Wingårdh tillstånd att 
bosätta sig utom riket. 

Förokrives att för ändringar av kabyssinredningen å pan
sarbåtarna Oscar II, Manligheten, Äran, Tapperheten, 
Dristigheten och Oden samt pansarkryssaren Fylgia må 
användas ett sammanlagt belopp av 37,800 kronor. 

Föreskrives a.tt för anskaffning av gyroskopkompassan
läggningar till vissa flottans fartyg må användas ett 
sammanlagt beLopp av 90;000 kronor. 

Föreskrives att av fonelen för krigsfartygs byggande må 
användas ett belopp av 16,000 kronor till anskaffning av 
två motorbåtar för rekognoscering av militärleder m. m. 

Fullmakt för R. T. Smith att våra löjtnant vid kustartil
leriet. 

Förordnas f. el. fortifikationskassören och förrådsförvalta
ren vid fortifikationen K. P. Karlsson att tillsvidare under 
ett år från och med 1 septem bor 1916 vara besiktningsman 
vid flottans station i Karlskrona. 
Medgives att till förstärkning av marinförvaltningens depå 
av förbandsmedel må <Vnvändas högst 11,328 kronor 75 öre. 
Beslutes om utbytande under viss tid vid flottans stationer 
aY mottagnings- och avlöningsrullor mot kortsystem. 
Medgives att för reparation av minkabelbåten 9 ä n:r 1 
må användas högst 13,775 kronor. 
Medgives att för anskaffning av 100 st. bajonettfäktnings
karbiner må alllvändas högst 1,500 kronor. 
Beslutes utbetalande av lega till sjömanskårens manskap 
för förlängd tjänstetid intill ett belopp av högst 24,000 kr. 
Bestämmes att med utläggarrdet av fyrskeppet >>Koppar
sten a rna >> skall tillsvidare anstå. 
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K. Br. 1916. - X. 

28. Förordnas H. T. Hj elmström att från och med den 1 m . 

tillsvidare intill utgången av innevarande år uppehål~J 
lotslöjtnantsbefattningen i övre norra lotsdistriktet. a 

5. Anvisas högst 9'00 kronor för t r yckning av beskrivning 

över torpeder. 
Tilldelas marinläkaren S. S. Berggren för idkande av stu

dier i Tyskland ett stipendium av 275 kl10nor. 

>> Be'Viljas lotslöjtnanten G. O. Lange avsked. 

» Uppdrages åt macl'införvaltningen att under år 1916 på 

försök vid samtliga navigationss,k olor i riket anordna för

beredande kurser för inträdessökande till styrmansklas

serna samt vid navigationsskolan i Göteborg dylik kurs 

för inträdessökande till 2:a maskinistklassen. 

» Beslutes vissa farledsundersöknin~ar vid Norrlandskusten. 

Tilldelas marinläkame H. A. Fröderström och E. V. A. 

Boivie för idkande av studier i Tyskland vardera ett sti

pendium av 400 kronor. 

12. Förklaras att förordnandet för mariningenjören T. G. Knös 

såsom lärare i skeppsbyggeri och maskinlära vid sjökrigs

sktalan skall upphöra med utgången av september 1916. 

19. Fullmakt för A. Y. Lindblad att vara marinläkare av 2:a 

gr. vid marinläkarkåren i flottans reserv. 
Tillerkärrnes en var av marindirektören I. J. Falkman och 

kommendörkaptenen H . O. F. Gylden för biträde med verk

ställande av ytterligare utredning av frågan om plats för 

ny docka vid flottans station i Stockholm m. m. 500 kr. 

» Tillerkännes förste marinintendenten S. F. Lagerholm för 

biträde inom sjöförsvarsdepartementet med sammanställ

ning och befordrande t.ill tryckning av genom särskilda 

nådiga brev och generalorder fastställda ändringar i det 

den 26 september 1909 utfärdade reglemente för marinen 

del II 450 kronor. 

19. Medgives att kostnaden för viss för Norrköpings friv illiga 

motorbåtsflottiljs övningar erforderlig ammunition må be· 

stridas av anslaget t ill flottans krigsberedskap och öv

ningar. 
» Medgives att för tillbyggnad av en minverkstad å Oscar

Fredriksborg må användas högst 1,100 k ronor. 

26. Förordnas R. O. A. Grey att t illsvidare vara artille-riingen

jör vid mariningenjörkåren. 
Bevilj as marinintendenten av 1 :a gr. C. G. F. Ulff avsked 

med pension. 
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K. Br. 1916. - XL 

26. Fullmakt för A. J. Dahlgren att vara marin-intendent av 

1:a gr. vid marinintendenturkåren. 

» Fullmakt för O. von Malmborg att vara marinintendent 

av 2:a gr. vid marinintendenturkåren. 
» Resolution å lön för marinintendenten av 1:a gr. O. A. 

Bergelin. 
» D:o för ma rinintendenten av 1:a gr. G. Lunden. 

D:o för marinintendenten av 2:a gr. B. F. F:son Freiden

felt. 
Utfärdas nåd. kungörelse ang. än drad lydelse av § 3 mom. 

l i kungörelsen den 11 december 1914 ang. antagning och 

utbildning a:v kustartillerikadetter. 

>> » Bemyndigas marinförvaltningen att träffa avtal med Här-

nösands stad om upplåtande från stadens sida av viss mark 

för Hemsö kustartillerikår m . m. 

» » Medgives att mariningenjörstipendiaten G. E. A. Lunde-

qYist må under den tid, han under nu vidtagen mobilise

ring är kommenderad till tjänstgöring vid marinen och 

icke åtnjuter krigsavlöning, mot avstående av s,tipendium, 

åtnjuta avlöningsförmåner, motsvarande dem, som till

komma extra mariningenjör. 

>> 26. För ändringsarbeten å en skjutbana för skeppsgossekåren 

i Marstrand beviljas 3.300 kronor. 

Juni 2. Beviljas till bestridande av vissa kostnader för övningar 

med motorbåtar, tillhörande Sveriges frivilliga motorbåts

kår, 21,450 kronor. 
» Medgives att till anskaffande av ny motor till en motorbåt 

må anYändas högst 2.100 kronor. 

» 9. Fullmakt för K. A. Widstrand att vara förste marinläkare 

i marinläkarkåren. 
» D :o för O. T. Hult att vara förste marinläkare i marin

läkarkåren. 
» » D:o för A. Rubenson att vara marinläkare av 1:a graden 

)) 

)) 

)) 

i marinläkarkåren. 
» D:o för E. F. G. Zadig att vara marinläkare av l: a gra

den i marinläkarkåron. 
» D:o för K . J. H. Bergstrand att vara marinläkare av 1:a 

graden i marinläkarkåren. 
» D:o för K. I. E. Wildner att vara marinläkare av l:a gr. 

i marinen. 
» D:o för G. Lilj enroth att vara marinläkare av 1:a gr. vid 

marinläkarkåren i flottans reserv. 

» D:o för H. A. Fröderström att vara marinläkare av 1:a 

gr. vid marinläkarkåren i flottans reserv. 

111'
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K. Br. 1916. - XII. 

Beslutes utlämning från flottans förråd och matinrättnin
gar av matvaror till viss personal. 

Föreskrives ändrad tid för karlskrivning av skeppsgossar. 

Medgives att till Stockholms frivilliga motorbåtsflot tn · 
må utlämnas ammunition til dess övninga.r. J 

Medgives att för tryckning av >> Beskrivning till h andmina 
M/08» må användas högst 250 kronor. 
Uppdrages åt en kommitte att verkställa en allsidi g, ur 

militär , sjöfartstekni k och ekonomisk synpunkt sakkun
nig utredning ang. hela frågan om flottstationen i Stock

holrns skärgård s'amt avgiva det förslag, vartill utrednin

gen må föra nl eda, och utses till ordförande i kommitten 
Yiee amiralen J. W. L. Sidner samt t ill övriga ledamöter 

marindirektören a:v 1:a gr. I. J. F alkman, kommendörkap
tonen av 1:a gr. i flottans reserv H. O. F. Gylden, leda
moten av riksdagens 1:a kammaren, förlikningsm annen 

S. H . KYarnzelius samt ledamöterna av riksdagens 2:a 

kammare, civilingenjören, kaptonen vid väg- och vat ten
byggnadskåren S. E. L. Lii.beck och folkskolläraren K. V. 
Ryden . 
Beslutes vissa åtgärder för sjöförsvarets stärkande m. m. 

För att såsom sakkunniga inom sjöförsvarsdepartementet 

biträda mod verkställande av förnyad e tekniska utrednin
gar ang. de marina försvarsbehov, som enligt vad krigets 

erfarenhetor givit vid handen i främsta h and böra t ill · 
godoses, tillkallas vice amiralen W. Dyrssen, kommendör

kaptenen av 2 :a gr. O. E. Ly beck, kommendörkaptenen av 
2:a gr. G. Unger, marindirektö1·en av 2 :a gr. J. Lindbeck 

och m aj oren Y id kustartilleriet K. G. Rön blom. 
Beviljas kaptenen vid kustartilleriet K. R. T. Kruse avsked 

med pension. 
Resolution å lön för kaptonen vid kustartilleriet I. W ollin. 

Fullmakt för J. E. A. B. Carstens-J ohanssen att vara 

m arinläkarstipendiat vid marinläkarkåren i fLottans re

serv. 
Medgives att i skadeersättning till ägaren av den s. k. 

Valsviksholmen i Ljusterö socken må utbetalas ett belopp 

av högst 350 b'onor. 
Beslutes ang. disponerande av avlöningsförmåner för uppe~ 

hållande av en lärarbefattning vid navigationsskolan 1 

Härnösand. 
För tryckning av ändringar i reglemente för marinen, 
del II, anvisas utöver förut anvis,ade medel ytterligare 

ett belopp av 307 kronor 33 öre. 
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E. Br. 1916. - XIII. 

Beslutes rörande särskild ersättn in g t ill vissa flottan till
delade värnpliktiga under mobiliseringstjänstgöring. 

Beslutes rörande reglering av utgifterna uneler femte hu
vudtiteln för år 1917. 

Förordnas ang. ändrad lydelse av § 23 mom. 3, § 119 mom. 

1 och § 168 mom. 1 av reglemente för marinen del I samt 

om tillägg t ill § 167 i nämnda reglementsdel och till 
§ 8 av bilagan 13 till samma reglementsdeL 

Beslutes om mottagande av en utav fru Clara Maria Marin 

i Göteborg till fortifikationsbefälhavaren i Alvsborgs fäst
ning överlämnad gåva av 800 k r onor såsum bidrag till 
anskaffning och förvaring av flygfarkoster. 

Beslutes fö rhy rande av kockar för flottans station i Karls
krona. 

Föreskl-ives v1ssa åtgärdei' för kvarhållande i tjänst av 
visst manskap vid flottan . 

Förordnas C. V. Saeden att vara marinläkare av 2:a gr. 
vid marinläkarkåren. 

Beviljas vice amiralen J . W. L. Sidncr nådigt avsked 
med pension. 

Fullmakt för H. V. M. Krusenstierna att vara konter
amiral i flottan. 

Resolution å entledigande för vice amiralen J . IN. L. 

Sidner f rån befattningen såsom chef för marinstaben. 
Förordnande för konteramiralen H. V. M. KruscnstiN·na 
att tillsvidare vara chef för marinstaben. 

Resolution å flaggmans lön för konteramiralen H. G. 
Lagercrantz. 

Resolu tion å ontledigande fö r vice amiralen W. Dyrssen 
från befattningen såsom inspektör av flottans övningar 
t ill sjöss. 

R esolution å entledigande för konteramiralen greve C. A. 

Ehrensvärd från befattningen såsom stationsbefälhavare 
vid flot tans station i Stockholm. 

Förordnande för vice amiralen W. Dyrssen att t illsvidare 
vara stationsbefälhava re vid flottans station i Stookholm. 

Förordnande för konteramiralen greve C. A. Ehrensvärd 

att tillsvidare vara inspektör av flottans övningar till 
sjöss. 

Medgives att kanslisekreteraren i sjöförsvarsdepartementet 

R. A. Sundin m å kvarstå i tjänst tillsvidare under ett år 
räknat från och med den 5 juli 1916. 
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K. Br. 1916. - XIV. 

Bevilj as kaptenen F. T. E. Fevrell tjanstledigbet und 

ett år från och med den 1 juli 1916 med frånträda er 

d t .d l.. f'' o l ' nde 
un er 1 en av · onc ormaner en 1gt stat. 

Fullmakter för C. O. Engström att vara kommendör . 

flottan, för O. F . W. Ribcn Rtt vara kommenelärka ;ld 

av 1:a gr. vid flottan samt för S. J·. Dahl att vara kp en om. 
mendörkapten av 2:a gr. vid fl ottan. 

Fullmakt för A. O. A. Bergman att vara kapten vid 

flottan. 
D :o för E. H. Båge att vara löjtnant vid flottan. 

Fullmakter för frih erre A. T. C. Gylle,nkrok att vara korn

mendör i marinen och för !5'reve C. A. Vlachtmeister att 

vara kommendör i flottan . 

Fullmakter för friherre C. Äkerhiclm att vara kapten i 

flottan och för K. G. Ågren att vara löjtnant i flottan. 

Resolution å lön för kaptenen greve G. C. A. Ehrensvärd. 

Fullmakt för S. J. T. C. Ankarerona att vara konterami

ral i flottans reserv. 

Fullmakt för G. H. P ravitz att vara marinintendent av 

1:a gr. vid marinintendenturkåren. 

F ullmakter för A. F. L von Gerber och J. G. J acobsson 

att va ra reservlöjtnanter i flottan. 

Förordnande för kaptenen vid flottan A. G. Carell att vara 

inspektör för navigationsskolorna i riket. 

Bemyndigas chefen för sjöförsvarsdepartementet rutt t ill

kalla ytterligare en sakkunnig att deltaga i utredning i 

fråga om revisionen av marinens räkenskaper och för

valtning. 
Beslutes ang. vissa engångskostnader för sjöförsvaret. 

Föreskrives att till marinen tilldelade icke vapenföra vä rn

pliktiga av årsklassen 1914 yngre skall, utan hinder av 

öve rgångsbestämmelserna i nåd. förordningen den 21 maj 

1915 aug. avlöning för sj örullföringsbefäl och fö r mari· 

n ens värnpliktiga under fredst i el m. m., för t jänst göring 

före den 1 november 1915, i elen mån densamma överskridit 

en tid av 182 clagar, utbetalas penningbidrag av 50 öre för 

dag från och med 183 :e dagen. 

För byggnads- och inredningsanordningar m. m. för sjö· 

kadetternas verkstad~:>arbeten anvisas ett belopp av 4,800 

kronor. 
För tryckning av reglemente för marinen del I , må utbe· 

betalas ett belopp av 4.794 krono r. 

Uppdrages åt kaptenen L. Stackell att utarbeta beskriv· 

ningar över avståndsmätare. 

sept. 
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G. O. 1915. - LXI. 

25. N :r 1274. - Ombyte av en kommenderad officer å pansar

båten T apperheten m. m. 

24. N :r 1274 a. - Extra mainingenjören Zander ställes till 

kommendantens i Vaxholms fästning förfogande under 

nästkommande månad. 
>> N :r 1275. - Reservlöjtnanten Brantenberg hemförlovas 

den 27 dennes. 
» N :r 1275 a. -Villkorligt bifall till anhåll an från marinin

tendentsaspiranten Sandström att få deltaga i 2: a årets 

marinintendentsaspirantkurs. 

23 . N :r 1276. - Nya best ämmelser beträffande anställning och 

utbildning m. m. av personal vid marinens flygväsende. 

» N:r 1277. - Vi ssa officerare kommenderas till tjänstgö

ring vid marinens flygväsende. 

>> N : r 1278. - En offi cer ställes f rån och med elen 15 näst 

komm andc oktober och ti lls vidare till telegrafstyreisens 

förfogande såsom marinassistent. 

25. N :r 1279. - Bifall till anhållan om utrikes tjänstledighet 

för löjtnanten Lilliehöök från slutad sjökommendering till 

och med den 19 nästkommande oktober. 

» N: r 1280. - Avslag å anhållan om h emförlovning f rån 

krig:>tjänstgöring för värnpliktige n :r F 5 246/13 H äggber g. 

>> N :r 1281. - Dito i fråga om dito för värnpliktige n :r F 317 

30/09 B rodin. 
» N :r 1282. - Dito i fråga om hemförlovning efter slutad 

fredstjäns-tgöring för värnpliktige n :r F 145 46/13 Be rg

gren. 
>> N :r 1283. - Dito i fråga om hemförlovning f rån krigs

tjänstgöring för värnpliktige n :r F 31 30/09 Lysell. 

>> N :r 1284. - Dito i fråga om dito för vämpliktige n :r F 22 

202/14 Joh ansson. 
27. N :r 1286. - Befordringskommissionen sammanträd er den 

27 dennes. 
28. N :r 1288. - Vi ssa bestämmelser angående reservofficers

aspir anternas utbildning. 

N :r 1289. - Tvenne marinintendenter kommenderas till 

t jänstgöring, en å Vaxholms fästning och en å Stockholms 

station. 
>> N: r 1292. - Vissa värnpliktiga läkare inkallas till tjänst

göring fö r best ridande av läkarvården å vissa rustade far

tyg. 
>> N :r 1293. - Marin läkaren av i: a gr . Dahlman bevilj as 

tjänstledigbet under tiden 1 oktober-31 december inneva

rande år m. m. 
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G. O. 1915. - LXII. 

28. N :r 1294. - Läsåret 1915-1916 vid sjökrigsskolan i 1 
tager sin början den 21 nästkommande oktober. and 

>> N :r 1295. - Reservunderlöjtnanten Rosenberg hemförlovas 
denna dag. 

29. N :r 1299. - Land- och sjökommenderingar för vissa marin
inte·ndcnter. 

>> N :r 1800. - Löjtnanten Lemding skall närvara vid Göta 
artilleriregementes övningar den 2-7 nästkommande ok
tober. 
N :r 1801. - På gjord ansökan entledigas sjökadetten n:r 
19 Clinton. 

" N :r 1802. - >>Skrivkursen Sverige utarbetad a•v P. Bargh>> 
anbefalles till användning vid undervisning i skrivning i 
sjömanskårens skolor, skeppsgosseskolorna och kustartille
riets manskapsskolor m. m. 

>> N :r 1808. - Vissa reservofficerare kommenderas att in
ställa sig för genomgående av föresk riven repetitionsöv
ning m. m. 

28. 
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~:r 1304. - Vissa av i g. o. n :r 1303/15 omförmälda re
servofficerare sjökommenderas; bestämmelser angående re
petitionsövningar för i samma g . o. omnämnda icke sjö
kommenderade reservofficerare. 
N :r 1305. - Löjtnamten Bager beN"iljas tillstånd att vistas 
i Norge under tiden 30 september-H oktober innevaran
de år. 
N :r 1807. - Kaptenen i flottans reserv m. m. von Heiden
stam hemförlovas med denna dag. 
N:r 1300. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
slutad fredstjänstgöring för värnpliktige n:r F 18 201/14 
Jansson. 
N :r 1311. - Dito i fråga om hemförlovning från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 116 8/07 Hansson. 
N :r 1312. - Anhållan om förlängt uppskov med instäl
lelse till krigstjänstgöring fö r värnpliktige n :r F 254 20/11 
Isaksson bifallet till och med i unevarande års utgång. 
N :r 1314. - Avslag å anhållan om tjänstledighet under 
nästkommande oktober månad för värnpliktige n:r F 12 
32/09 Olsson. 
N :r 1315. - Bifall till anhållan om hemförlovning efter 
slutad fredstjänstgöring fö r värnpligtige n:r F 133 46112 
Persson. 
N :r 1316. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n:r F 153 46/14 ä Lewarth. 
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G. O. 1915. - LXIII. 

30. N :r 1317. - Bifall till anhållan om hemförlovning efter 
slutad stamanställning för korpralen vid 5 :e matroskom
paniet n :r 423 Svensson. 

29. N:r 1318. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för konstituerade underofficerskorpralen 
n:r F 4.9 220/06 Ryberg. 

1. N :r 1319. - Tillstånd för officer att mottaga utländsk 

)) 

medalj . 
N :r 1320. - Fastställelse av Marinens >>bokorden>. 
N :r 1321. - Komneendering av under militärutbildning 
varande värnpliktiga ingenjörer för genomgående av fack
utbildning jämlikt i g. o. 630/15 givna föreskrifter. 
N :r 1322. - Vissa reservofficerare kommende,ras till tjänst
göring vid kustartilleriet. 
N :r 1323. - Reservofficersaspiranten Runsten skall jäm
likt nådigt beslut denna dag till och med den 80 nästkom
Hlande november tjänstgöra å pansarbåten Wasa m. m. 

2. N :r 1329. - Chefsfartyget Drott och ångfartyget Sköld
mön uppläggas. 

)) 

N :r 1831. - Bifall å anhållan från korpralen vid 4:e rna
troskompaniet n:r 97 Edfeldt att under instundande läsår 
få genomgå underofficersskolans artilleriklass. 
N :r 1332. - Reservunderlöjtnanten Liljequist erhåller till
stånd att idka utrikes sjöfart und er tiden ' /10 1915-"'/o 1916. 
N :r 1333. - Reservunderlöjtnanten B. E. Andersson dito 
i fråga om dito. 

4. N :r 1834. - Uppbördsmannen vid skjutskolans måldepå å 
kanonbåten Disa kvarstår högst 14 dagar efter skjutsko-

)) 
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lans avslutande. 
N :r 1836. - Bifall å anhållan om frikallelse från förlängd 
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 215 2/14 ä Persson. 
N :r 1387. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 2907 45/14 ä Modin. 
N :r 1338. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 149 46/14 ä Ericsson. 
N:r 1339. - D:o å anhållan om tjänstledighet för sjukdom 
för sergeanten Sandberg under tiden ' /,o 1915-'/, 1916. 
N :r 1340. -- Dito å anhållan om dito för musikdirektören 
V\T Emue rström under tiden ' /10 1915-"/, 1916. 
N :r 1341. - Avslag å anhållan av frikallelse :Er ån förlängd 
tjänstgöring för ·värnpliktige n :r F 532 28/13 "Berntson. 
N :r 1342. - Bifall å anhållan från löjtnanten von Schoultz 
att under honom beviljad tjänstledighet få vistas i Tysk

land. 
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G. O. 1915. - LXIV. 

4. N :r 1343. - Reservunderlöjtnanten Grönhagen er häll 
tillstånd att idka utrikes sjöfa rt und er t iden '/, 1915~.: 
"/,o 1916. 

5. X :r 1345. - Villkorligt bifall å anhållan från styrmannen 
2:a gmden i flottans rese rv Jarl om hemförlovning frän 
krigstjänstgöring. 

G. N :r 1346. - Bestämmelser om uttagning för utbildning till 
yrkesg ren ar av vissa skeppsgossar. 

'' K :r 1347. - Kaptenen Y id kustartilleriet Holmström skall 
följa utbildningen vid positionsartilleriregementets rekryt
och underbefälsskolor undr tiden "/,o 1915-30

/ , 1916. 
" K :r 1349. - )[ya bestämmelser för gränse rna av Vaxholms 

frPdsområdc. 
N :r j 350. - Dito i fråga om Karlskrona fästnings freds
område. 

» K:r 1351. - Dito i fråga om Hörningsholms fästnings 
fredsom råclc. 
K :r 1352. Dito fråga om Alvsborgs fästnings freds-
områrlc. 
N :r 1353. - Dito f rågn om Fårösunds fästni ngs freds-
om råde. 

» K:r 1354. Bifall till anhållan om tjänstledighet för 
konteramiralen m. m. l,ngcrcrantz uneler tiden 9-10 den·· 
nes. 

7. N :r 1356. - Tillstånd för officer att mottaga honom till
delat utländskt ordenstecken. 

» K :r 1357. - Kaptenen G. E. R. Bra unc rhiclm ska ll från 
och med den 15 dennes vara marinassis tent vid telegraf
sty relsen. 
N :r 1358. - Tiden för i g . o. 376/15 och 604/15 omförmäld 
minkonstapels kommeJJdcring i mariDfön"altniJJgen ut
sträckes högst till utgången av mars månad nästkomman
dc år. 

» K :r 1359. - Bemyndigande för stationsbefälhavaren i 
Stockholm att . bevilja tvenne värnp liktiga ~· tterligare 

t jänstledighet i högst 15 dagar. 
N :r j 360. - Villkorligt bifall för reservunderlöjtnanten 
Lindahl att vistas utom riket under ett å r från och med 
den 1 dennes. 

» K :r 1361. - Avslag å a n hållan om frika llelsP från för
längd tjänstgöring för värnpliktige n:r F 4 52/14 ä Jans
son. 

» N :r 1362. - Bifall å anhåll an om dito för värnpliktige 
n :r ]<' 18 52/H ä Pettersson. 
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N :r 1363. - Anhållan om uppskov med krigs.tjänstgöring 
för värnpliktige n:1· F 776 46/09 Jansson bifalles till den 
1 nästkommande juni. 
X: r 1364. - Villkorligt bifall å anhållan om frikallelse 
från förlängd tjänstgöring för värnpliktige n :r M 857 
41/14 y Öberg. 
K:r 1365. - Bifall för marinläka ren Knylenstiorna att 
vistas utrikes t ill och med den 5 n[i stkommandc nov ember. 
N:r 1366. - Bifall för värnpliktige n:r M 911 60}H y 
Bergman att få åte rinträda i t jänstgö ring. 
K :r 1367. - Fyra sjökadetter entledigas från anställning 
vid marinens ].;.adettkår. 
N :r 1369. - Fastställelse av mössa M/15 för marine n till
hörande officerare och unelerofficerare m. fl. 
K :r 1371.. - Bifall för konstituerade marinunderintenden
ten W <'ngelin att efter hemförlovningen få vistas i Argen
tina. 
N:r 1372. - Kommendörkaptenen av 1:a graden m. m. 
Eneström skall från och med d<'n 16 dennes tjämtgöra :'\ 
Stocl-::holms station. 
K :r 1373. - Löjtnanten vid kustartilleriet Allbrandt skilll 
deltaga i ballongövningar vid fä lttelegrafkåren under ti-
den H-27 dennes. 
K :r 1377.- Bifall för rcsernmdcrlöjtnantcn Högman att 
idka utrikes sjöfart under tiden "'/"' 1915-'/,o 1916. 

8. K :r 1378. -Villkorl igt bifall för konstituerade undcrlöjt
nantc' n i f lottans rrsP n ' Sundstedt om förlängd tjänstltdig
het t ill och med den 20 dennes. 

9. K :r 1879.- Bifall å anhållan om t ;jänstlPdiglwt för värn 
plikti ge n:r F 1670 45;14 ä Norl anclrr uneler nii stkomman 
dc novembnr månad. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

K:r 1380.- Bifall å anhållan om frikallC'lse från förlfingd 
tjänstgö ring för dirnpliktig<' n :r F 951/14 ä l3Ngluncl. 
K :r 1381.- Dito å a nhållan om dito för värnpliktige n:r 
F j352 45/14 ä Ejäll strand. 
N:r 1382. - Dito :'i anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 773 60/14 ä Olsson. 
K: r 1.383. -- Dito å anhållan om d i to för Yärnpl iktige 
n:r F 2930 45/14 ä Thulin. 
N :r 1384.- Dito å anhållan om dito för ,-ärnpliktig-<' n:r 
F 2008 45/14 ä .Jansson . 
N :r 1385.- Dito ft anhållan orn dito för värnpliktigP n:r 
F 117 45/14 ä Fröclin. 
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X: r 1386. - Dito nnhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 11/61 14 ä Lindström. 
N :r 1387. - - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 1168 45/14 ä Sjöberg. 
N :r 1388. - Bifall till anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 2906 45/14 ä Borg. 
N :r 1389. - Kanonbåten Svensksund och ångfar tyget Alf
bild skola inträffa å resp . stationer senast den 17 dennes. 
N :r 1390. - Tvenne genom nådigt beslut den 9 sistlidna 
juli till byggnad an befall da jagare skola bära namnen "T r angel och W achtmcistcr. 
N :r 1391. - Bifall för konteramiralen Ehrensv ärd att 
vara tjänstledig under ticlen 11-24 dennes. 
K :r 1392. - Kommendering av lärare och elever t ill gnist
kurs vid Stockholms gniststation under tiden 15-30 dennes. 
N :r 1393. - Vissa värnpliktiga hantverkare skola i män 
av tillgång kommeneleras å Göteborgsavdelningen fdn 
Karlskrona station. 
N :r 1395. - station splacering av en marinläkare i fiot
tans reserv. 
N: r 1397. - Pansarbåten Göta och kanonbåten Rota samt 
eYentuellt pansarbåten Svea skola fr ån och med den 30 
dennes ställas t ill stationsbefälhavarens i Stockholm för
fogande såsom logmentsfartyg m. m. 
N :r 1398. - Bifall för löjtnanten von der Bur g att vistas 
i Tyskland uneler honom beviljad tjänstledighet. 
N :r 1399. - Tillstånd för reser-l'löjtnantcn K och att uneler 
tre år fr ån och med den 1 nästkommande december idka 
utrikes sjöfart. 
N :r 1400. - :Bifall för löjtnanten Oalissendorff att uneler 
h o nom bCNilj ad t j änstlcdighet få vistas utrikes. 
N :r 1402. - Värnpliktige n :r F 3061 45/14 ä O ar len be
Yiljas tjänstledighet under tiden el en '0/"-"/12 innevaran
de år. 
N :r 1403. - Ett unel er byggnad varande sj ömätningsfar
tyg sh:a ll benämnas Ejdern. 
N :r 1404. - Fstställelsc av ändringar i och tillägg till 
g. o. 1410/14. 
N :r 1405. - Dito av dito t ill g. o. 139/11. 
N :r 1406. - Dito av ändringar i g. o. 630/15. 
N :r 1407. - stationsbefälhavarna vid flottans stationer 
och chefen för kustartilleriet skola den l i varje månad 
till socialstyrelsen insända uppgifter å antal vakanser 
bland underlyda nde mansk ap. 
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N :r 1408. - Fastställelse av praktiska prov för .f l:vgbåtfö
rare att gälla intill utgången av innevarande år . 
N :r 1409. - AYslag fö r löjtnanten N. Broms att bliva 
komm enderad till genom g. o. 1392/15 anbefalld gnistkurs. 
N :r 1410. - Fastställelse av bestämmelser för kroppsun 
dersökning av officerare, som önska erhålla komlll enclerinf! 
till marinens flygväsende. 
N :r 1419. - Vissa förosluifter angående kommenelanter
nas i Va xholms och Radskrona fästnin gar befälsrätt järn-
likt nådigt beslut elen 23 sistlidna september. 
N :r :1420. - Bifall för löjtnanten E. Johnsson att geno m
gå i g. o. 1392/15 anbefalld gnistkurs. . . . 
N :r 1421.. - Dito för reservund erlöj tna nten N orclqmst 1 

fråga om dito. 
K :r 1422. - Villkorligt bifall för löjtnanten H . N. Broms 
i fråga om dito. 
N:r 1423. - Avslag å anhållan om uppskov med inställelse 
till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 103 46/1.0 Sö
clerström. 
N :r N :r 1424. - Dito å anhållan om frikallelse fr ån krigs-
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 34 224/14 Larsson .. 
N :r 1425. - Bifall å anhållan om el i to för vä rnpliktlge 
n :r F 242 29/12 Larson. 
N :r 1426. - Dito å Anhållan om frikallelse från förlängd 
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 75 47/10 Söderherg. 
N :r :1427. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 2910 45/14 ä Lindberg. 
N:r :1428.- AYslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 50 46/14 ä österman. 
N :r 1429. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 843 57 /15 y 1c\ndersso n. 
N :r 1430. - K om mendering av vissa officerare till genom 
g. o. 1392/15 anbefalld gnistkurs. 
N :r 1434. - Raptenen m. m. Magnusson skall tjänstgöra 
såsom uppvaktande hos generalen v id spanska marinens 
artilleri Senor Don D aniel Gonzales under dennos uppe
h åll i Sverige. 
N :r 1438. - Avslag å anhållan om frikallelse från för
längel tjänstgöring för värnpliktige n:r F 1213 45/14 ä 
Wikström. 
N:r 1439. - Värnpliktige n:r F 153 46/14 ä Lewcrth be
viljas tjänstledigbet under ticlen "/n-"/, innevarande år_ 
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~-:·r 1440 .. - Bifalltill anl:ållan om frika llelse frå n k ri : 
tJanstgonng :for varnphktJge n:r· F 517 1/13 s ,,e gs-
- . nsson 

l\ :r 1441. - D1to å anhållan om dito för värnpl"l·t· · 
' l ' lge n :r 

F 38 46/13 Sundberg. 

K:r 1442. - Ti ll stånd för reservlöjtnanten Jacob 
. . . .. . . ~n ~ 
1dka utnkes SJofa rt under hclPn '"'/11 1915-..,/., 1916 

X: r 144:3. - Di to för reservlöjtnanten H allberg . d 
tiden '/,-"/, 1916. un er 

K :r 1444. - Dito å c. n hållan om frik allelse fr ån k.· 

tjänstgöring för värnpliktige n:r F 206 3/12 Lentz. u gs

); :r 1445. - Dito å anh ållan om dito för värnpliktio·e 
n: r F 82 15/14 Sandberg. "' 

X:~ ~44(). - Dito å <l nhållan om dito för ·vä rnpliktige n :r 
F o9o 60/13 Gustafsson. 

:22. X:r 1446 ~-- StHtionsbefälb ava rna m. fl. genom g. o. 308 

Hjj5 anbd,illd kl"<ldcrsmansklass vid Stockholms statio n 

20. 
in d ra ges. · 

X:r 1447. - :Fa slstälklse Hl' ändringar i g. o. 687/11 punkt 
3 a). 

>> X :r 1448. - Majoren m. m. Sylvan skall mod bibehållande 

a1· innehanmdP hrfattning tjänstgöra virl Karl sk rona ku st
artilleri regemente . 

>> K:r 1449. - Gc11on1 g. o. 1404/15 f:Jststä.1lcla bcstä.m 1nelsor 

rörand~· fördelningen i yrkPsgrenar av däcksavdelningen 

tillhörande vä rnpliktiga skola jämväl tillämpas på den 

del Hl' {n·sklass('n 1915 y vilka inryektL• till tjänstgöring 

23. 

2:2. 

21. 

')') 

)) 

)) 

elen 1 sistlidn a september m. m. 

K: l' 1450. - :Fastställt']se :w än d ringa!' i och t ill ägg till 

»Reglf'mcntc för utbildning av flottans manskap (skolreg

lem cntc) S. R F. 1910 >>. 

K:r 1451. - Trrt1.on sjökadettr r utnämnas till flagg under

officrrare över stat 1·id Hottan. 

X:r 1453. - Bifall för kaptrnPn Yicl kustartilleriet Lind

berg å anhållan om t jänstledighet uneler tirlen ~3-26 

dennes. 

K:r 1454. - Såsom biträdande läkare kommenderadc värn

pliktiga ~ 1:a klass pausarMtar och Fylgia avgå f rån 

nämnda kommendering. 

N:r 1457. - Bifall å anhållcln om frikallelse från fö rlängel 

tjänstgöring för Yärnpl iktige n:r F 57 45fj3 Osell. 

~ :r 1458. - A\·slag å anhå llan om dito för värnpliktige 

n :r F 1742 45/14 ä W atz. 
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N :r 1459. - Bifall å anhållan om tillstånd att företaga en 

utrikes resa under 3 månader för reservlöjtnanten Beck

man. 
N :r 1460. - Dito å anhållan om tjänstledighet uneler tiden 
29/,,-"/n innevarande år för värnpliktige n:r F 5065 45/H y 

Björkman. 
N :r 1462. - stationskommenderingar för vissa officerare 

vid flottan. 
N :r 1463. - Medgivande för en generalstabsofficer att 

följa unelervisningen i nu pågående gnistkurs vid Stoek

holms station. 
>> N :r 1464. - Fastställelse av >>Omfånget av läroämnena vid 

sjökrigsskolan uti kurserna i land, II kustartillerilinjen>>. 

25. N :r 1467. - stationsplacering av verkstadsingenjörer. 

23. N :r 1470. - Bifall å anhållan om frikallelse från förlängd 

tjänstgöring för värnpliktige n:r F 2974 45/14 ä Johansson. 

>> N :r 1471. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 

n :r F 3028 45/14 ä Andre n. 

>> N :r 1472. - Bifall å anhållan om di to för värnpliktige 

n:r F 38 46/14 ä Svensson. 
26. N:r 1473. - Värnpliktige n:r M 694 45/15 Land skall 

den 1 nästkommande november inry cka till tjänstgöring 

vid Vaxholms kustartilleriregemente för fullgörande av i 

värnpliktslagen föreskriven första tjänstgöring. 

» N :r 1475. - Bestämmelser för vid flottans stationer anord

nad minbereclskap. 

>> K :r 1475 a. - Reservunderlö jtnanten Wikström skall 

tjänstgöra vid Karlsk rona kustartilleriregemente fr ån och 

med den 1 instundande november till och med 1916 års 

regementsövningars slut. 

>> N :r H76. - Bemyndigande för avdelningschefen för Göte

borgsavdelningen att beordra viss personal av undervat

tensbåten II valens besättning att närvara vid framlidne 

flaggstyrmannen m. m. Sellins begravning. 

» K :r 1478. - Fastställel se av ritning till >>57 mm. bevak

ningskanon >>. 

>> N :r 1479. - Avslag å anhållan om frikallelse från för

längd tjänstgör in g för värnpliktige n:r F 2981 45/14 ä En

berg. 

>> K: r 1480. - Dito å anhållan om uppskoY med instälh•lse 

t ill krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 533 44./13 Jo

hansson. 
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N :r 1481. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n: r F 4 72 56/12 Olsson. 
N :r 1482. Tillstånd att idka utrikes sjöfart för reserv. 
underlöjtnanten N. J. A. Nilsson under ticlen "/1o 1915·
" j,, 1916. 
N :r 1483. - Avslag å anhållan om frikalle lse fr ån krigs. 
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 525 35/10 Andersson. 
N :r 1484. - Tillstånd att idka utrikes sjöfart för reserv. 
underlöjtnanten Börjesson under t iden '/ ,~ 1915-'/u 1916. 
N :r 1485. - Bifall å anhållan om frikal lelse från förlängd 
tjänstgöring för Yärnpliktigc n:r F 1 61/14 ä I.inclström. 
N:r 1486. - Dito å anhållan om dito fö r värnpliktige n:r 
F 578 45/14 ä Bergman. 
N :r 1487. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 4 52/14 ä Johansson. 
N :r 1488. - Avslag å anhållan om uppskov med instäl
lelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n: r F 312 44/07 
Wern. 
N :r 1489. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 1771 45/13 Linclblom. 
N :r 1490. - Ombyte av ch ef för marinstabens operations
avdelning från o~h med den 1 nästkommande november 
m. m. 

N :r 1491. - Förlängd kommendering å pansa rb åten Wasa för 
kon st i tu c r a dc m ar in u n d er i n tendenten '\V engelin. 

,, N :r 1492. - En ma skinistunderofficer ställes till marin
förmltningcns förfogande från och med den 1 nästkom-

)) 

)) 

manclc november. 
N :r 1493. - Värnpliktige n :r F 494 1/08 Grönberg bevil
jas uppskov med inställelse till anbefalld krigstjänstgö
ring. 
N :r 1496. - Avslag å anhållan om hemförlovning efter 
slutad fredstjänstgö rin g för värnplikti ge n:r F 142 11/14 ä 
Karlsson. 

>> ~:r 1497. - Dito å anhållan om frikallelse från krigstjänst
göring för värnpliktige n :r F 539 32/12 Svensson. 

, N :r 1498. - Dito å anhållan om frikalle lse från förlängd 
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 1340 45/14 ä Andersson. 

, N :r 1499. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 3021 45/14 ä Johansson. 

, N :r 1500. - Bifall till anhållan om dito från och med den 
10 nästkommande november för värnpiktige n :r F 14 

46/14 ä Magnusson. 
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N :r 1504. - Avslag å anhållan att få genomgå undcro:ffi
cerssl.;:olan med början innevarande höst för korpralen vid 
4:e matroskompaniet n:r 352 .Byluncl. 
N :r 1505. - Dito å anhållan om frikallelse fri\ n krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 618 67/09 Grundström. 
N :r 1506. - Vissa bestämmelser angående förfar fmclct med 
ilandfluten mina. 
N:r 1507. - Marinintendenten av 2:a graden Allander 
tjänstgör å pansarbåten W asa f rån och med den 29 dennes. 
K :r 1508. - Bifall å an bållan om tjänstledighet för värn
pliktige n:r F 1664 45/J3 Gu ldbrand . 
K :r 1509.- Dito å anhålla n om dito för värnpliktige n:r 
F 1607 45/14 ä Lindblad. 
N :r 1.510. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n:r F 39 46/14 ä Kalen. 

>> N :r 151.1 . - Bifall å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 728 53/13 K Y ist uneler t iclen "/n-"/, innevar ande år. 

» N :r 1512. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 12 52/14 ä Tclenius. 

>> N:r 1513. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n:r F 92 15/14 ä Wicslander. 

29. N :r 1.516. - Viss exercismateriel ställes till chefens för 
min brredskapen i Stockholm förfog ande. 

» K :r 1517. - Vissa bestämmelser angående uttagande av 
värnpliktiga för utbi ldning till torpeclmatros.cr rn. m. 

>> N :r 1518. - Augfartyget Gunhilcl ingår i Stockholms min
beredskap från och med rlen 8 nästkommande november. 

30. N :r 1.519. - Mariningenjören av 2:a graden i flottans re
serv Ståhlbcrgcrs genom g. o. 650/15 anbefallda tjänstgö
ring vid flottans varv i Stockholm skall upphöra med ut
gången av denna månad. 
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4. 

N :r 1520. - Värnpliktige n :r F 2 51/09 H cellund befrias 
från cYrntuell inkallelse till krigstjänstgöring efter den 
15 nästkommande clcccm ber. 
N :r 1521. -- Fastställelse av ändring i >>Instruktion för 
utbildning i gnistsignalcring, G I M>>. 
N :r 1.522. - stationsplacering av en rese rvlöjtnant. 
N :r 1525. - Tillstånd för kaptenen Falk att emottaga ho
nom tilldelad skytteförbunclsmeclalj. 
N :r 1.529. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
t jänstgöring fö r värnpliktige n:r F 2 60/10 Pettersson. 
N :r :1.530. - F astställ ande av tabeller angivande för år 
1916 högsta sammanlagda antalet manskap inom vissa yr-
kesgrenar och fr ån dessa befordrade underofficerare , som 
må finnas vid vardera stationen m. m. 



Nov. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1915. - LXXII. 

3. N :r 1531. - Medgivande jämlikt nådigt beslut den 23 
sistlidne oktober för reservunderlöjtnanten Möller att så
som fullgjord repetitionsövning få tillgodoräkna sig den 
tid han varit inkallad till krigstjänstgöring m. m. 

)) 

5. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

8. 

)) 

)) 

)) 

)) 

N :r 1533. - Generalen vid Spanska artilleriet Gonzales 
må inbjudas att närvara vid pågående övningar i flottans 
stations i Stockholm exercishus. 
N :r 1536. - Ombyte av en vedettbåt i kustflot tan m. m. 
N :r 1539. - Avslag å anhållan om uppskov med inställelse 
till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 2213 45/07 .To
hansson. 
K :r 1540. - Dito å anhållan om hemförlovning frän 
tjänstgöring fö r 20 marinen tillhörande värnpliktiga av 
klass A. 
N :r 1541. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 1233 45/14 ä 13ergman. 
N :r 1542. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 2936 45/14 y Larsson. 
N:r 1543. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 1168 45/14 ä Sjöberg. 
N :r 1544. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 30 56/14 ä Lindström. 
N :r 1545. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 29 45/13 Åmark. 
K :r 1546. - Villkorlige bifall till anh ållan om uppskov 
med inställelse till krigstänstgöring för värnpliktige n.:r 
F 506 10/06 Andersson. 
N :r 1548. - Löjtnanten 13eckman skall i egnskap av flyg
båtförare tjänstgöra vid marinens flygväsende. 

N :r 1553. - Avslag å anhållan om f rikallelse från krigs
tjänstgöring för Yärnpliktige n :r F 426 12/13 Unggren. 

N :r 1554. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 1l 209/12 Nilsson. 

K :r 1555. - Villkorligt bifall å anhållan om dito under 
inncyarandc år för värnpliktige n:r F 408 10/14 Dahlqvist. 

N:~· 1556. - An hållan från kommendanten i Fårösunds 
fästning att en marinunderintendent måtte kommenderas 
t ill tillfällig tjänstgöring vid f ästningen föranleder ingen 

åtgärd. 
K :r j 557. - A Y slag å anhållan om uppskov med fullgÖ-

d l . . ·· t ·· . f .. ·· l ' l t' F 283 20108 ran .e av \. l'lgStJans ·gonng or varnp 1;: 1ge n :r · 
Mårtensson. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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8. N :r 1558. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten Guhde 
att idka utrikes sjöfart under tiden '/,2 1915-" /, 1916. 

9. N :r 1561. - Med bibehållande av innehavande befattning 
må löjtnanten Landquist undergå utbildning i undervat
tenbåttjänst vid Karlskrona undervattensbåtberedskap 
m. m. 
N :r 1562. - Vissa officerare vid marinens flygväsende må 
anses hava fullgjort genom g. o. n :r 1408/15 fa stställda 
prl)v för flygbåtförare. 
N :r 1563. - Med bibehållande av innehavande befattning 
skall löjtnanten Söderbcrg tjänstgöra såsom biträdande 
informat ionsofficer i und erofficersskolans minklass m. m. 

>> K :r 1564. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten Samuels
son att idka utrikes sjöfart till den 1 januari 1917. 

>> K:r 1565.- Avslag å anhållan om tjänstledighet för värn
pliktige n : r F 2112 45/13 Olsson. 

>> N :r 1566. - Dito å anh ålla n 0111 dito för värnpliktige n :r 
F 2999 45/14 å Ahlström. 

>> N:r 1567. - Bifall å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 152 46/14 ä Ohlin under tiden "/,-"/1, innevarande år. 

" N :r 1568. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 
M 4951 45/14 y Svensson under tiden "'/,-"/, inneva
rande å r. 

>> N :r 1569. - Anhållan 0111 t ill stånd för reservunderlöjtnan
ten Högberg att idka utrikes sjöfart föranleder för när
varande ingen åtgärd m. m. 

" N :r 1570. - Tillfällig ökning av kanonbåten Disas besätt
ningslista medgives. 

12. N :r 1572. - Varvscheferna vid flottans stationer ställ as 
t ill marinförvaltningens förfogande i Stockholm 111 . m. 

>> N :r 1578. - Ombyte av reservofficer å kanonbåten Skuld 
m . m. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

N :r 1574. - För gcnomgånde av repetitionsövning 3~:;.!1 

reservunderlöj t nanten Ch. Brandt tjänstgöra vid Vaxholms 
kustartilleri regemente under tiden '/,-'0/o 1916. 
N :r 1576. - Bifall å anhållan om tjänstledigh et för värn
plikt ige n :r F 26 41/14 ä Svensson under tiden 2' /u-"/,2 
innevarande år. 
K :r 1577. - Dito å anhållan 0111 dito för värnpliktige n :r 
F 28 45/14 ä Moberg. 
N :r 1578. - Avslag å anhållan 0111 h emfö rlovning från 
krigstjänstgöring för vä mpliktige n:r F 473 62/15 HesseL 
N :r 1579. - Dito å anh åll an om dito för värnpliktige n :r 
F 400 68111 Holmlund. 

l iii 
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12. N :r 1580. - Dito om att få genomgå underofficersskolans 
artilleriklass innevarande läsår för korpralen vid 4:e rna
troskompani et n:r 58 Strömberg. 

>> N :r 1581. - Bifall å anhållan om frikallelse från för
längd tjänstgöring för värnpliktige n:r F 315 2/14 ä Lind
ström. 

>> :N:r 1584. - Värnpliktige n:r :M: 550 45/15 Löfmark, som 
jämlikt nådigt bslut denna dag överföres från klass B till 
årsklassen 1915 skall omedelbart inkallas för tjänstgörings 
fullgörande . 

>> N :r 1585. - Villlwrligt bifall å anhåll an om frikallelse 
från krigstjän stgöring för värnpliktige n:r F 509 62/07 
Åström. 

>> X :r 1586. - Bifall å anhållan om dito för värnpliktige 

)) 

)) 

15. 

1G. 

)) 

n:r F 66 45!13 Almgren. 
N :r 1589. - Underlöjtnanten Wahlquist tjänstgör å Karls
krona station m. m. 
N :r 1590. - stabsläkarens vid Göteborgsavdelningen 
tjäntgöring såsom fartygsläkare å pansarbåten Thordön 
upphör. 
N :r 1591. - Avslag å anhållan om tjänstledighet under 

tidPn 'n/" 1915-"/, 1916 för kaptenen m. m. Gyllenstierna. 
~ :r 1592. - Dito å anhållan om hemförlovning från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r M 869 67/15 Höglund. 
N :r 1593. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 567 30/12 Börjstcclt. 
N :r 1596.- Bifall å anhållan om tjänstledighet :för värn
pliktige n :r F 97 46/14 ä Andersson under tiden "/11-"/, 
innevarande år. 

N :r 1597. - Bifall å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 234 29/14 ä We
delin. 

N :r 1598. - Bifall å anhållan om tjänstledighet för kon
teramiralen m. m. Ehrensvärd under tiden 17- 27 dennes. 

K: r 1600. - A vs lag å an hållan om a vs ked för korpralen 
vid 5:e matroskompaniet n:r 122 Pettersson. 

K :r 1601. - Villkorligt bifall å anhållan om frikallelse 
från krigstjänstgöring för värnpliktige n :r F 60 214/09 
Ljungfeldt. 

18. N:r 1602. -- Mariningenjören av 1:a gr. Kinnman ställes 
uneler erforderlig tid t ill stationsbefälh avarens i Karls
krona förfogande. 

G. O. 1915. - LXXV. 

N :r 1603. - Kommondering av censorer vid förestående 
officersexamen i sjökrigsskolan. 
)J :r 1604. - Med bibehållande av innehavande befattning 
skall löjtnanten Giron tillsvidare tjänstgöra i marinsta
ben m. m. 
N :r 1605. - Tillfälligt ombyte av en kommenderad officer 
å pansarbåten Oscar II. 
N :r 1606. - Vissa föreskrifter angående i g. o. 1410/:15 
omnämt läkarbotyg för officer , som önskar erhålla kom
mondering till marinens fly g väsende. 
N :r 1607. - Avslag å anh ållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 775 46/06 östorma n. 
N:r 1608.- Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 433 44/08 Ohlsson. 
K :r 1609. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 266 25/08 Svensson. 
K:r 1610. - Bifall å anhållan om hemförlovning efter 
slut ad fredstjänstgöring för värnpliktige n :r F 28 28/14 ä 
Hansson. 
N :r 1611.- Fastställelse av >> Korpralsundervisning (U M 1<': 
I A) >> 1916. 
N :r 1612. - Genom g. o. 360/15 och 701/15 utfärdade he
s-tä mmelser för beviljande av tjänstledighet åt flottan s i 
land tjänstgör ande pot·sonal skola gälla jämväl under ticlen 
' /,-

31
/ , 1916. 

>> )J: r 1613. - Tvenne offiocrare vid flottan kommenele ras att 
i Lanelskrona genomgå utbildningskurs i flygskola jämlikt 
nådigt beslut denna dag. 

18. N:r 1615. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten C. E. L. 
Åkerberg att idka utrikes sjöfart under ett år från och 
elen ' /, innevarande år. 

19. N :r 1616. - Dito för rese rvunderlöjtnanten T. Bäckström 
i fråga om dito under e tt år från och med den ' /, 1!l16. 

18. K :r 1617. - Avslag för reservunderlöjtnanten Brandt att 
få påbörja repetitionsövning cl<e n ' /, 1916. 

~D. N:r 1.618. - Avsalg å anh ållan om frikallelse fr ån krigs
tjäns-tgö ring för värnplikt ige n :r F 1388 45/14 ä Fred
riksson. 

22. N :r 1619. - Andrad lydelse av genom g. o. 1245/07 fast
ställda och genom g. o. 919/1.1 ändrade >>Beredskapsbe
stämmelser>> (R M: I Bil. 23). 

20. N:r 1620. - Med upphävande av g. o. 692/1.1 fastställas 
nya bestämmelser med avseende på >> Marinstabens verk
samhet i fredstid>>. 



G. O. 1915. - LXXVI. 

Nov. 20. N :r 1621. - Bifall å anhållan om tjänstledighet för v ä 
pliktige n :r F 2086 45/13 Andersson under tiden "!

11 
__ ;,~

innevarande år. 
12 

» » N :r 1622. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 144 11/14 ä Nilsson. 

>> N :r 1623. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n: r F 2956 45/14 ä Andersson. 

>> » N :r 1624. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 151 46/14 ä Jansson. 

» 22. N:r 1627. - Marininte,ndenten a'v 1:a gr. m. m. Schnell 
kommenderas att tillfälligt tjänstgöra i Vaxholms fäst
ning. 

» » N :r 1629. - Anhållan om frikallelse från krigst j änst gö-
ring för värnpliktige n:r F 426 12/13 Unggren föranleder 
ingen åtgärd. 

» » N :r 1630. - Med ändring av g. o. 1009/15 fastställas nya 
uniformsbestämmelser för fänrik vid (i) flottan 8ller kust
artilleriet. 

» » N :r 1630 a. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs-
tjänstgöring för värnpliktige n :r J;' 40 241/14 Nordlander. 

» » N :r 1631. - För ny antagning av marinintendent selever 
kommenderas medlem i antagningskommission samt nämnd 
för verkställande av kroppsundersökning. 

» » N :r 1632. - Kaptenen m. m. A. B. C. J. Lagercrantz skall 
tillsvidare tjänstgöra såsom chef för 10 :e matros- och 2:a 
ekonomikompanierna, tillika befälhavare för uppfordrade 
båtsmanskompanier, samt chef för samtliga Stockholms 
station tillhörande båtsmanskompanier. 

» » N:r 1633. - Vissa ändringar till genom g. o. 687/11 fast-
ställda »Särskilda föreskrifter angående förhållningsböc
kers förande». 

26. N :r 1635. - A v slag å anhållan om avsked för korpralen 
vid 1: a eldarekompaniet n :r 17 Sund. 

» » N :r 1636. - Dito å anhållan om dito för 2:a kl. sjömän-
nen vid 1: a eldarekompaniet n :r 373 Dahlberg och 542 
Johansson. 

» N :r 1637. - Bifall å anhållan om frikallelse f r ån krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 1285 45/14 ä Thorsell. 

» » N :r 1638. - Avslag å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 392 11/11 Svensson. 

» » N :r 1639. - Bifall å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 572 3/05 Olofsson. 

G. O. 1915. - LXXVII. 

N :r 1640. - Bifall å anhållan om hemförlovning efter 
slutad fredstjänstgöring för värnpliktige n:r F 2942 45/14 ä 
Nilsson. 
N :r 1643. - Tillfälligt ombyte av divisionsläkare vid kust
flottans III. division. 
N :r 1644. - Kaptenerna Selander och Schenström ställas 
från och med den 1 nästkommande december under erfor
derlig tid till chefens för marinstaben förfogande. 
N :r 1646. - Bifall å anhållan om förlängd tjänstledighet 
för värnpliktige n :r F 1670 45114 ä Nordlander. 
N :r 1647. - Avslag å anh ållan om tjänstledighet för värn
pliktige n :r F 90 45/14 ä Andersson. 
N :r 1648. - A v slag å anhållan om hemförlovning efter 
slutad fredstjänstgöring för värnpliktige n:r F 198 20/14 ä 
Andersson. 
N :r 1651. - Tillstånd för marinläkaren av 2:a gr. i reser
ven Olsson att vistas utrikes under 4 månader från och 
med den 1 nästkommande december. 
N :r 1652. - A v slag å anhållan om hemförlovning efter 
slutad fredstjänstgöring för värnpliktige n:r F 232 45/14 ä 
Bale k. 
N :r 1654. - stationsplacering och stationskommendering 
av fänrikar vid flottan. 
N :r 1655. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten Johnson 
att idka utrikes sjöfart till och med den 30 juni 1916. 
N :r 1656. - Dito för reservlöjtnanten J. Pettersson i fråga 
om dito under år 1916. 
N:r 1657. - Dito för reservunderlöjtnanten Grundeli i 
fråga om dito. 
N:r 1658. - Villkorligt bifall för underlöjtnanten i flot
tans reserv Ring Johnson att under 3 månader från och 
med den 1 december innevarande år få vistas utrikes. 
N :r 1660. - Genom g. o. 1369/15 fastställda modeller, 
»mössa M/15" och »vit mössa M/15» skola lända till ef
terrättelse vid nyanskaffning. 
N :r 1661. - Avslag å anhållan om tjänstledighet för ma
riningenjören av l:a gr. Kinnman. 
N :r 1665. - Bifall till anhållan om tjänstledighet för 
konteramiralen m. m. Lagercrantz under tiden 3-5 dennes. 
N :r 1667. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 18 201/14 Jansson. 
N :r 1668. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n :r 
F 395 30/14 ä Karlsson. 
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2. N :r 1669. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 364 30/14 ä Olsson. 
N :r 1670. - Bifall å anhållan om dito för värnpliktige 
n:r F 145 46/13 Berggren. 

3. N :r 1675. - Fastställelse av Reglemente för marinen , del 
I , 1915 års upplaga. 

>> N:r 1676. - Avslag å anhållan om avsked för 2:a klass 
sjömannen 'vid 5:o matroskompaniet n:r 337 Grehn. 

>> N :r 1677. - Dito å anhållan om frikallelse från krigs
t jänstgöring för värnpliktige n:r F 1 215/14 Andersson. 

:> N :r 1678. - Dito å anhållan om avsked för korpralen vid 
2:a ekonomikompaniet n:r 52 Larsson. 

>> N :r 1679. - Dito å anhållan om tjänstledighet för värn
pliktige n:r F 516 45/14 ä Ekman. 

» N :r 1680. - Dito å anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r F 2952 45/14 ä Nilsson. 

>> N :r 1681. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige 
n :r F 20 219/13 Svensson. 

4. 

)) 

6. 

6. 

7. 

)) 

8. 

6. 

N :r 1682. - Tillstånd för undrlöjtnanten i flottans reserv 
\\!inström att idka utrikes sjöfart under tiden "/, 1915-
'/, 1916. 
N :r 1683. - Andrad inryckningshel för vissa värnpliktiga 
av 1915 års klass m. m. 
N :r 1684. - Reservunderlöjtnanten Anderberg avgår från 
sjötjänstgöring och hemförlovas. 
X :r 1685. - Bernanningen å Gottlands gniststation min
skas mod en gnistmatros. 
N :r 1686. - :Fastställelse av modell å livpäls och pälsmössa 
för kustartilleriets officerare, underofficerare och civil
militär personal. 
N :r 1689. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 340 30/1-4 ä l'ersson. 
N :r 1690. - Tillstånd för en marinläkare att mottaga ut
l ändsld ordenstecken. 
N :r 169l. - stationsplacering av tvenne marinläkarsti
pendiater i reserven. 
N :r 1694. - Vapenföra värnpliktiga av 1913 års klass till
delade marinen (flottan) i fästningstjänst inkallas t ill re
petitionsövning m. m. 
N :r 1695. - Tillstånd för marinläkaren av 2 :a g raden 
H edenlund att vistas i ·wion såsom läkare vid i'!venska 
ambulansen därstädos under 6 veckor från och med den 8 
innevarande december. 

Doc. 

)) 

)} 

)) 

)) 

6. 

8. 

)) 

9. 

G. O. 1915. - J,XXIX. 

N :r 1696. - Dito för underlöjtnanten i reserven Bränd
ström att vistas i Petrograd under tiden ''/, 1915-'/, 1916. 

N :r 1697. - Utbildningskurs för personal v1d lotsverket 
för t jänst vid kustsignalväsendet anordnas å Stockholms 
station under tiden '"/,-"/, 1916 m. m . 
N :r 1698. - Bifall å anhållan om förlängd tjänstledighet 
för sjukelom under år 1916 för löjtnanten R. Erikson. 

N :r 1700. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r M. 416 12/13 Pettersson. 
N:r 170l. - Dito å anhållan om. dito för värnpliktige n:r 
F 163 47/14 Österberg. 
N :r 1702. - Dito å anhållan om uppskov med krigstjänst
göring för värnpliktige n :r F 1388 45/14 ä Fredriksson. 

10. N :r 1703. - I reglemente för marinen, 1915 års upplaga, 
del I , § 23 omförmälda befordringskommission samman
träder den 14 dennes m. m. 
N :r 1704. - Med bibehållande av innehavande befattning 
ställes kaptenen Lindberg till chefens för marinstabon 
förfogande uneler tiden 11-27 dennes. 

>> K :r 1706. - Tillstånd för löjtnanten Å. Grefberg att under 
eventuell tjänstledighet till jul eller nyår få vistas i Dan
mark. 

11. N:r 1707. - 13estämmelserna i g. o. 658/87 och 33/13 upp
höra att gälla ifråga om flottans personal på grund av 
ändrade föreskrifter i reglemente för marinen del I , 191.5 
års upplaga. 

N :r 1708. Andrad inryckningstid för vissa värnpliktiga 
av årsklassen _1915 y, däcksavdelningon. 

>> N :r 1709. - Villkorligt bifall å anhållan om frikallelse 
från krigstjänstgöring under 1916 för vissa värnpliktiga 
anställda hos Eriksbergs mekaniska verkstads aktiebolag, 
Göteborg. 

N :r 1710. - Kaptenen m. m. Rönblom ställes till chefens 
för sjöförsvarsdepartemenet förfogande under erforderlig 
tid från och med den 14 dennes . 

13. N :r 1711. - Löjtnanten Mörner tjänstgör i marinstaben 
från och med den 15 dennes . 

N :r 1712. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
t jänstgöring för värnpliktige n:r F 52 32/14 ä Eliasson. 

N:r 1713.- Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 123 47/14 ä Ericsson. 
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N:r 1714.- Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 

F 128 207/09 ~ordström. 

N:r 1716. -Tillstånd för reservunderlöjtnanten Schw· 1 . . . ~~ 
att v1sta s 1 Lybeck under t1den "/12 1915-' /, 1916. 

N:r 1718. -Avslag å anhållan om frikallelse från kria 

t jänstgöring för värnpliktige n:r F 228 3/09 Thege. .,s

N :r 1719. - Bifall å anhållan om dito för värnplikti 

n:r F 2987 45/14 ä Pettersson. ge 

N :r 1720. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten Gr anath 

att idka utrikes sjöfart under år 1916. 

N :r 172:1.. - Bifall å anhållan från kommendörk apt enen 

av l:a graden m. m. Gyllenkrok om tjänst ledighet under 

tiden " /, 1915-"/, 1916. 

N :r 1723. - Ändrade bestämmelser angående inlämnande 

av ilandfluten mina till flottans varv. 

N :r 1724. - Avslag å anhållan om frikallelse från k rigs

tjänstgöring för värnpliktige n:r F 33 205/14 Andersson. 

N :r 1725. - Kaptenen Dahl och löjtnanten Granström 

tjänstgöra i marinsta ben från och med den 20 dennes. 

N:r 1727. - Difall å anhållan om frikallelse från krigs

tjänstgöring för värnpliktige n:r F 1952 45/04 Nyberg 

intill den l juni 1916. 

N :r 1728. - Resolution å marinförvaltningens anh ållan 

angående underofficers vid ekonomiavdelningen ställande 

till ämbetsverkets förfogande under viss tid. 

N:r 1729.- Anlag å anhållan om frikalle lse hån krigs

tjänstgö ring för värnpliktige n:r F llO 46/14 ä E riksson. 

N :r 1730. - Föreskrifter angående fribilande frå n k rigs

tjänstgöring av vissa generaltullstyrelsen tillhörande värn

pliktig a tjänstemän. 

N :r 1735. - Tillstånd för resenunderl öjtnanten Mvr6n att 

idka utrikes sj ö fart under år 1916. · 

K :r 1736. - Bifall å anh ållan om hemförlovning från 

pågående militärtjänst för marinläkarstipcndiatcn i flot

tans reserv H olm. 

N :r 1739. - A vs lag å anhållan om avsked för korpr alen 

vid l: a eldarekompaniet n :r 421 Andreasson. 

N :r 17 40. - Avslag å anhållan om f rikallelse från kr igs

tjänstgöring fö r värnpliktige n:r F 288 27/14 ä Nilsson. 

N :r 1.742. - Andring i fördelni ngar av i stater f ör k ust 

artilleriet upptagna löner fö r officerare, underofficerare 

och manskap. 

[)C' C. 

)) 

G. O. 1915. - LXXXI. 

21. N :r 1743. - Bestämmelser angående utdelning av genom 

tidningen Aftonbladet i Stockholm insamlade eller upp

köpta julgåvor åt flottans korpraler och meniga. 

22. N :r 1745. - Bifall å anhållan frän marinläkarstipendiaten 

över stat Svensson att vistas i Österrike under tiden ' /,

" /, 1916. 
>> N: r 17 46. - Avslag ä anhållan om uppskov und e r 2 

månader med inställelse till repetitionsövning för värn

pliktige n :r F 1717 45/13 Johansson. 

>> N :r 1747. - Dito å anhållan från handlanelen Ahnström 

om frikallelse från repetitionsövning år 1.916 för tvenne 

i hans tjänst anställda värnpliktiga. 

>> N :r 1748. - Bifall å anhållan om tjänstledighet för kon

teramiralen m. m. Lagercrantz under tiden ''/12 1915--'/, 

1916. 
» N :r 1749. - Anhållan från löjtnanten vid kustartiller iet 

LinelEm att bliva kommender ad till tjänstgöring såsom flyg

båtförare Yid marinens flygväsende föranleder ingen åt

gärd. 
>> N :r 1750. - Anhållan från unelerlöjtnanten vid kustartil

ler iet Bergman om dito fö r anleder dito. 

23. N :r 1753. - stationsplacering av reservunderlöjtnant. 

>> N :r 1754. - Villkorligt bifall å anh ållan om uppskov med 

inställelse till k rigstjänstgöring för värnpliktige n :r F 

57 223/03 Andersson. 
>> N :r 1755. - Bifall å anhållan om frikallelse från krigs

tjänstgöring för värnpliktige n :r F 701 28/13 Dahlgren. 

>> N :r 1756. - Avslag å anhållan om dito för v ärnpliktige 

n :r F 94 28/13 Johansson. 

24. N: r 1757.- Genom g. o. n :r 65/15 anbefallt kortsystem får 

jämväl am·änclas Yicl inryckning av värnpliktiga vid Stock

holms station uneler år 1016. 

23. N :r 1757 a . - Avslag å anhållan om uppskov mod instäl

lelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n :r F 27 45/13 

Svensson. 

24. N :r 1758. - Chefen för kustartilleriet bemyndigas beordra 

en eldare att med början elen 10 januari 1916 vid E. Thu

lins Aeroplanfabrik genomgå kurs till flygbåtmaskinist. 

23. N: r 1758 a . - Avslag å anhållan fr ån värnpliktige n:r 

M 501 67/13 Ekström om tillstånd att fullgöra krigstjänst

göring vid Alvsborgs kustartillerikår i stället för vid Karls

krona fästning. 
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G. O. 1915. - LXXXII. 

N:r 1759.- Reservunderlöjtnanten Runsten tjänstgör fr å 
och m ed elen 27 dennes vid Karlskrona station. n 
N :r 1759 a. - Bifall å anhållan om uppskov med instäl
lelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 42 l /12 
Bor glin. 
N :r 1760. - Till stånd för reservlöjtnanten W allgren att 
idka utrikes sjöfart uneler ticlen ' /,-"''/" 1916. 
N :r 1760 a. - Bifall å anhållan om uppskov m ed instäl
lelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n :r .F 319 5/13 
Olsson. 
N :r 1761. - AvslAg å anh ållan om hemförlovning från på
gående krigstjänstgöring för värnpliktige n:r 433 44/08 
Olsson. 
N :r 1761 a. - Bifall å anhållan om uppskov med instäl
lelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 433 2/13 
Holmgren. 
Nr: 1762. -Bifall å anhållan om frikalleJsc frå n dito för 
värnpliktige n :r 108 46/13 Kahn under ticlen "/,-"l, 1916. 
N :r 1763. - Ombyte av Eartygsläkare å torpedkryssaren 
Psilander. 
N :r 1764. - Föreldning :w korpralsarvoden för år 1916. 
N:r 1765. - Bifall å anhålbn om tjänstledighet under 
tidPn 3-16 januari 1916 för värnpliktige n:r F 139 2/13 
Dahlström. 
N :r 1766.- Bifalles tjänstledighet uneler ticlen 1-14 febru
ari för värnpliktige n :r F 71 46/13 Jonsson. 
K :r 1767. - Villkorligt bifall å anhållan om uppskov med 
inställelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 
284 54/12 Linner. 
N :r 1768. - Bifalles tj änstlcdighet under tilcn 1-14 feb ru
ari 1916 för värnpliktige n :r F 278 45/13 Spak. 
K :r 1769. - Villkorligt bifall å anhållan om uppskov med 
inställelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 
1758 45/13 l,cijdström. 
N:r 1770. - Bifalles tjänstledighet uneler ticlen elen 1-14 
februari 19l6 för värnpliktige n:r F 1638 45/13 Erlanclsson. 
N :r 1771. - Dito för värnpliktige n:r F 803 46/18 Hå
kansson. 
N :r 1772. - A v slag år anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n :r F 79 233/05 Johansson. 
N :r 1773. - Bifall å anhållan om upp skov med inställelse 
till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 766 46109 
Johnsson. 
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G. O. 1915. -LXXXIII. 

29. N :r 1774. - Med bibehållande av innehavande befattnin
gar skall kaptenen Tiselius från och med den 1 januari 
1916 tillträda sin ordinarie tjänst såsom ncljutant hos che
fen för sjökrigshögskolan. 

» N :r 1775. - Villkorligt bifall å anhållan om frikallelse 
från krigstjänstgöring för vissa värnpliktiga anställda vid 
statens och Stockho~ms stads anstalter för sinnessjuka. 

» 1777. ~ Bifalles uppskov med krigstjänstgöring intill elen 
1 juni 1916 för värnpliktige n:r F 40 237/10 Olin. 

» N :r 1778. -Villkorligt bifall å anhållan om uppskov intill 
2 månader vid eventuell inkallelse till krigstjänstgöring 
för värnpliktige n:r F 538 28/05 DQlP och n:r F 530 14,'06 
Carlsson. 

» N :r 1779. - Bifalles uppskov till eventuell ny inkallelse 
till krigstjänstgö ring för värnpliktige n :r F 54 29/13 
Hansson. 

30. N :r 1784. - Bifalles uppskov med anbefalld krigstjänst
göring till eventuell inkallelse efter elen 1 februa ri 1.916 
för värnpliktige n :r :F 110 45/12 Eriksson. 

» N :r 1785. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring för värnpliktige n:r 45 45/13 Ringius. 
N :r 1786. - Bifalles uppskov till eventuell senare inkal
lelse till krigstjänstgöring för värnpliktjgc n :r F 358 11113 
Jönsson. 

>> N :r 1787. - Dito å anh ållan om uppskov med krigstjänst
göring för värnplikt ige n :r F 1716 45/13 Lundin. 

» N :r 1788. - Avslag å anhållan om frik~.llelse från krigs
t jänstgöring för värnpliktige n:r F 2955 45/13 Moberg. 

» N :r 1789. - Dito å anh ållan om uppskov m ed dito för 
värnpliktige n :r F 132 15/13 Nilsson. 

" N :r 1790. - Bifallet ilppskov till eventuell inkallelse efter 
den 1 juni 1916 för värnpliktige n:r F 57 66/13 Bergman. 

>> N :r 1791. - Bifall till anhållan om friknllJllse från krigs
tjänstgöring uneler år 1916 för värnpliktige n :r F 584 
49/05 Dahlqvist. 

, N :r 1792. - Villkorligt bifall å anhållan om uppskov med 
krigstjänstgöring uneler år 1916 för värnpliktige n :r F 9 
238/04 Hagström. 

31. N :r 1793. - A v sl ag å anhållan om uppskov med krigs
tjänstgöring den 3/,-"j, 1916 för värnpli'ktige n :r F 23 
52/13 Stärner. 

» N :r 1794.- Bifalles tjänstledighet uneler tiden 1- 14 febru
ari 1916 för värnpliktige n :r F 77 45/13 Olsson. 

Il 

Il 



G. O. 1915. - LXXXIV. 

N :r 1795. - Avslag å anhållan om uppskov till den 
7 

juli 1916 med inkallelse till krigstjänstgöring från värn
pliktige n:r F 396 54/13 Larsson. 
N :r 1796. - Dito å anh ållan om dito med anbefalld mo
biliseringstj änstgöring för värnpliktige n :r F 1662 45;13 
Englund. 
N :r 1797. Dito å anh ållan om uppskov med anbefalld 
krigstjänstgöring till eventuell inkallelse efter den 1 fe
bruari 1916 för värnpliktige n:r F 77 46/13 Du Rietz. 
N :r 1798. - Dito å anhållan om dito för värnpliktige n:r 
F 18 45/10 E ssen. 
1799. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigstjänst
göring för värnpliktige n:r F 1739 45/13 A ustrin. 
N :r 1800. - Bifalles uppskov med anbefalld krigstjänst
göring till eventuell inkallelse efter den 15 maj 1916 för 
värnpliktige n :r F 83 46/13 Virgin. 
N :r 1801. - Bifalles uppskov till eventuell senare inkal
lelse till krigstjänstgöring för värnpliktige n:r F 19 61.112 
Lindberg. 
N :r 1803. - Löjtnanten Sjöberg skall från och med den 
3 januari 1916 och då hans tjänstgöring vid stockhalms 
torpedberedskap så medgiver tjänstgöra i marinstaben. 
N :r 1806. - Fastställelse av ändring i Reglemente för ut
bildning av flottans manskap (Skolreglementet). 

Utdrag ur generalorder och ämbetsskrivelser ut
gångna från Kungl. Sjöförsvarsdepartementets komman
doexpedition år 1916. 
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N :r 1. - Fastställelse av in- och utryckningstider för 
värnpliktiga. 

N :r 2. - stationstjänstgöring för vissa officerare. 

N :r 3. - Vissa marinintendenter frånträda sina befatt
ninga r med utgången av sistlidne december m ånad. 

N :r 5. - Villkorligt bifall av frikallelse från krigstjänst
göring för en värnpliktig under år 1916 intill tiden för 
eventuell mobilisering. 

N:r 6. - Dito dito. 

N :r 7. - Bifalles 2 m ånaders uppskov med krigstjänst
göring för en värnpliktig. 

N :r 8. - Bifalles frikallelse från krigstjänstgöring för en 
värnpliktig. 

N:r 9.- Bifalles ett års utrikes tjänstledighet för reserv
underlöjtnanten N oren från och med den 1 dennes. 

N :r 12. - Villkorligt bifall av frikallelse från krigs
tjänstgöring under år 1916 för vissa marinen tillhörande 
vid Kockums mekaniska verkstads aktiebolag 'i Malmö an
ställda värnpliktiga. 

>> N :r 13. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten Spendrup 
att idka ut rikes sjöfart under år 1916. 

" " N :r 14. - Dito för reservunderlöjtnanten Crafoord. 
>> N:r 15. - Eommell'dörkaptcnen av 2 :a gr. m. m. de Champs 

tj änstgör från och med den 7 dennes som chef för marin
stabens kommunikationsavdelning. 

" N :r 16. - Bifalles uppskov med krigstjänstgöring under 
år 1916 int ill tiden för eventuell mobilisering för en värn
pliktig. 

" 5. N:r 17. - Kaptenen vid kustartilleriet Holmström t jänst-
gör vid Positionsartilleriregementet under tiden "/,-14

/ 5 

innevarande år m. m. 
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G. O. 1916. II. 

G. K :r 18. - Marinläkaren av 2:a gr. vid marinläkarkåreu 
i flottan s rcscrY J. O. Olow placeras å Karlskrona station. 

4. X :r 20. - H cm ställa n från chefen för kustartilleriet an
gående ändrad bataljons- och kompani-indelning av Vax
holms- och Karlskrona kustartilleriregementen föranleder 
ingen åtgärd. 
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N :r 22. - Bifalles uppskov till eventuell ny inkallelse 
för en Yärnpliktig. 
N:r 23. - Avslag å an hållan om tjänstledighet för en 
värnpliktig. 

K :r 24. - Dito å anhållan om frikallelse f rån krigstjänst
göring för en värnpliktig. 

K :r 25. - Dito dito. 

K:r 26. - Dito dito. 
K:r 27. - Dito å anhållan om uppskov med k rigstjänst
göring för en värnpliktig. 
N :1· 28. - Bifalles frikallelse från krigstjänstgöring för 
en värnpliktig. 
N :r 29. - Avslag å anhållan om dito för en värnpliktig. 
N:r 30. - Dito å anhållan om uppskov med krigstj änst
göring för en värnpliktig. 
X :r 31. - Bifalles tj änstlcdighet för en vä rnpliktig. 
X :r 32. - Avsla g å anhållan om dito för en värnpliktig. 
N :r 34. - Ombyte av stabschef i kommendantstaben i 
Vaxholms fästning. 
N :r 35. - Avslag å anh ållan om avsked för 1 :a kl. sjö
mannen vid 5 :e matr.-komp. n :r 80 Olsson. 
K :r 36. - Villkorligt bifall av frikallelse från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 
K :r 37. - Bifalles tjänstledighet för en värnpliktig. 
X :r 38. - Bifalles utrikes tjänstledighet för kaptenen i 
flottans reserv W. Gibson uneler ticlen 10

/,-
10

/ , inneva
rande år. 
K :r 39. - AYslag å anh ållan om f r ika ll else från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 42. - Bifalles uppskov med inställelse till krigstjänst
göring för en värnpliktig till eventuell inkallelse efter 
den ' /, innevarande år. 
N :r 43. - Bifalles utrikes tjänstledighet för reservlöjt
nartten W cstin und er 12 dagar från och med elen 12 dennes. 
N :r 45 . - Reservunderlöjtnanten F. Andersson hemför· 
lo,.-as med elen 15 dennes. 
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G. O. 1916. - III. 

11. K :r 47. - Frikallelse från eventuell krigstjänstgöring un
der innm-arancle år eller uppskov 2 månader i händelse 
av allmän mobilisering bifalles villkorligt för vissa ma
rinen tillhörande vid Kockums mekaniska verkstads aktie
bolag anställda värnpliktiga. 

» N :r 48. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten Sjöstrand 
att idka utrikes sjöfart under ett år från och med elen 1 
dennes. 

» N :r 49. - Dito för reservunderlöjtnanten Sahlberg under 
ett å r från och med elen 1 sistlidne december. 

>> K :r 50. - Villkorligt bifall av frikallelse från krigstjänst
göring för en värnpliktig utom i händelse av allmän mo
bilisering. 
N :r 51. Bifalles tänstleclighet för en värnpliktig. 

>> N :r 52. - Dito dito. 
N :r 53. - Avslag å an h ållan om frikallelse från krigs
tjänstgöring :Eör en värnpliktig. 

» N :r 54 a . - Dtio å anhållan om uppskov med krigstjänst
göring för en värnpliktig. 
N:r 55. - Dito dito. 

13. N:r 55 a. - Reservunderlöjtnant en S. P. Nilsson tjänst
gör vid Älvsborgs kustartillerikår under tiden ll'f,-"f, in
nevarande år jämlikt nåd. beslut elen 31 sistl. decomber. 

» N :r 56. - Villkorligt bifall av frikallelse från krigstjänst
göring uneler år 1916 fö r vissa marinen tillhörande vid 
Eskilstuna stålpressnings aktiebolag anställda värnplik
tiga. 

13. N :r 57. - Dito för vissa marinen tillhörande vid Kohlswa 
järnverks aktiebolag anställda värnpliktiga. 

>> N :r 58. - Dito för vissa marinen tillhörande vid Amåls 
Hjul- och Vagnfabrik anställda värnpliktiga. 
N :r 59. - Dito fö r en ma rin cn tillhörande vid A.-B. K or
diska Lysgasverken anställd värnpliktig. 
N :r 60. - Dito för en marinen tillhörande vid Bergsunds 
mekani ska verkstads aktiebolag anställd värnpliktig. 

>> N :r 61. - Dito för vissa marinen tillhörande vid A.-B. 
Formator anställda värnpliktiga m. m. 

» N :r 62. - Dito för tvenne marinen tillhörande vid Berg
sunds mekani ska verkstads aktiebolag anställda värn
pliktiga. 

>> N :r 63. - Bifalles frikallelse från krigstjänstgöring för 
en marinen tillhörande vid Surahammars Bruk anställd 
'Värnpliktig. 

" N :r 64. - Avslag å anhållan om dito för en värnpliktig. 
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G. O. 1916. - IV. 

13. N :r 65. -- Bifalles hemförolvning från pågående krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 

14. N :r 66. - Löjtnanten W etter tjänst gör från och med deu 
15 dennes med bibehållande av innehavande befattning 
i marinstaben. 

» N :r 68.- Medgivande för värnpliktige n:r 235 17/15 Frans
son att omedelbart inrycka vi d f lottans station i Karls
krona för fullgörande av honom åliggande fredstj änst
göring. 

, N :r 69. - Avslag å anhållan från T. R. E. Melin att hans 
son måtte bliva antagen till skeppsgosse. 

» N :r 70. - Reservunderlöjtnanten Malmberg hemförlovas 
med den 16 dennes. 

» N :r 71. - kvslag å anhållan om hemförlovning från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 

>> N:r 72. - Dito dito. 
15. N :r 73. - Reservunderlöjtnanten Grönhagen tjänstgör un

der tiden '"/,-30
/. vid Vaxholms kustartilleriregemente jäm

likt nåd. beslut den 4 dennes. 
» N:r 74. - övningar under gång i isfyllt farvatten med 

innevarande vinter rustade torpedfartyg skola så vitt möj
ligt är undvikas. 

» N :r 75. - Bifalles hemförlovning från krigstjänstgöring 
för en värnpliktig. 
N:r 76. - Avslag å anhållan om dito för en värnpliktig. 

» N :r 77. - Bifalles dito för en värnpliktig. 
>> N :r 78. - Tillstånd för reserv löjtnanten Beckeman att 

företaga en resa till Amerika under en tid av 3 månader 
från och med den 12 dennes. 

» N :r 79. - Bifalles t jänstledighet för en värnpliktig. 
17. N :r 81. - En av pansarbåten Götas ångslupar må såsom 

lån utlämnas till pansarbåten W asa. 
15. N :r 84. - Tillstånd för kaptenen vid kustartilleriet W alle

ni u s att vistas i Tyskalnd under tiden 16
/,-'/, innevaran

de år. 
18. N :r 86. - Vissa bestämmelser med anledning av genom 

nådigt beslut den 14 dennes meddelat tillstånd åt en neder
ländsk kommission att studera flottans gymnastikunder
visning. 

19. N :r 88. -Villkorligt bifall av frikallelse från krigstjänst
göring för vissa vid aktiebolaget Bofors-Gullspång anställ- ' 
da, marinen tillhörande värnpliktiga. 
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G. O. 1916. - V. 

19. N :r 89. - Dito fö r vissa vid Bergsunds mekaniska verk
stads aktiebolag anställda, marinen tillhörande värnplik
tiga. 

» N :r 90. - Dito dito. 
» N :r 91. - Avslag å anhållan om dito för en värnpliktig. 
» N :r 92. - Rättighet tillägges chef för torped-, min- och 

undervattensbåt beredskap att tilldela tillrättavisning åt 
underlydande personal. 

» N:r 93. - Sjökadetten n:r 1 Afeldt entledigas på därom 
gjord ansökan. 

21. N:r 94. - Vissa officerare upphöra att tjänstgöra vid 
marinens flygväsende . 
N :r 96. - Med bibehållande av innehava nde befattning 
ställes kaptenen ArnbBl·ger till chefens för marinstaben 
förfogande från och med den 25 dennes. 

» N :r 97. - Andrad fredstjänstgöring medgives för en värn
pliktig. 

>> N :r 99. - Tillfälligt ombyte av en extra läkare å Vax
holms fästning. 

» N :r 101. - Värnpliktige n :r F 158 224/05 Bökman inkallas 
till krigstjänstgöring vid Karlskrona station. 

» N :r 104. - Bifalles hemförlo'Vning från krigstjänstgöring 
för en värnpliktig. 

» N :r 105. - Tillstånd för löjtnanten Barkman att vistas i 
Tyskland under tiden " /,-'/, innevarande år. 

» N :r 106. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten N ordenhag 
att idka utrikes sjöfart under tiden "/, 1916-10

/, 1917. 
19. N :r 107. - Bifalles utrikes tjänstledighet för marinläka

ren av l:a gr. Nilson under tiden "{,-"{, innevarande år. 
22. N :r 108. - Ny maskinistklass anordnas icke förrän hösten 

1916 m . m. 
» N :r 110. - Legitimerad värnpliktig läkare må bestrida 

sjukvården å rustade fartyg med undantag av å 1:a klass 
pansarbåt, divisionschefsfartyg m. m. 

>> N:r 111. - Avslag å anhållan om avsked för korpralen 
vid 5 :e matroskompaniet n :r 217 Lindqvist. 

>> N :r 112. - Reservunderlöjtnanten A. O. Gustafsson hem
förlovas från och med den 15 nästkommande februari. 

25. N :r 115. - Kommendörkaptenerna av 2 :a gr. m. m. Lil
jencrantz och Starck ställas den förre till stationsbefäl
havarens i Karlskrona och den senare till stationsbefäl· 
havarens i Stockholm förfogande fö r att tjänstgöra vid 
årets inskrivningsförrättningar. 
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G. O. 1916. - VI. 

K :r 117. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Hägg 
och kaptenen Olsson ställas till chefens för marinstaben 
förfogande under tiden 26-30 dennes. 

N :r 118. - Vissa marinläkare i reserven beordras t ill 
biträden åt inskrivningsnämnder för sjömanshus inneva
rande år. 

N :r 119. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten Malmberg 
att idka ut r ikes sjöfart under tiden '/, 1916-'/, 1917. 

N :r 120. - Tillst ånd för värnpliktige läkaren n :r F 4.(, 

2/01 R esmark att vist as utrikes under tiden "/.--'/. inne
varande å r. 

N :r 121. - En av pansarbåten Thors ångslupar får såsom 
lån utlämnas till pansarbåten Dristigheten. 

N :r 123. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 124. - Bifalles tjänstledighet för en värnpliktig. 
N:r 125.- Villkorligt bifall av tjänstledighet för en värn 
pliktig. 
N :r 126. - Bifalles tjänstledighet för kaptenen i flottans 
reserv af Klercker under t~den " f,-"iz innevarande år. 
N :r 127. -Villkorligt bifall av tjänstledighet för en värn
pliktig. 
~:r 128. - Villkorligt bifall å anhållan om frikallelse 
från krigstjänst gör ing under år 1916 för tvenne vid Berg
sunds mek anisk a verkstad anställda, marinen tillhörande 
värnplikt iga. 
K :r 129. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N:r 130. - Villkorligt bifall av tjänstledighet för en värn
pliktig. 
N :r 131. - Bifalles tjän stledighet för konteramiralen m. m. 
Lagercrantz under tiden den 30- 31 dennes. 
N :r 132. - Kaptenen Aspenberg tjänstgör från och med 
den 1 nästkommande februari tillsvidare såsom adjutant 
vid sjökrigshögskolan. 
K :r 135. - Bifalles tjänstledighet för en värnpliktig. 
K :r 136. - Tillst ånd för förste marinläkaren i reserven 
Haglund att vi stas utrikes under tiden 5- 10 nästkom
mande februari. 
N :r 137. - Bifalles förlängd utrikes tjänstledighet för 
löjtnanten i rese rven Larlca under tiden "(,--"is inneva
rande år. 

G. O. 1916. - VII. 

Ja n. 28. N :r 138. - Villkorligt bifall å anhållan om frikallelse 
från krigstjänstgöring unde r år 1916 för vissa vid Axel 
Ljungströms fabriksaktiebolag i Stockholm anställda, ma
rinen tillhörande Yärnplikti ga. 

>> ,,. N :r 140. - Chefen för kustartill eriet må beordra en ho-
nom underlydande office r till sin stab för särskilt upp
drag. 

" » N:r 142. - Marinläkaren av 1:a gr. Boivie tjänstgör vid 
Stockholms station Yid mott agn ing av inryckande värn
pliktiga den 1 nä stkommande februari. 

>> K :r 143. - Tillstånd för reser vunderlöjtnanten Runst en 
att idka utrikes sjöfart f rån och med den 1 nästkommande 
februari till tiden för repetitionsöYningens början. 

>> >> K:r 144. - Ändrad inryckningstid till fredstjänstgöring 
för en värnpliktig. 

>> 29 .. K :r 145. - Villkorligt bifall av tjänstledighet för en värn-
pliktig. 

» K :r 146. - 11:ariningenjören av 2 :a gr. i reserven Pauli 
tjänstgör från och med den l nästkommande februari så
som fartygsingenjör å pansarbåten Niord. 
N :r 147. - Bifalles tjänstledighet för sjukdom för löjt· 
nanten Kaijser uneler 6 m ån ader. 

>> 31. N :r 148. - Kaptenen Olssons genom g. o. n:r 117/1916 
anbefallda kommendering i marinstaben må utsträckas 
till senast elen 8 nästkommande februari. 

>> >> N :r 149. - En maskinistunderofficer från Stockholms st a-
tion ställes till marinförvaltningens förfogande för att bi 
träda i övernk.and et av maskineriets insättning i sjömät
ningsfartyget Ejdern. 

Febr. 1. N :r 151. - Bifalles uppskov med krigstjänstgöring för en 
värnpliktig. 

>> N :r 152. - Tillstånd för marinläkaren av 2: a gr. Zadig 
att vistas ut rikes unde r två månader från och med den 
15 dennes. 

» >> N:r 153. - Anhållan h ån vä rnpliktige läkaren n:r F 324 
7/03 Leire att bliva ÖYc rflyttad t ill armen för anleder ingen 
åtgärd. 

>> 2. K :r 154. - Bifalles frik allelse fr ån kr igstjänstgörin g för 
en värnpliktig. 

>> N :r 155. - Avslag å anhållan om tjänstledighet för en 
värnpliktig. 

>> 1. N :r 156. - V i llkorligt bifall a v tjänstledighet för en värn-
pliktig. 
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G. O. 1916. - VIII. 

N: r 157.- Villk orl igt bifall av uppskov med krigstjänst
göring för marinen tillhörande vid Knislingc skofabrik 
anställda värnpliktiga. 
N :r 158. - Fastställelse av >> Tillägg till E:s:ercisreglement 
för folttan III, Torped (T E H) 1914, . e 
N :r 160. - Med bibehåll ande av innehavande befattnino
såsom kadettofficer tjänstgör löjtnanten Egerst röm t ill: 
vidare vid marinens flygväsendc. 
N :r 161. - »I\ ort framställning av språkljudens beteck
ning i svensk skrift» må användas vid und ervi sning i m~n
skapssk olorna vid ku st artilleriet. 
N :r 162. - Marinläkaren av 2:a gr. i reserven J"undahl 
placeras å Stockholms station. 
N :r 163. - Ombyte av en befälhavare å vedettbåt i Göte
borgsavdelningen m. m. 
N :r 168. - Villkorligt bifall av f rikallelse från krigstjänst
göring under inn evar ande år för vissa vid Bergsunds me
kaniska verkstadsakti ebolag anställda, marinen tilldelade 
värnpliktiga. 
N :r 170. - K ommcndering av officer are att närvar a vid 
inskri vningsnämndernas sammanträden inom vissa rull
föringsområdcn. 
N :r 171. - Kurser i gni stsignalering för torpedmatroser 
anordnas vid Karlskrona torpedberedskap m. m. 
N:r 173. - Avslag å anhåll an om utrikes tjänstledighet 
för kaptenen Dahlbeck. 
X :r 174. - Bifalles tjänstledighet för en värnpliktig. 
X:r 175. - Bifalles avsked för 2 :a k lass sjömannen vid 
1:a eldarekomp aniet n :r 542 J oh ansson. 
N:r 176. - Bifalles hemförlovning f rån krigst jänstgöring 
för on värnpliktig. 
N :r 177. - Bifalles tjänstledighet för en värnpliktig. 
N:r 178. - Anhållan om fö rlängd frikallelse från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig fö r anleder ingen åtgärd. 
N :r 179. - Avslag å anhåll an om hemförlovning fr ån 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 180. - Dito dito. 
N :r 181. - Bifalles frikallelse från krigstjänstgöring för 
en värnpliktig. 
N :r 182. - Fastställelse av ändring i g. o. 139/ll angående 
samlingsplatser för vissa värnpliktiga. 
N :r 183. - Bifall es hemförlov ning från krigstjänstgöring 
fö r underlöjtnanten i resorven Stiernström från och med 
den 1 nästkommande mars. 

G. O. 1916. - IX. 

Feb r. 9. K :r 184. - Villkorligt bifall av frikallelse från krigs-
t jänstgöring under innevarande år för vissa vid Bergsunds 
mekaniska verkst adsaktiebolag anställda, marinen tillhö
rande värnpliktiga. 

» N :r 185. - Bestämmelser angående värnpliktiga f. d. varvs
a rbetares vid flott ans varv repetitionsövning. 

» N :r l86 . - I n- och ut ryckningsdag för i g. o. n :r 185/1915 
omförmälda värnpliktiga f. d. varvsarbeta re. 

» N:r 187. - Avslag å an h ållan om hemförlovning fr ån 
krigstjänstgöring för en vä rnplikt ig. 

11. K :r 188. - Bestämmelser angående förbrukning av artil
leri- och h andvapensammun ition vid kustartilleriet innc
ya rancle år under de jämlikt gällande skolreglemente § 
72: 2 anordnade övningarnas vinterperiocl. 
K :r 189. - Tillfä lligt ombyte av sjukhusläkare å kirur
giska avdelningen av flottan s sjukhus vid Karlskron a 
station. 

» 10. N: r 190. - Bifalles utrikes tjänstledighet för reservunde r-
löjtnanten H acklou till och med elen 15 nästkommande 
juni. 

» 11. N :r 191. - Avslag å a n hållan om hemförlovning f rån 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

» » K :r 192. - Bifalles f rika llclsc f rån krigstjänstgöring tills
vidare för en värnpliktig. 

» 12. ); :r 193. - Ändring av lw nämning och klass för v iss~t 

flottans fartyg. 
» N :r 194. - Ändr ad tid för repetitionsövning för reserv

underlöj t nanten Palm. 
» 15. N :r 196. -Avslag å an h ållan om förflyttning till Stock-

holms station för en värnpliktig. 
>' » N :r 197. - Anhållan om lån av vissa specialer m. m. t ill 

bcvalmingsfartyget Skage rack åtgärdas av avdelningsche
fen för Göteborgsavdelningen. 

>> 16. N :r 198. - Mod bibehållande av innehavande befattni ng 
tjänstgör kaptenen G. E. R. Bra unerhielm såsom ledar e 
av vid Stockholms stations gniststation pågående gnist
kurs. 

» » N :r 199. - Ombyte av fartygsläkare å minfartyget Clas 
Fleming. 

» 17. K:r 201. - Sex mariningrnjörsrleYcr må under innrva-
rande år antagas. 

» N :r 202. - Avslag å anb åll an om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för rn värnpliktig. 



G. O. 1916. - X . 

Febr. t8. N :r 206. - Majoren m. m. Rönblom upphör med den 19 
dennes att stå ti ll chefens för sjöförsvarsdepartementet 
förfogande. 
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K :r 208. - Med ändring av förut utfärdade bestämmelser 
tilldelas ångfartyget Gunhild 3:e fartygsklassen. 
N:r 210. -Avslag å anhållan om att bliva överförd till 
stationstjänst för en värnpliktig. 
N :r 211. - Dito angående förflyttning till Stockholms 
station för en Yärnpliktig. 
K :r 212. - Avslag å an h ållan om h emförlovning från 
krigstjänstgöring samt tillstånd att idka utrikes sjöfart 
för reservunderlöjtnanten Köhlin. 
N :r 213. - Dito å anhållan om avsked för 1:a klass sjö
mannen vid 1:a eldarclwrnpaniet n:r 334 Höglund. 
N :r 214. - En värnpliktig inkallas för fullgörande av 
honom åliggande fredstjänstgöring vid marinens flygvä
sende fr ån och med elen 1 nästkommande mars. 
N :r 216. - Fa,stställclsc av ändringar i Reglemente för 
marinen, del II, § 1 jämte >>Bes ättningslistor för övnings
och skolbemannade fartyg>> (Bil. 1). 
K :r 217. - Fastställelse av ändring i >>l{eglementc för ut
bildning av flottans manskap (SR F) 1910>>. 
N :r 219. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 221. -- Fastställelse av ändringar i >>Skjutinstruktion 
för flottan (A S I) 1913>> . 
K :r 222. - överstelöjtnanten m. m. Widmark tjänstgör 
tillfälligt i chefens för kustartilleriet stab med bibehål
lande av innehavande befattning. 
N :r 224. - Tillstånd för reservunderlöjtnanten Josefson 
att idka utrikes sjöfart till den 1 mars 1917. 
N :r 225. - Dito för reservunderlöjtnanten Lindgren. 
N:r 226. - Avslag å an hållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring samt om tillstånd att idka utrikes sjö
fart för reservunderlöjtnanten H acldorf. 
N:r 228.- Fastställelse av ändring i g. o. n :r 93/1915. 
N :r 229. - Fastställelse av ändring i g. o. n :r 112/1915. 
N :r 231. - Bifalles frik allelse från krigstjänstgörin,g för 
en värnpliktig. 
N :r 232. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 233. - Dito dito. 
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G. O. 1916. - XI. 

N :r 235. - Fastställelse av ändring i »Reglemente för 
utbildning av flottans manskap (SR F) 1910». 
N: r 236. - Avslag :1 anhållan om hemförlo vning från 
krigstjänstgöring för en Yärnpliktig. 
N: r 237. - Dito dito. 
N:r 238. - Dito dito. 
N :r 239. - Dito el i to. 
K :r 240. - Dito dito. 
N:r 241. - Kommendörkaptenen av 1:a graden m. m. 
Lidbeck ställes till chefens för marinstaben förfogande 
för särskilt uppdra g från och med den 1 nästkommande 
mars. 
N: r 243.- E n ext ra läka re i Vaxholms fästning kommen
dc ras under tiden t - J.4 nästkommande mars. 
N: r 244. - Anhålla 11 från reservunderlöjtnanten Josefson 
att få f ull göra repetitionsövningen innevarande å r föran
leeler i n gen åtgärd. 
K:r :245. - Förlängt till stånd att vistas utrikes för reserv
umlerlö:i t nanten Ring-Johnsson. 
N:r :24G. - Bifalles hemförlovning från krigstjänstgöring 
för en 1·ärnpliktig. 
K :r 247. - Från och med elen G Hästkommande mars 
tjänstgör löjtn anten Elliot vid marinens flygväscnde. 
K :r 248. - Skjuskola vid k u sta rtiller1et innevarande år 
cH!Orclnas icke m. Hl. 

N: r 249. - Med bibehållande av .innehavande befattning 
ställes komnwmlörk aptenen av 1:a g raden m. m. Schneid
lcr till chde ns fö r marinstaben fö rfogande för särskilt 
uppclrug. 
N :t· 250. - Avslag å anhållan om h emförlovning från 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
K: r 251. - Bifall t:'s di to för en värnpliktig. 
N :r 2i):). - Vi~sa bPstämmdsc r angåPndc minor, som på 
g run rl n v g. o. n :r 1506/1915 tillvanttages. 
K:r 255. - Al'slrtg å anhållan om lwlllförlovning från 
krigstjänstgöring ·för en di.rnpliktig. 
N:r 256. - Dito dito dito. 
K:r 262.- Marinläkaren av 2:a graden reserven Bolm
stelit phlcet·a s å ILnlskrona station. 
K :r 263. - Förste nhHinintendcnten m. m. Lagerholm 
t :i ä nstgör såsom sbll i onsi ntenclent vid Stockholms station 
i stäJlct för för ste tnariuintendenten m. m. Ulff, vilken 
ställes ti ll stationsbefälhavarens i Stockholm förfogan de. 
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G. O. 1916. - XII. 

2. N :r 264. - Oberoende av givna föreskrifter må sJ~:olskjut

ningar med karbin, enligt vederbörande stationsbefälha
vares bstämmanclc, verkstrillas vid minbercclskap. 

>> N: r 265. - Andring av vissa formulär till förteckning 

)) 

)) 

3. 
6. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

8. 

10. 

11. 

)) 

över vä rnpliktiga. 
N:r 267. - Kaptenen i flottans rese rv m. m. Lewenhaupt 
ti llåtes icke att bära honom a v Uppsala läns J aktvårds
förening tilldelad guldmeda lj till militär uniform. 
R :r 268. - Bi f a llcs !j änstleclighct för konteramiralen m. 
m. LagC'rcrantz uneler tiden 5-6 dennes. 
K :r 269. - Kommendörkaptenen av 2 :n graden m. m. 

Ungcr beordras aHC'Sn till :Frankrike för att biträda vid 
utväljamlct av en för flottan lämpli g flygbåt. 
N :r 271. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring· för rcsc' rvunclerlöjtnantcn Köhlin. 
~: r 272. - Dito å anhå ll an om dito för en värnpliktig. 
N:r 273. - Marinl äkaren <lV 2:a graden Bergstrand tjänst
gör å Stockholms station i stället för marinläkaren av 
1: a graden Breide. 
N :r 275. - Vissa reservunderlöjtnanter beordras inställ a 
sig till tjänstgöring för genomgående av repetitionsöv
ning. 
N :r 276. - R esernmdcrlöjtnanten Åkerberg tjänstgör vid 
Karlskrona kustartilleriregemente uneler ticlen "/,-'"/" in
nevarande år. 
N:r 277. - Ma rinläkarstipencliaten i reserven Rietz tjänst
gör vid Vaxholms kustartilleriregemente under tiden "/,
""/, inneva r ande år. 
K :r 278. - Vissa bestämmelser angående ilandflutna mi
nors oskadliggörande från land. 

~:r 279. - Kaptcnc 11 C :son Schenström beordras inför
skaffa upplysningar 1·icl navigationsskolorna om elevernas 
värnpl iktsförh ållan de. 

~:r 281. - Bifalles hemförlovning från krigstjänstgöring 
för ~n v ä nJpliktig. 

N :r 28:3. - Hcservunderlöjtnanten K. G. Nilssons genom 
g. o. n :r 275/1916 au befallda tjänstgöring upphävs. 

X :r 284. - Ansökningar till i 1916 å rs stat upptagna o:lfi
cersbestä ll n inga r å >>Reser vstat för marinen>> skol a vara 
ingivn a senast elen 24 dennes. 

R :r 287. - Korvetten Saga ställes ti ll stationsbefälhava
rens i Karlskrona förfogande under erforderlig tid. 
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G. O. 1.916. - XIII. 

11. N :r 288. - Bifalles hemförlovning från krigstjänstgöring 
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13. 

15. 
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16. 
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18. 
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20. 
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21. 
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för en värnpliktig. 
N:r 289. - Avslag å anhållan om frikallelse från krigs
tjänstgö rin g för en Yärnpliktig. 
N :r 2!Jl. - MHjorcn n1. m. Rönblom och löjtnanten Lind
bob m ställes till chefens för marinstaben förfogande m. m. 
N:r 292.- Till stånd för reservlöjtnanten W estin att idka 
t1trikcs sjöfart uneler ticlen " (, 1916-"/, 1917. 
N:r 296. - 13ifallcs tjänstledighet för sj ukdom för kapten 
Elliot und~r ticlen " /,,--"/, innevarande år. 
N:r 297. - Avslag å anhållan om hemförlovning efter 
sJ u ta el fredstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 298. - Dito dito dito. 
~: r 300. - .Marinintendencn av 2:a graden Thörn tjänst
gör f rån och med rlC'n 1 nästkommande april såsom sekre
tera re hos vanschefen i Stockholm. 
N:r 301. - Frikall else beviljas icke för en värnpliktig. 
N :r 302. - Tillstå nd för reservunderlöjtnanten Stoltze att 
idb utrikC's sjöfa rt unclC'r ticlen '/, 1916-'/, 1917. 
N:r :~04. - Med bibehållande av innehavande befattning 
stä ll es löjtnante n ]iouvc ng· till chefens för sjökarteverket 
förfogande från och med den 20 dennes. 
K: r :305. - Om byte av vissa kadettof[icerarc vid sj ökrigs
skolan. 
N :r ::106. - Reser vunderlöjtnanten S-oncsson ställes till che
fens :för marinstaben förfogande från och med den 21 
dennes. 
K :r 307. - Uppsägning av vissa officerares landkommen-
deringar. 

N:r 308. - Andring Rv stationsplacering för vissa office
rare. 

N:r 310. - Kapte-nen K. Wester ställes till marinförvalt
ningens förfogande för en tid av högst 2 månader m. m. 

N: r 3H. - Marinläkaren 11v 1:a graden m. m. Lagerholm 
skall vid statsmedic i n ska anstalten i Stockholm idka stu
dier över den cpiclC'rniska hj ärnfebcrn enligt av marinöver
läka ren uppgjord p hm. 

N :r 312. - Tillstånd för marinläkaren av 1 :a g raden i 
reserven Prag att vistas utrikes under tiden " / .• -'/, inne
varande år. 

N:r 313. - Fastställelse av ritnin g till 28 cm. spränggr. 

M/16. 
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G. O. 1916. - XIV. 

N:r 3H. - Avslag f ör rcsc rvnnclcrlöjtnanton Wikström 
att få a vs l u La sin genom g. o. n :r 1475/1.5 a n befal lda tjänst
göring den j O nästkomm ando april. 
N:r 15. - Uppskov med krigstjänst görin g bifalles icke 
för en värnpliktig. 
N :r 316. - Avslag för C'n värnpliktig om hemförlovning 
från krigsj änstgöring. 
N:r 31.7. - Fartygsrustninga r utövo r av mobilisoringen 
bPting ack ru stninga r m.m. 
K: r 319. - I RMI § 23 omförmäld bdord ringskommiss ion 
sammantriidor elen 27 dennes. 
N :r 321.. - Tillstånd för rosE'rvlöj tnan ton Bergendahl att 
idka 11trikcs sjöfart unel e r ticlon ' /, 1916-"'/a 19l7. 
N:r 322. -- Resor vlöjtn a nten Skölcl cbrand hemförlovas 
med el en 31 dennes. 
N : r 323. - Kommenel ori ng av officE' ra re och civilmilitära 
tjänstemiin å genom g. o. n :r 31.7/1916 till rustning anbe
fallda Ea rtyg m . m. 
N :r 324 - F lygskola ~ no1·rlnas vid l\nrlskrona station 
från och rnerl rll'n 9 nh s tkommando maj under omkring 2 
månade r m. m. 
~:r 

och 
N :r 

325. - T\ omnwmlf'ri ng n v oHicora re i överstyrelsen 
å flotta n s sta t ione r. 
;32G. - Fast ställPl sc a v ämlri ngar i RM. II. 

N:r :327. - Förste marinintcnclcntc n m. m. Lage rholm 
t jänstgö r tills vidare i s.i öförsvarsrlq1a rtcrn entcts komman-
doPxperlil ion Iör avslnt<1ncl o av erhå llet upprlrag. 

» K :r 328. - Tifl pn för ge nom g . o. 360/191 5 och 701/1915 
utfänl :nlt' iH'shimrndser för boviljanrle av t jänstl edighot åt 
flotian s i Lrml 1jäns tgiirnnue porsomrl utsträckes ti ll den 
1. nä stkomm and e juli m. 1n. 

» 1\:r 32fl . - Ål'slag för on värnplikti g om h emförlovning 
fr ån kri gs Lj ii nstgöring. 

» ~:r 330. - Dito dito dito. 

» N:r i\:31. - Tillstånd för rnsc rvnml e rl öjtnmrtcn Salomons
son att irlka ntrikcs sjöfa r t till d<'n 1 januari 1917. 

N:r 8:12. - Dito för resC'r vuncle rl öjtn clnten Stenucld ti ll 
d en 1 m a r s ·t917. 

» N :r 333. - Di to för rese rvlöjtnanten :Mellin iil.l den 15 
m ars 1917. 

N:r 334. - Avslag för reservunderlöjtnanten Robcrtz om 
h emförl ovnin g . 

G. O. 1916. - XV. 

Mars 28. N:r 335. - Dito för reser \' uncl crlöjtnanten H. G. K An
dersson i fråg a om el i t o. 

» » K :r 336. - Di to di to dito. 
" » N :r :i37. - U tst rä ck t tillst ä nd at t vista s utrikes t ill den 
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1 nä stkommande juli för underlöj t nanten i rose n ·on Ring 
.] ohnson. 

3l. N: r 339. - Vi ssa office rare komm onde ras genomgå ut bild
nin g vid gc norrr g. o. n:r 317/1916 anordn ade y rkesskolor. 

» N :r 340. - Särskilrl <l bestämmelse r fö r utbildnin g a v kust
a r t ill eriets perso na l und er å r 1916. 

» K :r 34l. - :Ma rinl äk a rstiponcli aton i reservon ·w' ahlg rcn 
place ras å Karl skron a station. 

» N: r 342. - Reserv u n derlöjtnantens Sörons genom g. o. 

)) 

l. 

)) 

)) 

)) 

3. 

)) 

4. 

n: r 275/l916 an bef a llda kommonde ring upphävs. 
K : r 343. - Sjömät n in gsfartygon rustas m. m. 
K :r 345. - Kaptonen Yid kustarti lle ri et Ch ri sto nson och 
löjtnanten därstäcks Stagh skola uneler vissa tider å r l9l6 
t j än s tgöra vid positionsartillc)ri regementet. 
N:r 346. - Löjtnanten vid kustartille riet Dölling sk all un 
de r ticl on 15 juni- 12 augusti 1916 tjänstgöra vid torped
departementet i Karl skrona. 
K: r 347. - Eftf'r g od k ä n el lovf'ran s sk all sjömätningsfar
t yge t Ejdern föra s till S tackhol m s st ation .; fast stä llPlsc 
av besättningslista m. m. 
N:r 050. - l"ö rHin gt ti ll stånd till dPn 1 juni 1916 -Eö r marin 
läkartipondiatcn Svensson att vista s i ö st e rrike-Ungern 
för s tudio r i krigskirurgi. 
K:r 35l. - Dito ti ll dPn l au g usti 1916 för marinläkaron 
Ol sson att vista s i ViTion för mC'cli oin ska studi e r. 
K:r H05. - Kanonb åten Rota bes tyckas mod tv å 57 mm. 
kanon e r. 
1\ :r a58. - Minin genj ören Jobansson place ra s å Stock
hol nr s station och tjänstgör till sv ida rE' i m a r i nförvalt
nin gc n . 
K :r 360. - En u nrl c rofficer fr å n S tockholm s sta t i on tjänst 
gö r f rån och med rlcn 18 ap ril s:l som npphörrl s rnnn v id 
måldopåen å H å rsfjärden unel e r gen om g . o. 317/16 an
befa lldn y rkeskolor. 

3. N :r 36l. - Avslag å anh ållan om ilC'mförlovnin g fö r värn 
pliktige n :r 1083 30/14 y Pa ga nd e r. 

5. N :r 363. - Av undn år 1916 vid in skrivnin gsförrättning 
vid sjömanshus in skrivn a Yärnplikti ga skola vämpliktiga 
med viss sjötid tilld elas marinen i allmän tj änst. 
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G. O. 1916. - XVI. 

5. N :r 364 . - V issa unrler år 1916 inskrivna vä rnpliktiga 
skola tilldela s Jll a r i n en i kustartilleri t j änst och allmän 
tjänst. 
K :r 366. - Avslag å <m h ållan om f rikallelse från krigs
tjänstgöring för vii rnpl ildige n :r 147 233108 Nilsson. 

>> K :r 367. - D:o ä rl: o ovont u<"llt clppskov under sex må
nader för cl :o n:r 18 241/07 Björk. 

>> N :r 368. - Avslag <'l r<"se rvtmderlöjtnantPn Atterli.ngs an
hållan att bli va h elllförlovarl tlcn 15 apr il 1916. 
N :r 369. - Avsla g å rcse r vunckrlöj t nanten W ågströms 
anhållan om h cmförlov11 ing . 

6. K :r 370. - fl ostä llllllOlscr angå<" nrle utförandet och be
kantgörannct av mineringar. 

>> X :r 371. - Stationsingcnjör<"n m. m. Sparre ställes under 
erfo rderlig t irl. ti ll marinfö rvaltnin gens :förfogande för 
sä r skilt uppdrag. 

>> K :r :W4. - :Marinl}ik<~rrn av 1 :a g rad en Dahlman ställes 
uneler den 7 och 8 H]Hil till militärbefälha varens å Gott
lanå förfogand e f ö r visst uppdrag. 

>> K :r 375. - A vs la g å h emförlovnin g för värnpliktige n:r 
486 2106 H ansson. 

7. N :r 376. - D <" å p a ns<l r kry ssa rf'n Fylgia fö r närvarande 
inmönstrade sjökacldterna avpollettera s el en 18 april. 

>> ~ :r 377. - l3cs tiilnnwl se r angående t irl er för bcfii lsteckens 
h issandc och i nmön~t rin g av fartyg. t illdel ade 1916 års 
sjöm [ii.ni ngar; faststiill elsc aY bcsiittningsli stor m. m. 

>> N: r :379. - Löjtn~nt. rn a Flory och E ck erström skola för 
ut bildn ing till flygbåtförare genom gå flygskola vid 
La n d sk ron n. 
N: r 381. - J{o rnmenclcring av o:fficcrare till tjänstgöring 
vi d 1916 rtrs sjö mätningar. 

>> N: r 383. - Avsbg ä anh ållan on1 lwm fö rlovn in g eller 
tjänstlediglid för kr,qmtlcn vi d 2:a e ld arekompaniet n:r 

!\02 Almgrcn. 
>> N :r 384. - D :o om lwfridsc f rån pågåen de k rigstjänst

gö ring för vfirnpliktigc n :r 102:3 30/14 Bengtsson. 
>> N :r 385. - D :o om bef rie lse f rån cll<" r uppsk ov med på

gående k rigstjänstgö rin g för viirnpliktigc n:r 26 240/05 
N ordström. 

>> N:r 389. - D:o 0 111 hemförlovning för värnplikti ge n:r 
646 47/14 y Nilsso n. 

>> N :r 390. - Sergeanton Martin beviljas tjänstledi gh et un
der tiden 10 april-9 juni 1916. 
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G. O. 191G. - XVII. 

N :r 391 - Tillstånd fö r reservlöjtn anten Beckeman att 
resa t ill Amerika och tillbaka under en beräknad tid 
av 3 månader . 
N:r 392.- Va rvsch cf<'n i Stoekh olm bemyndigas att t ill 
h ögst e befälh aYarcn över kustflottan såsom lån under e r
forderlig tid utlämn a vissa ångslupar. 
K :r 393. - Tillstånd fö1· vä rnpliktige n:r 415 207/15 Theo
darsson att under ticlon 7- 28 april vistas utrikes. 
N :r 395. - FtJ ststälkl se <l l' ä ndring i >> Krigsövningsin 
st ruktion för m arinen>> . 
N:r 396. - "Yiarinläkaren av l:a g raden Boivie ingår i 
nämnd för kroppsumlcrsökning a,· s tuderanden Lunclholm, 
som u nder Yissa vi llkor m å antagas till kustartillcrikadett. 
~ :r 397.- Avslag ~t anh ålh1n om hemförlovning från på
gående krigstjlins tgöring fö r värnpliktige UO K n:r 134 
212/08 Ol sson. 
K: r 400. - Avslag å ansökan om avsked för 2 :a kl.. sjö
man vitl 2:a eldat'l'kolllpanie t n: r 82 Alkvist. 
.N :r 401. - D:o å a nh å llan om upp skov med krigstjänst 
gö rin g för värnpliktige n:r 408 41/15 Lundvall 
N: r 402. - Eon te ramiralen m. m. Lagerkran tz beviljas 
tjäns tledighet unel er till en :14·-16 april 1916. 
N: r 403. - Avslag å Hn h åll an f rån löjtnanten Granström 
om t j äns tledigh et und er ticlen 15-19 april 1916. 
N: r 405.- A :1916 å rs skeppsgosseavdelning komm enderade 
ofiicl'rarc och uml crofri ecra rc befrias från att ombord med
föra paradddikt. 
K:r 406. - R esenunde rl öj tn anten IJ. G. K. Anderssons 
rcpctition sö ,·ni ng a 1•slutas . 

N :r 407. - TCtp te nr'n dc Broen och kaptenen i r eser ven 
::\Llgnusso11 tillåtas Cln uttaga spa nskt onlenstcchm. 

.\i :r 409. - Uhdcn Jör kuste~rlillt" riet medgives <ttt under 
en månntls tid kmnnH'llllcra en underofficer vid ku startille
riet till tjänstgöring vid Karlskrona varv. 

K : r 412. - RomHIPmleri ng >H ofl'i cC' rare och marinläkare 
att utgöra nänmcl för att cl cll 29 ju ni 1916 förrätt a kropps
uncle rsökni ng å i nträd cssö kHndc t ill sjökrigsskolan. 

:\:r 41:3. - Mnrinläkars tipencliaton Scteclen tjänstgör i 
Få rösuncls fästni11g unele r juni m å nad 1916. 

.1\ :r 414. - Förste tnar in intclldcntcn m. m. Lage rholm av
gå r från och m ed den 18 ap ril 1916 f rån anbefalld tjänst 
gö ri ng 'i Sjöförsvarsdrparte1n cntcts kommandoexpedition. 
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G. O. 1916. - XVIII. 

N :r 414 ' /,. - Kaptenen vid kustartilleriet Burman bevil
jas villkol'ligt tillstånd att under semester i maj månad 
1916 vistas i Tyskland och Österrike. 
N :r 415. - Bifall till Einar Görlings an h ållan om hem
förlovnin g för värnplikti ge korpralen n:r 460 12/10 Pers
son. 
N :r 416. - Reservunderlöjtnanten Svederus skall under 
ticlen 25 apri l-30 september 1916 tjänstgöra vid Vaxholms 
kustartill e ri regemente. 
N :r 418. - Avslag å anhållan om uppskov med krigstjänst
göring för värnplikti ge n: r 364 67/15 Bod in. 
N :r 419. - Kaptenen i flotans reserv Magnusson t illåtes 
att und e r tjänstledighet vistas i Preussen. 
N :r 421. - Kom'mendantcn i Vaxholms fästning medgives 
beonlra fästni ngsintende nten i nämnda fästning och en 
officPr ur kommcnclm1tstaben att unel e r högst 5 dagar i 
april månad 1916 för sä rskilt upp d r ag uppehålla sig i 
Stockholm. 
N :r 422. - Avslag å anhållan om uppskov med krigstjänst
göring för värnpliktige n :r 241 67/15 Molin. 
N:r 423. - Villkorligt b ifall å anhållan om hemförlovning 
från f reclstjänstgöri11g för värnpliktige n:r 93 202/15 ä 

Ericson. 
N :r 424. - Avslag å anhållan om avsked för korpralen 
vid 1. eldarekompaniet n:r 421 Andrcasson. 
N :r 426. - Instruktion för avdelningschefen för skepps
gosseav el eJ ni ngen. 
N :r 427. - Advokatfi sk alen Levertin beviljas utrikes tjänst
lecligllf't för hälsans 1•årchmcle unele r maj månad 1916. 
N:r 428. - Medgivande att fyra man av fy rskeppet ölands
revs bc,sättnin g må under viss tid erhåll a undervisning i 
clag- ocl1 ll >lttsignn lc rin g \·id Stockholm s s tations exe rcis
skola. 
K: r 432. - Chefen fö r Karl skrona kustartilleriregemente 
medgi V(' S att korn menelera en o-fficer att verkställa för
mönstrin g med fö r n' g<' mentds övningar år 1916 förhyrda 
hästar. 
N :r 433. - Avslag å rcse rvunderlöj tnanten Atterlings an
hållan om h emfödovn i ng. 
N :1· 434. - Avslag å an håll an om avsked för korpralen vid 
5 :e matroskompaniet n: r 392 Pehrsson. 
N:r 435. - D:o om uppskov med kri g·stjänstgöring för 
värnpliktige n: r 232 65/15 Pettersson. 

G. O. 1916. - XIX. 

N:r 436. - D:o om uppskov med d :o för värnpliktige n:r 
408 41/15 LundvalL 
N :r 437. - Entledigande av fem sjökaeletter från marinens 
kadettkår. 
N :r 438. - Löjtnanten i flottans I'Cserv av Sillen placeras 
å Stockholms station och tjänstgör från och med den 1 
maj 1916 i marinstaben. 
N :r 439. - Kaptenen i kustartilleriets reserv Saloman be
viljas villkorligt tillstånd att under tiden 30 april-15 maj 
1916 vistas i Tyskland och N ederlände rna. 
N :r 440. - Ansökningar till officersbeställningar å 1916 
års reservstat för marinen skola vara ingivna senast den 
l juni 1916. 
N:r 441.- Nya >>Bestämmelser rörande uniform m. m. för 
mariningenjörsaspiranter och mariningenjörselever». 
N :r 442. - Konstituerade underlöjtnanten Sundsteclt upp 
säges från sin anställning vid marinens flygväsende. 
N :r 443. - Fastställelse av ny >> Instruktion för inkallelse 
och samling av flottans (marinens) till beväringen hö
rand e vämpliktiga>>. 
N :r 444. - Villkorligt bifall t ill ansökan om befrielse 
från krigstjänstgö ring under å r 1916 för värnp liktige n :r 
126 207/08 Andersson. 
N :r 446. - Med utläggningen av fyrskeppet Kopparste
narna skall tillsvidare anstå. 
N :r 447. - Marinläkarstipencliaten i flottans rese rv Renek 
placeras å Karlskrona station. 
J'\ :r 449. - Avslag å anhåll an om befrielse f rån pågående 
krigstj änstgörin8' för värnpliktige n :r 592 29/14 y An
dersson. 
N :r 450. - Resolution å anhåll an från vattenfallsstyrelsen 
om bc·frielse från kr igstjänstgöring för värnpliktige n:r 
1172 45/14 ä Löfquist. 
N :r 451. - Eri c Mjöberg beviljas tillstånd Att vid lämp
ligt tillfälle medfölja under en kortare flygning med 
någon av marin ens flygbåtar. 
]'\:r 452. - Bestämmelser angående anordnande av bogse
ring och segelfartyg förbi Falsterbo. 
N:r 454. - MArinin tendenten a'V 2 :a gr. Ofwerbe rg tjänst
gör, med bibehållande av innehavande befattning, från 
och med den 3 maj 1916 i marinförva ltningen. 
N :r 455. - Bestämmelser angående från marinens kadett
kår år 1916 entledigade sjökadetters värnpliktsförhållanden. 
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G. O. 1916. - XX. 

2. N :r 456. - V cdcttbåt0n n :r 17 stä !l es unrler v tss t id ti ll 
stationsbel'älhant rens i ·lCtrls,krona förfoganclP för be re
dande' a1· ti llf älle till prakt iska Öl'ning<tr i ll <l vignt ion för 
eleverna i underoffict' rsskolans i Karlskrona styrmans
kla ss. 

» K :r 457. - Bifalles UlJlJskov mrrl kri gst jfinstgö rin g ti ll den 
lO septcn1bN 1916 fö r en värnpliktig. 

3. 1f:r 458. - I<ommenclö rk aptcnen nv 2:n gr. m. m. T c'lan
de r tjänstgö r från och lllf'rl elen 5 lll <lj 1916 i sjöb rte
H'rket för särskilt uppd ra g . 

» )l :r 459. - E ftP r ve rkställd karlskrivning höst en 1916 ti ]] . 
elda s 6 JLallLllgivna sl' L'pp sgossa r Storkholms sta t ion. 

5. ~ :r 462. - Högsl0 bdrilhnvaren ÖvN ku stflottan mecl
gin's lworrlra c'n honom nnclrrlyrhln ck office r att uneler 
viss tid 1'istc1s i Gij (C' boq:r för att tngn kännedom om 
1·issa anonlningnr å p a nsn rb i\1.e n Sve ri ge . 

6. K :r 46,1. - Faststälklsl' nv mmkllfärg :1 uniformsprrsccl
lar av mörblått kläd e vicl IL ya nsk nffn in g för sjökaeletter 
m. fl. 
N :r 465. - l1ifall å <lll h å llan från k onno rn clörkaptl'n en nv 
1: a gr. m. m. Posse om tillstånd :för hHn s son K. Posse 
att såson1 pa ssHgC'rare på C'gPn bPkos tn arl medfölja kanon
båten S1·r nsksuncl uncl r r l1ögst sex veck or somm a re n 1fJlG. 

8. ?\':r 466 . - Knptcnen Elliot bPvilja s förlängel tjänstledig
het til l rkn 1 juni 1916. 

9. K :r 468. - l<apten0n 0\ sso n.stä lles undrr tidrn 10--.1:3 maj 
1916 til l Lll<Hinförvaltn in gens förfo ga nd e för särskilt upp
drag å ]\ arlskronn station. 
K :r 469. - Ulwf<'ns fö r \'nxholms ku stn rtill e rirrgcmrntc 
anbällcln o·m förstärkning nv läka rekrafterna virl rege
mpntl't från och m ed elen 1 maj 1916 föranleder ick e ti ll 
n ågon å tgä r el. 

11 r\ :r 470. - Sjö- oc h kusla r ti lle r ikaelcttc rn as utbildning i 
sjömät ni ng år 1916 sb1 11 äga rum gr mensmnt . 
:K :r 471. - Vn rvsclwfrn i Storkholm må till högstr hdäl
hin:Hcns Öl'r•r ku stflotta n födogandr stä lla vissa pctn sa t·
båtsån gslup a r m . m. 

» N :r 472. - Bifalles friknlldse fr ån krigstjänstgöring fö r 
en värnpliktig. 

,, :K :r 473. - }farindirektörPn av l: a gr. m . m. Fallonan 
ställes från och med el en 15 mnj 1916 unde r erfo rderlig 
tid till marinförvaJningens förfogand e för sär skilt upp
drag. 
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G. O. 1916. - XXI. 

11. N: r 474. - Avslag å värnpliktige korpralen vid 5:e matr. 
komp. n:r 110 Håkanssons an h ållan om bemförl ovning i 
juni 1916. 

12. N :r 476. - A1·shtg å anhållan om befrielse f r ån vidare 
inställPlsr t ill krigstjänstgöring för en vä rnpliktig. 

,, N :r 477. - D :o :1 anhållan om uppskov med krigstjänst
göring för en d :o. 

, K :r 478. - R c'St'r\'L illd c rlöjtn nntrn Dladh bevilja s tillstånd 
att idka utrikes sjöfa rt u n eler ticl en 2 mars 1916-ill de
cem ber 1918 

, 1\: r 479. - Resenund erlöjtn anten Uersing beviljas cl:o 
unel er ett år f rån och med elen 1 april 1916. 
:K :1· 480. - E n vä rnplik tigs anhållan om befrielse f rån 
inställelsP vid cventuPll mobilise ring pfter fullgjord freds
tjÄnstgöring fö ran leder icke t ill någon åtgärd. 

13. N :r 481. - Avslag å an h å lla n om uppskov med k rigs
tjä nstgö ring fö r C'n vä rnpl iktig. 

15. ;;; :r 482. - Föreskrifter angående värnpliktiga f . el. s jö
kad etter s sjötjänstgöring år 1.916. 

» N :r 483.- Genom g. o. n :r 1408/15 anbefallda praktiska 
prov för flygb å l fönue sk ola ti ll svidare gälla. 

» X :r 484. - Rifall til l sjörull fö rin gsbefälhavare ns i Ma lm ö 
anhållan att få insk ri va sjönHlllnt'n K. H allström t ill ma 
rin en i allmän tjänst. 

16. ·N : r 485 . - En officer vid flotta n ti llhörande nMrinsta ben 
och <'Il officc·r v id kustartilleriet sko la deltaga i IV. arme
fö rdP iningen Hiltö1·ning unde r tidPn 3-7 september 1916. 

» X :r 486. - U ndC'rlöjtna n ten i flottans r ese rv Engwall 
tjänstgör från och med clPn 22 mnj 1916 i marinstaben. 
:K :r 488. 1\omnwiHlöL·rn D ahl gren beviljas ti ll stå nd att un
der se mC'stcr '"/,.-"'/' 1916 vistas i N or ge. 

17. K: r 489. - Rl' st~ r vu ndcrlöjtnantcrna Aber g och J. E. J o
ha nsso n skol a i\ r 191.6 fullgöra repet itionsövning å kust
flo ttet n. 
N : r 490. - Avshtg å reservlöjtnanten P ehrsso ns anhållan 
ont tjän stlccliglw t un <lc r ett å r från och med elen '/, 1916. 

» X :r 491. - Al·s i<tg· i\ rt'Sl' r'\'UndN iöjtn<lfltr' n Köhlins anh ftl 
lc~n om hPmförl o1·ning fd\n p:'tg:'u• n1k krigst jänstgöring. 

» ;\ :r 49~ . - D: o {t rc'snnm<krlöjtnanl c· n I\ öhlin s anhållan 
ntt irlka ut rik l's sjiifart un<h'l" C'tt å r f r. o. m. dt'n 1 juni 191ö. 
): :r 493. - D: o :1 rescr vumlerlöjtnantcn Åkerlunds anh ål
l an om hcmfödol·ning den 11 juni 1916. 

,, N:r 494.- D: o å anhållan om uppskov med krigstjänst
gö r ing för en vä rnpli ktig. 



Maj 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1916. - XXII. 

17. K:r 495. - Marinläkaren av 2 :a g r. i flottans reserv 

Rosengren tjänstgör under juni 1916 som k å rl äkare vid 

Alvsborgs kustartillerikår. 
18. N :r 497. - Marinläkaren av 1: a g r. Widstrand beviljas 

tjänstledighet und er t iden " /,-"/, 1916. 

)) 

)) 

)) 

19. 

20. 

Hl. 

22. 

23. 

)) 

N :r 498. - ö ve rs telöjtnanten Edström bevi lj as el :o uneler 

ticlen 2-25 juni 1916. 
N:r 499.- Avs lag å anh åll a n om befrielse f rån eventuellt 

uppsk ov med krigstjänstgö ring för en värnplikt ig. 

N :r 500. - R esolution å a nsökningar· från vissa industri

ella verk samt insti tutione r om befri else från krigstjänst 

göring för i clt>ssas tjänst a nstä llda . marinen ti ll d-c lade vä rn 

pliktiga. 
N :r 502. - Avslag om bef rielse fr ån krigstjänstgöring för 

en värnpliktig. 
N :r 503. - Dito om uppskov med dito för dito . 

N :r 504. - Bifal l t ill chefPils för Karlskron a kustar t illeri

regemente anhållan om kommendering av maskinister 

från Karlskrona station till tjänstgöring vid regementet 

uneler tiden "'/,-"/. 1916. 
N :r 506. - Konteramiralen m. m. Lagercrantz bevilj as 

tjänstl edi ghet under t iden 21-28 juli 1916. 

N:r 507. - Inspektion av Göteborgsavdelningen skall av 

inspektören av flottan s övningar t ill sjöss förrättas med 
börj an den 24 maj. 
N :r 508. - Reservund erlöjtn anten Bergström bevil jas till

stånd att under tiden '/, 1916-'1
/, 1917 idka u t rikes sjöfart. 

N:r 509. - Avslag å anhålla n om uppskov ett h alvt år med 

krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 510. - Komm endörkaptenen av i: a gr. i flottans re

se rv m. rm. Gylden hemförlovas från och med den 23 maj. 

N :r 511. - Marinläkaren a'V 1: a gr. i marinen Elander 

tjänstgör vid Vaxholms kust~. rtillcri regemente un eler t iclen 
1

/ ,-"/, 1916. 
N :r 513. - Avslag å anhåll a n om uppskov med t jänstgö
ring fö r en vä rnpliktig. 
N: r 514. - Resolution å anhållan om befri else från krigs
tjänstgöring för en cl: o. 
N :r 515. - Avslag å d :o fö r en d:o. 
N :r 516. - Bifalles uppskov från krigstjänstgiiri ng under 
tre veckor för en cl :o. 
N:r 517. - Ma riningenj örsaspiranterna i 2:a årskursen 

skola under tiden 13
/ .-'"/, 1916 genomgå föresk rive n ut

bildnin g vid fl otta ns va rv i K arl skrona 
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G. O. 1916. - XXIII. 

:23. ::l :r 518.- Avslag å anhållan om befrielse f rån event uellt 

uppsk ov med krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

)) 

24. 

)) 

)) 

25 . 

)) 

)) 

27. 

26. 

:27 . 

)) 

)) 

29. 

)) 

)) 

::l :r 519. - .Löjtnanten M uh l beviljas utrikes t jänstledig

het under tiden 1- 10 juni 1916. 
N :r 520 b). - Avslag om uppskov med krigstjänstgö ring 

för en värnpliktig. 
N:r 521.- Vissa marinläkare till åtas bära Preussiska och 

Ostc rr.ik iska hederstecken. 
N : r 522. - Förre kustartillerikadetten, värnpliktige n :r 

1668 45/13 Wigert inkall as för fullgörandet av värnplikts

tjänstgöring. 
N :r 523. - Bifa ll es uppskov från krigstjäntsgöring intill 

den 10 juli 1916 för en värnpliktig. 
N:r 524.- D :o under år 1916 för en d :o. 
N :r 525. - Bestämmelser angående antagning år 1916 

av marinintendentseleve r och marinintendentsaspiranter. 

::\ :r 5:26 . - Avslag å vä nrpliktige konstituerade UCJJ\' 161 

227/08 Holmgrens anhållan om befrielse från vidare mo

bilisering. 
N:r 527. - D: o å anhå ll an om uppskov med kri gstjänst

göring för en värnpliktig. 
N :r 528. - D :o om d: o för en d:o. 
N :r 530. - Kommendörkaptenen av 2 :a gr. m. m. Thur

elin HL fl. t j änstgöra vid an tagning av mariningen jörs

eleve r å r 1916. 
l\ :r 531. - Artillcr·iingcnjören vid mariningenjörkåren 

Grcy placera s å Stockholms station och t jänstgör i marin

förvaltningen . 
N :r 532. - R ese rvunderlöjtnanten Fogelström påbörjar re

petitionsövnin g den 1 juni 1916. 
K:r 533. - Avslag å anh ållan om uppsk ov med vä rnplikts

t j änstgö rin g för en värnpliktig. 
N:r 534. - Avslag å anh ållan om uppskov med vä rn plikts

tjänstgöring fö r en värnpliktig. 
K: r 535. - D :o om frikallel se från fortsatt fullgörande 

av krigstjänstgöring fö r en d :o. 
N :r 536. - Avslag å anhåll an om uppskov med krigs

tjänstgörin g för en vä rnplikti g. 
N :r 537. - Bifa lles h emförlovning från pågående krigs

t jänstgö rin g för en d :o. 
K :r 538. - 'Bifalles uppskov med krigstjänstgöring fö r 

en d:o. 
X :r 539. - Bifalles frikallelse fr ån anbefalld krigstjänst-

för en d:o. 
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80. N :r 541.. - F'astställf'l sc U\' ändring i >>Artill e rircg lemente 

för kustartilkrict. del A. Ge1nensamma fö reskri ften>. 

>> N :r 542. - KaptonPn Yi d kusta rtilleri et Wallenius bevil

jas ti ll ståncl att unel er ticlen ''/,-"1, 1916 vistas i K ordame

rikas Förenta Stater. 

31. N :r 544.- Marinläkaren av 2:a g r. i flotta ns reserv 

Koren n sk a ll unel e r ticl en 7-30 juni 1916 uppehålla ma

rinläka ren a\· l: a g r. Asplunds tj ä nstebefattningar i ma

ri növc rläk:Hens expedit ion och såso m läkare vid sjökrigs

skolan 
>> N :r 545. - Kaptenen vid ku sta rt ille riet Brogren beviljas 

till stånd att uneler semester v istas i England och eve ntu

ellt Frankrike. 

2. 

)) 

3. 

)) 

N:r 546. - Marinintendenten av 2:a gr. i flott a ns rese rv 

Låftman bevil j as til lst å nd att unel e r ticlen 4-8 juni 1911\ 

'V i sta s i Tys kl a n d. 

X: 1· 547. -- Bifalll's fr i kalle lsp f rån instä llel se till kl·igs

tjänstgöring fö r c'n \'ä mpliktig. 

K: r 550. -Kaptenen Elliot nvgå r från ge nom g. o. n:r 

421/15 an bcfa lid a kommo ncle ri ng och kommendera s f r ån 

och 'ill c' rl den 1 juni å K a rlskrona sta tion fö r ÖYI' ig tjänst-

görj ng. 

N :r 548. - Kapten en Mod in tjänstgör från och med elen 

b JUlll 1 ma ri nförvaltningen fö r sä rskilt uppdrag. 

K :r 551. - Anlag å konstituerade' k orpralen n:r 1264 

28/15 Björks anh å ll ,m om befridse fr~1n vidare krigstjänst

gö ring. 
K :r 552. - Dito il unh å llan om uppskov med inka ll e lse 

ti ll krigstj än s tgö rin g för en vä rnpl ikt-ig, 

N :r 55g. - Löjtn <lnten Lindst röm \)('vilja s utrikes tjänst

lf'diglwt umkr ticlen 16-30 juni 1916. 

N: r 554. - Kaph'ncn i flottans rese rv af Kl e rd;:e r be

vil j as t jänstlediglwt undt' r •tid0n 3-l'O juni 191.6. 

K:r 555.- Chefen för ma rin staben inspekterar f lygskolan 

med bö rj an den 15 juni . 

K:r 556. - TiLl stånd fö r tre ynglinga r att unrl e r :2 mi\

n8rler sommar<'ll 1916 på egen belwstnad rncdfö ljn sjök a rte

ve rkets f a r tyg. 

N:r 557.- R0so lution å a nhållan om bef rielse från krigs

tjänstgöring för en vä rnpliktig. 

6. N:r 558. - Avsla g å dito från dito för en dito. 

N:r 559. - Tillstånd för marinläka ren av 2:a gr . Lunda hl 

att unrler tirlPn "'f,-" i, 1916 vistas i Norge. 
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G. O. 1916.- XXV . 

5. N:r 560.- Tillstånd för ynglin gen T . C. Ulff att på egen 

bekostnad mrclföl j a kanonbåten Svensksund unde r fem vec

kor sommaren 1916. 
K: r 561. - Dito för ? nglingen Nil s Ståhl e att uneler högst 

2 månader som ma ren 1916 medfölj a pansarbåten Man li g

heten som passage ra re. 
7. K :r 513:2. - lkstä mrnelser angående inka ll ande till freds

tjänstgöring av vissa frivilliga motorbåtsflotti ljc r. 

N: r 563. - AYsbg å anhållan om hemförlovning för en 

1·ärnpliktig. 
K:r 564. - Rese rvu nde rlöjtnanten Åke rlund beviljas tjänst

lecl iglwt unrler t iden 16-30 juni 1916. 

N :r 565.- Avslag å korpral en n:r 497 12/15 Ni lssons a n

håll an om hemförlovning. 
8. N : r 566. - J( om mend ering a v und e rofficerare f rån kust

a rtilleri ets minavddning ti ll ordinar ie tjän,stgöring å flot

tans ya rv i Stoekh olm upphör med utgången av septem

ber 1916 
N :r 567. - Kanonbåten Disa s besättningsli sta ökas med 

en sjukvårdskonstapc l, i och för tjänstgöri ng v.id sjukstu

ga n å .M:äsga m. 
>> ~:r 568. - K apte ne n vid ku startill<'riet Brogren bev ilj as 

r,illstf1nd >ltt under semeste r \"is tas utrikes . 

)) 

N: r 569. - Bi f a lies uppskov under sex veckor ·med kr igs

tjänstgö ring fö r f'll värnpliktig. 

N :r 570. - Bifa ll ti ll a nhåll a n om uppskov med krigs

tjänstgering fö r e n värnplikt; g. 
1\: r 571.- l{psolution ii a nhå llan fr å n akticbolag·et Hörby 

elektri citet sve rk om ändrin g av t id för inställelse till 

Lrigstjänstgöring för tvenne värnpli"rctiga. 

N :r 572. -- A vs lag å an hållan om befr ielse f rän krigs

tjänstgöring ti ll 1916 å rs slut för en värnplikt ig. 

9. N :r 573. - Marinläkaren av 2:a g r. Bergstrand tjänstgö r 

vid antagning av k usta rtillerikadetter å r 1916. 

N :r 576. - Avslag å a nhållan om tjän stledig het uncl0r 

ticl en " /,-'0
/ ,,, 1916 för hå värn pliktiga. 

13. N :r 577. - Tid fö r genom g. o. n :r 562i16 anbefalld inkal

lelse ·av personal av Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj, 

so m ä r ställd uncll'r bdäl av kommend anten i Vaxholms 

fästnin g. 
N :r 578. - Avslag å an h åll an om uppskov med krigstjänst-

gö 1·ing för e n värnpliktig. 

,, K :r 579.- Dito om dito för en dito. 
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G O. 1916. - XXVI. 

N :r 580. - Resenundorlöjtn3nten Hacklon beviljas till
&tånd att idka utrikes sjöfart und e r tiden "/,-''/, 1916. 
N:r 581 - Bifall es hemförloming från pågående krigs
tjänstgöring för on värnp liktig. 
N :r 585. - Avslag å anhål lan från konstituerade under
office rskorpralen n :r 13 209/07 Stehn om hemförlovn ing i 
bö rjan av ju li 191.6. 
~: r 586. - Dito om befrielse från anbefalld krig&t jänst-
göring för on värnpliktig. 
N :r 587. - Bifall till reservlöjtnanten Eeckomans anhål
lan att r esa till Amerika och tillbaka under en beräknad 
tid av tre månader, räknat frän den 9 juni 1916. 
N :r 588.- Resolution å Yärnpliktige n:r 227 45/14 ä Ca rl
stcdts an h ållan om uppsl<ov mod återstoden av honom ålig
gande f rodstjänstgöring. 
N :r 589. - Rese rvund erlöjtnanten H . G. K. Andersson 
hemförlovas den 30 juni; reservunderlöjtnanten Ryhr in
kallas till tjänstgöring den 1 juli. 
N :r 590. - Oversten vid ku staTtilleriet \V r angel bevil jas 
tjänstledighet uneler juli 1916. 
N :r 592 - KRptonen i reserven m. m . Magnusson h emför
lons cl~n 1.8 juni ; kaptonen Olsson t jänstgö r fTån och med 
elen 19 juni i marinförv altningen. 
N :r 593. - Mariningenjören a,· l: a gr. m. m. Akermark 
t ]'änstnör för visst ändamål från och med elen 1"6 juni vid . o 
Stockholms stations exc rcisskola. 
N :r 594. - Avslag å chefen s för Vaxholms kustnrtillerire
genwnte anhållan att en stö tTe vedettbåt eller torpedbåt 
måtte under viss tid ställa s till regem entets förfogande. 
N :r 595. - Med ändring av g_ o. n :r 317/16 skola marin
ingenjörseleveTna i j :a årskursen embarke ra å p ansarbå
te~n Dristigheten den 25 juni. 
N :r 597. - Bestä mmolser angående karlskrivning av 3:e 
å rsk ursens skeppsg,ossar sommaren 1916 m. m. 
K :r 598. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 599. - Sjökommcnclering av värnpliktiga läkare. 
K:r 6·05 -Avslag ä anhåll an om hemförlovning efte r slu
tad fredstjänstgöring för en värnpliktig. 
N:r 607.- Genom g. o. n:r 324/16 anordnad flygskola av-
sluta s elen 1.5 juli. 
N:r 609. - Avslag å anhållan om befrielse från Yidare 
värnpliktstjänstgörin g för en värnpliktig. 

G. O. 1.91.6. - XXVII. 

Juni 19. N:r 61.0. - Dito om uppskov med krigstjänstgöring för 
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en dito. 

N :r 611. - Dito om hemförlovning för en dito. 
N :r 612. - Kaptenen i reserven m. m. Magnusson beviljas 
tillstånd att vistas i Tyskland under ticlen "/,-'/, 1.916. 
N :r 613. - Bifalles tjänstledighet under tiden 1-14 juli 
1916 för en värnpliktig. 
N :r 614. - Tillstånd för t vå ynglingar att på egen be
kostn ad medfölja sjökarteverkets fartyg sommaren 1916. 
N :r 615. - Medgives utst r äckning av tiden för beviljande 
av tjänstledighet åt flottans i land tjänstgörande perso
nal m. m 
K :r 616. - Utseende av nämnd för prövande av sökandes 
lämplighet att erh ålla lärarbefattning vid sjökrigshög
skolan. 
N :r 617. - Befordringskommissionen sammanträder den 28 
juni 1916. 
K :r 618. - Reservunderlöjtnanten Ehrenpohl tjänstgör ä 
pansarbåten Tapperheten från och med den 1 juli i stället 
för reservunderlöjtnanten Wöhler, som hemförlovas. 
N :r 61.9. - I g. o. n :r 360/16 omförmäld underofficer må 
kvarstä ä Disa uneler viss tid. 
N :r 620. - Bifalles uppskov med anbefalld krigstjänst
görin g t ill den 31 december 1.91.6 för en värnpliktig. 
N :r 621. - Reservunderlöjtnanten Wöhler beviljas ett års 
tjänstledighet för utrikes sjöfart från och med den 1 juli 
1.916. 
N :r 622. - Underlöjtn anten i reserven W inström tjänstgör 
å pansarbåten Dri stigheten f rän och med den 1 juli i stäl
let för reservunderlöjtnanten Littorin, som hemfö rlovas. 
N :r 624. - Avslag å Prins Wilhelms anh ållan att till 
uniform få bära honom av Svenska Jägadörbundet över
lämnat hedersmärke. 
N :r 625. - Vice amiralen i reserven Olsen tillåtes bära 
tysk medalj. 
N :r 626. - Bifall till reservunderlöjtnanten Littorins an
hållan om hemförlovning den 30 juni. 
N:r 627. - Reservunderlöjtnanten Nordin beviljas ett års 
utrikes tjänstledighet från och med den l juli 1.91.6. 
N :r 628. - Marinintendenten av 2:a gr. i reserven Låft
man beviljas tjänstledighet fö r h älsans vårdande uneler 
tiden '"/,-"/, 1916. 
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N :r 629. - A Y slag å anhållan om 14 dagars ytterligare 
permission för en värnpliktig. 
N :r 630 - Resolution å anhållan om befrielse från anbe
falld k;igstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 632. - Avslag å löjtnanten vid kustartilleriet Gyllen
creutz' anhållan att bliva kommenderad som elev vid högre 
artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan år 1916. 

N :r 633. - Skeppsgessen Sand tilldelas efter vm·kställd 
karlskrivning Stockholms station. 
N :r 634. - Förste marinintendenten m. m. Lagerholm och 
marinintendenten av 1 :a gr. m. m. Thörn ställes till marin
förvaltningens förfogande under viss tid. 
N :r 635. - Värnpliktige n :r 430 4/13 Heimer fullgör ho
nom åliggande värnpliktstjänstgöring vid Vaxholms kust
artilleriregemente. 
N :r 636. - Omplacering av marinintendenter till vissa be
fattningar i land. 
N:r 637. - Upphävande av punkt b) i g. o. n:r ~40116. 
N :r 638. - Reservunderlöjtnanten Palm tjänstgör från och 
med den 1 juli å pansarbåten W asa i stället för reservun
derlöjtnanten Atterling, som hemförlovas. 
N :r 639. - Medgivande att en av ingenjör Olim konstrue
rad kompass må i och för prövning monteras å i kustflot
tan ingående pansarbåt m. m. 
N :r 640. - Un derlöjtnanten i rese rven Ring-Johnsson 
tillåtes att under ytterligare 3 månader från den 1 juli 
vistas i Tyskland. 
N :r 641. - Bifall till reservunderlöjtnanten Atterlings 
anhållan om hemförlovning. 
N :r 642. - Bifall es uppskov efter fullgjord fredstjänst
o-öring med anbefalld krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 643. - Fördelning av tre reservmarinintenclentsaspi
ranter till stationstjänstgöring. 
N :r 645. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Unger 
avgår elen 30 juni från sin befattning som chef för flyg
skolan och efterträdes av kaptenen W erner. 
N :r 646. - Medgivande att majoren vid armen Sylvan 
må uneler t iden 27-30 juni följa utbildningen vid flyg
skolan i Karlskrona. 
N :r 648. - Konteramiralen m . m. von Krusenstierna av
går den 27 j u ni 1916 från sin befattning såsom stabschef i 
inspektörens av flottans övningar till sjöss stab. 
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G. O. 1916. - XXIX. 

1. X :r 661. - Om byte av stab hos inspektören av flottans 
Ö'vnin g ar till sj ö ss. 

3. N :r 664. - En artilleriuppbördskonstapel från Karlskrona 
station ställes för visst ändamål från och med den 10 juli 
till marinförvaltningens förfogande. 
N:r 665. ·- Marinintendenten av 1:a gr. Prawitz placeras 
å Karlskrona station med tjänstgöring å räkenskapskon
toret. 

» N :r 666. - Kaptenen W. Lilliehöök beviljas tillstånd att 
unel er semester elen '';/"-" /, 1916 vistas i Tyskland. 

» K :r 667. - Avslag å anhållan från ),Tättraby Läderfabrik 
om uppskov med anbefalld krigstjänstgöring för två värn
pliktiga. 
K :r 668. - Avslag å anhållan om 45 dagars tjänstledighet 
för en värnpliktig. 

5. ),! :r 669. - Villkorligt tillstånd för Sven S :n Lagerberg 
att såsom passagerare medfölja kanonbåten Svensksund 
viss tid sommaren 1916. 

» K :r 670. - Dito för Sven Walberg att såsom dito med
följ a dito. 
K :r 671.- Resolution å stationsbefälhavarens i Karlskrona 
anhållan om bemyndigande att åt månadslönaren, flagg
styrmannen i rese rven J. W. Pettersson uppdraga över
Yakandet av rättel sers införande i militärspecialer och 
fflrleclsbeskl·i vninga r . 
N:r 672.- AYslag å anhållan om hemförlovning från på
gående krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

6. K : r 673. - Föreskrifter angående inkallande till krigs
tjänstgöring av vissa värnpliktiga, tillhörande klass A. 

>> N:r 674. - Avslag å anhållan om befrielse från krigs
t;jiinstgöring för en värnpliktig. 

7. K :r 675. - Föreskrifter angående kvarhållande i krigs
tjänstgöring jämlikt § 28 värnpliktslagen av vissa mari
nen tilldelade Yärnpliktiga. 

,, N :r 676. - stationsin genjören m. m. Holmgren ställe:; 
uneler erforde rlig tid till marinförvaltningens förfogande 
för särskilt uppdrag. 

8. N :r 679. - Löj tnanten 1\ C'tzler beviljas tjänstledighet un
der ticlen ' 0

/,- '"/ ,. Hl16 samt tillåtes att denna tid vistas 
i Förenta Staterna för flygtekniska studier. 

10. K :r 681. -- Komnwndörkaptenen av 1 :a gr. m. m. L idbeck 
tjänstgör under kommendören af K lint beviljad tjänst
ledighet uneler tiden 17/,-"f, 1916 såsom chef för sjöför
svarsdepartementets kom m a ndoexpedition. 
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G. O. 1916. -XXX. 

K :r 682. - Avslag å anhållan om hemförlovning för en 
·värnpliktig. 
N :r 683. - Avslag å an h ålla n om frikallelse från vidare 
mobilisering för en värnpliktig. 
N :r 684. - Dito om upp skov med anbefalld krigstjänst
göring för tvenne dito. 
N :r 685. - Ticl för inkallelse av vissa frivilliga motor
båtsfl otti lj cr. som en ligt g. o. n :r 562/1H skola ställas un-
der bdäl :w högste befälhavaren över kustflottan. 
N :r 686. - Konteramiralen m. m. Lagercrantz bevil jas 
tjänstledighet under tiden 17 juli-8 augusti .1916. 
N :r 688. - Marinintendenten av 2 :a gr. E hl in tillåtes att 
under Yiss tid a,v h onom beviljad tjänstledighet uppehålla 

sig i N or ge. 
N :r 690. - Sjökadcttcn Hultquist entledigas f rån sin an
ställning vid marinens kadettkå r. 
N :r 691. - Kaptenen vid kustartilleriet Elfwing tillåtes 
att under beviljad semester vist as i D anmark. 
N :r 692. - Kaptenen i reserven Magnusson beviljas till 
stå nd att under omkring 3 månader 1916 vistas i Spanien. 
N :r 695. - Bifalles hemförlovning från pågående krigs
t jänstgör ing för en värnpliktig. 
)l :r 696. - Avslag å anhållan om befrielse från krigs
tjänstgöring för en dito. 

12. ::\:r 697. - Resolution å anhållan från aktiebolaget Sven
ska Amerika Mexi0o-linjcn om uppskov med krigstjänst
göring fö r en värnpliktig. 

15. N :r 698 . - Förste m arinintendenten m. m. Lagerholm 
ställes till marinför valtningens· förfogande under ytterli
garc h ögst 14 dagar ut över i g. o. n:r B34/16 omnämnd tid. 
N :r 700. - Fastställande av »Föreskrifter rörande avgi
vande av vitsm.·d m. m. för flottan tillhörande fänrik>>. 
K :r 70l. - Kaptenen Aspenberg tillåtes att under beviljad 
tj änstledighet vistas i Danmark. 

17. :\:r 703. - HeservunderlöjtDanten Bladh hemförloYas i 
början av september 1916. 
K :r 704. - Ecservundorlöjtnantcn Atterli11g beviljas till
stånd att idka utrikes sjöfart under tiden " /, 1916-"i, 1917. 

18. N :r 706. - Bestämmelser angående värnpliktige n :r M 
:362 40/15 W ohlfarts överföring från marinen i sjötjänst 
till marinen i sta tionstj änst. 
N:r 707. - Genom g. o. n:r :324/16 för vissa officerare 
anbefalld tjä nstgöring såsom instruktionsofficerare, r e-
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G. O. 1916. - XXXI. 

spektin' elever i flygbåtförarekurs jämväl skall anses in
nefatt a kommendering som flygbåtförare. 
K :r 7"08. - Avslag å an h ållan om befrielse från mobili-
sering för en värnpliktig. 
N:r 709. - En värnpliktig beviljas tillstånd att fullgöra 
honom åliggande värnpliktstjänstgöring i en följd. 
N: r 710. - Fastställelse av >>Handbok för användande av 
telegraf och telefon >> (HTT). 
N :r 711. - Avslag å anh ållan från underofficerskorpralen 
vid 5 :e matroskompaniet n :r 538 Johansson om 8 månaders 
tjänstledighet från och med den 25 september 1916. 
N :r 71:2. - Dito fr ån korpralen vid 5 :c matroskompaniet 
n :r 426 Sundberg om avsked fr ån och den 15 september 
1916. 
1\ : r 713. - Resolu t ion å anhållan om befr ielse från , even
t uellt uppskov med krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
K :r 714. - Bestämmelser angående vissa åtgärder t ill upp
rätthållande av Sveriges neutralitet under pågående krig 
mellan främmande makter. 
N :r 715. - Föreskrifter angående upplysningar till Konun
gens bcfallningshava11de, som röra neutralitetsvakten vid 
rikets kuster. 
N :r 720. - Villkorligt t illstånd för löjtnanten i fortifi
kationens rese rv B. A . L. Hasselberg att vid flygstationen 
i K.arlskrona utföra vissa försök rörande elektrisk styr
ning a v torped . 

21. )l :r 721. - Avslag å anhållan om hemförlovning fr ån 
pågående krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

24. K : r 725. - Borstahusens hamnfyr skall under viss tid 
1916 hållas tänd. 

N :r 726. - Avslag å anhållan om befrielse från anbe
fa lld krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

>> K :r 72.7. - En Yärnpliktig beYiljas t jänstledighet u11dcr 
tiden 1-13 augusti 1916. 

N:r 728. - Avslag å anhållan om tjänstledighet uneler 
tiden 6- 13 august i fö r en värnpliktig. 

K :r 729 . Dito om dito under tiden 1--1:3 augusti för 
en dito. 

25. N : r 730. - A v slag å löj t.nantcn K etzlers anhållan om för
ändrad tid för förut beviljad t jänstledighet. 
K :r 731. - :Faststä llelse av för ä ndr ad personlig beväpning 
för kustartille riets personal. 



G. O. 19113. - XXXII. 

Juli :213. X :r 73:2. - Dito av »Bestämmelser fö r tävlingsminering 

vid kustartilleri et >> . 
, ~:r 733. - Löjtnanten Yid kustartilleriet Kaijser beviljas 

tre månaders tjänstl edighet fö r sjukdom från och med 

rlPn 30 juli 19113. 
, , ~ : r 734. - Anlag å fartygsch efens å pansarbåten Tap

perheten an h ål lan att uneler Yiss tid få låna en 1:a kl. 

p a nsarbåtsångslup. 
,, '27. K:r 735. - :lfnrinintendenten av 1:a gr. PraYitz t illåtes 

bär a persiska dekorationer. 
" " K:r 737.- Avslag å anh ållan om befrielse från anbefalld 

k rigstjänstgöring för en Yärnpliktig. 

" :28. N:r 7:38. - Angslupen Eugen ställes fr ån den 1 augusti 

för visst ändamål till f lottstationskommittens förfogande. 

" ~: r 739. - Löjtnanten Eckerst röm tjänstgör tillsvidare vid 

ma rinens flygväsend e. 
, , ::\:r 740. -Viss ökning i besä ttningslistan för bogserbåten 

"~ orrköpings isbrytare, . 
'' N:r 741. - ANslag å anhållan om hemförlovni ng f rån p å

gåend e krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
" ~ : r 74:2. - Avslag å reservu nderlöjtnanten Lönbergs an

hållan <ltt idka utrikes sjöfart uneler ticlen ' /s 19113-"/, 1917. 

" >> K :r 743. - .th slag å en värnpliktigs anhållan om tjänst-

ledighet uncle r ticlen "'/,- "'/, 19113. 

» 29. N :r 744. - :Marindirold öron av 1:a gr. m. m. Falkman 

bestri der under v1ss tid marindirektören av 1 :a gr . m. m. 

Panlis tjänstebefattning. 
, ); :r 745. - Marinläkarstipen diaten vid marinläkarkåren 

i flottans reson· Carstens-J oh annesen placeras å K arlskrona 

station. 
" N : r 747. - Avslag å anh ållan om hemförlovning f r ån på

gående krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

81. ~ :r 748. - Kaptenen vid kustart illeri et W alleni us och löjt

nanten därstädos W eibull tjänstgöra vid Karlskron a kust

artille rirC'gemente under ticlen "Is-"/• 1916. 

A u g. 1. ~ :r 751. - Bifall t ill kaptenen FeYroll att under sin tjänst . 

gö ring. som lega tionssekretera re, då så kan finnas lämp

ligt bä ra uniform. 
" ·) N :r 753. - Resolut ion å anh ållan från landshövdings-äm-

)) 

betet i ~yköping angående k ungörelser av mineringar 

Oresuncl . 
>> N :r 754. - Befordrin gskommi ssionen sammanträdor elen 7 

augusti 19113. 
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G. O. 19113. - XXXIII. 

2. N :r 755. - Avslag å anhållan om hemfö rlovning från 

övert jänstgöring fö r en korpral. 
" K :r 7513. - AYslag å anhållan om tjänstledighet för en 

värnpliktig. 
3. N :r 757. - Cheferna för Vaxholms och Karlskrona kust

artilleriregementen bemyndigas att kommendera visst an

tal elever till flottans signalskola 1916. 
J\ :r 758. - Resenunderlöjtnant Ericsson beviljas tjän st

ledighet för utrikes sjöfa rt under ticlen 1 augusti 19113-31 

juli 1917. 
N :r 759. - Bifalles uppskov med krigstjänstgöring fö r en 

värnpliktig. 
4. K :r 7131. - Verkstadsingenjören Almqvist tillåtes att vistas 

i Tyskland under t iden 11- 17 augusti 19113. 

" K :r 7132. - Kaptonen i resen·en Dehlgren t illåtes att vistas 

i En gla nd unde r ticlen 13 a ugusti-20 septomber 191fl. 

" 7133. - Avslag å anh ållan om hemförlovning från mobili

seringstjänstgöring för en konstituer ad underoff :skorpral. 

N :r 7134. - Avslag å anh ållan om uppskov med anbefalld 

krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

5. N :r 71313. - Resernmdorlöjtnanten Lindgren beviljas till

ståml att idka utrikes sjöfart uneler 1 år. 

" N :r 7138. - 'Fastställelse av ändringar i bil. 1 : V i , Pro

gram fö r kustartill erikadetts utbildning vid kustartilleriet». 

N :r 7139. - M:n-inläkaren H ultgren tjänstgör undC'r m arin

läkaren Bergstranels sjökommende ring vid flottans station 

i Stookholm. 
7. J\ : r 770. - Spräng ä m n en från ilandflutna minor skoln för 

visst ändamål till n ratagas. 
8. X : r 771. - A \·slag å an hållan om homförlovn ing från 

krigstjänstgöring fö r on Yärnplikt ig. 

N :r 77:2. - En unele rofficer ställes till marinförvaltningens 

förfo ga nde för att biträda kontrollanten för pansarbåten 

S ve ri ges n ybyggnad vid a rbetenas övervakande. 

" K :r 773. - Kaptenen W . Lilliehöök beviljas tillstånd att 

vist as i Tyskland 14- 28 a ugusti 1916. 
N :r 774. -Avslag å anh ållan om befrielse från mobilise

ring fö r on värnpliktig. 
K :r 775. - Avsla g å anhållan om befrielse f rån öve rtjänst

göring för en 1: a kl. sjöman. 
K: r 77·13. - A\·slag å anhållan om avsked för en 2:a kl. 

sjö m an. 
9. X: r 777. - 19113 års skeppsgosse a Hlelning upplöses m. m. 
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G. O. 1916.- XXXIV. 

~: r 778. - I\:aptc'ncn vicl kustartilleriet Broman till åtes 

bära turkisk krigsmeclalj. 

X:r 779.- Mari nintendenten YOn Malmborg tillåtes vistas 

i K or ge und N ticlen 14 augusti-3 september j 916. 

X:r 781. - En värnpliktigs anhållan att bli1·a sjökom

menderad föranlder icke till någon åtgärd. 

X :r 783. - Bifall å anhållan om H dagfus tjänstledighet 

för en Yiirnpliktig läkare. 

~:r 784. - Villkorligt tillstånd för löjtmmten Hallström 

att under tiden 23 augusti-7 september Yistas i Tyskland. 

l\ :r 785. - Dito för löjtnnnten C. A. Laurell att unel er 

tiden 23 augusti-2 september vistas i dito. 

X :r 786. - Avslag å anhållan om uppskov med krigstjänst

göring för en värnpliktig . 

X :r 787. - Hescrnmclcrlöjtnantcn Ca risson be1·ilja s till

stånd att idka utrikes sjöfart. 

K :r 789. - Prins Vilhelm beviljas befrielse från p ågående 

sjökommendering. 
X:r 794.- Kommcnrlörkaptonen av 1:a gr. m. m. B roman 

må under högst en vecka i augusti eller september 1916 

st ~llil s t ill marinfön·altningcns förfogande för särskilt 

1.1ppdrag. 
» X :r 795. - Med ändring ax g. o. 639/16 medgives, att en 

av ingenjör Olan konstnwrad kompass må i och för pröv

ning monteras å i GöteborgsaYdelningcn ingående pansar

båt m. m. 
19. X :r 797. - Fastställelse av nytt formulär »Översikt över 

fördelning av värnpliktiga stamrekrytcr>>. 

21. N :r 798. - Befordringskommissionen sammanträder i sjö

försvarsdepartementet den 24 augusti. 

i\ :r 798 ' /,. - Villkorligt tillstånd för löjtnanterna Biörk

luncl ocb Wilchtmeister att under beviljad tjänstledighet 

vistas i Tyskland och Österrike. 

22. X :r 799. - Fastställelse av ändringar i Exercisreglemente 

för flottan (E R) III, Torped (T E R). 

» N :r 800. - Bestämmelser angående hemförlovning av vissa 

värnpliktiga. vilka hösten 191.6 skola påbörja kurs Yid na

vigationsskola. 
» N :r 801. - Avslag å anhållan om frikallelse för en värn

pliktig. 
» N :r 802. - D :o om hemförlovning från krigstjänstgöring 

för en d:o. 
» N :r 803. - D:o om cl:o för en cl:o. 

Aug. 22. 
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G. O. 1916. - XXXV. 

~:r . 80~;.- Officcmre upp;ägcs från och kommenderas till 
\ rssd t.],mstebcf,lttnuwa r .1 Stoc]··h l t t" 
_ • o ' ' o ms s a ron m. m. 

?\,:r SOv. - AYslag å resernmdel'löjtnanten .<\kerlunds an

h;ill<m om transport till htst ar·t"ll . . t . 
. .. .. . .' 1 ene r och för p · 

tJanstgonng. rov-

K/ 8~6 . . - Hesenunderlöjtnanten Lindahl bcYiljas till

stand att _und er ett år frän och med den 1 ol·t b . 
vrstas utnkes. ' o er 1Dl6 

)) 23. N:r 809 - L···t . · . 
.. . O,J nanten nd kusta rtilleriet Eno·lund må 
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)) 30. 

ll~~t~n 191~. av chefen för kustartilleriet komme:deras till 
tckmska hagskol an för aenomgående a . 
K: r 810. _ I . ,1. ... . "' ' .. '\~ YlSS kurs. 

.. nspl ,torcn av flottan s ovn1no·ar till ··· . 
<peJ·te · l b SJOSS lll-
' ' r ar s -:cppsgosseavclclnino-cn med 1 ·· . · 1 tembcr. b JOlJan c.en 6 sep-

K:r 81.2. - En värnpliktig beviljas h emförlovning· efter 
fredstjänstgöringens slut. 
N:r 813. - D:o d:o. 

K :r 814. - Bifalles befrielse från l' l" r· o·stJ· a·· t ... 
den 1 ' b 'ns g01·rno· fr ån 

T • soptern ber för en värnpliktig. b 

~ : r 815· - Avslag å anhållan om 
. befrielse från krizs-

tJänstgöring för en cl:o. ~ 

~:r 816. -- D :o om el :o för en d :o. 

~:r 817. - D:o om d:o för en d:o. 

1\ :r 8?8. - Extra n~ariningenjören Zander uppehåller un-

der trelen 28 Hngush-14 septembr·r 1916 .· . . .. 
·1v l·· . . · 1- • · maunmgcnJoren 
, . _-a g.L A ,ermarlcs unclervisningsskvlclio·het för .. . 
pltktJga mgenjörer. · b vatn-

~:r 819 - T{ustartille ··1 d tt 
t ... t .: ~. . u -:a e e rna J~inclström och Lindahl 
Jans gora vrd kustartilleriet uneler reg·eme t .. . 

år 1916. · · n sovmngarna 

K_:r 820.--:- 1\:aptenrn Karlson ställes under högst 14 l o· • 

for sarskilt up d. 0 • t "ll .. · c a"' ar 
-P ra., r chefens for marinstabe f .. ·f 

gande. n or. o-

K :r 821. - En motorbåt tilldelas kanonbåten Svensksund 
under nu pågående expedition. 

~:r 823· :- Reservlöjtnanten Backeman tillåtes att resa 

till Amenka och åter under· en b ··1 d t"d t må-era <na r av re 
nader från och med den 22 augusti l9l 6. 

~:r 825. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Fcych

tmg tjänstgör under kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. 

Liljencrantz' sjökommendering såsom chef för skeppskosse

kåren i Marstrand. 
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Aug. 30. N :r 827. - Ångfartyget K are rustas för 4 veckors expe: 
dition m. m. 
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N :r 829. - Fastställelse a,- ändringar i 1910 års skolregle
mente. 
N :r 830. - Reseri'tmderlöjtnanten Pihl beviljas tillstå ud 
att idka utrikes sjöfart. 

» N :r 831. - Reservunderlöjtnanten Holmsted t beviljas 
d:o d:o. 
N:r 832. - Reservunderlöjtnanten Bladh beviljas d:o d:o. 
N :r 833. - Avslag å anhållan om hemförlovning .för en 
värnpliktig. 

" N:r 834.- D:o om cl:o för en d:o. 
29. N :r 835. - Avslag å anhållan om befrielse från krigstjänst

göring för en värnpliktig. 
» N :r 8:36. - D :o om hemförlovning efter fullgjord freds

tjänstgöring för en d:o. 
" N:r 837.- D:o om hemförlovning från pågående mobili

seringstjänstgöring för en el :o. 

)) 

:1. 

)) 

2. 
4. 

)) 

)) 

K :r 8:38. - D :o om befrielse från anbefalld krigstjänst
göring för en d :o. 
N :r 839. - D :o om befrielse från fortsatt krigstjänstgö
ring för en d:o. 
N :r 840. - Avsl ag å en värnpliktigs anhållan att under 
ett år få vistas i Kordamerika för studier. 
N:r 845. - Marinintendenten av 1:a gr. Pravitz beviljas 
tillstånd att vistas utrikes under tiden 7-15 september 
1916. 
N :r 846. - A v slag å anhåll an om befrielse från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 847. - Dito om dito för en dito. 
N: r 849. - Dito om hemförlovning för en dito. 
N :r 850. - Fastställelse av ändringar i Exercisreglemente 
för flottan (E R) II. Artilleriexercisreglemente (A E R) 
1910. 
N :r 851. - Dito av dito i Förslag till artillerireglemente 
för kustartilleriet (A R), A. Gemensamma föreskrifter, kap. 
VI§ 35. 
N :r 851 '/,. - A'vslag å anhållan om uppskov med krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 852. - Dito om befrielse från dito för en dito. 
N :r 853. - Tidningen Afton-Tidningens medarbetare M. 
V. Wester tillåtes medfölja ett kustflottan tilldelat bevak
ningsfartyg( 

.Juni 
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27. N :r 649. - Avslag å värnpliktige n:r M 4054 45/15 Schil
lers ansökan att bliva kommenderad till marinens flyg
skola. 

» 28. N :r 650. - Kaptenen vid kustartilleriet Burman tjänstgör 
från och med den 7 augusti såsom adjutant i kommen
dantstaben i Karlskrona fästning i stället för majoren 
vid kustartilleriet m. m. von Otter. 

,, " N :r 651. - Marinläkaren av 1:a gr. Moberg beviljas ut-
rikes tjänstledighet under tiden 16 juli-31 augusti 1916. 

29. N :r 652. - Bifall till anhållan om hemförlovning från på
gående krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

» 30. N :r 653. - Kaptene·n FeVTell avgår den 30 juni 1916 från 
kommendering såsom äldste instruktionsofficer, tjänstgö
rande vid sjömanskårens skolor i Stockholm. 

» " N :r ·654. - Bestämmelser angående reservofficersaspirants 
utnämning till flaggunderofficer i reserven. 

" N :r 655. - Sjökommendering av ytterligare tre värnplik
tiga läkare. 

» » N :r 657. - Antagning av 31 sjökadetter. 
» N:r 659.- Avslag å anhållan om uppskov med krigstjänst

göring för en värnpliktig. 

Sept. 5. N :r 854. - Reservunderlöjtnanten Jönsson beviljas till-
stånd att under ett år från och med den 1 oktober 1916 
idka utrikes sjöfart. 

» 4. N :r 855. -- Avslag å anhållan om befrielse från krigs-
tjänstgöring för en värnpliktig. 

5. N :r 856. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

6. N :r 857. - Tid för inkallande av i g. o. 562/16 omnämnd 
personal av vissa frivilliga motorbåtsflottiljer. 

" N :r 858. - Bestämmelser angående antagning av skepps
gossar år 1916. 

» >> N :r 860. - stationsplacering av nyutnämnda fänrikar i 
reserven. 

>> N :r 862. - Avslag å reservunderlöjtnanten Kihlboms an
hållan att bliva frikallad från krigstjänstgöring. 

» » N :r 863. - Dito å anhållan om hemförlovning för en värn-
pliktig. 

» N :r 864. - Löjtnanten Färnström tillåtes att vistas i 
Kristiania under tiden 1-4 oktober 1916. 

» N :r 8'65. - Reservunderlöjtnanten Ewerlöf tillåtes att 
vistas i Berlin under ett år från och med den 12 sep
tember 1916. 
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K :r 866. - Avslag å anh ållan om hemförlovning för en 
värnpliktig. 
N :r 869. - Villkorligt bifall till kaptenen Soot-Tisells 
anhållan om tjänstledighet under ticlen 1-31 oktober 1916. 
N :r 870. - Avslag å anhållan om hemförlovning från 
krigstjänstgöring för en värnpliktig. 
N :r 871. - Bifalles hemförlovning från nu pågående krigs· 
tjänstgöring för en värnpliktig. 
N:r 872.- Avslag å anhållan om befrielse från krigstjänst
göring för en värnpliktig. 

N :r 873. - Mariningenjörsstipendiaten Hartzell inkallas 
till tjänstgöring å flottans varv i Stockholm. 
N:r 874. - Skeppsgossen H allberg bevilj as tjänstledighet 
under tiden 12 september-l oktober 1916. 
N :r 875. - A vs lag å anhållan om befrielse från krigstjänst
göring för en värnpliktig. 

N :r 876. - Dito om uppskov med påbörjad krigstjänstgö
ring för en dito. 

N :r 877. - Bifalles uppskov med pågående krigstjänst
göring för en dito. 

N :r 878. - Kommendörkaptenen av 2:a gr. m. m. Thurelin 
samt vissa marinläkare kommeneleras att tjänstgöra vid 
antagning av marinintendentselever år 1916. 

» N :r 879. - Höstterminen vid sjökrigsskolan tager sin bör
jan elen 12 oktober. 

» N :r 880. - Underlöjtnanten i reserven Åkerlund placeras 
å Karlskrona station. 

» N :r 881. - Fastställelse av läroplan för mariningenjörs
aspiranter vid tekniska högskolan . 

13. N :r 882. - Förlängd tjänstgöring för vissa till kustartille 
ritjänst in skrivna värnpliktiga av årsklassen 1915. 

» N :r 884. - Kaptenen vid kustartilleriet Ch ristenson förut 
an be f a llcla tjänstgöring vid p o si tiansartilleriregementet 
förlänges t ill och med den 15 maj 1917. 

>> N :r 885. - Ma rinin genjörsstipendiaten Lundeqvist tjänst
gör från och med den 15 september å Stockholms stations 
exercisskola för undervisning av värnpliktiga ingenjörer . 

14. N :r 886. - Sjökrigsskolans rekrytkurs avslutas den 30 
september. 

>> N :r 887.- KaptcnC'n Linel sström tillåtes att und e r honom 
beviljad tjänstledi ghet vistas i Tyskland. 
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14. N:r 888. - Marinläkaren av 1:a gr. Edholm beviljas utri
kes tjänstledighet under tiden 24 september-18 november 
1916. 

>> N :r 889. - Avslag å r eservlöjtnanten Gillqvists anhållan 
att bliva placerad å Stockholms station. 

>> N :r 890. - Dito å dito att bliva iulcallad till tjänstgöring. 

j 5. N :r 891. - Dito om hemförlovning från pågående krigs
tjänstgörin g för en värnpliktig. 
N :r 892. - Avslag om uppskov med krigstjänstgöring för 
en värnpliktig. 

» N :r 893. - Dito om befrielse från vidare mobilisering för 
en dito. 

» N :r 894. - Dito om dito för en dito. 
18. N :r 897.- Marinläkaren av l:a gr. Boström och kommen

dörkaptenen av 2:a gr. m. m. ·wester ställes från och med 
den 22 oktober till chefens för marinstaben förfogande för 
särskilt uppdrag. 

>> N :r 898. - Extra mariningenjören Erikson placeras å 
Karlskrona station . 

>> N :r 899. - Avslag å anhållan om befrielse från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig . . 

>> N :r 900. - Dito om frikallelse fr ån all mobilisering för 
en dito. 

>> .!" :r 901. - Marinläkaren av 2:a gr. i reserven Camitz till
låtes bära preussiska och österrikiska utmärkelsetecken. 

>> N :r 902. - A v slag å anhållan om hemförlovning efter 
fullgjord fredstjänst göring för en värnpliktig. 

>> N :r 903. - Dito om befrielse från påbörjad krigstjänst
göring för en dito. 

>> N :r 904. - K aptenen i kustartilleriets reserv Wallenius 
tillåtes att vistas i Tyskland uneler tiden 1-25 oktober 
1916. 

>> N:r 905. - Komm endörkaptenen av 2 :a gr. Posse beviljas 
tjänstledighet under tiden 19-23 september 1916. 

19. N:r 906. - Underlöjtnanten Balck tillåtes att vistas 
Tyskland under tiden 23 september-s oktober 1916. 

>> N :r 907. - Underlöjtnanten Tornberg tillåtes att vistas 
dito under dito. 

20. N :r 908. - En r ustmästare från Karlskrona station stäl
les under viss ti d till marinförvaltningens förfogande. 

>> K :r 909. - Reservunderlöjtnanten Berghult beviljas till
stånd att unde r ticlen 20 september 1916-31 mars 1917 
idka utrikes sjöfart. 



Sept. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1916. - XL. 

21. N :r 911. - Ångfartyget Kare klargöres för att under 4 
veckors tid ställas till chefens för marinstaben förfogan
de m. m. 

20. N:r •912. - Avslag å anhållan om befrielse från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 

>> N :r 914. - Löjtnanten Mörner medgives att under en 
vecka i början av oktober följa Kungl. Vendes Artilleri
regementes fiilttjänstövningar. 

22. N :r 917. - Mariningenjörsstipendiaten Erikson bolViljas 
tillstånd att under 2 månader från och med don 1 oktober 
1916 vistas i Amerika. 

23. N :r 91.8. - Fastställelse av Föreskrifter rörande angivande 
av vitsord m. m. för kustartilleriet tillhörande fänrik. 

>> N:r 919. - Avslag å anhållan om befrielse från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 

22. N :r 920. - Kaptenen Karlson tjänstgör under oktober 
1916 å mindepartementet i Stockholm. 

23. N:r 922. - Fastställelse av ändringar i Reglemente för 
marinen, del I, J)il. 1 a. 

>> N :r 923. - Avslag å anhållan om befrielse från fortsatt 
värnpliktstjänstgöring för en vämpliktig. 
N :r 924. Dito om befrielse från krigstjänstgöring :[ö r 
en dito. 

>> N :r 925. Dito om dito för en dito. 
>> N :r 926. - Dito om dito för en dito. 

25. N :r 927. Dito om uppskov för on dito. 
>> N :r 928. - Dito om befrie lse för en dito. 
>> N :r 929. - Dito om hemförlovning från vidare tjänst

göring för en korpral. 
>> N :r 930. - Kaptenen i kustartilleriets resm•v Saloman 

t illåtes att under ticlon 27 soptember-15 oktober 1916 
vistas i Tyskl and och N ederländorna. 
N :r 931. - Underlöjtnanten i reserven Ring-.1 ohnson till
låtes att under ytterligare 3 m ånader från och med don 
1 oktober 1916 vistas i Tyskland. 

26. N :r 932. - Avslag å anhållan om befrielse från k rigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 
N:r 933. - Bifalles befrielse från anbefalld krigstjänst· 
göring för en värnpliktig. 

27. N :r 934. - Reservunderlöjtnanterna Grönhagen och Sve
derus beordras till tjänstgöring vid kustartilleriet under 
vissa tider. 
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N:r 935. - Reservunderlöjtnanten .Andreasson beviljas 
tillstånd att idka ntrikes sjöfart under 6 månader från 
och med den 1 oktober 1916. 
N:r 936. - Kommendörkaptonen av 1:a gr. m. m. Her
m clin tjänstgör från och med elen 1 oktober 1.916 å Karls
kron a station. 
K :r 938. - E aptenen IHigg avgår som fartygschef å ka
nonbåten Svensksund och efterträdes av löjtnanten Chri· 
stiernin. 
N :r 939. - Löjtnanten Flory skall för fortsatt utbildning 
deltaga i övningarna vid Thulins flygskola i Landskrona. 
N :r 941. - Bifalles befrielse från fortsatt tjänstgöring för 
en värnpliktig. 
K :r 942. - Avslag å anhållan om avsked för en korpral. 
N:r 943. - Dito om befrielse från mobilisering för en 
värnpliktig. 
N:r 944. - Dito från anbefalld krigstjänstgöring för en 
dito. 

» N :r 945. - Dito om hemförlovning från krigstjänstgöring 
för en dito. 

>> N :r 946. - Reservunderlöjtnanten Köhlin beviljas till
stånd att under tiden 1 november 1916-31 december 191.7 
idka utrikes sjöfart. 

>> N :r 947. - Kaptenen vid kustartilleriet Brogren tillåtes 
att under semester år 1916 vistas i N or ge. 

30. N :r 948. - Kommendörkaptenen a'V 2:a gr. m. m. deJ 
Champs skall under viss tid 1916 deltaga i fälttjänstö vnin
gar med IV. och V. arrn6förclelningarna. 

3. N :r 950. - stationsplacering av nyutnämnda mm·inunder 
intendenter. 
951. - Bifalles befrielse fr ån anbefalld krigstjänstgöring 
för en värnpliktig. 

>> N : r 952. - Avslag å anhå llan om dito för en dito. 
'' N :r 953. - Bifalles tjänstledighet uneler en månad för 

en dito. 
» N :r 954. --· Avslag å anhåll an u m befrielse från an befalld 

krigstjäns.tgöring för on dito. 
" N :r 955. - Dito om dito för en dito. 
" N :r 956. - Bifalles anhållan om dito för e,n dito. 
" N :r 957. Bifalles tjänstledighet under en månad för 

en dito. 
>> N :r 958. 

en dito. 
Dito uneler tiden l nov .-21 dec. 1916 för 
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8. N:r 959. - Avslag å anhållan om utrikes tjänstledighet 

under tiden 2 okt.-1 nov. 1916 för en dito. 

>> N :r 960. - Dito om tjänstledighet under tiden 7 okt.-7 

nov. 1916 för en dito. 
N: r 961. - Reservlöjtnanten Pehrsson beviljas tillstånd 

att under tiden :l nov. 1916-1 maj 1917 idka utrikes 

sjöfart. 
:r 963. - Bifalles uppskov med pågående krigstjänstgöring 

för en värnpliktig. 
4. N :r 964. - ]1cs·tämmclser angående uttagning till yrkes 

grenar a!v vissa skeppsgossar, vilka beräknas bliva karl

sl.;:rivna hösten 1917. 
>> N :r 966. - Kaptenen I-Iolmen tjänstgör fr ån och med 

den 21 oktober å Karlskrona station för övrig tjänstgöring. 

N :r 968. - Befordringskommissione-n sammanträder den 

9 oktobm·. 
>> N :r 969. - Rese rvunderlöjtnanten Grönberger beviljas till

stånd att under tiden 1 nov. 1916-1 nov. 1917 vistas 

Ryssland. 
>> N :r 970. - Bifa lles tjänstledighet för en värnpliktig. 

>> N :r 971. - Avslag å anhållan om befrielse från förlängd 

tjänstgöring J ör en di to. 
5. N: r 972. - KaptBncn Selander tjänstgör i marinstaben 

uneler 14 dagar f rån och med den 12 oktober. 

>> N :r 973. - Marinundc r.intcnclcnten Friberg tjänstgör såsom 

biträ dande intendent i varvschefens expedition i Karls

krona. 
>> N :r 974. - Bifalles 14 dagars tjänstledighet för en värn

pliktig. 
>> N :r 975.- Avslag å anhållan om 30 dagars t jänstledighet 

för en dito. 
>> K :r 976. - Löjtnanten Landquist medgives att under viss 

tid undergå fortsatt utbildning vid Karlskrona undervat

tensbåtberedskap. 
>> N :r 977. - En värnpliktigs anhållan om hemförlovning 

efter slutad fredstjänstgöring föranleder icke till någon 

åtgärd. 
>> N :r 978. - Bifalles hemförlovning efter slutad fredstjänst

göring för en värnpliktig. 
>> N :r 978 ' /,. - Dito befrielse från krigstjänstgöring för 

en dito. 
7. N :r 979. - Sjö'kadctterna Bah re, Carlsson och Lindberg 

entledigas från sin anställning vid marinens kadettkår. 
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7. N :r 980. - 9 sjökadetter utnämnes till fl aggund eroffice

rare över stat. 

» K:r 982. - Kaprenen Hosensvärd tillåtes att under tjänst

led ighet 16 okt.-5 nov. 19:16 vistas i Tyskland. 

10. N :r 984. - Löjtnanten Bagcr tillåtes att undm tjänstle

dighet :15-24 oktober :1916 vistas i Tyskland. 
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N :r 985. - Anhållan från Vattenfallsstyrelsen om frikal

le-lse från krigstjänstgöring uneler år 1916 för under sty

relsen lydande Y ä m pliktig personal föranleder ej till någon 

åtgärd. 

N :r 986. - Bifalles en månads tjänstledighet för en värn

pliktig. 

N :r 987. - Avslag å anhållan om befrielse från fortsatt 

k rigstjänstgöring för ·en dito. 

N : r 988. Dito om befrielse från krigstjänstgöring för 

en dito. 

~:r 989. - RPservlöjtnanten Wingårclh beviljas ett års 

utrikes tjänstledighet från och med den 1 november 1916. 

N :r 990. - Fastställelse av ändringar i läi:oplan vid sjö

krigsskolan uti k urserna i land . 

~:r 991. - Kaptenen Odelberg tjänstgör från och med 

den 20 oktober såsom chef för l :a och 3 :e beväringskom

panierna m. m. 

N:r 992. - Bifalles befrielse från krigstjänstgöring för 

en värnpliktig. 

N:r 993. - Dito hemförlovning efter slutad fredstjänst 

göring för en dito. 
N :r 994. - Avslag å anhållan om befrielse från mobilise

ring för en värnpliktig. 
K :r 995. - Dito från fortsatt krigstjänstgöring för en dito. 

N:r 997. - Kaptenen Lindberg ställes under tiden 18- 15 

oktober till chden.s för IV . armefördelnin gen förfogande 

för deltagande i övningnr med Stockholms frivilliga mo

torbåtsflottilj. 
12. N :r 998. - Löjtnanten i rese rven .J chanson h emförlovas 

den 15 oktober. 
1 il. N :r 1002. - Kaptenen örnberg uppehåller under kapte

nen Fcvrclls tjänstledighet dennes lärarebefattning vid 

krigshögslmlan. 
N :r 1003. - 13ifa lles tjänsleclighct unel er en månRd för 

en vä rnpliktig. 
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N :r 1004. - En värnpliktigs anhållan att få utbyta SJO 

komm enclering mot landtjänstgöring föranleder ej någon 

åtgärd. 
N:r 1005. - Avslag å anhållan om uppskov med fortsatt 

krigstjänstgöring fö r en vä rnpliktig. 

K :r j 006. - F. marinintend entsaspiranten Sandströms an 

h ålhm om t illstånd att minst 3 år vistas utrikes föran

lede r ej n ågon åtgärd. 
K :r 1007. - K aelettunde rofficeren Ahlgren entledigas fr ån 

sin anställning vid marin ens kadettkår. 

N:r 1009. - Uppbördsmannen vi d skjutskolans måldepå 

må för visst ändamål kvarstå å kanonbåten Disa 14 dag:H 

efte r skjutskol ans avslutande. 
N :r 10l0. - A v slag å an h ållan om befrielse från krigs

tjänstgöring för en v ä mpliktig. 
K :r 1011 . - Bifalles befrielse fr ån vidare krigstjänstgö

ring efter den 31 oktober för en korpral. 

N :r 1012. - Avslag å anhållan om befrielse från pågå

ende krigstjänstgöring för en värnpliktig. 

N:r 1013. - Dito om dito för en dito. 

N:r 1014.- Löjtl1lante rna Krokstedt och Netzle-r kommen

deras uneler viss tid till tjänstgö ring i resp. marinförvalt 

ningen och marinstaben. 
N :r 1015. - Avslag å löjtnanten Egerströms anhållan om 

tjänstledi ghet under t iclen 15--25 oktober 1916. 

>> N :r 1016. - Bifalles h emförlovning fr ån pågående krigs

tjänstgöring f rå n och med den 6 december för en konsti 

tuerad korpral. 
" N :r 1017. - Bifalles tjänstledighet under 1 mån ad för 

en värnpliktig. 

" N:r 1018.- Avs<lng å anhållan om befrielse från anbefalld 

ÖYertjänstgöring fö r en dito. 

, " "N:r 1019. - .Fastställelse av pe rsonalt ablåe r för år 1917 

inom und erofficers- och sjömansk å rernas yrkesgrenar. 

" N:r 1020. - Bif>llles t jänst lerlighet uneler 1 månad för rn 

värnpliktig. 
" N :r 1021. H.ifallrs befrielse f rån övertjänstgöring för 

en dito. 
" N:r 1022. Avslag å anhållan om befrielse från krigs 

tjänstgöring för en dito. 

" " N :r 1023. - Dito om dito för en dito. 
18. N:r 1024. - Rese rvunclr rlö:jtnanten Åkerbergs tjänstgö ring 

vid K a rlskrona kustft rtilleriereg-emente upphör elen 15 n o

vember. 




