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:)\l. Tille rkännes åtskilliga pe rsoner ersättning föt· vid vedett-
båten Drotts fö1'olyekancle förlorade eller skadade effekteor. 
Beslutes ifråga om utbetalande av rekapitulation,spremicr 
inom sjömansk å ren. 
McdgivPs löj tna n ten E. Anderberg rätt att, utan hinder 
a 1· v.issa rcglemcntsbc)StämmclsPr, göra fordringsanspråk 
gällande mot avskedade sjömannen S. B. Fahh\n. 

>> Jkslutes ifråga om anordnande av gasverk med kompres-
sorstation å rikets vä;,tra kust. 
För utarbetandet av huvudsaklig plan för utförande aY 
örlogsdepå vid Härnösand tilldelas stahonsingenjören C. 
A. Holmgren en gratifikation av 1,000 kronor. 
Beslutes visHa ändringar i reglemente för marinen, del 
III. m. m. 

J uli 7. Föreskrives att de mannen i allmän t jänst tilldelade värn-

)) 

pliktiga av årsklassen 1915 y och de marinen i sjötjänst 
tilleldade värnpliktiga av årsklassen 1915, vilka elen 1 
februari 1916 inryckt till fredstjänstgöring, skola enligt 
i konunandoväg meddelade närmare bestämmelser kvar
hållas i krigstjänstgöring till elen 20 juni 1917. 
För fyra vedettbåtars bestyckning och förseende m ed strål
kastare m. m. anvisas ett belopp av högst 14,100 kronor. 

14. Utfärdas nåd. kungö'l·else med bestämmelser för s jöfarten 
i anledning av mineringar i Kogrundsrännan. 
I''örordnas kommendörkaptenen av 2 :a gr. vid flottan 
G. R. Starck att vara sekreterare hos kommitten för ut
J·edni ng av frågan om flottstation en i Stockholms sl.;:är
gård. 
Fullmakt för H. Åkerlund att vara underlöjtnant i flot -
tans reserv. 

» D:o för H. B. F. Hammarbmg att vara lotslöjtnant i 
södra lotsdistriktet. 
Beslutes ifråga om kostnadlorna för utförande av vissa 
arbeten å 0n idrottsplats vid Osear-Fredriksborg. 
Medgives att marinen tillhörande personal må till 1916 
års utgång från vederbörande förråd mot betalning utfå 
beklädnadsporsedlar m. m. 

>> Beslutes ifråga om bestridande av kostnaderna för flyg 
tillägg åt personal vid kustartilleriet. 

» Medgi ve,g tyS'ke unelersåten O. Lindenberg tillstånd ntt 
besöka flottans varv i Karlskrona. 

:!O. Föreskrives vissa Kttgärder ti ll förekommande av noutra li 
t otsbrott. 
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22. Bevilja s understöd å allmänna indragningsstaten ilt föl
j,mde personer, nämligen: underofficerskorpralen A. J o
h anssons än k a J ohanna Fredrika Petersdotter och llllakar
na s minrle rå rign bal"l!, f . 3:e klass kusta rtilleri sten O. H. 
Berg, överkonstapeln F. vV. Möllers änka Sofia ]~ovis-a 

Möller, född Lundberg, och makarnas minderåriga dotter, 
f. 2:a 'klass s jömannen C. H. Rydingsvärd, samt f. korp
ralen n:r 520 A . P ersson. 
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Beviljas å all.miinna indragningsstaten pension åt f. kon
sPnatorn Th. A. J3oström och f. fortifik ationS'<ll"bctaren A. 

Håkansson. 
Beviljas årli g livränta å allmänna indragningsstaten åt 
Alida Elisabet Elinsson. 
FörordJus ntt Borstahusens fyr skall tillsvidare under 
augusti. septeml)('r och oktober månader innevamnde år 
hållas tänd. 
Beslutes ifråga 0111 e t· s~ittningsbelopput för inne tåcnde 
skeppsparti on. 
Beslutes med nnleclning av rikselagens skri velse ifråga om 
täckande av k.ostnacl or enl. § 63 regeringsformen. 
Beslutes nwd <mledning a v riksdagens skrivel se i fråga 
om beredande <.IV medel till bestridtHlcle a1· kostnader, som 
aYses i ~ 63 regeringsformen. 
Beslutes Yiss ti lläggsersättning till sjömätningsförr ättare 
på grund av fö rhöjd portionskostnad m. m. 
J3 evilja s konnnendörkaptonen av l:a g r. greve L. P . Ha
milton nåd. avsked med pension. 
Fullmakter för kaptellen T. A:son :Johnsson och löjtnan
ten A. H. J3 oxPlius. 
fi'ullmai.;:t för marinläkaren av 2:a gr. C. A. G. Wållgren. 
Förorcln>mclc för C. G. Bostr·öm att va t· a TnarinHikarc av 
2:a gr. ·virl. marinläkarkåren. 
Anvisas ett belopp <W högst 300 kr. iill tandvård för 
besättningarn a å Öresundsavdelningens fartyg. 
Anvisas ett belopp av högst 800 kronor för tryckning av 
förslag till krigsutrustningslista för ett batteri 6,, mm. 
kulspruta :M:/14 . 
Uppdrages åt kaptenen A. örnberg att deltaga i omar
betningen av skj utinstruktion för flottan, ttrtillcri. 
Förordnas följande personer att vara lärare i sjökrigssko-
lan i angivna ämnen nämligen: kaptenen, gre,ve G. L. A. 
Ehrensvärd i sjökrigskon st, kaptenen A. P. N o riander i 
torpocllära samt mariningenjören av l:a gr. G. H. Hall
din i skeppsbyggeri och maskinlära. 
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4. Bestämmes ang. am·ändning av en virl Fårö$tmds kust 
artillerideMement uppkommen besparing. i-/:( C"rC'h 

11 . Anbefalles statsk,ontoret att för ersättande av utav marin· 
förvaltningen förskoits•vis bestridda utgifter för marinens 
krigsberedskap på rekvisition i mån av behov tillhanda
hålla marinfönaltn"ingen ett belopp av 7,500,000 kr. 
Medgives att viss vid skeppsgossekåren i Marstrand tjänst 
görande personal må uneler den tid av sommaren 1916. 
<lå utspisning från kårens matinrättning icke äger rum: 
:Hnjuta portionsersättning med 1 krona 50 öre för m an 
och dag. 
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För inredning <n- logrmont å östra cloujonens vallgång :l 
Vaxholmen am·isas ett belopp av 6.390 kronor. 
Beslutes ifråga om portionsersättning t ill besättnin g å 
förhy rda båtar. 
Fullmakter för A. H. Gisiko att vara kommcndörl.;:apten 
av 1:a gr. vid flotbn samt för K. vVester att vara kom 
mendörkapten av 2:a gr. vid flottan. 
Fullmakter för F . Axelson Nerman att vara kapten viå 
flottan samt för friherre C. E. F. G. Palmqvist att vara 
löjtnant vid flottan . 
Fullmakter för K. G. Rudberg att vara kapten samt för 
T. V. H. Thon)n att n ra löjtnant i flottan. 
Ilesolution å lön :fö1· kaptenen H. Frii s. 

l•'ullmakt för H. G. \liT. Wrmtgd att ni r a o·enorallöjtnant 
Yid kustartilleriet. "' . 

~.1"eclgives att för tryokning nv beskrivninga r å salvsignal-
ooh artilleritelefonmateriel må användas högst 450 lero
lLOr ävensom att till löjtnanten H. Herlitz må såsom er
sättning för ifråga ya rande beskrivningar utbetalas ett be
lopp av 300 kr. 

Beslutes ang. kostnaderna för expeditioner med flottans 
fartyg år 1916. 

Beslutes åtgärder för påskyndande aY granskningen av 
fa rtygsr äkenskaper Yid flottans station i Stockholm. 

Oppot brev på aYsked med pension för kommendörkapt<'-
nen av 1:a gr. G. H. Lidbeck 

l"ullmakt för G. R. Starck att va ra kommendörkapten ay 
1:a gr. samt för G. Ekelund att vara kommendörkapten 
n:v 2:a gr. vid flottan. 

Fullmakt för f riherre C. Åkerhielm att vara kapten samt 
för löjtnanten K. G. Ågren att vara löjtnant vid flottan. 
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JO . :Fullrnak1 för grc,·c R Uronstcdt att vara kommendör
kapten av 2 :a gr. i marinen sAmt :för C. H. Ak ermark 

<.ttt YRra kommendörk apten av 2:a gr. i flottan. 
>> Fullmakt för E. 'iN . Sundblad fltt va ra kapten samt för 

greve H. Mörnt'l' att va ra löjtnant i flottan . 

>> Heso lution å lön för kaptem'n I. A. Cassel. 
Besluks ifråga om ersättning till Stockholms ångslups

aktiebolag för uppehålla11de av 1\ngslupstrafikcD å linjen 

Skeppshol men--Staclen: 
·) Beslutes an g. dispositioJwn a\' eh dC'ns för ingenjördepar 

tementet 1·irl f lottfins stations i Stockholm bostadslägenhet. 
>> Föreskrives att uppbördsmannen Yid proviantfönådet i 

Stockholm må för å r 1915 av den genom avskrivnings
rPglemcntet den 11 augusti 1812 och 11åd :a brevet elen 2 

ok~ober 1857 stadgade lösPn av kronan för Öl'erskott å 
uppbörelen åtnjuta 25 procent, dock icke högre belopp 

än 1.200 kronor. 
5. Konstitutoriel för T . H. Ca rlsson. ~. lt ~: son Briide, I\. 

hacsson, N. M. S. Hagström och J3. O. Olsson att vara 

fän r ika r i flottans rrsel'\' . 
öppet bre1• på axsked för kaptenen N. O. J. L. \'Tallenius. 

9. An visils högst 992,91 O kronor för an skaHande av 3 vedett

båtar. 

, Meclgi1·es att för förändring av 15 cm. ammunitionshis· 
sa r illa å pansarbåten Dristigheten må användas högst 13,000 

kronor. 

>> Beslutes ifråga om avlöningsförmåne r und<:'r tjän stl edighet 

utöver 14 dagflr till viss personal vid flottan. 

BeYilja s rnariningenjörcn a,· 1 :[1. gr. H. Åkermark tjänst 

ledigh et under l å r. di lmat från och med elen 15 s-ep· 
t embe r, mot avstående under nämnda t id av samtliga av· 

löningsfö rm åner enli gt stat. 

1:2. ]<'ullmflkt för O. H. Vv. Dalman att n ra reserv löjtnant i 

flotta n . 

>> Förordn as kaptenen i E: a rl skrona grenad j ärregenwntes re
fiel'l' A. E. E. Hageus att vara maga sinskontrollant vid 

flottan s station i Karl skrona . 

För anskaffning a1· en lyftkran för 1\.a d skrona varvs skjut
bana anvisas, utövP r det aY riksdagen för ändamålet be

viljade beloppet 32,000 'kr. , ett belopp av högst 9,000 kr. 

Fu llmakt fö r C. A. Hjulhammar aH vara lotslöjtnflnt i 

V äst rfl lotsdi striktet. 

}} 
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1:2. 1Vlt'drldas änd rad e bcstämnwlscr i fråga om löse n -Eör ö,·er
cd-:otf' å p roviantuppbörd [t 2:a k lassens fartyg. so m an
l"iin cla s s åsom clopåfa rtyg. 
Till fortsatt bckostfl ncl e :n· 1:tnchårcl för ma nskap inom 
Göteborgsavdelnin gen anvi s<ts högst 500 kr. 

Fi. _'y[.('(]gil·es att för anskaffni ng <IV ett st ri dsmål för flot 

Ltn s >ll'tillcriskjuti intinga r mii Hnl'ändas C'tt lwlopp :t1· 
l1iigst· ;~5,000 kronor·. 

1R F'ul!tnakt fiir· U. }l :so n <l l' Sill<~n HH Ya ra kapl<'n i flnt 
l il n s r<'scrv. 
l'ullmakt för T\. P. Knllaml<·r Hit Yflril resenkapten i 
flotta n. 
l''ullrnakier för G. A:son Zcthel iu s och O. E. i:-lkog ntt 
1·an1 mm·iningcnjiirc- r virl marin i ngr'njörkå rcn i flottans 
1'<'5('1'\' , 

li'ö rorclmm ck för 13. Eriksol t n t t 1·n r <•xtra ma r i n ingenjör 

1·id mariningenjörkåren . 
·n .vfcdgivcs att unclorlöjtnantPn i flottans rL·se rv H. Akcr

lnnd mä utan hindc>r därav, att. han ej avlagt sjöoffice rs 
r'xamen, 1·id lll tll'inintendenturskolan undergå elen utbild 
ning. som meddelas mflrinintPnrlentsaspirflnt und<'!' första 
å rets ].;:urs mrxl början u nrler år 1916. 
Rr·solution p{r :l\·sk erl för l'eS('l'\'Unclcrlöjtnant<·n 1I. Jl. 

~ehwile r. 

Beslui:C'S i fråga ont an orlen t il l biträden åt snkkunniga 

för utrPdning rörand e vissa marina försvarsbehoY. 
:2\l . li'ullmakt för ]. A. Englund. A. F. Creutzer och S. M. ~. 

Friberg att vanr marinunderin knde nter vid marininten

<kntu rkåren. 
Fullmakt fö r S. T. Hårclstcdt och A. T: son Roselitrs att 
l' >ll'il. 'marinunclcrintendcnter i flotta ns, reserv. 

» J''ullmakt för A. Gri.inberg ntt Ya ra mariningenjör av l:a 
g r. i ma riningenjörk1iren. 

För<'skril·es att till r eglemente fö r mar inen, del Jl, ska ll 

i an ledning av kung örelse om handelsfartygs sk:yldighet 
att föra neutrali tetsflagga nt. m. fogas ett tilliigg unel er 
§ 58 '/,. 

l"örcskriYes att bil. 19 mom. 7 ti ll r eglemente för ma

rinen, del II, samt § 86 av reglemente för marin en, del 

HI. skall erhålla Yiss ändr ad lydelse . 

Utf ärdas kungön•l sc ang. ändring i förordningen den 3 
rleccmber 1915 ang. Hnställ andC' i flottans rese rv av pm·su

nal. som fö r ut tillhört någon ~\' flottans militära kårer. 
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Sept. 29. Utfärda s kungörelse nn g. Yissa ändringar i regl<'men tf' för 

sjökrigsskolan den 8 oktober 1915. 

>> Medgives att för anordnande vid badinrättning ut om ~ took

holms station av övningar i simning och livrärldning un

dei· övningsåret 1916- 191.7 mod sjömanskåre ns skolor samt 

andra skolor och kurser virl tatiom•n m:'t an v iind;~ s ett 
belopp av högst 1,200 kl'. 

>> » Medgives att tillsvidat·c till den l april 1917 i norlll>llpor

tionsst aten samt i spisordninge n å flottans sjukhus ingä

r•nde k\"antitc tcr margarin må , i händelse såcletn t av 

brist på denna artikel visar sig nödvändigt, ntbytes mot 

samm a kvantitet<'r smör ut an hind e r dära\-, elit porti ons

kostn aderna därigenom komma a tt översti ga, i förra f allet 

det för normalportionen i vederbörlig ordn ing ·Lt stställda 

portionsvärcl"t och i sena re fallet det likalecles i ved er

börlig ordning fast s täHeLl medelpri set å sjukportion. 

>> » Beslutes ang. ersä ttnin g för förbrukning av elektrisk s tröm 

i den å befä stningarDel vid ILnl skronn förl agda pe rsona
lens bostäder. 

» >> Föreskrives at t marinförn tl t nin gcn m il. om den sil ,1nscr 

lämpligt , äga föranstalta därom, a t t för dem a,- ma rincns 

personal, som sådant önska, eldnings- oeh bel~'sningsäm

nen inköpes ge nom iimbc tsn•rkets försorg, unt\c>r i ,lktt::t

gancle att kronan hära v icke ådrages någon kostnad samt 

att kronans behov av eldnings- och belysninp:sämne n i 
först a hand varder tillgodosett. 

» >> Anvisas ett belopp av högst 2,000 kronor till tandvänJ åt 

mansk ap å kustflottan. 
>> >> .B eslutes ang. tryckning a1· lärobok i organi sat ion sHira för 

sjökrigsskolan HL m. 
» >> Best ämmes an g. nådegåvo r till avskedade peso nn. so m 

t illhört flottans militära kå rer. 
>> >> Bestämmes an g . kos tnader för vå n l å flottans sj nk hus i 

Karlskrona av arm(•n tillhörande personal. 

Okt. G. Am·isas ett belopp a v högst 39,500 k ronor för utlilllln andc 

a;v Jmlsonger ti ll visst manskap. 

» » Förordnas dels att, oberoende aY för eskr iftcrnn i ~ 316 

mon1. 4 av r<'glcmcnte för marinen, del II, ersättning för 

innestående skeppsportion skall för 1916 års fj ä rde k\·artal 

utgå med ett för all personal lika belopp av 1 kron a 62 

öre, dels ock att under samma ti.d, utan hinde r a v stad· 

gandet i § 240 mom. l d) av nänmda reglementsdel, vär· 

ilet å prO\·ianta rfiklar, som från f a rt~· gs för d Hl ntlä m n as 

C l kL 
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i ill mäss, Yars medlemmar begagnat sig av rätte n att 

h:wa skeppsportion innestående, sk all, likalecles för all 

personal. beräkn as efter vederbörande medelpri s Yicl fl ot
telns s ta tion i Stoekholm. 

ö. An'Visas för förhyrande av en m ässlokal för vid skepps

gossekåTc'n i Ma rstrand kommenderade officer a re ett be
l opp a'' 400 kronor. 

Medgives att till sjöunderofficerssällskapet i K arlskrona 

må utbotalas ett belopp av 1,000 k1·onor såsom bidrag t ill 
hyra under e t t å r för sällskapets samlingslokal. 

Mcdg iy·es att för tryckning av 8 st. s•kjuttabellcr för Yi ss, t 

kustart iUerids a rtill eripjä s0r må a nvändas ett belopp :w 
högst 1 ,90'0 kronor. 

F' ör a nskaffnclo :-lY en motorsprut a t ill E ungsholm sfort 
:mvisas 9,700 kr. 

>> För fln skaffande av ytte rligare reservförbandsförr åd å 
flottan s fartyg anvisas högst 1.9,500 kr.onor. 

1:3. Ilevilj as avsked med pension för kommendörkaptenen n v 

l :a graden , friherre A. A. C :son H ermelin. 

Fullm akt för J. Gntfström att vara l~ommendörkapten av 

l:a gr. samt för C. H. Åkermark att vara kommendör
kapten av ~:a gr. vid flottan . 

» l<'ullm a kt för T_ A: son I ohnson att vara k apten sand 

för A. H. Bexclius a t t nr a löjtnant vid flottan. 
]<'ulhnakt för M. E. Giron att vara kapten samt för R C. 

W. W a hlqui st att vara löjtnant i flottan . 

Resolution å lön för kaptenen O. H. Rosens•vänl. 

>> Best ämmes beloppet av k aeletts t e rminsavgift Yid sjö

krigsskolan för läsåret 1916- 1917 till 75 kronor. 

För an skaffning av möbl e r m. m. för en fortifik ati ons
expedition i Härnösand am-isas 8,100 kronor. 

J\1:edgives att ti ll löjtnanten C. E. W. Eckerst rcim m å i 

<'Isättning för anskaffning :w fl yg-utrustning· utbl'til bts 
~00 kronor. 

~0 . Fast ställes Stockholms f ri villiga motorbåtsflottilj s n l elV 

kabin ettskamma rherren O. C. F. Holtermann till orrlfö
mnde i flottilj e ns styrcl sC'. 

>> Beviljas ytterligare ett belopp av högst 3,000 kr. ti ll re

paration av minka belbåten G. A. n :r 2. 

För an sJ.;:affning av viss målmateriel m. m. för utbildning 

i skjutning med luftkanoner m. m. anvisa s ett belopp 
;I V högs t 2,000 kr. 
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~0. För anskaffnin g av ett skf1p fö r fön·aring <W he mliga 

ri t nin ga r i marinförnltningcn anYi sas C'tt b0l opp nv högst. 

1,800 kmnor. 

Bevi ljas ·chefen sa mt brsättningen ~~ torpedbåten n: r 9 

tillstånd att etnottaga gih·or fö r bä rg ning av tyska i'llll-';

fartygct »Elvirc' E:öppe n >' . 

~4 . Be rnynd ig-as kommitten för ut redning av fd\gnn om f lott

station e n i Stockholm s skä rgå rd att med Aktiebolag<'t Vat

tenb;vggnadsbyrån träffa avtal :mg. utarbetande för kom

mittons räkning av förslag till vattcnlcdningsanläggni ng. 

27 . 1\ieclgivcs att för iinclring av en för Göteborgsavdelningen 

fö r hy rrl motorbåt till Yattcnbåt m i\ am·ändas högst 6,500 

kronor. 
BE'slutrs ; håga 0111 upp ha mlling <11. prm·i:1ntadiklar för 

ii.r 1917. 
För tryck11 ing HY militär bestraffningsförordning 111. 111 . 

anvisas ett b c' lopp av högst 800 kronor. 
För tryckning <1 v rc)gist cr till reglem ente för ma r i non, 

rlE'l I , :mvisa s ott belopp av högst 3,1'00 kronor . 

» Medgives att för dyke riarbete v id bärgning aY e n vi rl 

skjutning å pansarkryssa ren Fylgi~ sjunken to rped må 

u tgå en gratifikation å 500 kronor. 

:Ylcdgives att :för dyke riarbet e vid bärgning nv en vid 

skjutning å Mysingefjärde n sjunke n t orped må utg~1 cm 

gratifikation å 500 kronor. 
.Medgives att för förhyrning av mä~sloka l åt vicl sk<'pps

gossckåren i Marstrand tjänstgöran de und eroff ice rare och 

und erofficer sko rpraler m å användas 425 kronor. 

, Meddela s vissa daglöna r e vid flottan s van· i Karl skrona 

til lstånd, att m ed bibehållande av å. varvet inneha1·ancle 

rlaglön . genomgå kurser i underbeHilsskola. 

:-n. .Konstitue ra s ~j ökadetterna S . J. No rdgren. E . Holling. C. 
A. Simonsson. C. T. E. Tcg n e r, .l. II. Stdc nson, T. S. H u

gosson Ta mm . V. E. Sol lcnbe rg, H . :NI. G :son Hogm~t· , 

P. Skjölcl och G. H . T. Noren att vara fä nrikar, dc sex 

förstnämnda vid fl otta n och de fyra sistnämnda i flotta11. 

Konstitueras kustartillerikadette rn a ;J. H . Sundin . A . E . 

G. Svensen. O. T. Y . Fogclberg, K. R Kolmodin, L. .J. B. 
Y gge, T. Runiu s, S. G. S. Har t h clssou, H. F. R ys ted t, 

G . O. II. Kihl3tcdt. A. W. Wcsström, C . .T. E. Tottie samt 

R . L. I saacsso n att vara fänrikar vid kustartilleriet . 

» K onst itueras kustartille ri kadetten K. A. \ :V allen t i n An · 

dcrsso n att va ra fänrik i kustnrtiller icts r esen·. 

()kL 

K. Hr. 1916. - XXIII. 

:l1. Fu llmakter fö r U. R "\ g rrn, I. G. Lindgren. X. R T. 

Kihlbom, Y. T. Ekberg, A. A. W este rberg, G. J. Xilsso11. 

C. II. Grunrlell. O. E. R cis, A. B. U. Solbcrg samt frih e rre 

E. T. F. K li ncl.;:.owst r öm ~tt vor~ rcscrvlöjtnantN i Jlottmt. 

:). Medgives att för l vi\ Y id V Hxholrns kustartille ri rc-gemc,nt" 

nn ställda sjuksköterskor rlct till f ri kost och tviitt a1·scddn 

hc loppl't. 60 kronor pr mån~LL må r1öjas för vnrclrn1 till 
80 kro nor . 

~\1 erlg ives att Hi rarpe rson <ilen viJ Vaxholms skolor och 

kyrkl·akta ren i Vaxholms församling vid utförnnclc n1· 

ljänstcuppdrag och enligt Ll e närrna1·c fö1·cskriftcr. SO IIl 

komrnC'ndantcn i Vaxholms fästning äger utfärda. mi\ -t;ir 

<la s kosl·nad sfritt å fä stn i nge-n s kommunikati onsbåta r. 

Be my ndiga s kornrnendantrn i Vaxholm s fä s tning att mot 

dt arvode av högst :100 krono r pr år förordna ju ridiskt 

bil<lad person nit ti ll svid a re u nd e r il r Hl17 biträda hon om 

'". frå g-or om s traffs sammanläggning och fö rvandling s11mt 

,.,,rksHillighet fl\' straff tivcnson1 v irl dc a ndra tillfällon. 

då ti llgäng t ill ju r irlisk in s ikt knn Yara bE'hövl ig och f:d1g<t 

ickc [ir om sådan t biträde med h a nLlläggnin g f1 V disc iplin 

mål. som en ligt ~03 ~ st ra1Tlagcn för krigsmakten skn ll 

Hinma s <W n. ucl itö r. 

Anvisa C' tt belopp av hö gs t 950 k ronor ·[ör ansknHning 

n1· e n riikncma skin för fortifikation sförntltningcn i ]\nrls
kron;J fästning . 

» lVlcclgives att till löjtnanten A. D. Landquist må lJtbeb l:l s 

fiir nv honom på grund ~\· gt'nl' I'H lorrlrr :förctngrn r <'~ n 

l'rån Siockh olm till Karh;krona och iHe r t' I'S iittning för 

r<'SC'kostml!l enl ig! gäll a nd e l" L'scr eglemcntr ävensom gott

.l.!·örr lsc :fö r t rnn spo rt nv effd;:tc·r <'n i igt a1· tnari nfö rvnlt 

ningrn godkänrl r äkning. 

.\1eLlgin•s att t ill m a rin attach6n i J'ctrog racl kaplrn en 

G. D. 'i-,.r Lil lic•höök rnå Lltgi vn s i r<'Se- och i- raktam ents

kostnH.d 41.9 k rono r 25 öro. 

Fömnlna s filo sofir lic<•nti,Jtcn G. ti. Ljuu gclab l ,1tt t i\J s

vidn re ' unclcr å r 1917 bestrida e n ass istcntbr fa1 i n i n g· ,-j r\ 

nuuti s k-mdcorologi ska byrå n. 

Utfärd<1s nåd. kungö rels<' ang. änd rnd. lydelse a1· § 4 n1Dn1. 

1 och ~ i instruk t ione n fö r marinöYcrdi rektörcn och ehcfs

ing<~ njörcr na Yitl fl ottan s stationer den 13 oktobrr 190-~. 

Fö rordnas ang. ;indnul lydr lse av § 9 mom. 2 a). l;i Hl 

111om . 1. § 46 1nom. l. § 49 mmu. 1. § .127 mou1. l och 

§ ~78 lliOill . 1 fl\. n·gl<-!llWn tr för lllH r incn del 1 iivcnsom 
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K . Br. 1916. XXIV. 

~ng·. Yi ss t tilliigg till ~ 47 mom. 2 a1· sflmma rcgkmPnts
del. 

Fullmakt för A. R Boman ntt vflnl lotslöjtnant i önr 
norra lotsdistriktet. 

Förordnas att all mari nPns personal. som under i id P n för 

den pågående sockcrregkr ingen i rikc-t ge-nom kronans för
sorg åt njutm· portion ·in natura e ller Prhåller sådan mot 
kontant ersättning, skall genom vederbörancl<' militär myn
dighets fö rsor g· avfordras sitt socke-rkort för att av nämnda 

myndighet förvaras uneler t jänstgöringsticlen och vid elen
sammas slut. om kortd rlå fortfarande iigN giltig-hd , åtN
ställas till ägaren. 

Pullmakt för C. R C ramer att nmt löjtnant i flott,ms 
rese rv. 

D:o för C. T. Alm att vara löjtnant i flottans 1·es<•n . 
Fastställas ritni ngar fö r en förplä g·nadsansta lt i Vnxholms 
fästning. 

Förordnas att samtlign marinens flygstati-oner skola fdn 
och med den 1 december 1916 i ekonomiskt avseende var-a 
underställd;! den avdelningschef e lle r högre befälhantre 

uneler vilken dc i kommandoväg bLivit ställda , samt att 
kostnaderna för flygstationerna skola redovisas i flaggans 
kassa i resp. aYdclning- eller :flotta och bestridas a1· medel, 
varav expeclitionskostnadcma i övr igt utgå. 

Medgives att för personal. fö r vilken skeppsportionr-n om
bord är innestående eller indragen, socker må mot e rsätt
ning uttagas från fsrt_ygs förråd till myckenhet nwts,·a
rand c elen . som i ngår i portionen. 
Bcvilj<J s kapten-en :1. M. Bolinder l11C!l fråntr.äLlmltl!' a\· 

löneförmåner ett ;ll's tjänstledighet. 

Bestämmes ang. elispositionen av el<· till unelerbefäl upp

låtna bost.ällslägenhctm· vid flottans station i Stockholrn. 
Beslutes ang. ersättande <n· Yissa utav marinförvaltningen 
med omhänderhavande meLlel förskjutna kostnader. 

Medgiv-es att kusta rtillerint ti llh örande personal, som har 
sin onlin.aric tjänstgöring förlagd till Stockholm samt <'i 

:Hn:iuter naturaportion. m å under v issa villkor tillsvidare 
intill innevarande å rs utgång för sig och hushåll utbe
komma artikla r från f lott ans proviantförråd och matin ·· 

1·ättningar vid Hottans stat ion i Stockholm mot ersättn ing 
onligt av stationsbefälhanl.rcn fastställd taxa. 
Fön~skri vcs vissa bestämmelser rönmde utbetaland e av un

!lcrstöd t i Il vissa f. d. bcfattni ngsh8Ya re vid lotSI'Nket. 

Ok t. 19. 
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G. O. 1916. -XLV. 

)1 :r 1025. - Löjtnanten Svenonius tjänstgör från och med 

dr· n 1 novcm bl' r som befälh avm-e för gniststationen i Karl s· 
krcma. 
:\ :r 1:026. Bifalles hemförlovning eftn fullgjord freds-

ijiinstgö ring för en värnpliktig. 
,;\:r 1027. - .Bifalles t jänstled ighet uneler 1 månad för 

''n dito. 
X: r 1028. - J\ vsln g å anhållan om bc•friel sc från vidare 

krigstjänstgöring- för en viirnpliktig. 
X :r 1029. - Löjtnanten Grcfberg bcYiljas t illstånd att un 

der tjänstledighet Yistas i Danmark m. m. 
~: r 1030. - .Bifalles bcfrichc från fori satt tjänstgöring 
för en Yärnpl i ldig. 
X:r 103L - Avslag å anhållan om. dito för en dito. 
)l : r 1032. - Bifall<•s dito för en dito. 
~:r 1033. Di falles tjänstledighet m t der 1 månad för 
l'll dito. 
)/' :r .1034. BiEalJC's uppskov med m·cntuell krigstjänst

göring umlcr visfla tider av år 1916 och 1917 för en cl_ito . 
)J :r 1035. - A.Yslag å a)lhållnn om befrielse från kngs

tjänstgöring fö r on dito . 
.:'{:r 1036. - RC'S'C'rvunclerl6it.nanten 13. E. Anders5on be

Y il jas tillstånd att un<1er tid9n 1 oktober 191.6-30 septem
J,e r 1917 idka 11trikcs s jöfart. 
~:r 1038. - ]{aptenen Söderbaurn och manmngcn,]cinm 

fl\' 1:a gr. m . m. Knös stä lla s för visst ändamål till chc

ft•n s för sjökrigsskolan förfogande m. m. 

X :r 1039. - Bifall<'s bdril'lsc· från fortsBit tjänstgöring 
för C' U värn p l iki'i g. 

;\:r 1040. ]1itall<•s tjänstledigh et uneler l månad för 

!'Il dito. 
:\:r 1041. Dito umler dito :Eör t•n dito. 

X:r 1042. - Löjtnanterna vid kustartilleriet lirusewitz 

och Cederlöf tjiinstgö ra under tiden 1 december 1916-15 

nktoher 1917 Y i d positionsartilleri regementet. 

X:r 1043. - Jlifalks befrielse fdm fortsatt tjänstgöring 

för en värnpliktig . 

.:'{ :r 1044. - Kapten en m. rn. Stackell stä lles uncle r viss 

i id till kommendören rn. m. Ekströms förfogande för nt

nrbct.ande a\' r~pport över skj utskolan n1. m. 

:'i :r 1045. - Avslag ä :mhållan om befrielse från vidare 

krigstjänstgöring för en värnpliktig . 
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G. O. 1916. - XLVL 

X:r 1046. - Förut utfärd ade bestämmnlscr för hr•v iljanrle 

av tjänstl edi ghet åt flottans i land tjänstgöranek J><' rso na! 
skall fortfara nde gälla intill elen 1. januari 191.7. 
:N :r 1047. - K ommcnckrin g a v censo re r Yicl offiet>rscx;nnen 
i s jökrigsskola n. 
~:r 1.051. - A \'sla g i'r H nh ålla n om brfricl sr• :Ed r r ·fortsatt 
tjänstgöring för en Y ä rnpliktig. 
N :r 1.052. - Dito om tjä nstl edighet un clL'l" tillr•n 1 :) no
vember 1916- 1 januari 1917 för en rli.t.o. 
~:r 1.053. -- Bifalles tjänstlrdiglwt under ticlen 1 non) rn
ber-8 rleel'mber 1916 fö r Pn dito. 
~:r 1.054. - Anlag <l anhållan om hdriulsc fd n k ri gs
i·j änstgöring för c•n clitll. 
~:r 1055. - Resr•rvliijhranton Hcek<> m<Hl be1·ilj as ti ll stånd 

att undr·r tre· månarlPr förl't.aga en n•sa ti ll Anwrikn och 
:'\ter. 
:N :r 1056. Resndöj tnankn O. Börj rsso n be Y i l ja s ti ll

stånd att. unrler ett å r f r å n och med elen · ~ novembe r 1 !)j G 
i el k a utrikes sj ö fart . 

27. :N :r 1057. - Rc\'3ei·nrru.Jcr:löjtuant<'n Xylnuclcr t jänstgör: un, 

de r: ti dl' n 1 november Hl16-20 april 1917 Yit! Vnxholms 
kusta r t. i ll Prirrgcmrnt<' . 
:\:r 1058. - Tn) sjökarletto r utnämn as t ill -Elaggun<kroEEi
cenr. rc ön•r stat \·id f lotta n. 

>> :\:r 1060. -· Avslag i\ Hnh ållan onr bd rit·l~t · fd1n ],rigg
t jä nstgöring fö r e n vä rnplik tig. 

>> )/:r 1061. - Bifalles bcfric·lsc fdn dito för " n rlilo. 
28. X: r 1062. Bifall os t j änstlr-'d igh C't un der ('H nrt1nnd fö r 

en uito. 
N:r 1.0G3. AYslag å ~1nb iUian om befr-i r.J sr· fri\n krigs-
tjänstgö rin g för <'n el i tn. 
X:r 1064. - AYslap: ~~ anhålla!! orrr lwmförloYning dter 
slutad ,-ä rnpl iktstjänstgöring fö r e n yfirnpliktig. 

>> X:r 1065. -· Dito 0111 bdrir; ]se f rån krigstjänstgö rin g "fö r 
en dito. 

:lO. X :r 1066. - Ea stsbillC'!s" a\- fö r· clclnin ga 1· för år Hl17 >l V i 

st nt ,•r fö r ku startillerir· t upptagna lörH·r J'ö r offiC!' !"ilr"<' och 
nnlkrofficl•rare samt fö r man skap. 

>> X :r 1067. -- Elektroinge nj ören Cronnrll hr,-i [j as ti lls tånd 

att unclrr br\·ijjad tjänsi"lerlighet Yisi>IS utrikes. 
>> )i :r 1068. - Bifalles bdriclsc från kri gstifinstgöring fö r 

en Yärnpliktig. 
>> X:r 1069. - Dito från dito för en dito. 

()id. 

)} 

}} 

G. O. 1916. - XLVII. 

:;11. X :r 101_7. - Avsla g å anhållan 0 111 befri else fr~1n krigs
tjä nstgöring fö r on värnplikti g . 
~: r 1071. - :M: n r i ni ngenjörcn av :1 :a gr. H alldin upp e

håll<' r uneler mariningenjören al" l:r g r . 111. m. Akennarks 
tjänstled ighet dennes bdattning som infonnationsingPnjör 
i undc· roHicersskolan i Stockholm m. m. 
!\: r 1073. - stationsplacer ing av nyutnämnda fänrikar. 

1. N: r 1077. -- Hifalles hemförl ovni ng från v id a re krigs

tjä ns tgöring fö r r n v1irnpliktig. 
~ :r 1.078. - Marinintendenten Hl' 2:u gr. YO H :M:nlmborg 
tjä nstgör f rå n oc h nw rl de n ~ december såsom inform<t
rionsintcndPnt Yid undct,oiJiccrss kolan å Stockh olms shl 

li.on. 
>> :{: r 1.081. - Marindirektören a\· l:a gr. m. m. Puu li stä l

Irs t ill marinför ntltningens förfogrmrk för besiktning av 

pansarbå te n SvNigc. 
>> :\: r 1088. - Bi. fil ll r~ fjäns tkdighd uwkr l månn tl Eiir en 

\"ärnp l iktig. 
~: r 1084. - BiLr iLrs befriclsr [r:'m anbdctlld Ö\"<' rtj änst
gö t·i ng för en dito. 
X:r 1085. - En värnpliktigs an h ållan att bli •.ra kommen
ck ra rt ti lllanrltjänstgöring föranledrr ej till någon åtgänl. 

;\: r 1086. - Avslag ~t anhåll a n om befricls<' f r å n krigs
tjän stgö rin g för en vä rnplikt ig. 
~:r :1087. - Bifall rs dito fö r· r•n dito. 

\:r 1088. - Avslag å rcsrr vundrrlöj tna ntcn Sanurl'! ssons 

nnh åll a n om ti .ll stå ncl att under å r 191.7 idka utrik<•s sjö
fa rt. 

>> :\: r 1089. - Rr'se n ·un•le rl öjtna 11 ten Solberg bevilja ~ t ill
stå nd <ltt U]l(l<' r tirl r• n :1 decern hf'r :1916- :)0 novemlwr Hll7 
iclh1 rlito. 

.\:r 1090. - Kc~pt<'II<'JI T ol lsten ti ll åtes ntt Hndl' r tiden 
1.l no,·ember- 10 december 1916 Yistas i Tyskland . 

:L )[: r 1092. - Sergeanten Y id l\ u& t~ rtillcrict Danielsso n u1å 

bära honom HY Stockholm s liin s skyttdö rbunrl t illrlPlat 

hede rstecken. 

.J. X:r 1094. - Bif,rlk3 ijänstkrligh ct uneler tidrn 7- :!.7 no 

,·ember 1916 för en Yärnpliktig. 

~: r 1095. - TEfallcs hemförlovning efte r f u llgjenl fretl ~

t j änstgörin g fö r <'ll di to. 

~ :r 1096. - Två rnn sk i nistun dc r'Off icerare från Krr riskrona 

't ä ll 0s till ma rinfönaltningr ns förfogande fö r hit r fide Yirl 
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G. O. 1916. - XLVIII. 

tillverkning· av turbinmaskiner till vissa under byggnad 
varande fartyg. 

6. N:r 1097. - - Avslag å anhållan om befrielse från anbefalld 
övertjänstgöring för en värnpliktig. 

7. N :-r 1098. - Dito om befrielse från fortsatt krigst jänst
göring för en dito. 
N:r 1099. - Dito om dito för en dito. 

>> N :r 1100. - Dito om hemförlovning efter slutad freds
tjänstgöring för en dito. 

» N :r HOL - Dito om dito från pågående övertjänstgöring 
före den 15 november 1916 för en korpral. 
N :r 1102. - AYslag å anhållan om hemförlovning från 
pågående övertjänstgöring för en l. kl. sjöman. 

» N :r 1108. - Konteramiralen Lagercrantz bmriljas tjänst
ledighet undPr tiden 8-10 november 1.9Hi. 

>> N:r 1104. - Reservlöjtnanten Bang-Melchior beviljas till
stånd att under ticlen l december 1916-80 november 1917 
idka utrikes .sjöfart. 

8. N :r 1105. - Sjökacletten Il o lander cntlPdigas från sin 
anställning vid marinens kadettkår. 
N :r 1106. - Avslag å anhållan om bcfridsc från krigs
tjänstgöring för en värnpliktig. 

>> N :r 1107. -- Dito om dito för en dito. 
» N :r 1108. - Dito om dito för en dito. 
9. X :r 1109. - Bifalles tjänstledighet under l Jn:'inwl för 

en dito. 

lO. 
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N :r 1110. - Dito om dito för en dito. 

N :r llll. - Avslag å anhållan om befrielse frän över
ijänstgöring för en dito. 

::'\!:r l1J2. -Dito om dito för en dito. 

X :r 11.1:3. Bifall0s befrielse från krig·stjänstgöring för 
en dito. 

.1\ :r lll4. - Av.'ilag å anhållan om dito för en dito. 

N :r 1118. - Kaptenrn G. E. R. Braunerhielm upphör att 
för vist ändamål stå till stationsbefälhavarens i Stock
holm förfogande m. m. 

~ : r 1119. - Varvscheferna vid flottans stationer ställ es 
för deltagande i överläggningar angående arbetsplanen för 
flottan s varv år 1917 m. m. till marinförvaltningens för
fogande uneler viss tid. 

» J\ :r 1.120. - Avslag å anhållan om h emförlovning för en 
värnpliktig. 
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G. O. 1917. - XLIX. 

;\:r 1121. - Resernmderlöjtnanten Gudhc) beviljas tjänst
ledighet till dc"n 8 nDvember 1917 för idkanek av utrikes 
sjöfart. 
X :r 1122. - Marinintendenten av 2 :a gr. Ehlin ställes till 
saldwnnigas för utredning rörande förenkling av marinens 
redovisningsväsende förfogande m. nt. 
;\:r 1128. ·- Resolution å marinläkarstipondiatcn G. Svcns
,;ons anhällan ntt under ticlen 15 nov. 1916- 15 jan. 1917 
vistas i Wien. 
~ :r 1124.- ltescrnmdcrlöjtnanten A. Janson lJm,.ilja s till
,;[å nd att under år 1917 idka utrikes sjöfart. 
:\ :r 1128. - Avslag å anhållan om hemförlovning efter 
~ tut a d frwlstjänstgiiring för en värnpliktig. 
X :r 1129. Bifalles t j änstledighct uneler l månad för 
<'n di to . 
X:r 1180. l3ifalles bdridse från ar befalld ö1·ertj än st-
göring för en dito. 
N :r ll8l. - Bestämmolser >m gående utbildning till gnist
matroser av manskap antagna genom kontrak.t. 
X :r ll83. - Avslag å anhållan om befrielse hån krigs
tjänstgöring för en vämpliktig. 
l\ :r ll84. - Dito om dito för en dito. 
N :r ll86. - Jlifalles befrielse från dito för en dito. 
X :r ll87. - Avslag i't anhållan om tjänstledighet för 
t'n diio. 

20. ~: r ll88. - Jhslag å rcscrnndorlöjtnanten N. J. A. Nils
sons anhällan att under c"tt år räknat från och med den 
~5 oktober 1916 idka utrikes sjöfart. 

>> ~:r 1189. - Bifalles befrielse från krigstjänstgöring för 
en värnpliktig. 

~\:r 11::10. - Avslag å anbållan om dito för en dito. 

); :r ll4l. -- :Majoren vid kustart.illerieet Rönblom ställes 
1 ill chefens för sjöförsYn rsdepartementet förfogande för 
c; ärskilt uppdrag. 

>> X :r N :r ll42. - Avslag å anhållan om befriPlsc från 
krigs tjänstgöring för l ' ll värnpliktig. 

·>·> X :r 1148. - Dito om dito :för en korpral. 

S :r 1144. - Dito om clito för en värnpliktig. 

N :r ll45. - Di to å r<'sc rvu nclerlöjtnanten Elisens a n hål
lan om hemförlovning fri'w krigstjänstgöring. 

:!:L X :r ll48. - Befordringskommissionen sammanträder den 
24 november. 
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G. O. 1916. - L. 

~3. ::\:r 1149. - Bestämm else r f:ngående uid eh1 ndc nv >> Militär 
bestra:ffningsförordni ng» m. m. till Yiss marinens personal. 

» ~: r 1150. - K aptenen Krook bevilja s utrikes tj ii nstledig
hct uneler t iden 15 "c1cc. 1916 -14 april 1917. 

~4. N:r 1152. - Anorclnall(]n ~ v utbilclningskms :fi ir p c rsonrrl 
Yid lotsn~ rkot unrler iidr' n lO jan.- :!0 febr. :1917. 
~:r 11 53. - R ifullcs utst räckt tj1instlcclighf't fii 1· <'Il viirn
pliktig. 
X :r 1155. - llesNvundcrlöjtn,lntcn GiitliiJr'rg· bev iljas till
stånd att 11nder ett å r från och mod rlcn 1 rlec<' llll)('r 1916 
irlka 11 trikcs sjöfa rt. 
::\:r 1156. - Undcrliijtnan tcn i rt'sr·rwn J~rtin dströn 1 till
li\tcs att \' istns i H.~·ss lnnrl unrl e r tick'n 10 dC'CC' lllbc r 1916 
-15 januari 1917. 

n. x :r 1158. - l{r'Sl' I'\'Ulldr ' rlöjtnnntcn Cnlfoo rd bl'vi ljas ti ll
ståml Rtt unrle-r :J r 1917 iclk:t utrikes sjöfart. 
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~:r 1159. - Skr' ppsgosscn Hall b<~ r g bevil.ias u tri kr' s t. j ii nst
ledighd undC'r titl <'n Hl rlPce mbor 191G- 7 j anu a ri 1917. 
.:\':r 1160. - Avslag ~~ nnhållmt om bcfriel s<' f r;'\ n krigs
tjlinstgöring fö 1· en dirnpliktig. 
.:\':r 11 61. - A1·shtg å anh:lllan om hofriP IS<' fr :'m krigs
tjän stgöring för <' Il Yärnpliktig. 
X :r 1162. - Dito <llll dito för <' n dito. 
1'1 :r 11fi3. - Dito 0111 hernfö rl o~·ning för C'll ~. kl. S.JOill <lll. 
~:r 1164. - Knptr'IH'll Orle!b<'rg tjänstgör f r :'! n oc h med 
dl'n 1 <i<'C<'n dw r snn; ;~djnt an t hos chefen fö r 11 1Hl c roff i
eers- oclt sj (im;~nsb1 r<' Yiln i St.ockholm 1n. lll. 
:\:r H65. - Ar l916 jnskriHta Ylirnplikt.igll skril'bitriirlen 
inrycka dc'n 10 j<lllll<lri 1.917 j ställr't fö rrlen l Ee lmtari ~ . å. 

X:r 1167. - T\npt(' llen j n·s •~ n·r'n n-f :Sill en t ill!\tL·s <ltt 
umler hrw iljad t,ilin s.tlC'!lighet yjshJs i N orge. 
.:\':r 1168. - StationsbdiilhaYarcn i lCulskr onu br' mymli
gfls beorrlr a hl'fiillla\·rtr<' n för K a rl skrona gnists t;ltimt ntt 
unde r Nfo rrkrli g t id. inspektera Gottland s g ni ststution . 
X :r 1170. - Rr'sol utjoJt ö ch cfr' n s :'1 torperlh Hr' n T'ob ri s 
a nhålhn on 1 l å n f:\" r' ll torpedbåtsjoll . 

::\ :r 1171. - M ii rinHibtrstipt'ndia te n \· icl t ue~ rinliik ill'kårcn 

i n 's<'rve n Strön1an phtcC'ras :'t Stockhol rns st ation. 

:\:r 1J7~. - l( CHJllW'nrlörkaptC'fiC'tl a1· 1. g r. t1l. 111. Sta rck 
ställc-s från rl<'n ;)'O liOn'm lwr t ill chefens för ~.iöförsnus 

<lcpartern en te t förfogande för si1rskil t upp d r ng. 

S :r 1178. -- 1\ontL'ramiralen Lagercrantz be\·il.in.s t:iiinst
ledighet undr'r· dr-n '1 och !5 rlcer-mher 1916. 

J)r<·. 
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G. O. 1916. - LJ. 

:\:r 1176. - Bifalles bdrir' IS<' från Yirla re krig·si jiinstgö
ring fö r en Yäl'llpliktig. 

~ :r 1177. - Bcforclrin gskomm iss iont'n snmmantrii<i<' r rkn 
n rkcemlJ<'r. 

:\: r 1178. - J~ c's l~ mlli C' [S(' r angår,nrlc prö\·n i ng ~ \. fij rC'sl:t
g<'n föränclntd tf'l.;:nik Yid ;lrhl'lf't inom (sjö-)rullföringsr•x
perlitionc'rnil. 

:\:r 1179.- Bihll r's lll'mförl <J\·ning fr ån krigstj;instgöring 
Eri\ n och nwrl Llen 28 jHnu a ri 1917 för <'ll vli rnplik1·ig . 

:\ :r 11 80. - Hifnlles lwf ri else från ÖYl'rtjfin stgiirin g fiir 
<'n dito . 

:\ :r 1181. - Dito f r:'! n rlito h ån och med den 21 rl cce miH'r 
li:JJ 6 för <'n dito. 

4. ~ :r 1183.- H.Pse n ·]öjtnnntcn f. Pdterson be\·i]j;" till stå nrl 
;~tt. un<kr år Hl17 irlk n utrikes sjöfart. 

>> :\:r 1184. - J\.\' slag ii anh ållan om befri<'I S<' J'r ttn kt·igs-
1.iäm;tgöring för en värnpliktig . 

S :r 1185. - Dr'myncliga s vcdcrbii ranclc bdälhav<l l'<' att lw 
Yilja 80 dagars tjänstledigbet för en viirnpliktig· . 

~:r 1186. - AYsliig å anhåli:Hl om befriel se från p ligåend e 
krigstjänstgöring föl' 208 å Karl skrona station tjän stgö
rande värnpliktign. 

'l . X: r 1187. - E:onuncndörkaptPncn <l\- 2:a g r. Jll. m. Tr'
lancler b<'Yiljas en månn ri s t jänstledighet från och med 
den 6 decembe r l9Hl. 

fi. ~:r 1188. - Fänriken i k ustartilleriets r eser v Ande rsson 
t jänstgör vid Vaxholms kustartilleriregemente unclN tiden 
ll december 1916- 15 november 1917. 

7. ~ :r 1190. - Bifnlks bdriclse från krigstjänstgöri.ng för 
en vä rnpliktig. 

R. ::\ :r 11.94. - Hifnlks t j f.instledighet Iör c-n 1·ärnplikti g in 
t ill dess Yederbörand<' in skriYningsnämnd hunnit befordra 
uppskovsa nsökan. 
~ : r j195. - Bifall es dito 

» ~ : r 1196.- Bifalles dito 
X :r 1197. - Bifa lles dito 

» :\:r 1198. -- Bifalles dito 

för 
för 
fö r 
fö r 

('Jl 

f' ll 

en 
en 

dito intill di to. 
djto intill dito. 
dito inti ll di to. 
dito in till dito. 

);:r 1200. - Bifa lll's lx'fri e lsc från vidare kri gstjän stgö
ring för en rl i to. 

>> ~ :r 1201. -- Avslag å anhållan om frikallel se fr!\. 11 fort 
satt tjänstgöring för en dito. 
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G. O. 1916.- UI. 

X:r 1202. - BiLtiks b0fri0lse från Yitlarc kri g. tjänstgöring 
för e n dito . 

:-;r :r 1203. - T~öjtnant0n i r0serv0 n A. Johansson t illåtes 
att söka och cn•ntudlt mottaga befattnin g såsom sjörnll
föringsb efälha va re i Strömstad. 

~:r 1205. - :Kaptenen Tarnm beviljas tre wckors tjänst
led ighet f rån och med den ll december. 

::-;r :r 1206. - Nya bestämmelser bcträifancl.c dc Yiirnpl.ikti. 
gas rullföring m. m. drl inr,vckning ti ll t .iiin stgöri11g skola 
på försök tillämpa s. 

:\:r 1~08. - Löjtn antl' n Yid kustarii ll t•ril't Eu gblom ijiinst 
gör i marinfö rvaltningC' n under dc tid0 r hans t jänstgö ring 
såsom kadd.tofficcr Yid sjökrigsskola ~ så mcdgiv<' r. 

~ :r 1209. - En sjöbalett t ill ätes nti" unrkr Yiss n·sn an
Yända ci Yil d räk t. 

~:r 1210. - Rest•nlöjtnantcu Ja cobsson lJnv iljfl s tillståncl 
att under ett å r fr å n och mC'cl den 15 no1·embcr Hll(l idka 
utrikes sjöfar t. 

X:r 121.1. - AvsLt.g å <tnhållan om boiriclst• :f:rår. forisatt 
krigstjän stgöring för en l:a kl. sjöman. 

X :r 1212. - A y s] ag å anhållan om uppskoY JllC'<l krigs
tjänstgöring fö r e:1 värnpliktig. 
X:r j21.3. - Dito å dito för en dito. 
X:r 1214. - Dito å dito för en dito. 
X:r 1215. - Bi fall0s hemförlo vning d0n 11. januari 1917 
för en dito. 
~:r 1216. - Rifa llcs dito efter slutad ircdst-jän st!-!·öring 
för en dito. 
~:r 1217. - Dito efter dito fö r en dito. 
l\ :r 1218. - Dito efter dito för en dito. 
X :r 1210. - l'tescrnmderlöj tnanten Nordenhflag bt>l' iljas 
ti llstånd att und(•r tiden 15 januari- Hi juli 1917 idka ut
rikes sjöfa rt. 
R :r 1221. - AYs]u g !'t rcsernmdcrlöjtnanten Sjöbohm >: an
hållan om hcmförloYning från krigstjänstgö ring. 
~:r 1222. - AYslag å anhållan om befrielse från krigs
tjänstgöring för 011 Yärnpliktig. 
::-;r :r 1223. ·- Bifalks tjänstledighet unLiot· t iclen 13- 20 de
cember 1916 för en dito. 
N :r 1.225. - Kaptenen m. m. Mnjström ställes t ill marin
förvaltningens förfogande för biträde vid fr ågor rörande 
pansarbåtarna Gustnf V och Drottning Vi cto ria. 

J)rr . 

)) 

)) 

)) 

G. O. 1916. - LIH. 

1i'i. ~: r ll2G. - 1\:onstituerade ma rinläkaren av 2:a gr. i re
~crvcn Lindolöf placeras å K arl skrona s tat ion. 

~:r 1.227. - Marinunderintendenten Jacobson i jiins tgör 
från och med rlen 18 dece mber Yi cl sl :Pppsgossekån' tt i 1-far
strand. 

Hi. ~:r 1230. - Förut utfärdade bestämmdscr för bcviljandc 
nv tjänstledighot åt flottans i land tjänstgörande lH' rso
nal fortfarnml e skall gälla intill elen 1 april 1.917. 

" X: r 1232. - Best äm melser angående tillsättandet H v be 
ställningar å rese rvstat för marinen. 

» N':r 1233. - Elektroingenjören Holrn pl:lccu.t s !'t fitoc k
holms station m. m. 

" X :r 1234. - Rosenunderl öjtnant<>n P erson h c•n1 förlo1·as 
d0n 20 dec0 mbcr. 
~:r 1.23G.- F astställt'lse flV ri t ning till 57 mm. luftknnon 
M/1G. 

» :-;r :r 1239. - :Bifall es lwmförloYning efter fu llgjord fr eds
tjänstgöring för on värnpliktig. 

'' ~:r 1.240. - Avslag å anhållan om befrielse f r [tn krigs
t jänstgö ring för en dito. 

18. :'l :r 1.241.. - stationsbefälhavaren i Stockholm bemyndigas 
att förordna maj-oren i armen H. U. F. Erichsen till sjö
rullföringsbefälhavare i Strömstad. 

Hl. ~ :r 1243. - Löjtnanten Bouveng aygår den 31. rl cc0mber 
från anbefalld kommendering såsom adjutant i sjöför
svarsdepartemC'ntets kommandoexpedition m. m . 

18. X :r 1244. - Bifalles befrielse från pågående krigstjänst
göring för en Yärnpliktig. 
N :r 1.245. - Dito f rån krigstjänstgöring efter slutad Eretls
ijänstgöring fö r en dito. 
N :r 124(). - Avslag å anhållan om frikallelse h å n !'ttt'r 
stående krigstjänstgöring för en di to. 

'' X :r 1247. - Dito om befrielse från dito för en d ito. 
>> X:r 1.248. - :Bifalles tjänstledighet för en värnpliktig in

till dess Yedorbörandc inskriYningsnämncl hunnit behandla 
uppskovsrmsökan. 

1 !l. ~:r 1249. - Löjtnanten vi el kustartilleriet Sjökvi st tjänst
gör från och med elen l januari 1.917 i marinförvaltningcn. 

18. N : r 1249 ' /,. - Bifall till stationsbefälhavaren s i Stock
holm anhållan orn stängning av Stoci..:holrns gni ststation 
i och för reparation . 

19. N : r j250. - stationsbefälhavarna bemyndigas beordra ch e· 
fcn för vederbörande stations beredskap att vid anbefallda 



G. O. Hl16 . - LTV. 

ÖYningar und c•r gång 11wd l)('rcLlshlpcn s !' IL 'I'l'r ml·clfölj a 
omborrl m. 111. 

Dc·r. 10. 2\: r 1251 . - 1\ont<•nJmir<Jkn m. lll. L>!.QT·rernnt z h c•v ilj a~ 

)) 

i jiin ~ tll'dighd II lHkr t id< 'll 22 dt •C'CIIIhn 1916- :) .i<~nua ri 

1917. 

::\: r 1252. - !{t''(' l'l' llll<it'r\ i)jtmllltl'll i-i. f' . J\i !SSD II t iiJtl tr•s 

<ltl 11ndt·1· •·11 i11 · vi~tH~ utrikc's. 

» 211 . .:\ :r 12G:1. - Vir<'H illirHI<•JI JJ.nsCi L'II IJI' vi ljH s tjiin ,l l<·dig ltr·t 

11ndr•r l id<·n :?:)- :)1 <i< ' <'<'l lll H'r. 

:\:r 1:?04. - .RC'S< 'I'VUn<k rl öjtnilnkn .lungn<' r IH'I· ilj;~ . .; till
stå n<l Htt lirHkr hrlr' n 15 dC'rPtll lw r :Hl16- 15 cleCC'llllll'r 1\117 
iclkH 1drikes sjiifarl. 

>> » ;\ :r 1:?55. - Rc·sC' rdiijtn Hntcn W;lllgTL'Il l<c· viljn s :) llli'tna-

rlcrs tj~n si l l'rlig lwt från orh med rlcn l jan ua ri 1917. 

» » ::-J :r 1256. - Bifall ·till löjtnnh·n ::-.iC'tzll' I'S anh å ll an ntt fö r 

1·isst ändam å l få u tlå nn i marinstahen fö r vil r aclc fot·og rnfi

plåtar. tagnn " " lii <Hint'n S fl ygoff iCL'rare. 

» 21. N :r 1257. -- Vissa fön·skr ifter för s jöm a 11 shu sc• n inom 

Malm ö sjöt·ul lför in gsonn·åck skoh1 g [i llu järnYii l i'ii r sjö

m anshusen i Trellc•horg. YstArl. t\imri sll il llHt och Krist ian 
stml. 

» » X: r 1:?59. - F ö rcll'lning nv i. 1917 års s tut :fiir f'lotLms 

sjö mA nsk å 1· upptagna korpralsa r Yoclen. 

» » X:r 1260. -- Bi fa lles h emförlovning efte r iul lgjonl f reds

tjänstgö ri ng för e n vä mpliktig. 
» )l': r 1261. - Avslag å anhål lan om be 1nfi.irlo1'ning fr å n 

pågå end e k ri gst j änstgör in g för en värnplikt.ig . 

.N :r 1262. - Bifa ll es tjän stledighet f ö r en v~rnpl ikLig in

till dess Yeclerbörancb in skrivningsnämnd l1 1tnni t lwlutndla 

nppskovsansöka n. 

>> N: r 1268. - BifflUes <' ll må nu ds tjänst l('clighet för t'n d m 

pliktig . 
>> 1\:r 1:?64. - Bifa llC's tjänstledighet för en värn pli kt ig in

t ill dess vede rbörande i nskri v ningsfö rrättn in g hunnit be

h a n dla u pp kovsansökan. 
» » N : r 1265. - lleserdöjtnflnten H ellsle n bc1·ilja s tjänstk

dighet uneler 9 månader f r å n och med de n 1 februari 1917. 
» 22. N :r 1266, - Re~enlöj tnantcn Gcrnandt place ras å Stock-

holms sta tion. 
N: r 1268. -- M a rinint endent e n ax 1 :a g r. Prav il s till åtes 

att under beYiljad t. j [insileclighct elen 2- 9 jantLflri 1917 
besöka Berlin. 
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K. Tir. 1916. -- XXV. 

j 7. Tilldelas en Yar ~v fänrikarna P. Skjöld. I-I. F. R.vstcdt 
och V. E. Sollc•nbcrg ett utav dc å sjökrigsskolans stat för 
innevarande år upptag na ek ipe ringsstipendier. 
·Meddelas befriel se från edäggandc HV terminsavgifter för 
sex kaeletter vid sjökrigsskolan . 

~4. BeYilj<~ s nYsked fiir löjtn anten Th. E. K. Tcngvall med 
rätt för honom att und e r h i'1 i.h silsom lönlös kntrstå i 
k u s ta rh U Nids s ta m. 

Full ma k t för J. Olsen n tt l';ll'a liijtna n t 1·icl kustartilleriet. 
F ullmakt fiir R A. Btröman <ttt n u a marinläkarstipendiat 
1·i d marinläkark å ren i flottans rese rv. 
Utfärd as n.Ytt krigsay[finingsrcg lemcnte för marinen . 

>> Anbefalll' s sintskontoret att för c• rsä ttnndc av ut.a Y marin 
förvaltningl'n förskott sv is bPstridda utgifte r för marinens 
krigsbered skap t illhandah il lln mnrinfön·altningrn e tt be
lopp a v 3.800,000 kronor. 
U ppdrages åt marinförvaltninge n a tt i samrårl med che
fe n för ma rinstn lwn och ehcfPn fö r kllstnrtilleriet verk
~t ällu utredning om införnnde nv nya uniformsmodeller 
för kustartill eriet samt d~ireftcr inkommil mcrl förslag i 
ii m n et j ä m te kost: mtd she riikui ng. 
Anvisas l'tt belopp nv högst 550 kronor för tryckning av 
ny upplaga av »Silltudhr av Sveriges och dess grannlän
de rs örl-ogsfar tyg >> . 
Anvisa s ytte rlig nrc 10.000 kronor i'tt kustbcfästningskom 
!ltiss ionl'n till lwstrida n de a,. kostnaderna för vissa re
kognosce ring>! l'. nvl'iign.i n p; n r. rit n in g fl r och rcnskrivnings
>i riJcten 111.. m. 

>> ~'öresk riYes <tt t :h 1917 m?, nntngas högst 40 sjökadetter. 
'' Uppdrngcs åt lotsstyrelsen att låta anordna en fyrbel yst 

och utprickad Ja l'lcd Ö\'C" Ost ra Saxadjiirclen och ställes 
fö r sådant ändan tål till lu tsstyrehons förfo gande ett belopp 
av högst 20,000 ·kronor. 

1. F'iiro rclnan cle för A. .ll . H ol !Il n t l \ ' H r il c lektroingenjör 
1·id mariniugc njörk å ren . 
Utfä rd as kungöre lse an g. ii ud rin g <1 ,. k u ngörclsen den 24 
okto ber 1918 a ng. organ isat i on en av mar i n staben och 
den na stalls ve rksamhet i fr cdstirl. 
Fö r a nskatfning ax en kolpråm fö r f.tottan s l 'fll'l' i Karl s
kro na anvi sas högst 37,100 kronor. n 1rj ii mte fö rcsk ri1·es 
;IH för ti llve rkning av lJcrörda pr:Jm skall a nvändas ut
utlii nclskt järnmnteriel. 0111 sådant fiunes att tillget och 
anskaffnin gskostnad en fliirigennnl k.1n nedbringa s. 
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K. Br. 1916. - XXVI. 

1. Medgives ;Jtt. fö r a nskaf[ning aY brandmateriel för ctablis
sement.en på Aspö och Almö mi't användas ett belopp av 

2,460 kmnor. 
Medgives att den på marinen belöpande delen av för
skj utna kost nade r för anskaffning <I V flygmo1;orer, eller 
72,500 kronor, må er sfittas i sammanhang mod ÖY ri ga kost
nader för upp rätth å Ila n el e a v rikets neutral i te t. 

, Bevi lja s fa rtygschefen sam t besättningen å kanonbåten 
Skä.ggalcl ti ll stånd att omottag<l g-hor fö r bärgning av 

skonodskE-ppet Göth a. 
Medgives att för ma n ska p Y id k u sta rtill ori et. som n n tages 
och 'Omcxlolba rt inträde r i t jänst under janua ri och feb~·u
ari månader år 1917 den i § l nY nftdig kungörd.se den 
5 december 1901 ang . antagni u g aY manskap Yid kust
artilleriet genom kontrak t , mod däri den 21. decomber 
1904 gjo rd ändring, fö rcskriyna tjänstetiden må räknas 

från elen 1 nov cm be r 1916. 
>> Fastställes stat och arbetsplan fö r sjökartcve rket ttr 1917. 

>> Anvisas 21,000 kronor till sjö k :uteve rk ct f d 1n handels- och 

sjöfart.sfonden . 
Medgives att till nrvoden ttt extr a perso nell vid sjökarte
verket må, utöve r därför i stat uppfört ansl ag, under 
år 1.917 andinchls ett belopp r.v högst 5,000 krono r. 

>> Förklaras g ravören vid sjökarteve rket K . E. Forsbe rg be
höri g att från och med å r 1917 komm a i åtnj utande av 
en första fl\· löningsförh öjn ing å 400 kronor fö r år. 

,, Beslutas pen>s ion til l sex befattningshava re vid lotsverke t 
5. Bemynd igas mari nfö rvaltningen beo nlra kaptenen J. F . 

N yströn1 att a n est! t i Il Tysk l flml för u e siktig ande av 

minkablm·. 
8. :För tryckning m. n. kostnacle r fijr beskrivning· över st rids

gnist- och torpc:clbåt sgniststationer am· isas h ögst 1,08'1 kro
nor 55 öre, va rjämte kaptenen S. S. Wibom i förfa ttare
a r vode för berörda a rbete ti llerkännes 350 kr,onor. 

>> För tryckning av en fäst ningsinstruktion för Vaxholms 
fästning am·i sas ett helopp av högst 500 kronor. 

» Medgi ves marinens person al att från vederbö rande för
råd mot bdalning u tf å beklädnad spersE-dla r m. m. 

, Beslu tes förorclnandc :w t illfälli g le<lamot i lotsst y relsell· 
15. Beviljas kaptc, nen vi<l flot tan A . G. von Horn t jänst· 

ledighet unel e r dt å r med frånträdand e und e r t iden a\' 
de med kaptensbeställnin gen förenad e lönefö rm å ne r. 

>> Fullmakt fö r g re \·e C. A. ·waehtmeister at t vara kolli' 

mendö r vi d f lottan. 

K Hr. 1916. - xxvn. 

J)(•('. 10. Fu llm akt för E. W . Pl''.' ron ·,1tt \",'l t" ·," 1 ·' " 'ommenrlö rkapten 
av 1:a g- r. Yicl f lottan. 

Fullmakter för P. H Huitfe lclt och J B M · · t ·· · · · · . " a tJ S rom att 
va r a komme ndörkaptene r a v 2:a g r. vid flottan. 
F ullmakter för K. G. Rucluero· E• " T s clbl el "1. E · b ' . n. un a .i..\ ' 

Giron, A. !-J. Yon D<lhr och C. G. Wah lström ;tt ~·a r~ 
kaptener YJLl flottan. 

Fullmakter för T. V. H. Thon~n "Teve H. M··. _ . E C v H \'T l ' o . O t n e t ' . •. . 
. . ,, a 1lquist, O. G. F. Zimmerman, A. W. von Born -

s;eclt ~amt~- A. R Hofbe rg att va ra löj tnanter vid f lottan. 
I'>..o nstltutonal för V. E. Sollenberg· H M G·· IJ . .. , . . ' .son .1.ogner 
P. Sk.1old samt O. lT. T. ~ or0n att va ra f ä nrika r vid 
flottan . 

» Fullmak ter för C. G. K ro kstcrU ~ F Ek . tl E B . ~ . . 0 10 1 , • . ou -
\ cng-, A. Ottosson samt E. A . F. Yon I\ rusensti erna att 
nra ka ptener i fl ottan. 

>> Ful~ma.kte:· f~r Y. S: C. D;1hl , O. I-Ieclcnström, R E. B. 
Stor n eJ. ~: C. R Wiedemann sa mt C. F. A. Ad lerst rå hl c 
at va ra lo.Jtn ante,r i flottan. 
Reso lu tioner å lön fö r kaptenerna E. G \u A· s 1 1 · ". .son von 
' clou t~ .. N. 1\ilma n, C. F. A. Cassel samt f riherre L M 
Beck-Frns. · · 

Fu llmakter f ii r A K a i ser P F O J:> k .. ~ · · . , . . •· . . Jec ma n, R L. Göther-
st rom sa mt 1\. A. ·von Ma lm bo rg att nra kaptener vid 
kustartille riet . 
Resolutioner a· lo··n f .. J t or o1p ene rna A . E. Arnund son samt 
G. E. Nordbeck. 

F ullmakt för I\. L. Sun rle at vara reservkapten i f lotta 
>> Fastställes stater och arb01"spl an fö r flottan fö. c • '19c:Jn7. 

F t t""ll t t t a t .. .. 
; as s a ~s s a. e r för ku startilleriet för år 1.917. 

>> Ttll g rat1f1kat toner inom sjöfö rsva rsdepartementet anvisas 
hogst 2,950 kronor. 

Medgi ves att för unel e rhåll och vå nl av dc sjökrigshi sto
riska. samlingarn a ui1elcr u r 1 !.ll7 må använd~ s ett belopp 
a v hogst 7,200 kronor. · · 

1~~dgi~·es att det för p? rsonal ti llhörande marinen jäm
ltkt nacl .breven den 9 .Jun i, 29 scptembor och 17 novcm
her 1916 meddelade t illstånd att på angivna \"illkor mot 
: rs ~ttn~ng erh ålla mat va ror f rån proviantförråd och mat
Jnrattm ngar må gä ll a ii ll svidare till och med den 30 · · 
j 917 ·. .. . J Ulll 

. , v~ I~amte uppdrages åt marinföt"valtn ingen att ej 
n:mdre v1cl taga de vid a re åtg-ärder än ä ven meddel a de 
na nnare bestämmelse r, so m cliirav f öranl edas. 
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K. Hr. l!l16 . - XXVJTT. 

Mcclg·in·s ,l[ l J. D. Ablgrc·n mi\ till gorl or;ikn n , ;g rlc av 
honcnn virl sjökri gsskolan gcnom gi'tn g na kurser d \so rn vid 
na vign l ionss kola n YLq,nl sjöknptr•nscxa men. 

Förordna s rkl s ni t t ill ~ '20 JTI'Olll . l nv r rglc tn entc fö t· 
marinen, del T, sknll dtcr orclpn >>dter da gen för anställ
nino· uti innf'lulVanrk grarh tillägga s fö ljancl r : (konstitu
t ori:kt s. f ullrn aktrns, föro rclnnndcts dat um) , dC'l s ock att 
till § 20 morn. 1 tl \ ' sammn reglemente'. rl el JTJ, skall 
dter orden >> cft r r cl ag t•n föl" an slä lin i ng uti i n nchavancle 
g rad >> foga s d t mNl dd o\·a n an g ivna lika l,vda nclo t illägg, 
Till Yikariatse rsrilt nin ga r m. m. in om m fl rinförva ltningen 
an visas ett belop p >I\' högst D.OOO kr. 
Beslutes förhvra nd e a \' m;tskini ster för kn sift rti ll e ri e t mot 
ett a rvode H~' högst 8 kronor per man och dag. 
Till grat ifik ation r• t' inom sjöförsYilrsdopartcm entct anvisas 
y ttPrligaro et t belopp nv högst .1 ,900 kronor. 
Beslutes k n trh Å ll anrl P i t :i ii nstgöri ng H\' \·i ss a v ii rnpl i k t iga 
vid marinPn. 
Bevilja s kaJ• tc nc n vid floitnn D. H . 1,indblar1 tjänstle
dighet und0r 4 Ill fln arkr f rån sin tjänst med h å nt räri ande 
uneler tid en nv löneförmåner enligt stn t . 
Fullm ak t fö r E. A :son G di ntz <1tt v n nt tjän,s teman i 2:a 
lönegraden hos mnrinför valtningon. 
Bevilja s s0krete raren · hQ~ marinfö rvaltni ngen G. A. Bäck
ström tjänstledigh et u nder å r 1!)17 fö r fullgörande av 
visst offent li gt upprl rag, varjämte sekretcr-a ren T. A . H. 
H eclr l'm förordmts <11't i ill svirlnn· uppeh :'\ lln R[ickst röms 
t jänst hos marin ·fön·a li'n i ngon. 
Fullmakt för G. H. H alldin att \arn marinin ge njö r av 
l:a gr . vid rnariningt' njörkårPn. 
]<'ull makt för G. E. Da hlst.ra n el och G. Arvid sson Zethe
lius a t t vara Ill <lrinin genjöre r a\· 2:n gr . vid ma rin ingen
jörkå re n. 
Förordn as A. G rli nb0rg a tt t i li svida re va ra ma r i ni ngen jör 
a Y l:rt grade n vid rn a r i n ingenjörk å ren. 
Föro rdn as A. E. Skog a tt ti ll svida re vnr H ma rin i nge njör 
av 2:a g r. Yirl m a rinin gcnjörkåren. 
R esolution å lön fö r mariningenjören a \· l: n g r. virl ma· 
riDingenjörkå ren O. R. M. T. Björnstj e rn:l. 
Resolution å lön för mariningenjörf'n av 1 :a g r. vid ma
ri ningenjörku ren :1. E. Kinnrnan. 
Fullmakt fö r G. G. Göransson ntt vn rR mn riningonjör 
aY .t:a gr . i rnariningpnjörkår-en. 

Dec. 
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)) 

K Br. 1916.- XXIX. 

30. Förordnas K . A. Schröd er att Yara kemist vid m ari n
i ngcnjörkå ren. 

>> F ullmakt för R. Thörn att vara fö rst e m a rinintendent i 
m a r i ni n t enclent.Lu·kåren. 

>> Fullmaktor fö r G. P . K . Lundskog S. S. Berggre n sam t 
A . Hj. E. Forshcim att va ra marinläkare av l: a gr. i ma
rinen. 

>> Fullmakt för K. R. T. Kru sc att Ya.ra major i marinen. 
» Föro rdnas att kaptenen vid kustartille ri e t Ä. K eij sc r, so·m 

på grund av sjukdom blivit vid t vå kaptenbefordringar 
förbigången skall åter f å s in förra t jänst eställning i nom 
k u·starti lleri ct i förh åll a nd e till dc officera re som förbi 
gått. honom och så lunda hcräkna tur närma st efter k ap 
tenen W. Runo. 

» Medgives att marini ngenjörsstipendiHton K. S. T. F orster 
må ent lediga s fdn sin ansiiiilning vid mariningenjör
kåren. 

» Modgivf's nt.t mariningenjörsstipendiaten O. V . Jansson 
må under elen tid. han und er nu vidtagen mobili sering 
ä r kommenderad t i ll tj ä nstgöring vid marinen och icke 
:Hnjuter krigsavlöning, mot avståondo av stipendium åt
njuta a vlöningsförmån or mots\·arando dem , som t illkomma 
r)Xtra ma riningenjör. 

» Bevilja s fö rst e marinläka ren C . .T. A . Kjellberg t j äns tlc
rlighct under t iden ckn l ja mwri- 30 juni 1.917 mot sky l
dighet att därunde r avstå dagavlöningen och därjämte av 
lönen ett belopp a v l4 kron or för dag räknat . 

>> Medgives tillstånd för reso n ·kaptcnen i flottan C. l<' . Ul
riksen att intill utgånge n av år 19.19 kvarst å i flottan s 
I'P SC r v. 

)) 

)) 

)) 

)) 

Medgives flottstation skommitten rätt att låta trycka sitt 
betänkande med försl ag. 
F öro rdna s att § 315 k) n v . reglem e nte för marinen, del J, 
.· kall erhålla viss än d rad lydelse. 
Utfärdas k ungörelse ang . ändrad lydelse nv § 14 mom. 1 
och § 15 i kungörelsen den 13 oktober 1913 ang. a ntag
ni ng och utbildning a v marininge njörselevor och m a rin 
ingenjörsaspiran t er m. fl. 
Utfärda s kungörelse an g. ändrad lydelse av § 13 mom. 
l . 2 och 8 i lnmgörclsen den 1l december 1.914 ang. antag 
n i ng och utbildning av ku startillerikadettor. 
lJ tfä rd as kungörelse ang. vissa ändringar regl emente 
för sjökrigsskolan dan 8 ok.tober 1.915. 
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I\:. Br. :1 916. - XXX. 

1-I edgiYes att till anskaffning och insättnin g av en ny 
tv ättmaskin i kronans tvättinrättning å Riodön må ut
betala s ett belopp av högst 4,200 kr. äve nsom att fö r upp
görande a,· förs lag t ill om- och ti llbygg nad av samma 
tvättinrättning må användas högst 700 kr. 
Anvisas medel t ill anställ ande av extra biträden å räk en
skapskonto ren m. 111 . v id flottans stationer samt åt rege
ments- och tygintendenterna vid kustartill e riet. 
:Meclgiws att drn jämlikt nåd. brcvf't elen 18 janua ri 1908 
utöver portionse rsättningen utgåend e Nsä ttn i ng fö r_ be
spisn ing av å Oscarsvärnslinjerna. Espeskär och ~ya Alvs
borg förla gt manskap m i't fr å n och med drn l januari 
1917 f aststä ll as a,· ma rinfönaltnin ge n. på fö rslag av ve
~l erbö r anclr r rgements- ell e r kårchef v id k ustartilleriet, 
dock att clensamm<t e.i må överstiga l krona för mnn och 
dag . 
Beslämmes n t t gottgörelsen t i Il Y ä n·ningsfö rrättarc skall 
unde r å r l!l17 utgå mecl :30 kr. för varj r antagen man. 
:Mcdgivrs att fö r an ska ·ffning "' brandmater ir l för Oscar
Fred riksborgs fort må användas 2.000 kr. 50 öre'. 
Bemyndiga s chc'fe n fö r kusta rti ll e rie t att uppclraga åt där· 
ti ll villig och lämpli g officer att dels Ye rkställa omar
betning a\· rkn Yid ku,tartill eriets skolor nu använd~ 
lä robokt'n i Yapcnlä ra. dels ock att utarbeta ny lii.robok l 

ämnet anmmunitionstilhcrkning m. m. 
Am·isas 4,800 kronor för t ryckning m . m. iW >> Unde rvis
ning för rnanskapct Yicl f lottan . VTIL ckonomilära>> . 
Bemyndiga s befälhavande amiralen i Ka rl sk rona oc h sta
t ion sbefälh avaren v id flottans station i Stockholm att 
t i Ilsvida re u nclc r å r .1917 , ut a n hi n der a v bestämmelserna 
j n åd. fö rordningen den l april 1912 ang. ut lännings t~ll 
träclc ti ll arrn6ns och ma rine ns etabl.i sscment och övmn
ga r nL m .. mnddcla bc:Eälhavare å utländskt fartyg, sorn 
skall lossa last :'t f lottans vec\er~örand_e varv,_ t ills~ånc\ at~ 
med fa rtyget och dess bcsattmng for ang tvet andarnå 
inkomma å varYct. med ialdtagandc här vid av dc när
mare föreskrifter. som varvschefen äger utfä rda. 
Medelclas bestäm;11els<' r ang. t illämpningen av nåd. för· 
ordningen med särsk ilda föreskrifter a ng. a vlöni ngsför· 
måncr m. m. vid marinen på krigsfot. 

Dr c. 23. 
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G. O. 1916. - LV. 

X :r 1269. - Underlöj tnanten i reserven Ring-Johnson be
Y.iljas t illstånd att under ytterligare 3 månader, räknat 
från elen l januari 1917, Yistas i Tyskland. 
K:r 1270. - Avslag å anhållan om tjänstledighet under 
tiden 24 janua ri-24 februari 1917 fö r en vä rnpliktig. 
N :r 1271.. - Förste marinl äkaren G. Nilson till åtes bära 
öste rrikisk t utm ärkclsetccken. 
~ :r 1273. - Marinintendenten av 2 :a g r. Zetterberg ti llå
tes att till uniform Lära Svenska Gymnastik- och Idrott
föreni ngarnas Riksfö rbunds förtjänsttecken i gul el . 
K :r 1274. - Hesen uncl crlöjtnanten Röc\in belviljas t ill 
stånd att under ticlen l februari-31 juli 1917 idka utrikes 
sjöfart . 

X: r 1276. - Bcstiimtnelscr angåenue antalet bataljoner 
och kompan ier å resp . kustartilleriregementen m. m. 
N :r 1277. - B if a Hes bef rielse från krigstjänst göring för 
en värnpliktig. 

N :r 1278. - Bifalles befrielse från vidare krigstjänst
göring för en värnpliktig. 
N :r 1282. - Kemisten vid mariningenjörkåren Schröder 
placeras å K arlskr·ona station. 
N :r 1283. - Bestämmelse r a ngående läkarvårdens bestri
elande å vissa kustflottans fa r tyg. 



Utdrag ur Kungl. brev m. m. 1917. 

jan. 4. Sedan folkhushållningskommissionen överlämnat 

förslag ti ll bestämmelser rönmde krigsmaktens förseende med 

mjöl (briid) i fredstid efter genomförd brödsädesreglering, har 

Kungl. Maj :t, i vad ärendet avser marinen , bemyndigat folk

hush ålln ingskommissionen att, efter samråd med marinförvalt

ningl'n och utan hinder av i ämnet: gällande föreskrifter ut

f~irda bestämmelser i huvudsaldig överensstämmelse med ovan

berö rda förslag rörande krigsmaktens förseende med mjöl 

(bröd) i fredstid efter genomförd brödsädesreglering. 

jan. 13. På framställning :w marinförvaltningen har 

Kungl. Maj :t medgivit, att marinövedntendenten H. F. Lind

berg mil av resa till Berlin för ordnande av marinens kolinköp 

från Tysk land för år 1917. 

Jan. 20. Efter av befo·rdringskommissionen därom gjord 

framstiillni ng har Kungl. Maj:t anbefallt chefen för madn

staben att ge mensamt med chefen för kustartilleriet, i vad an

går dl'tta vapen, inkomma med förslag till besHimmelser i 

fråga om befordran till unclerliijtnanter i marinen av under 

olfieerarP ti llhörande marinen. 

Jan. 20. På förslag av marinförvaltningen har Kungl. 

Maj :l fiirorclnat, dels att under den Lid regl eringen av bröd

sädesförhruk nin"en ~ir cr~ilJande den i re!llementet fo"r marinen 
b b . . u ' 

~ el li, hil. 15, medgivna mängden bröd per man och dag skall 

Inskränkas till vad ·folkhushållningskommissionen bestämt 

~ven sonl att under samma tid anm. l till samma bil. icke skall 

aga til liitnpn ing i annan m å n än vad angår te dels alt vid be-
stäm . . o • • ' • •• • 

t' lll,lndet av medelpns a provwntporhon u n der S.Joexpedi-

1011 viirdet av i portionen ingående bröd skall beräknas med 
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stöd av den under brödsädesregleringen anbefallda inskränk. 
ningen i bröclportionen , dels ntt oberoende av föreslnifterna i 
§ 316 mom. 4 av reglemente för marinen , rlel II , ersättning 
för innestående skrppspm1ion skall för innevarande års förs ta 
kvartal för all personal utgå med sa1nm:-1 helopp som det Vid 
Stuckholms station för s:tmm:• tid gälla n dc medel priset å por. 
tio n uneler s j ö ex p c di tioner; d Pis or k att uneler sistnämnda tid 
utan hinder ~w stadganrlet i § 240 mom. 1 d) <IV nämnda regle: 
mentsdel , värdet å provi;~n tmli k l:n, som från fartygs förråd 
utbmnns till mäss, vars mcdlemnwr begagnat sig av rätten 
att hava skeppsportion innestående, ska ll likaledes för all per. 
sonal beräknas efter vederhörande medelpris vid flottans sta. 
tion i Stockholm. 

Med anledning av en utav högste befälhavaren över kust . 

floHan därom gjord framst~i Ilning har K ung!. Maj :t föreskrivit, 
dels att envar ~tv den under år 1917 såsom reserv för besätt
ning å unclervattensbå t kom menelera de persona l skall för de 
dagar, han tages i anspråk fiir tjänstgöring å undervattensbåt, 
åtnjuta samma sjö:wlöning och förhöjning däti, som bort till
komma honom, om han lillh(11·t undervattensbåtens besättning, 
dels att enahanda sjöav.löning och förhö jning däri skall under 
den tid undervattensbåtskola m1der år 1917 pågår, vid tjänst
göring å undervattensbå t tillkomma jämväl sådan elev vid 
nii11lnda skola, vilken icke är kommenderad såsom reserv för 

besiittning å undervaLLensbM. deis ock att under tjänstgöring 
u n der år 191 7 å underva Llrnsbåtavdelning eller undervattens· 
båtdivision skall utgå sjö:~vlöning per dag med 10 kronor till 
chef för sådan avdelning clln division, vilken icke samtifligt 
är chef å undervattensbåt , med 8 kronor till å avdelningen eller 
divisionen kommenderad mariningenjör av 1 :a gr. samt med 
6 kronor till därstiidcs kommenderad mariningenjör av 2:a 
graden; skolande mariningenjören av 1:a graden A. Griinberg 
iiga att jämväl för tidell från och med den 30 september till 
och med elen 31 dccemher 1916 upphära sjöavlöning med 8 

kronor per dag. 

På framställ n i ng a v marinförvaltningen har Kungl. Maj:l 
. "n" medgivit att till komplettering av materielen för underviSI11 

1:' 
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i torpedlära vid flottans station i Karlskrona må användas ett 

beloPP av högst 7,400 kronor. 
Pil hemställan av direktionen över flottans pensionskassa 

har Kungl. Maj :t medgivit rlels att från och med ingången av 
år 1917 må tillsvidare av pensionsfondens medel utgå till kas
sans selu·elerare i arvode ett helopp av 1,200 kronor, dels ock 
att från hörjan av samma år må tillsvidare utgå till det extra 
manliga bi lriidet vid pensionskassan vikariatsarvode vid uppe
håll:mciP nv assistentbefattningen Yicl kassan med 166 kronor 
67 öre fiir månad och för den tid , hiträdet icke uppehåller 
nä mnda befattni ng, nrvode med 150 kronor för månad samt 
atl del belopp, som enl. nåd. brevet den ~~1 oktober 1913 av 
pensionsfonde ns medel må utgå till avlönande av extra biträ
den , lill följd hiirav må från ocl1 med å r 1917 höjas från nu
vnrnn c!P :~,05 0 kronor till 3,375 kronor. 

Seclan 1916 års riksdag på ex.Lra stat för år 1917 för an
skn fTn in g a v t ra n sportmedel för floHans varv i Stockholm be
viljat el! ans lag av 75,000 kronor, varav 45,000 kronor avsetts 
fiir nnskafTn nde av en större bogserbåt, har J{ungl. Maj:t på 
hemstiillan av marinförvaltningen medgivit att för sistberörda 
iindamal mi1 utöver förut anvisade medel användas ett belopp 
nv i'i,OOO kro nor. 

Jan. 26. I enlighet med framställning av marinförvalt
ningen h n r Kungl. Maj :t för anordnande av föreläsningar och 
idrollsi·n·n ingn r under år 1917 för flotbns och kustartill eri ets 
•n:1n sk:1p anvisat ett helopp av 5,000 kronor. 



KUNGL. SJÖFÖRSVARSDEPARTEMENTETS 
KOMMANDOEXPEDITION. 

Kung!. Maj:t har i nåder fastställt följande tjänstgöringstider för marinen tilldelade värnpliktiga vid fullgörande av dem jämlikt § 27 VL åliggande tjänstgöring, 

X:t·l. 
varjämte samband härmed ge nom nådigt heslut den 22 december 1916 föreskrivits att, för den hi:.ndelse flottan förblir mobiliserad, marinen i allmän tjiinst, sjötjänst och stationstjänst tilldelade viirnpliktiga skola efter avslutad freclstji'1nstgöring enligt § 28 VL kvarhållas 

~- krigstjänstgöring till de i nedanstående tabell inom parentes angivna tidema 9). 

. \r l!)l;) inslo·ivna och med dem tjiinstgöringsskyldiga. .ir 1!116 insln-irna och med dem tjiinstgöringsskyldiga . .\r 1914-, l!l11i, 19tH inslu·h·nn och med dem tjänstg6ringsskyldiga. .\r 1917 iu~ln·iYna och med dem tjiinstgöringsskyldiga . 

Ucla tjlinstgöriugeu i \'Il föl.i•l eller fiirsta tjlinstgöriug·. Hela tjlinstgöringt•n i 1m fH]jtl eller r;;rsta tjliu-;tgöl'ing. Hcpetition~önling (andra tjänstgöring). Ut•la tjllnst.gilringt•u i ('ll föl.itl eller förstn tiHnstgöring. 

------------------------ -t-----------------------~--· --- - - - - ·-· ----------- -·-----------------------~-- ----

1 
T'änst. l l 

.1 Vapenföra ~~- -- Icke vaj>cnföra Vapenföra 'l Icke Yapenfo ra Vapeulöra Il Icke vapeuföra Vnpenfiim l Icke vapenföUJ'at,·_ycl<ni JJ gsdttg l 

I
l Ant-;;}1___ l --- 'Antal ! l -Ant:tl l - . -~-1-1 , 1 • - d - Antal -Ir --k- d l U ,_ · , Antal ir k· d 1-r t 1 · d -Il Antal T k. d 1

1
T k. 1 An~~-I~~·-:-

1 
-~.-U------~,-A-n-ta-l-~------------·---·-

1-+--------+---ll ___!__---\-----;:-i-+------\---t---t-----'---- l Il l 
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Allmlin tjiinst. l 
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11' 

Sjökaptener, styrmän, maskinister av l:a och
1 

i 

2:a Id. ävensom studenter och med dem jämlikt 
~ 2 IF i vitmpliktshänseende likställda') ..... 1 -

l 
l sept. 1915 If 360 

däcksawlelningen .
11 

300 1 febr. 1616 

Övriga: Årsidassen 1915 y 
IJ 360 

avdelningar,
1 360 

övriga 

)) Årsklasserna lflt5 ä, lfll6, 1917. """'l 360 

l 

Sjötjlinst. 

stuelenter och med dem jämlikt ~ 2 IF i värn-
pliktshänseende likställda ........................ . 

Årsklasserna 1915, 191 6 och 1917 ......... 
l 

station stj ii n st. 

360 

l sept. 1915 

l nov. 

1 nov. 

1916 

1915 

l febr. 1916 

27 aug. l 916 i 240 
(31 jan. 1917) 
27 jan. 1917 240 

(20 juni 1917) 11 

27 aug. 1916 !l 240 
(31 jan. 1917) 

28 okl. 1917 10)
11240 

27 okt. 1910 
11

240 
(15 april 1917)

1 

27 ja- I-1.- 1917 1 240 

(20 jnni 1917) 

l sept. 1915 

l febr. t\l16 

1 sept. 1915 

1 no\'. HJ16 

l no,·. 1915 

l febr. 1916 

l 29 april 1916 
(:l! jan. 1917) 
29 sept. 1916 

(20 juni 1917) 
29 april 1916 
(31 jan. 1917) 

30 juni 1917 10) 

29 juni l 916 
(15 april 1917) 

29 sept. l 916 
(20 juni 1917) 

500 

31>0 

3()0 

l l 
14 juni 1916 1 28 okt. Hl17 360 3) 14 juni l\ll6 •

1

10 ,Juni 1917 3) 

(28 okt. 1917) 

l BOY. J9!G 28 

l febr. 
l 
l 

1917 128 

l 

ll-
ok~17 ,,): 240 

-l 
jan. 191S 10 ) 240 

- l 

l no\'. 1916 30 juni 1917 10) 

1 l'eb. l\JI7 30 sept. 1917 10 ) 

l 

- 1 

=t 
l " 

500 

360 

500 

360 

14 jun1 1917 1 2f: okt. Hlt8 

l nov. l\Jl7 

14 juni 1917 

l febr. 1918 

28 okt. Hll8 

28 okt. 1918 

2S jan. lfll9 

360 ') 

l --
l_ 

11 - 1 
il 

240 

l 365 
.l 

240 

1-t juni 1917 10 juni Hl!S 3) 

1 110\' . 1917 l ao juni 1918 

l 

14 juni HJ17 

l febr. 191S 

1ii juni 1918 

30 sept. 191S 

l ' IViirnpiiktiga ingenjörer och elekll·oiugenjörer 4 ) ... 365 14 ju1i 1916 
l 

15juni 1017 135 1 14 juni 1917 28 okt. 1917 -- - - ---

Il= 395 128 sept. 1916 29 okt. 1917 · ·- -- --
%5 
106 

1 
14 juni 1917 
14juni 1917 

15 juni 1918 
28 sept. 1917 

>> intendenter (årsklass 1915) 5) .... .. 

)) )) ( )) 1916) 5) .... .. 

)) läkare") ............. . 

Tekniker och elektrotekniker 

Skri v bi träden: ') 
a) J VL § 27: 2 B nämnda vä rnpliktiga 

b) Ö\Tiga ........ 

Bagare, skräddare och skomakare ............ 1 

360 1 10 jan. 1916 

3GO 10 jnn. 1916 

~fil i tärarbetare från: 
a) Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Örebro, Sö

dermanlands och Viisternorrlands inskriv-

ningsområden ............................. . "'"'l - l 
b) Övriga områden (och sjömanshusen) 

Övriga stationstjänst tilldelade ... 
l 

................... 1 360 l febr. 1916 

5 .PllL 191 7 
(10 febr. 1917) 

5 ]311. 1917 
(l febr. 1917) 

27 jan. 1917 

l_ 
240 

240 

240 

l O jan. 1916 

l 10 jan. 1916 

10 jan. Hl16 

l febr. 1916 

l 

j 7 sept. 1916 
(JO febr. 1917) 

7 sept. 1916 
(1 L'cbr. 1917) 

7 sept. 1916 
(l febr. 1917) 
29 sept. 1916 

(27 jan. 1917) 

360 

:360 

- ! 
360 

10 jan. 1!)17 1 6 jan. 1918 
(10 febr. Hll8) 

l febr. 1917 2S jan. 1918 

l febr. 1917
1 

28 jan. 191S 

l 

865 14 jlll11 1916 

3G.~ 14 juni 191() 

240 10 jan. 1917 

2-±0 1 feb. 1917 

240 15 jnli 1916 

240 l febr. 1917 

240 l febr. 1918 

15 juni Hll7 
(14 juli UJ17) 

15juni 1917 
(14 juli l !J 17) 

8 sept. 1917 
(10 febr. 1918) 

30 se p l. 19! 7 
(28 jan. 1918) 

13 mars 1917 
(15 aug. lfl17) 
30 sept. 1917 
(28 jan. 1918) 
:~o sept. 1917 

(2S jan. l 918) 

.\r 1916 inskt'hna och med dem tjänstgöringsskyldiga. 1r 19.1-l pa viiren inskt·ivna och med dem tjänstgöringsskyldiga . 

1\nstartillcritjiinst. '2) 

(F ästn i ngstj än st). 

~ !studenter och liksUillda samt sjökaptener och l 
if.. 
;; 
"' l -

l ,. 
::::. 
<'> l r'" 
, . ....., 

Slynn~_\n 

Ö\Tiga 

Hela tjilnstgHl'ing·l'll i ('Il följ(l eller fHrst:1 tjilnstglil'iug. 

Vape11föra 

458 28 juni 1 f)] 6 

323 l lO nov. 1916 
l febr . 1917 

30 sept. l 917 365 
l 

30 sept. 1917( "') 240 IJ/ 
22 dec. 191 7) l· 

1: l 

Icke vapenföra 

28 juni 1916 

28 juni 1916 
l febr. 1917 

l 
l 29 j u n i l 917 

1

24 febr. 1917) ") 42 
30 sept. 1917/ 

H(' p e !.iti011 ~övning·. 

Vapenföra Icke Yapenföra 

l_ 
l 

aug. 19171 30 sept. Hll7 

095 28 sept. 1917 2\1 okt. 1\118 - --- ---

1008) 14 juni 191723 sept. 1017 70 8) 14 juni 1fll7 24 aug. 1917 

-l - 1 

-l 
Jr 19H pii ltö~trn oeh ät· 1915 insln-ivna och med dem 

t j ii nstgöri ngssky Id iga. Hcpctit.ionsö mi ng. 

90 

360 

- l 
:J GO 

14 _juni 1917 13 sept. 1917 
365 14 juni 1917 15 jlllii 1918 

3()5 14 juni 1917 15 .iuni 191/l 

l febr. 19JR 28 jan. 1919 24.0 l fd.JI', 191/l 30 ~ept. 1918 

l febr. 1918 2S jan. Hl19 ;l 240 1 teb1·. 1()!8 i 30 sept. 1918 

14 juli 1917 12 mars 1918 

l febr. 1918 30 sept. lfll8 

l febr. 1918 28 jan. 191!l 240 l febr. 191S 30 sept. l 918 

l l 

.\t• 1917 inskrivna och med dem tjiinstgöringsskyldiga. 

Hela tjlimt.göt·ing·cu i en följtl eller första tjliustgUring. 

---1---------------------

42 

Vapen[öra 

18 aug. 1917 30 sept. 1917 
l 

• 

Icke vapenföra 

458 

323 

Vapenföra Icke vapcnföm 

l 28 juni Hll7 l ilO sept. 1918 28 juni 1917 29 juni 1918 

24 febr. 1918} B) 
30 sept. 1918 

l 

J lO nov. l fl J 7 130 sept. 1918. 
l l febr. 191 R 22 dec. UJ18) 

••) 

l 

J~ 

240 { 
28juni 1917 
l febr. 191R 

Stockholms slott den 2 januari 1917. 

På nådigsie befallning 

DAl\'. BROSTRÖM. 

/ 

l 

A u m ä r k n i n g fl r. 

1) Av (lottans vii'rnplikt1'ga inrycka de, sorn tillhöra Karls~ 
krona station, i Karlskrona, och de Bom tillhöra. Stock 
holms s tati on, i Stockholm. 

1) J!'öTe år 191.1 inskrivt1c' sjökaptener stynnän och m,a.>ki
nister av l:a och 2:a kl .. vilka elen' l nov. 1915 inrYckt 
för fullgöra:ndo av 300 dagars tj~\nstgöriug skola k"'var-1 
~tå i tjänst UIJ den 15 mars HH7, för dcn ''hi.i11l1else de

1 

Jämlikt § 28 ~~L kvarhållos i krjgstjUustgöring. , 
3) FäT icke 'IX!,.penf'öra studenter och med dem Fi.mlikt § i 

Ir likställda ~lr tjänstgö1·ing:3tiden 365 dagar och 'ut
ryckningsdag: ån;\dass 1916 den 15 juni 1917 och ål'a
klass 1917 den 15 juni 1918. l 

4
) Viirnpl·,:Jctiga ingenjöre·r och elektroingenjörer inkallasil 

till första tFinstgöring sed}UI de två första årskurserna 
vid tekniska högskolan eller motsvarande kurser vid 
Chnlmers tekniska lnstitut geHowgåtts1 dock setHtst 
under 3:e tlret, och till nndra tjän~tgöring det år, dål 
avgå ngsexamen fd.n tekniska. J1ögskoJan eller Chalmers 1 

tekuiska institut avlagts 
') Vämpliktigct intendenter inktellas till föl'sta tjllnstgöring 

under först.a Aret, och ti ll nndTa tjänstgöring det år, dtt 
avgångsexamen frau handelshögskolAn n.vlagts, dock 
senast under 4:e året. 

c) Värnpl-ikt·iga läkare inkallas t ill första tjH.nstgöring 
under första året. 

;) Till sk·rirbt'träde i sjöntll{öringsex pedit-ion uttagen vapen
för värnpliktig eller i YL § 27: 2 B llämnd värnpliktig 
skall, oberoende av de i tabeJl cn angiTTla f]äns tgörings
tidf3rnal inrycka till tjänatgöring den l oh:tober 1917 . 

8) Repetitiousövning för år 19 14 inskrivna. 
11) Vcilcrbörnnde hevä1:ingsbefälhnyare äga att verkställa 

sä.d~n mi~1dre h em törlovn ing före de inom parentes 
angivna t1derna, som anses av behovet onndgäugligen 
päkallad. 

10) Utryckni11gsdag i händelse av eventuellt kvarhållande 
i krigstjänstgöring konune r att framde les tillkännagivas. 

tt) F . d. varvsarbeta.re1 vilka. efter avslutad stamanstull
ning överförts till marinen i stationstjänst och vjlka 
pli gnmd ns g. o. n:r 1851 19JG skola fullgöra repetitions
övning under fjäl'de året, skola innevarande år inr""Cka 
till tjänstgöring den l juli 1817 och utn·cka den 10 
okt. 1917. · 

1 ~) Av kus tartillerjets \'~irnpliktiga inryclo1: 
a) s~ude11ter och likstillldrt samt fl,jökapfener och styrmän: 

vid det truppförband . till vilket ile flv in~krivniug;-:; .1 
revis ionen bli1it tilldelade; 

b) ö~; rigct vii1·npliktiga Ullhörande -t~lll{öringsomnide: 
vid ~ det trnpp~'.örha~lcl,, :o;olll. de et?ligt a1·mlms g. o. 
n.ngaende ~le nunplikt1gas bllrlelnmg a.kola tillhöra, 
dock med In.kttflgan d e a\'. ntt värnpliktign. tillhörande 
rnllföringsomrfuJena n:r 75-78 - rned undantag av 
dem, so111 tilldelats miuavdeluingen och som skola 
fu~ll~öra föndet U~in5i[JÖI'ing - skola iurycka till 
Farosunds kustan ti lendetachement; 

c) övriga värnplil~tiga .. tillltVttmifl? sJömanshus: 
Vid Vaxhohns kustartillerirf'gemeutes ltuvuclstvrka 
från sjömanshusen n:r 201-203, :231-235, 237_:::_247 
s~:unt frau u:r 23G de nv minavdelnino·en som skola 
fullgöra fOrsta tjän.(/t,qö1·ing, 0 

' 

vid Fårösunds kustartilleridetachement från sjömans
h'?set n:r 236 med undantag av ovannämncla, 
vul Kadskrona kustartilleTiregemente från sjömans
husen n:r 2ml-230, 

vid Älv::sborgs kustartillerikår frftn sjömanshusen 
n:r 20~-208. 

13) T1alva antalet vii.rnpliktiga fl'ån varje rullföringsområde 
(från varje församling i Stockholm) inkallas till vnrdcra. 
a.v im·ycku ingstiderna. 

/cust. af Klint. 



Utdrag ur Generalorder 1917. 

G. o. 20 den 8 jan. Undervisning för manskapet vid flat

ton , \'I II, ekonomi/äm, skall tillsvidare lända till eftenättelse. 

G. o. 54 den 17 jan. G. o. n:r 1620/1915 angående ma

rin stalwllS verksam het i fredstid skall i tillämpliga delar gä lla 

jänw iil sedan vid krig eller fara för krig b efälet över marin

stridskrafterna övertagits av högste befälhavaren för fälthären 

och marinstridskrafterna. 
G. o. 61 den 19 jan. Medgives, att marinen tillhörande 

värn pliktiga ordinarie och extra ordinarie tjänstemän av såväl 

högrr som Eigre grad hos generaltullstyrelsen och dess avdel

ninga r ävensom vid tullverkets lokalförvaltning samt kust- och 

grän slwvakning m å under år 1917 vara b efriade från krigs

tjän stgiiri ng, som kan komma att anbefallas jämlikt§ 28 V. L., 

med undantag för krigstjänstgöring vid allmän mobilisering, 

ägan de generaltullstyrelsen härom meddela vederbörande rull

föri ng s h e fä l. 
G. o. 172 den 5 f,ebr. Nedannämnda o.flicerare skola för 

i V L § 18: l angivet ä ndamål innevarande år närvara vid 

inskrivni ngsnä mndernas sammanträden inom följande rullfö

rigsområclen , nämligen: 

/rcin flottan: 

inom Göteborgs stads rullföringsområde n:r 28 kaptenen 
.V .. 1!. r:zeve, 

inom Göteborgs stads norra rullföringsområde n:r 29 kap

tenen C . .J. :lfalmgrcn, 

, inom Uddevalla rullföringsområde n :r 30 kaptenen it. F. 
Ekebohm 

' 
.. inom stockhalms staels rullföringsområde n:r 45 södra och 

"astru delen kaptenen H. J. M. Tollsten, 



inom Stockholms stads rullföringsområde östra delen kap. 
tenen G. R. Cc/sing; 

från kustartilleriet: 

inom Landskrona rullföringsområde n :r 5 och Helsing. 
borgs rullföringsområde n :r 6 kaptenen 11. H. Norrman, 

inom Jönköpings rullföringsområde n:r 20 och Eksjö ruU. 
färingsområde n:r 21 kaptenen F. J. E. Eriksson, 

inom Norrköpings östra rullföringsområde n:r 26 och Norr
köpings västra rullföringsområde n :r 27 kapten en N. J. C. 
E ck ersträ m, 

inom Stocl<holms lant-rullföringsområde n :r 46 kaptenen 

G. A. Peterson, 
inom Uppsala södra rullföringsområde n:r 54, Uppsala 

norra rullföringsområde n :r 55 och Sala rullföringsområde n:r 
56 kaptenen A. H. Kock, 

inom Gävle rullföringsområde n:r 60 och Bollnäs rullfö
ringsområde n :r 61 kaptenen A. A. Anwndson; samt 

inom Gottlands inskrivningsområdes samtliga rullförings

områden kaptenen E. G. J. Ekström. 

G. o. 181 den 7 iebr. Nedanstående officerare må emot
taga och bära: kommendörkaptenen av 2. gr. greve C. Possr. 

kommendörstecknet av danska Dannebrogsorden , kaptenen 
.T. W. Osterman riddartecknet av nyssnämnda orden, kaptenen 
N. M. Cleve dels statens utmärkelsetecken i guld för det fri
villiga skytteväsendet och dels det av Svenska Gymnastik- och 

Idrottsföreningarnas Riksförbund instiftade idrottsmärket i 
guld, samt reservlöjtnanten K A. R. Erfass persiska Sol- och 

Lejonorden 3 :e klass . 

G. o. 199 den 13 iebr. Kurs för utbildning av gnistoffi

cerare skall omedelbart anordnas vid kustflottan samt fortgå 
under en tid av minst 6 veckor i enlighet med nedanstäende 

undervisningsprogram; 

att stationsbefälhavaren i Karlskrona skall för övningar
nas bedrivande ställa erforderliga undervisningslokaler och er
forderlig undervisnings- och övningsmateriel till högste befäl· 

havarens över kustflottans förfogande; 

;; 

att högste befälhavaren över kustflottan skall till chefen 

för sjöförsvarsdepartementet anmäla, när kursen avslutats, 

111 L lika ledes till honom insända uppgift såväl å de elever, 
s n 
~ 0111 ni)jaktigt tillgodogjmi sig und ervisningen som även å de 

clevt• r, vilka i första hand framdeles böra avses att kommen

deras såsom gnistofficerare ; 
alt löjtnanten A. E. Biörklund skall vara ledare av kursen 

samt ntt såsom elever skola deltaga: 
från kustflottan: lö]tncmtenw K. C. E. V. Nordling, S. G. 

R . . llartin, H. Herlitz, A. D. Landquist, E . H. Båge och E. C. 
w. W uhlquist, underlöjtnanterna U. A. Thorb11rn och E . A. !1! . 
Arve sa mt fänrikarna B . W. Tlwresson och C. E. Ramstedt; 

friln skeppsgossekåren, enligt stationsbefälhavarens i Karls
krona beprövande: löjtnanten E. M. Anderberg; 

från Göteborgsavdelningen: löjtnanten G. E. F. Boldt
(;hristnws; skolande sistnämnda officer den 14 innevarande 
mån ad ti llfälligt avgå från sin kommendering å minfartyget 
Ed dn s n m t från och med den 16 dennes och under den tid 
kurst>n pågår tjänstgöra å fatiyg i kustflottan , som högste be

fälh ava ren bestämmer, varefter löjtna nten Boldl-Christmas 
omedL·lbnrt skall återgå till sin kommendering å nyssnämnda 
min fa rtyg; ,·arjämtt till Karlskrona flygberedskap komm en
de rad~· ofTicerare böra följa kursen till den utsträckning, som 
högsl l' befä lhavaren över kustflottan nnser erforderlig för hi
bringande av fullständig k~innedom om flyggnisten och dess 
anvä ndni ng. 

Un dervisnings program lär gnislkLZrs lär officerare. 

Cod kännedom om gnisttelegrafiens teoretiska grunder. 
F ul ls ländig kännedom om flottans gnistmateriel, dess kon

struktion, montering, avstämning och handhavande en ligt »Lä

robok vid gnistundervisningen >> och >> Beskrivning över gni st
tna teriden >> . 

l\ ag on kännedon1 om viktigare utländska gnistsystem. 
God kännedom om G I M. 
F ulls tii n dig känn edom om flottans gnistsignaleringshe

Sliin1nwlse r . 

God kiinneclom om inte rnationella gnisttelegraferingsbe
Slii 111I11l'lsl•rna enligt ,, Tjänstgöringsreglemente och ekonomiska 
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föreskrifter för marinens radiotelegrafstationer vid kommersiell 

radiotelegrafering>>. 

Övning i telegrafering till den utsträckning tiden medgiver 

G. o. 221 den 17 febr. Sex mariningenjörselever må un~ 

der år 1917 antagas . 

G. o. 222 den 19 febr: I faststä lld förteckning upptagen . 

a rtilleri- och hand vapenammunition må förbrukas vid kust

artilleriet innevarande år under den jämlikt gällande skolreg

lem ente, § 77: 2, anordnade kompaniövningarnas vinterperiod , 
skolande härvid i för sta hand konsumeras sådan ammunition, 

som fön-aras i fästningarnas durkar eller motsvarande förva. 

ringsrum samt att dä rvid den ammunition , som längre tid 

varit där förvarad ävensom dc äldsta leveranserna av krut 

företri:idesvis skola tagas i anspråk. 

Angående kostnaderna för ovanstående ammunitionsför

brukning stadgas genom nådigt brev den 2 innevarande månad. 

O. o. 233 de.n 19 febr. Medgives att ch efen för kustar

tilleriet må kommendera två honom underlydande officerare 

att under en tid a v högst 14 dagar tillfälligt tjänstgöra i den

nes stab i och för omarbetning av >> Bestämmelser för tävlings-

mi neri ng vid kustartilleriet» . 1 

G. o. 236 den 20 febr. Med upphävande av g. o. n :r 703 

den 28 september 1910 har befallts, att >> Förhållnings- och be

klädnadsbok för vä rnpliktig vid flottan >> enligt formulär skall, 

i den mån nu i bruk varande upplaga förbrukats, användas 

för flottans tilldelade värnpliktiga. 

G. o. 237 den 20 febr. En till flygbåtmaskinist utbildad 

U O K eller K tillhörande Stockholms station skall kommen

deras att under en tid av högst tre månader tillfälligt tjänst

göra vid Va x h olms kustartilleriregemente. 

O. O. 255 den 24 febr. Kaptenen C. O. Lindsström skall 

av resa till Berlin i så god tid att han kan anmäla sig hos be

skickningschefen därstädes den 26 n ästinstundande mars må

nad i och för emottagandel av marinattaehebefattningen efter 

kaptenen C. F. Tamm ; samt att kaptenen C. F. Tamm skall 

efter a vlämnandet av nämnda marinattachebefattning snarast 

möjligt avresa till Köpenhamn för avskedsuppvaldningars 

verkställande och därefter återvända till Stockhoim. 
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febr. 2. I enligbet med Marinförvaltningens därom gjor
d:! IH'I11ställa n har K ung!. Maj :t föreskrivit att, när sjökom
men derad personal, tillhörande flygstation, bespisas med land
wrt ion ,·id endera av flottans stationer, skall ifråga oJn inne
~tacndc portion och kontant ersättning härför med avseende 
a dennn personal gälla samma bestämmelser som för personal 
ljän stgi)ra ndc å st:1tionen, ävensom att denna föi,eskrift skall 
li llii mpns från och med den l november 1916. 

P:\ fra mshillning av chefen för kusta rtill eriet har Kungl. 
:VInj :l medgivit att för skjutövningar jämlikt 77 § i gällande 
reg ll'nH· nte för kustarti1leriets skolor och Ö\'ningar må mwän 
da s dl belopp nY högst 22,140 kronor. 

El'le r frams tällning av chefen för sjökarte,·erket har Kungl. 
\faj :l medgivit dels att en hamnp lan över Borgholms hamn 
lllfi utgivas l ska la ej ÖYerstigande l : 15,000, dels att el en Spe
cial i)\·e r Gävle hamn , som enl. nåd. brev elen 12 februari 1909 
sk:ill utgiYas, må utvidgas , s:\ aU den kommer att omfatta ett 
onm1<le intill linjen Nydal-Korsnäs, de ls ock att specialer i 
sb la l : :10,000 må utgivas över inloppen till Gäde vid Bönan 
och Ba kh:1 ren dock utan :1ngivande aY vnltencljup vid siclan a,· 
l'a ri Pd ~r ii. n norna . 

1\ungl. Maj:t har i enlighet med av marinförvaltningen 
gjord bemslii llan föreskrivit , att de i nåd. brev den 8 maj 1914 
nwddt'!:tde bestämmelser ang. crsiittning från anslaget till na
tur:JU JH!Pr håll å t personal vid flottan för bespisning :tY man
sk:Jp fra n flottan under sjömätningsexpedition skola tiWimpas 
.iiinwii! he trMfancle för sjömiitning förhyrt m:mskap, varvid 
bctrii fl'a n dc er sii. ltning för i la n d förlagt ma n skap skall ti!l
liin .pas medelportionspriset ombord å flottan s f:Hiyg til lhöran
de Sloekholms station . 

F·<:!br. 9. Sednn 1916 års rik>'dag medgivit att för iindrin
gar :Jy kabyssinredningar å vissa av flottans fartyg finge an
vän da s d t sa mmanlagt b elopp :w 37,800 kronor av beh å llnin 
gen a dP n del av de uhtY 1908 och 1909 å rs riksdagar h evil
.ladp n.tra anslag till nyansl<afTning av krigsfartygsmntcriel , 
~~ 1 •111 ll\"sdts för byggnad av 4 1 :a klass torpedbåtar, samt Kungl. 
· l.lJ:I ge nom nåd. brev den 17 april 1916 för ändringar :w 

T\. ll r. Hl /7'. 2 
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kabyssinredningen å pansarbåten Oscar II, Manligheten , ,\ ran 
Tapperheten, Dristigheten och Oden samt pansarkryssare1~ 
Fylgia ställt ifrågavarande belopp till Marinförvaltningens för. 
fogande, har Kungl. Maj:t, på framställning av marinförvalt. 
ningen, medgivit att för ifrågavarande arbetens utförande lnå 
utöver förut anvisade medel användas ett helopp av högst 9,000 
kronor, att ·utgå av anslaget till flottans nybyggnad och un. 

d erhåll. 
Sedan 1916 å rs riksdag på extra stat för år 191 7 för an. 

skaffning av transportm edel för flottans varv i Stockholm be. 
viljat ett anslag av 75 ,000 kronor, va rav 30,000 kronor för 
anskaffande av fem pråmar, har Kungl. Maj:t för sistnämnda 
ändamål utöver redan anslagna beloppet på framställning av 
marinförvaltningen anvisat ytterligare 5,500 kronor. 

För anordnande av föredrag inför oflicerare av Karls
krona fästnings garnison har K ung l. Maj :t ställt till befälha

vande amiralens förfogande 200 kronor. 
Sedan de jämlikt beslut den 3 september 1912 och den 

12 december 1913 tillkallade sakkunniga för verkställande av 
utredning och avgivande av förslag beträffande ifrågasatt höj
ning av de till avskedat manskap vid armen och flottan utgå
ende underhåll och pensioner efter slutligt fullgörande av sitt 
uppdrag den 8 juni 1916 avgivit utredning och förslag de!s 
beträffande skyldighet för marinens värvade manskap att vid 
viss levnadsålder avgå ur tjänst och dels beträffande förhöj
ning av pensionerna åt sagda manskap samt yttranden där
över avgivits av chefen för marinstaben efter samråd med 
chefen för kustartilleriet, direktionen över flottans pensions
kassa, statskontoret och marinförvaltningen, har Kungl. Maj:t, 
med anledning av att i en del av berörda yttranden framst~Jl~s 
åtskilliga erinringar vid de sakkunnigas förslag, ävensom Ifra· 
gasalts förevarande pensionsfrågas lösning i helt annan or~~ 
nincr än vad dc sakkunniga förordat, bemyndigat chefen fo 

t> 'dfl 

sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fyra sakkunni, 
11 

för att inom departementet biträda vid ytterligare gransknlnd, 
.. va e 

av frånan om förhöjning av pensionerna för marinens var 
b . ' t ' LV' 

manskap jämte därmed i samband stående frågor sall1 • 

fattande av förslag i ämnet. 
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febr. 16. Kungl. Maj :t har i fråga om tillgodoseende av 
marinens behov av smör dels förordnat, att av den i spisord
ningen för friska å flottans fartyg medgivna kvantiteten smör 
per nwn och dag (50 gram) tills vidare endast m å utgå 40 
gram , dock att vid de tillfällen, då varm mat icke kan ut
spisas , inskränkning i förevarande avseende icke må göras , 
dels ock uppdragit åt marinförvaltningen att med statens livs
medelskom mission träffa närmare överenskommelse ej mindre 
rörande inskränkning i smörportionen vid utspisningen i land 
intill 15 gram per man och dag (förut 25 gr.) -- dock med 
undantag beträffande utspisning enligt spisordning åt flottans 
sjukhus - iin ä ven beträffande de närmare bestämmelser i 
övrigt, efte r vilka smör för marinens behov må rekvireras. 
K ung l. Maj :t har tillika föreskrivit att i stället för vad sålunda 
icke u tgår skall utgivas annan proviantartikel om möjligt inne
hå llande fettämne. 

febr. 23. På framställning av marinförvaltningen har 
Kungl. Maj:t förordnat att § 199 mom. 1 m) av reglemente 
för marinen del I skall erhålla följande ändrade lydelse: 

>>att efter stationsintendentens hörande årligen fastställa 
medl'lpris, 

l'iire januari månads utgång å proviantportioner under 
sjöexpedi tion och därför avsedda proviantartiklar, å sjukun
derh åll (§§ 155 : l och 245: 2) ävensom å beklädnad, allt för 
löpande å ret, och 

före november månads utgång å proviantportioner i land 
och cliirför avsedda proviantartiklar för följande år; börande 
Vtd medelprisens fastställande behörig hänsyn tagas till i han-
deln ,,.;·I l· d · · o t d · t><~ <~n e pns a mo svaran e artiklar, smnt 

. till m arinförvaltningen ävensom till stationsbefälhavaren 
VId den '1 d t t- · .. d ·t· · , n ra s a wnen msan a uppg1 t å de fastställda me-
delpri sen; .. 

o dock att, därest med avseende å ifrågavarande medelpris 
a heJ-t'· d l· ~ a nad skulle visa sig, att årsunderhållet (§ 151 : 9) skulle 
' 0111 111 ;1 a tt för i1åcron del av 
effe\· t' b 

' l\t nu mmer bestämda 
manskapet överstiga de för varje 
beklädnadspenningarnas belopp, 
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stationsbehilha v:uen sk n Il in n n n medelpriset fastställes, till 
Konungen jämte anmälan om berörda förhållande avgiva Ytt
rande och förslag till de åtgärder, som i följd härav anses er. 

forderlign. ,, 
Kungl. Maj:t har förordnat att§ 299 mom . 4 av . regle

.mente för marinen del n skall erhålla följande ändrade ly. 

de lse: 
>>·!. Avgår mässmedlem under pågående expedition, skall, 

om den efter hans avgång n~irmnst följande månadsrevisionen 
visar överskott, till honom diirav utbetalas ett belopp, vars 
storlek bcråknas 1ncd h~insyn till antalet vid tiden för revisio
nen befintliga mässmedlemmar och den tid envar tillhört mäs
sen. Föreligger däremot brist vid n~imnda r evision, skall den 
avgående vara skyldig att hidraga till densammas täckande 
med ett enligt nyssniimnda grunder berälmat belopp . Efter att 
sålunda hava mottagit andel i överskott eller inbetalt belopp 
för brists Uickande, är el en avgångne mässmedlemmen fri från 

sin a förbindelser till mässen. 

Sedan vid expeditionens slut mässens räkenskaper blivit 
avslutade, iiga 1nässens samtliga dåvarande ntedlemmar att, 
om behållning förefinnes, förfoga över densamma, varemot om 
brist uppstått, samma medlemmar skola betäcka bristen, envar 

i förhållande till den tid han tillhört m ässen. " 
K ung l. Maj :t har medgi Yit att officerare, underofficerare 

och civilmilitär personal tillhörande flottan eller inom Karls: 
krona eller Vaxholms fästningar förlagda truppförband ma 
därest i resp. fall vederbörande stntionsbefälhavare, hefälha· 
vande amiralen i Karlskrona eller kommendanten i Vaxholms 
fästning prövar så kunna ske, under år 1917 mot kontant er· 

sättning enligt fastställt m ede lpris för året från vede~böran·d~ 
materialförråd u thekomma för deras bostäder erforderliga g_ lod_ 

"tt l f' d l särsl·Jlt 1 
lampor under villkor att k ronans ra · oc 1 or e , ~ 

avseende å förrådets tillräcklighet för därmed avsedda behOV, 

icke i något avseende trädes för nära. d 
Sedan uti ett av tillkallade sakkunniga för verkställan .. e 

· .. · d - 1arin·1 foJ· av förnyade tekniskn utredmngar roran e v1ssa n ' ' . .. 
. · l ... l· d , o • . en v, J, svarsbehov den 15 aug. 1916 avgJVel )etan -.an e sason1 

5 

o. o. 278 den l mars. Kommendörkaptenen av 2. gr. 
reserwn C. iL 1-J. 1lirgin placeras å Stockholms station. 

O. o. 281 den 2 mars. Utöver redan på expedition va

runde ell er till rustning anbefallda fartyg skola följande inne

vara nde å r rustas: 
a) kanonbåten Siw /d för att i mitten av maj kunna utgå 

å omkring 5 månaders expedition; 
P' ]J ) torpedbåtarna Gondul och Komet för att i slutet av 

juni ku nna utgå på omkring 2 månaders expedition; 
· c) iivningsskeppen Nufaden och Janamas samt övnings

IJrigg~una Gludan och Falken ävensom logementsfartyget Norr
J;öp iny fiir att i början av maj kunna utgå på omkring 4 1

/ 2 

månaders expedition; 
d) kanonbåten Svensksund och ångfartyget Alfhild efter 

:nslulandet av nu pågående expedition för att den 23 april 
kuu na utgå på omkring 5 månaders expedition; samt 

p) för stationerna erforderligt antal båtar och ångslzzpar. 
2. a ) att å de rustade stridsfartyg, i vilkas besättningar 

r lever i 11edannämnda skolor och kurser ingå, utom kustflot
lan s HI. flottilj, kanonbåtarna Disu, Skuld och Svensksund 
samt Oresundsavdelningens fartyg och, vad beträffar pansar
kryssaren Fylgia, med iakttagande av bestämmelsen i mom. 
5 a), s koJa från dag i mitten a v april, som vederbörande be
fälh aYare äger bestämma, under en tid av omkring 2 månader 
anordnas : 

i skolreglementet nämnda yrkesskolor, gemensamma för 
stam oc h värnpliktiga, ävensom rekrytskola och erforderliga 
yr/,:eskllrser för stam och värnpliktiga; samt 

yrkesskola j'ör reservofficersaspiranter och repetitionskurs 
iör reservo fficerare; 

l >) a tt i föregående punkt nämnda yrkesskolor skola in
begripas jämväl sådana, som jämlikt utbildningsplanen skola 
l'örsiggå i land, i de fall, då eleverna i nämnda kurser icke 
l" . 
·anlp lige n kunna beredas tillfälle att genomgå desamma å sta-
tionen , orh i den mån dylik utbildning kan ombord anordnas; 

c) a tt det manskap, som jämlikt utbildningsplanen skolat 
genomgå men hittills icke kunnat beredas tillfälle att genomgå 

r:. O. 1917. 2 
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korpralskola eller yrkeskurs, om möjligt skall före den l näst. 
kommande september hava bibringats ifrågavarande utbild. 
ning i öndamål att, såvitt möjligt, till nämnda dag allt sjö. 
manskårens manskap må, utom i fråga om underofficersskola 
hava genomgått i utbildningsplanen föreskrivna skolor och 
kurser, skolande vederbörande kårchef den l nästkommande 
augusti till chefen för sjöförsvarsdepartementet insända namn. 
förteckning å det manskap som - även i fråga om underoffi. 
cersskola - icke har kunnat kommenderas till erhållande av 

vederbörlig utbildning; 
d) att i g. o. n :r 308 J-1 (1915 m om. 18 nämnda bestäm. 

melser i fråga om avvikelser från kurser m. m. må tillämpas 
beträffande i punkterna b) och c) här ovan nämnda skolor 

och kurser . 
3. a) att de båda stationerna tillhörande torpedmatrnser, 

torpedeldare och torpedhantverkare, vilka jämlikt skolregle
mentet skola genomgå kurs vid torpedskola, men icke kunnat 
kommenderas till i mom. 2 a) nämnd dylik yrkesskola, skola 
under erforderlig tid genomgå torpedskola vid torpedbereds
skap i Karlskrona; 

b) att de båda stationerna tillhörande styrmän och un
derva ttensbåtseldare, som jämlikt skolreglementet skola genom
gå kurs vid undenwttensbåtskola, skola under erforderlig tid 
genomgå nämnda skola vid undervattensbåtberedskap i Karls

kron~1; 

c) att vid i punkterna a) och h) nämnda torped- och 
undervattensbåtberedskaper må, utöver den konsumtion av ut
redning m. m . och den tid för övning under gång, som jälll
likt bestämmelserna för torped- och undervattensbåtberedska
per ~ir tillåten, förbrukas vad som erfordras för verkställand.~t 
av vid resp. yrkesskolor föreskrivna övningar, varjämte for 
sagda iindamål erforderlig övning under gång må företagas. 

4. Att för mineringsskolans övningar skola genom varvs
chefens i Stockholm försorg efter vederbörlig rekvisition 

ställas: 
till högste befälhavarens över kustflottan förfogande: 1 

- · l o ·-· t · k t "11 och ångslup, erforderligt anta pramar Jam e mm- , ' On rann -
annan övningsmateriel ; samt 
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ti ll avdelningschefens för Göteborgsavdelningens förfogan
de: erforderlig min- , kontramin- och annan övningsmaterieL 

5. :l) att pansarkryssaren Fylgia och kanonbåten Skuld , 
sliill d lill ch efens å Fylgia förfogand e, skola från och med 
den Hi maj under omkring 5 månader användas för sjökadet
ternas öv ningar, skolande å fartygen anordnas skola ombord 
för sjökadetter samt å Fylgia dessutom i mom. 2 a) nämnda 
sk olor och kurser /'ör stam och värnpliktiga, vilka skolor och 
kurser må, oberoende av bestämmelserna i nämnda moment, 
;111 ordnas å lämpliga tider under expeditionen ; 

h) att under den tid sjökadetterna äro embarkerade (l 

Fylgia oc h Skuld de för pansarkryssaren r esp . kanonbåten 
såsom kadettfartyg fastställda besättningslistorna skola tilläm
pas ; iigan de dels vederbörande stationsbefälhavare att under i 
punk t a) nämnda expeditioner på framställning av fartygs
chefen å Fylgia göra de ändringar i nyssnämnda besättnings
listor , som av omständigheterna betingas, dels fartygschefen å 
Fylgia bestämma om förläggning på Skuld av sjökadetter och 
fö r deras utbi ldning erforderligt befäl ; 

c) att under tiden 25 juni-31 augusti torpedbåtarna Gan
du/ och Komet, bemannade enligt mob. tab . ser. G n:r II: a, 
skola ställa s till fartygschefens å Fylgia förfogande i och för 
kadettern as praktiska övningar, ägande sagda chef att bland 
hon om underlydande officera re kommendera fartygschefe r å 
näm nda torpedbåtar, varjämte under erforderlig tid, efter ve
derbörlig rekvisition, varvschefen i Karlskrona äger ställa till 
fartygschefens å Fylgia förfogande för kadetternas sjömätnings
m fl iiYningar erforderliga, ångslupar och båtar m_ m .; 

d) att sjökadetterna slwla övas i sko la ombord å i detta 
111 0

111 . punkterna a) och c) nämnda fartyg, skolande kadetter-
11~1 .iämtc erforderliga kadettofficerare, vilka icke förut tjän st
~ora ~\ Fylgia, ävensom läraren i navigation embarkera å detta 
lartyu ·J 15 -. ,., l en n1a.J. , 

l· . G. a) att för de 'sjökadetter, vilka instundande sommar 
~~nuna att antagas, skall vid Karlskrona station anordnas re-· 

I 1Jfk ll rs under tiden 16 juli~29 september skolande ifråo·a-
"'1 . ' . b 

'~'an de kadetter jämte för dem avsedda kadettofficerare rlcn 
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16 juli inställa sig i Karlskrona samt under rekrytkursen var 

förlagda i skeppsgossekasernen; a 

b) att stationsbefälhavaren i Karlskrona äger att efter 

framställning av chefen för sjökrigsskolan kommendera er. 

forderlig ekonomi- och handräckningspersonal till i föregående 

punk t omnämnd kurs . 

7. a) att dc skeppsgossar au 8. årsklassen, vilka undergå 

yrkesutbildning för tjänstgöring såsom artilleri- , signal- och 

min m n troscr, skola omedelbart efter slutad skeppsgosseskola 

till och med . den 30 juni utbildas å Göteborgsavdelningen och 

å avdelningen genomgå resp. sk.iut-, signal- och mineringsskola 

samt förläggas å logementsfartyget Norrköping, ägande varvs

chefen i Karlskrona att, efter vederbörlig rekvisition, ställa er

forderlig telefon- , min-, kontramin- och annan övningsmateriel 

till avdelningschefens förfogande; 

b) att de skepJ!sgossar uu 3. årskursen, vilka undergå 

yrkesutbildning för tjänstgöring såsom torpedmatroser, skola 

omedelbart efter slutad skPppsgossesko la till och med den 30 

juni utbildas vid torpedberedskap i Karlskrona och där genom

gå kurs vid torpedskola; 
c) att, sedan Kungl. Maj:t i nåder förordnat, att 3. års

kursens skeppsgossar den 30 nästkommande juni skola karl

skrivas till 3. klass sjömän, i den mån de uppfylla för sådan 

karlskrivning stadgade fordringar, sålunda nykarlskrivet man

skap bör. kommenderas å stridsfartygen såsom ersättning för 
2. klass sjömän eller yrkesutbildade värnpliktiga enligt veder

börande kårchefs bestämmande. 

8. a) att övningsskeppen Na.iaclen och Jan·amas samt öv

ningsbriggen Gladan skola från och n1.ed den 4 maj under 
omkring 4 ' /2 

månader utgöra en avdelning - Skep psgosse

uuclelningen - för övande av skeppsgossar tillhörande l. och 

:2. årsk urserna , skolande företrädesvis Najaden och Jarrama~ 
bemannas med skeppsgossar tillhörande skeppsgossekåren ~ 
Karlskrona och Gladan med skeppsgossar t illhörande }(åren 

1 

Marstrand samt vardera årskursens skeppsgossar fördelas J1lel

lan fartygen i proportion t ill dessas resp. besättningsstyrkor; 

b) att dc i föregående punkt omnämnda skeppsgossar, vil

){U icke ku nna sjökommenderas å skeppsgosseavdelningens far

lyg, si{() la förHiggas å logementsfartyget Norrköping, varifrån 

c\'en l uell~ erforderlig crsi:itl ni ngspersonal ti Il skeppsgosseavdel
ningens larlyg skall, efter framställning till avdelningschefen 

fi)r GötehorgsavdeJningcn, Himnas; 
c) att logemctsfartygel Norrköping och övningsbriggen 

Falk en. den ~enare med hesiittning inmönstrad å Norrköping, 

skola under hden 4 maj- 15 september ställas till avdelnings

chefens för Göteborgs~wdelningen förfogande för övande av i 

punld h) nämnda skeppsgossar; 
. d) ~1l~ i punkterna a) och c) omnämnda övningsskepp och 

;;,·mngshngg~u skola und er april månad stå, Najaden , Jarra

mn s och G lada n tiJJ stationsbefälh~wa rens i Karlskrona och 

F~llk.t·n t~ll chefens fö~·. sk.eppsgossekåren i Marstrand förfogan
dr for fo rberedande ovmngar med skeppsgossar; 

l') all i punkterna a ) och c) nämnda fartyg skola beman

nn s enligt bilaga l till RM II. 

9. ;1) att kanonbålen Svensksund och ångfartyget Alfhild 

skoh1 från och med den 23 april användas för w·beien med 
militiirl rdrr en ligt de närmare föreskrifter, som chefen för ma

ri nstnhcn iigcr meddela, skolande Svensksund tilldelas 3 mo

l~rhåbt r (2 med avancemotor och l m ed pentamotor) och Alf-
h lid ') t b o t (l l - mo or a ar . mec avance- och l med pentamotor) från 
Stockholms station; 

h) att i föregående punkt nämnda fartya skola sedan de 
nto:'ttt ' 1· f . .. t:> , 
. ::>' m ,ust lottan resp. Oresundsavdelningen , vid egen sta-

llons \"lrY u l , o . f d J' .. ' 
· ' !1( erga er or er 1g oversyn intill de tider då far-

lyoe11 ·;· 1•1, o . ' ? .J.lln t ... t ovanstaende skola användas för arbeten med 
111llitii rlcder · , 
.,, .. c) ntt dP eldare, som avses att tjänstgöra såsom motor-
s qltnn, . l . ) .. 

l c e 1 punkt a namnda motorbåtarna, skola från och 
il1('d d(' ') .. l . . 

.. 11 - nas l wmma.nde apnl under omkrincr 14 dacrar tj"änst-
lin r·l o s t:> n 
c -~ a ' tockholms station för att genom chefens för underoffi-
i Ct s. O(' h sjömanskårerna i Slockholm försorcr crenomcrå en kurs 

lllotor ·l" "'t l . .. t:> o t"> 
st 

1 
s ' 0 se enligt dc narmare anvisningar chefen för marin-

, a )('J .. 1 agn meddela; 
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d) att besättningslistor för Svensksund och Alfhild skota 

bestämmas av vederhörande stalionsbefälhavare efter samråd 

med chefen för marinstaben. 
10. Att med avseende å utbildningen av lmstartillerika. 

detter, mariningen.iörsas piront er, nwriningenförselever, marin. 

intendentsaspimnter och reservo ffi cersaspirrmter skall iakttagas: 

a) att kustartillerikadettera skola genomgå föreskriven ut. 

bildning under tiden l maj- 15 juni å pansarbåten Manlig

h eten; 
b) att nwriningen]örsaspirrmterna, 3. årskursen, skola ge

nomgå föreskriven utbildning under tiden 11 juni-22 augusti 

å de jagare, som av högste befälhavaren över kustfl.ottan be

stämmes; 
c) att nwriningen]örseleuerna skola genomgå föreskriven 

utbildning under tiden 25 juni- 22 augusti: 

2. drslwrsen å pansarbåten Manligheten och 

1. drslmrsen å pausarbåten Oscar II; 
d ) att marinintendcntsaspirantenw skola under tiden 28 

juni-31 augusti genomgå föreskriven aspiranlskola : 

2. årskursen en å vardera av pansarbåtarna Oscar II, Man· 

ligheten , \!Vasa och Tapperheten samt und erlöjtnanten i flot

tans reserv Åkerlund å pansarkryssaren Fylgia, och 

1. årslemsen å pansarbåten vVasa; 

e) att reservofficerwspiranterna skola övas sålunda, att 

den för utbildning till mintjänst uttagna reservofficersaspiran

ten skall från dag i början av april, som s tationsbefälhavaren 

i Stockholm äger bestämma, kommenderas å Clas Fleming för 

genomgående av mineringsskola m . m . samt de, som utbilda: 

för skeppst]änst, skola å pansarbåten Tapperh eten genomga 

fiireskriven utbil dnin g; sam t 
f) att högste befäl ha varen över kustflottan äger vidtaga 

dc mindre förändrin gar i fördelningen å de olika fartygen av 

ovan omnämnda kadetter, aspiranter och elever, som av orn· 

ständigheterna m å betingas. 

G. o. 283 den 3 mars-. Följande officerare skola ]ll.~d 
utgången a v nästkommande september månad frånträda fol· 

jande befattningar, n~i mligen i sjöförsvnrsrlppartementets 1<
0111

• 

11 

J , d ol'~Pl'dilio n som adjulanl ka ptenen A . H. .tlsJ~ enberg, 
nt<L • 

,1 1-in fi)rva Il n i n gen som tjänstgörande officerare kommendör
il ' ' 
1
,npLenen :l\' 2. gr. i marinen greve R. Cronstedt och k aptenen 

G. L. Urodin , i marinstahen som tjänstgörande officerare kap

lenerna (;. Y J'amm, H. Friis, l. A. Cassel och B. l. Zander, 

vid sjökrigshögskolan som adjutant kaptenen D. H. Tiselius, 

vid sjökrigsskolan som kadetto:flicer kaptenen M. E. Giron 

(efter officersexamen s s lut h östen 1917); å Karlskrona station: 

50111 chef fi)r artille ridepartementet k ommendörkaptenen av l. 

gr. O. F. lr. I-1. Braman, som stabschef hos befälhavande ami

r::dcn kommendörkapte nen :w l. gr. .J. C. Sc lmeidler, som chef 

för l. och :1. heviiringskompanierna kaptenen J. S. Svinhufvud, 

som i nform:1 tiansofficerare i underofficersskolan kaptenerna 

r:. !J. f<.'ri k son och E. G. M. von Arbin samt.löjtnanten O. F. O. 

Warfuingr . som adjutant hos chefen för underofficers- och sjö

mansk:'\rprn:l i dennas egenskap av beväringsbefälhavare kap

tenen /). O. Isberg, som ä ldste artillerofficer vid artilleridepar

lem enll'! k:l p lenPn /( . '/' . Palm, som chef för l. skeppsgosse

kompaniP t kaptenen N . . V. Cleve, som chef för 3. skeppsgosse

kom paniet l;:aptenen T . G. Flygare, som adjutant hos varvs

chefen ka ptenen B. E. v on Hofsten, som tjänstgörande office

rare vid skeppsgossekåren kaptenen il. O. A. Bergman och 

liijlnan!Pn A. D. Londquist, som chef för 3. matroskompaniet 

k:1pll'nen T. .ll . Liibeck; å Stockholm s station: som chef för 

arti ll nidepartemenlet kommendörkaptenen av 2. gr. K. Wester, 

som chef för ek ipagedepartementet kommendörkaptenen av 2. 

gr. C. F . ./ . L iwlström , som adjutant hos chefen för under

?fl:icers- och sjömanskårerna kaptenen J. Jll. Bolinder, som 

tnlorma Lio nsofficer i u nderofTicersskolan och torpedofficer vid 

torpeddepartementet k aptenen I-l. O. Rosensvärd, som chef för 
4·. skeppsgossekompaniet k aptenen O. F. Ekebohm samt som 

lJänstgiira udc otiicerare vid sk eppsgossekåren i Marstrand löjt

na ,ltrn E. l-J . Båge och underlöjtnanten O. VV. Tillberg. 

.. G. o. 285 den 3 'mars. Fö ljnnde officerare och civilmili

;lra l .iii ns temiin skola tjäns tgöra å följande genom g. o. n:r 
-Sl /1917 L"ll · · · ·· · 
l 
, · 1 rustnmg anbef·allda fartyg, namhgen å kanon-

),llen S! l l · '-U c: fa rtygsch ef kaptenen G. A. Wester; å torpedbå-
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tarna Gondul och Komet: fartygschefer , av chefen å Pans ar. 
kryssaren Fylgia beordrade, honom underlydande o,fficer·a re· 
å skeppsgosseavdclningen: avdelningschef kommendörkaptene ' 

av l. gr. greve J(. A. Posse; å övningsskeppet Najaden: fartyg; 

chef kaptenen T. G. Flygare, lwnunenderade officerare löjt. 

nanten E. M. A.nderberg och underlöjtnanten P. H. Hedberg 

fartygsläkare marinliikarstipcndiatcn vV. H. N . vVifelt; å öv: 

ningsskeppet Jarramas : rartygsch ef kaptenen greve A. G. Mör. 

ner, kommenderade officerare löjtnanten J\.. G. P. Dyrssen och 

underlöjtnanten friherre N . S: F. Hermelin ; å övningsbriggen 

Gladan: fartygschef kapteu en O. F. Ekebohm, kommenderade 

officerare löjtnantema N . A. Broms och T. G. P. D yrssen; å 
logementsfartyget Norrköping: fartygschef kaptenen E. G. W. 

A. von Schoultz, kommenderade officerare löjtnanten C. E. W. 

Eckerström och underlöjtnanten i reserven greve J . vV. Ha
milton; å kanonbåten SYensksund: fartygschef kaptenen ./. 

Blomberg, kommenderade otT'iccrare löjtnanterna O. F. O. 
Wm'}'vinge och E. Afzelills; samt å ångfartygel Alfhild: far· 

tygschef kaptenen N. H. Schollin, kommenderad officer löjt

nanten D. A. Lindberg; sl.;olande kaptenerna Blomberg och 

BchoHin a v gå från n u inneha vande sjökom menderingar den 

20 instundande april. 
Avdelningschefens för skeppsgosseavdelningen befä lstecken 

skall hissas å övningsskeppet NaJaden den 4 nästkommande 

maj samt att ovannämnda fartygschefer sko la å föl ja nde tider 

hissa sina befälstecken: chdc11 å kanonb~'Hen Slwld den 14 

maj, cheferna å torpedbåtarna Gondul och Komet den 25 juni, 

cheferna å övningsskeppen Nojaden och .Jormmas, övnings· 

briggen Gladan och logementsfa rtyget Norrköping den l 111aj 

samt cheferna å kanonbåtell Svensksund och ångfar tyget Alf

hild den 23 april. 
Vederbörande stationsbef~il ha vare ~tger bestämma tiden för 

inmönstring av genom g. o. 281 /1917 till rustning anbefalJ~a 
fartyg, vilka enligt föreskriftemu i ~ 66: l aY reglemente for 

marine n, del T, skola inmönstras ::~v stationsbefälhaYaren eller 

chefen för undcrofl'icers- och sjöma11skårema , och skall sådan 

inmönstring äg::~ rum så snart l ~impligen ske kan efter sh1tad 

utrustning. 

o. o. 290 den 5 mars. 
]J . .l[aijs tröm skall från och 

~-Jiitöra Stockholms station. 
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Kommendörkaplenen av 2. gr. 
med den l nästkommande april 

Nedan upptagna officerare skola frå11 och m ed den l näst-

1,0111m a nde oktober till svicla re iillhöw följande stationer: 

J{ar lskrono sta tion: 1-:aptenerna G. L Brodin, C. F. Tamm , 

f/ . Friis , l . A . (;asse t, H. O. Rosensvärd, B. l. Zander, O. F . 

J;.'keb olz m. O. R. Fållrccus , N. A . .Soot-Tisell och E. Bouveng 

samt Jiijtmm lerna S . E. P. \Vetter och G. B. Odqvist: 

Stol'l.'!Wims station: kaptenerna T. J/. Liibeck, P. O. Js .. 

berg, S. Kil nwn, T. Flygare, H. f!On Hofsten och E. E. Ström 

samt löjtnanterna S. A. Lundqvist och T. O. Almgren. 

G. o. 318 den 10 mars. Sedan i nådigt brev den 2 inne

l'<lrande må nad meddelats beslut i fråga om tjänstledigh et för 

i krigstjänstgöring kvarhållna värnpliktiga av årsklassen 1915 

ii, hnr Kungl. Maj :t befallt, nU sh1tionsbefälhavarna vid flot

lans stationer, oberoende av för värnpliktiga nu gällande be

stämmelser i fråga om tjänstl edighet, må , i den mån tjänsten 

det medgi n 'r , bevilja högst två tredjedelar av dem underly

elande viirn plikliga av årsklassen 1915 ä och i främsta rummet 

dem, som kunna åberopa ömmande skäl, tjänstledighet under 

Merstoden a v deras genom g. o. den 2 januari 1917 anbefallda 

ljiinslgiiring eller del därav , skolande såsom ersättnincr för sao-
t> 

danu viirnp liklig~l av ifrågavarande årsklass, som efter över-

enskom melse med vederböra n de styrkebefä l ha vare till sjöss a v

po l_lctt cr~l t s till stationen för er hå Ilande av nu n~tm n d tjänst-
ledl"'h el ]· d .. 1.1 · o 

to • ,ommcn eras varnp 1 <tiga av annan arsklass. 

G. o. 326 den 12 mars. Liijtmmten vid kustartilleriet 

l
G. 1-1. Enyblom skall med utgången av nästkommande novem
)Cr n 1 l 

ana< sam t kapteuen A. Ottosson med utgån oen av april 
ll1ånacl l9 l8 . ·å . o . • . • . .. • t> < • • .. 

1. . ,1Vg f~an s1na kadettoffJcersbestallmngar v1d SJO-
\I'It(sskolan. ' · 

of!' . Fiilja n de ofl'icerarc sko la tillsvida re tjiinstgöra som kadett

oc/Cl' l'arc ' ·id nyssnämnda skoia: löjtnanten G. B. Odqvisl från 

f' rå,:
1

111
Pd de n 15 nästkommnnde maj , löjtnanten N. G. Sföberg 

och med elen 25 nästkommande juni och löjtnanten vid 
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kustartilleriet F. J\. K . ./. Allbrandt från och med den 10 näst. 

kommande oktolJer; smnl att kaptenen Ottosson och löjtnanten 

SjölJcrg skola innevarande år , den förre f_rån och med den 18 
juni lill och med den 14 juli , den senare fr~n o~~1 n~ed den 25 
juni till och med den U juli, tjänstgöra vtd SJokngsskolan i 
.Stockholm smul d~irefter tjänstgöra vid innevarande års rekryt. 

kurs för sjökadetter. 

G. o. 340 den 16 mars. Kommendiirkaptenen av l. gr. 
c. c. A. Fallenius skall m ed bibehållande av innehavande be. 

fattning från oc h med den l 9 innevarande månad tjänstgöra 

i marinförvaltningen under den tid kommendörkapten en av 1. 

gr. J. G. Ekelund till följd av iråkad sjukdom är förhindrad 

uppehålla sin befattning i nämnda ämbetsverk . 

G. o. 341 den 16 mars. Följaude reservunderlöjtnanter 

skoln för genomgående av föreskriven repetitionsövning in

sliilla sig till tjänstgöring å nedan angivna tider: vid flottans 

stulion i Karlskronu C. S. Toll den l april , N. P. Runsten och 

K. G. Andreasson den 15 april ; vid flottans station i Stockholm 

G. A. Hessing den 15 april; vid 1\.CII'lskrono Jwstartillerirege

m ente B. G. Bergström, E. Noren och H. G. U. Berghult den 

1 april; vid Vaxholms Jrusturti ll eriregemenle C. E .. L. Söron 

och K . G. Nilson den l april; ntt till Ju-igstjänstgönng redan 

inkallade reservunderlöjtna11terna B. C. H .. Johannison , O. W. 
Granath, J. A. Bengtson, J. W. Ryhr, R. W. E. Sahh~n ~ch 
V. I. K. J. Raksberg likaledes skola genomgå repetitionsövmng 

innevarande år samt att repetitionsövningen för reservund~:: 
löjtnanterna Söron , Nilson , Toll , Bergström , Non;.n och Bel~ . 
h~tll skall avslutas den 30 n~islkommande september och .~01 

. . d 1 ... t t d . 15 nast· 
övriga här ovn n nämnda reserv n n er OJ n an er en 

kommande oktober. 
· , 11·· 1· o la från G. o. 342 den 17 mars. Fölpnoe o 1cerare s ~ 

"11 "d d undan· 
och med den 1 nästkommande oktober h sv.t are , me . ' \]il 

d o d o l "llt·fa··l·dade !2:,. o. eiha . tag av dc tider, a e pa grunc av · " .. 1 

1 d · 1 l · ·la J·o··lJ .. Illde ·t_J. ,l. nstebefattningai·nt annan (om men enn g, Jes nc c • c -

. l d. ·t· . ·tdjuta s_·
1
öfiirsvarsdeparlementets kommanc oexpe 1 ton som c • •• • 

. ... . . .. . tj. änstgo 
löjtnanten E. A. Öberg, i marmtorvaltmngen som < 

1.'5 

nde offire r kommendörkaptenen av 2. gr. K 1Vester, tillika 
r:l • l"ll · d ·1 • • • l .. ·5tent a :t r t enav e mngen, 1 marmsta )en som tjänstl:'öran-
assJ. . . u 

dc officerare ka plenerna !l. P. Norlawler och S. Y. Håkansson; 

si<o] nnde k a p tenen Håkansson med utgången av nästkommande 

~cptemher m:'\nad avgå som minoffirer å mindepartementet i 

Slockh olm ; vid sjökarteverkel kaptenen G. P. Reinius, vid sjö

lo·igshiigsk o lan som adjutant kaptenen greve G. C. A. Ehren

svärd; 
å KarlsJno na station: som stabsehef hos befälhavande ami

ralen kom m e ndiirkapteno;n av 2. gr. E. Hägg, som chef för 

artill erideparlementet kaptenen G. L Rrodin, som c:hef för 

tredje m~1troskompaniet kaptenen C. A. G. Brwwnerhielm, som 

chef för fii r s la och tredje beväringskompanierna kaptenen E. 

G. J/. von .lrbin, som adjutant hos chefen för underofficers

och sjiimanskårerna i dennes egenskap av beväringsbefälha

rare kaptenen N . .11. Cleve, som chef för första skeppsgosse

kom paniet kaptenen J-J. Friis , som chef för tredje skeppsgosse

kompaniet kaptenen W. E. J\ . \t\1. Lilliellöök, som informations

officerare i underofficersskolan kaptenerna G. A. Hafström 

(slyrm ansk lasse n), O. B. Fährrcus (artil leriklassen ) och löjt

nnni L' Il //. E . L. Roshz (torpedlära), som äldste artilleriofficer 

1·id ar lilleridepnrtementet kaptenen C. B. Jirikson, som adju

tant hos Yarvschcfen löjtnanten J. L'L Hummel, som torpedoffi

cer ri d to rpeddepnrlementet kaptenen J. A. Cassel; skolande 

kaptenpn A. E. TydeiZ m ed utgången av nästkommande sep

lcmlw r mf1nad avgå från ifrågavarande befattning; 

å Storkholms station: som chef för artilleridepartementet 

komm eJHliirkaptenen av 2. gr. i marinen greve R. Cronstedt, 

som chef för ekipagedepartementet kommendörkaptenen av l. 

gr. H . . \. J/. Eneström, so m adjutant hos chefen för under-
ofTi cers l . .. l o l . S' · · oc 1 SJomans wrerna <aptenen , . B. Sundin, som adju-
tan t ho· ·t ·t· l f""Il 1 ' . · s s n JOns )e ~1 1avaren wptcnen T . G. Flygare, som 
Jnfornl' t· tr· . . 

'' to nso 1cer 1 uFJderoff1cersskolan och torpedofficer vid 

:orpeddt•pa rtementet kaptenen N. ]{ilnzan, som minofficer kap-
enen 1\ O l s·· l b l f 1··· r··· d l 

1. · · ~ - oc er erg, som c 1e or ·Ja r e s zeppsgosse-
'on1])'1 · o 

1 ~ . ' ntet knplencn A. K. E. Ldftmcm; skolande l<aptenen 
· •I[IJn o •• 

r~n m ed ulgangen ar nastkommandc september månad 
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avgå som adjutant hos stationsbefälhavaren i Stockhohn s 

l . .. l .. l fl" . l l l o • M , Otn 
Jans g~~anc e o H.:erare v1c s (~~psgosse {~ren 1 arstranct O. 

G. F. Zunmermon och undrrlö.]tn:mten A. M. von Schinkel 

Följande officerare skola frå n och med den 1 nästkorn~ 

mande oktober under ett år. med undantag av de tider, då de 

på grund av utfärdade g. o. erhållit annan kommenderin 

tjänstgöra enligt följande: i marinförvaltningen som t'1 änst}' 
. ~:>0-

rande officer löjtnanten J-J. J l erlit::., i marin sta ben som tjänst. 

görande offi cer löjtnanten H. Calisscndortf; 

å Karls l;, rona station: som chef för lorpcdberedskapen kom. 

m endörkaptenen av 2. gr. B. F. Holmgr en , som tjänstgörande 

offiec'rare vid varvsdepartem enten kaptenerna C. G. 1Vahlström 

vid artilleridepartementet, A. Ottosson vid mindepartementet 

med bibehållande :w befattningen som kadettofficer , [{, c: 
Rudberg vid torpeddeparlemt>ntet , vid skeppsgossekåren löjt

nanterna O. F. O. v\'orfvinge, 1\. G. P. Dyrssen och friherre 

C. E. F. G. Polmqvist samt underlöjtnanterna U . • 4. Tlwrburn, 

P. H . Hedberg och C. F. Falkmnn, å stationen för övrig tjänst

gör ing kommendörkapten erna a" l. gr. O. U. 17. H . Broman 

och J. C. Schneicllcr, k ommendörkaptenerna av 2. gr. greve 

C. A. Posse och G. Ekelund, kaptenerna N. E. F. Selander, 

!1 . E. Tyclen, C. H. A . Gllslnfsson , .7. S. Suinlwfvlld, C. F. Tamm, 

H . O. Rosensvärd, C. F. A . Crtssel, friherre L. M. Beck-Friis, 

R. l . Zander , O. F. Ekcbohm, P. 8lll'man , .J. ](. O. Schiissler. 

N. A. Soot-Tisell, A. O. A. Bergmon, N. F. Ekeroth, E. Bouveng. 

C. Å . F. Egerström , löjtnanterna N. E. O. F. Åberg, I-l. P. 

Nu ma, N. Frick, H. vF rstman , S. A. Flor y, S. E. P . Wetter, 

med bibehållande av sin bef:tttning som kadettofficer, J(. C. 

E. V. Nordling, E . Linder, R. H . Erikson, C. Tholander, B. A. 

V . V irgin, H. A. Broms, ,\. D. Londquist, .J. E. S. Elliot, E. G. 

Ekelund, E. M. AnderbrrfJ, r . Nounwnn, T. V. H. T horen. 

E. C. V. Wahlquist, .4. W. von Bomsleclf. 1·. S. C. Dahl, R. E. 

R. S terner, T. l-lognwn. unclcrliijtn:1ntt>rna O. ,,I. Sahlin, fri

herre N. S. Hermelin , l\. /L S. N att o('fl Dag, R . A. E. Ströifl, 

C. W. H. C. Gahn, L. E . Tomberg, C. G. Wigert, E. T. lfan/1· 

man och G. G. Torcn sa mt fänrikarna Å . .J. vVockart.z. 
0

· 

Lilirnberg , R . V. W ettcrblad . F. Norrlstrcmd, H. H. A. Falken· 
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berg, B. Rolling, T. S. fl. Tamm, V. E . Sollenberg, H. 11. 

G. [-[ogner och G. H . T. Noren; 

[t SLoekholms station : som minofficer löjtnanten N. G. 

Steph enson- Jföller, som befälhavare för gniststationen löjtnan

ten 5). G. C. U l/l', å stationen för övrig tjänstgöring kommendör

t(a plener na av l. gr. friherre L. Åkerlzielm, l. Nordenfelt och 

J. Graj'sirö m , kommendörkaptenerna av 2. gr. N. !1. Telander, 

s. E. Feychting, O. E. Lybeck, S . J. Dahl oeh J. B. Maijström, 

k~ptcn ern n G. R. Celsing, T. M. Liibeck, C. J. Malmgren, C. G. 

A. Sylvrmrler, E. F. L.fungquist, A. E. Aspenberg, D. H. Tis elius. 

e. O. Isberg, J. O. Ullen, T. G. Flygare, C. O. Dahlbeck, A. R . 

W e m er, B. E. von F-1 ofsten, E. E. Ström, F. !1. N er man och 

E. A. F. uon Krusenstierna, löjtnanterna T. A. Humm el, E. A. 

J-1 . J\ och, N. G. k Unw!l'lls, C. E . Måhlen, S. A. Lundqvist. 

S . . -1. \Val/in, S. J. Torelius , G. A. Blix, C. !1. Asplund, B. B. A. 

l<no f'v e, . \. H. O. Hos, O. F. Angelin , R. B. Hillman, G. Lind

ström , A.. E. Biörklund, H . J. G. Boger, R. Lindgren, H. G. H. 

Ene// , 1\ . .J. I-1. Muh l, greve K. G. Hamilton, C. A. Lallrell , 

greve E. A. Spens, E. A fzelius, C. J. A. Skarin, E . O. Ternberg. 

E. D. Turen, H. fl. I. Strömbäck, F. M. Neumiiller, A. W. F-1 . 

Grefberg, S. !1. O. Beckmcm, S. A. Linder, G. H. Christiernin, 

f{. S. '/' . f.Nwj', G. J. T. von der Burg, [riherre F . E. H. Wrecle, 

T. Durin, T. O. Almgren, S. G. R. Mar tin, K. H. Sclmlze, S. G. 

Wein berg, G. O. R. A. von Sclwultz, E . .Johnsson, D. A. L ind

berg, C. E. W. Eckerslröm, E. W. Färnström, l. B. Sandström, 

·: ' F. Wcs terling, greve W . P. Hamilton, E. H. Båge, K. G. 

Agren . . \. H. Bexeliu s, greve H. Mömer, G. A. R. Hofberg, O. 

~~ edenström, N . C. R. Wiedemann, C. P. A. Adlerstrclhle, S. 'o. 
Brynolf och G. E. F. Boldt-Christmas, underlöjtnanterna 

J F w I' .. 1 .. 1' 'f s· · 
b. · · JC/C rstrom, . . N. zmonsson, G. Berendt, H. F. Alzi-

B0111 • ./ . E. Gester, C. F. A. Thälin , R. V . k Thoren, E. A. L. 

S u/ck och E . A. Arve samt fänrikarna B. W. Tlwressen, J. E. 

Sanw csson, C. E. Ramsteclt, C. O. Fiirsi, S. J. Nordgren, C. il. 

unonsson. C. T . E. Tegn er, .J. H. Stefenson och . P. Skiöld. 

ha. G. o. 343 den 17 mars. :Med ändring av g. o. 'ln· 172/;912 

. 1 ~ 
1

. faststä llts följande gradbeteck ningar för marinintendents

, Pll'anter, nämligen: 
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för marinintendentsaspirant, som undergår utbildning till 

marinunderintendent vid flottan, första årets kurs, samt för 

nwrinintendcntsaspimnt, som undergår utbildning till marin. 

underintendent i flottans reserv: 
runt vardera underärmen å jacka och kavaj, 8 cm. nect. 

ifrån, en guldtr~ins av O,, cm. bredd, under och intill guld
tränsen anbringas en vit klädespasspoal (modell), på ännens 

framsida, 2,,, cm. över guldtränsen , en krona av förgylld mäs

sing (modell ) ; 

för nwrinintcndentsas[Jiranl , andra Lirets J.:urs: 

på fram- och yttersidan ~w vardera underännen å jacka 

och kavnj 3 vinklar av l cm. bred guldgalon , vilka fästas med 

vinkelspetsarna uppåt, nedersta vinkelns underkant 8 cm . ned

ifrån; avståndet m ellan vinklarna lika med galonens halva 

bredd mellan vinklarna anbringas vitt kläde (modell). 

G. o. 346 den 19 mars. D e elever i underofficersskolans 

maskinistklass , ,·ilka under vintern 1916- 1917 genomgå första 

årskursen , skoln somma ren 1917 fortsätta i samma klass andra 

årskursen och därefter kommenderas till genomgående av ma

skinskola. Ny maskinistklass skall icke anordnas förrän hösten 

1917. 

G. o. 355 den 21 mars. Kungl. Maj:t har befal lt: 

att marinintendenten av l. gr. H. fr. H. Sondahl skall med 

utgången av inn eva rande mars månad frånträda befattningen 

som beklädnadsintendent vid flottans station i Stockhohn; 

att marinintendenten av 2. gr. R. B. T-lansell skall med 

utgången av samma månad frånträda inn ehavande befattning 

som intendent å flottans räkenskapskontor i Karlskrona och 
. d o stock· från oeh med den l nästlwmmande apnl vara placera a 

h o lms station ; 1 
att marinintendenten Hanseli skall från och med den 

nästkommande april tillträda befattningen som beklädnads

intendent vid flottans station i Stockholm; 1 
att marinintendenten Sandahl skall från och med den 

n~istkommande april under så lång tid som erfordras för a": 
länmandet av hans uppbörder stå till stationsbefälhavarens 

1 
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kholm förfogande samt därunder med beklädnadsinten-
s toc . 

ts skvld •gheter handhava den del av uppbörderna, som 
den · ·· 
. ]·e fråninve nterats honom; samt 
,c, ntt statio nsbefälhavaren i Stockhohn skall inkomma med 

dc rd ånig nnmälan , när Sandahls nyssnämnda tjänstaörina 
un ' · <J "' 

iåC längre för ändamålet erfo,rdras. · 

o. o. 356 den 21 mars. Kungl. Mnj:t har befallt: 

1. att, i den mån 2. kl. undervnttensbåtar förses med 

,111 jsl, bilriidancle styrmannen å sådan undervattensbåt skall 
" såsom upphördsman handhava gnistmaterielen od1 sköta gnist-

tjän sten ombord ; 
2. a lt hefälhnvare, som har med gnist förseeld 2. kl. un

dcrvn llenshå t under sitt befäl, skall föranstalta om att bi

lriidnncle styrman å sådan undervattensbåt bibringas utbild

ning i gnis tsignalering ; 

:1. att utbildningens ä ndamål skall vara att bibringa ele

vemn kii nedo m om 2. ld. undervatter1sbåtars gnistmateriel och 

dess hnntnn nclc samt färdighet i te legrafering; 

.J. att för ämnet >> gnistsignalering » skall avgivas >> obe

roende betyg >> , skolande styrman , som erhål li t godkännande 

betyg hiiri s ~1 mt i övrigt b efu nnits lämplig, uttagas till , Gnist

mall å 2. klass undervattensbåt>,; samt 

5. att s tationsbefälhavarna vid flottans stationer skola, i 

elen mån omständigheterna det medgiva, föranstalta om att 

ovannämnd utb ildning i gnistsignalering jämväl bibringas re

spektive station tillhörande, ti ll tjänst å undervattensbåtar ut

tagna styrmän till erforderligt antal i reserv. 

, G. o. 357 den 21 mars. Marininendentcn av l. gr. K. A. 

~ rysen skall den 30 nästkommande september avgå från sin 

t>:nom g. o. n:r 161.11915 anbefallda t]'änstaöring som fäst-n . _· . ..._, ... 
Jn gsnltende nt i Vaxholms fästning. 

Ma1·inintendenten av l. gr. O. A. Bergelin skall från och 

llled den 1 nästkommande oktober tjänstgö.ra vid kustartilleriet 
son1 f" . . . . 

astnmgsmtendent i nämnda fästning . 

.1 
Mn rinin tendenten av l. gr. Tnysen och marinintendenten 

l v ') ~ 

ko n~ . gr. E. A. T. L. Renner skola från och med den l näst-

ltnande oktober vnra placerade å Stockholms station. 
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G. o. 358 den 21 mars . . Torpedbåten Altair skall under 

erforderlig tid ställas till stationsbefälhavarens i Karlskron . a 
förfogande för att tillhandahållas den i g. o. n :r 48/1917 OJll . 

förmälda torpedkommission en för vissa försöks utförande, sko. 

hmcle bemanningen till torpedbåten Altair härunder uttagas 

från Karlskrona torpedberedskap. 

G. o. 379 den 26 mars. Följande · ofl'icerare skola vid 

enligt g. o. 281 /1917 anordnade yrkesskolor erhålla utbildning 

en! igt fiiljanclc, nämligen: 

till torpedtjänst vid torpedskolan å kust/lottan: . löjtnanten 

T. F. T-1. Thorl:n och unelerlöjtnanterna O. M. Sahlin, R. A. E. 

Ström, C. G. Wigeri och E. il. l11. Arve; 

till mintjänst vid mineringsskola å kustf lottan: fänriken 

.J. E. So nw elsson; samt 

att följ ande reservofficerare skola genomgå i g. o. n:r 

281 /1917 omförmäld repetitionskurs, nämligen: 

å kustj'lotton reservunderlöjtnanterna C. S. Toll, B. C. H. 
Jolwnnison, O. \V. Gronath , R. \V. E. Sohlen och V . I. K. J. 

R oks berg; 
å Göteborgsovdelningen: reservunderlöjtnanterna J. A. 

Bengtsson och J. vV. Ryhr. 

G. o. 386 den 27 mars. Med ändring av g. o. n:r 46 

H ll917 har befallts: 

att sjömätningsfartyget Ejdem ska ll så snart ske kan av- . 

m önstras i Karlskrona samt å därvarande varv underkastas 

behörig översyn och klargöras för ny expedition av omkring 

en månads längd; 

att stationsbefälhavaren i Karlskrona äger bestämma när 

befälstecknet skall hissas samt fartyget inmö nstras för den . nya 

expeditionen; 
att såsom chef under sistnämnda expedition ska ll tjänst

göra reservunderlöjtnanten E. B. Andree; 

att besättningslistan i övrigt skall utgöras av följande per· 

sonal från Stockh olms station: 

l redogörare, 

l uppbördsmaskinist, 
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. andelägenhet framhållits, att flottan erhölle ett artilleristiskt 
tlt~~ 1~1 edclst lätta kryssare, vilken fartygstyp borde hava ett 
~eplaccment av minst 3,000 ton, vara försedd med 4 a 6 15 

11 
kanoner jämte luftkanoncr, torpedtuber och anordningar 

er · 
för minutläggning samt äga en fart av minst 30 knop och 
utlätanden däröver avgivits av marinförvaltningen, chefen för 
marinstaben och inspektören av flottans övningar till sjöss, 
har K un g l. Maj :t uppdragit åt marinförvaltningen att i huvud
saldig överenskommelse med dc grunder, som av förenämnda 
sakkunniga angivits , uppgöra förslag till kryssartyp för flottan. 

Mars 2. K ung l. Maj :t har medgivit att för krigsbered
skap och övningar vid floHan under år l 917, i den mån de
samma skola bekostas av reservationsanslaget till flottans krigs
beredskap och övningar, må tillsvidare disponeras ett belopp 
av 3,51 7,750 kronor. 

Kungl. Maj :t har i enlighet med marinförvaltningens där
om gjorda hemställan medgivit, att de i enskild ägo varande 
byggnaderna å kronatomten litt. r å Nya Varvet må för kro
nans räkning inlösas ävensom för berörda ändamål ställt till 
förvaltningens förfogande ett belopp av högst 5,000 kronor, 
att utgå av fonden för hyres- och arrendemedeL 

Kungl. Maj :t har förordnat, att stationsbefälhavarna vid 
fl ottans stationer oberoende av för värnpliktiga nu gällmHle 
bestämmelser i fråga om tjänstledighet, må, i den mån tjänsten 
det medgiver i enlighet med i kommandoväg meddelade när
tnare föreskrifter, bevilja högst två tredjedelar av dem under
lydande värnpliktiga av årsklassen 1915 ä och i främsta rum
met dem, som kunna åberopa ömmande skäl, tjänstledighet 
under återstoden av deras genom generalorder den 2 januari 
1917 anbefallda tjänstgöring eller del därav. 

På framställning av chefen för marinstaben har Kungl. 
Maj :t fö r anskaffning av instrument för militärledsarbeten 
ställt ti ll marinstabschefens förfogande ett belopp av högst 368 
kronor. 

. Ku ngL Maj :t har föreskrivit, att skeppsgossar, tillhörande 
3.:c ärskursen skola den 30 juni 1917 karlskrivas till 3 :e klass 
SJötnän, i den mån de uppfylla för sådan karlskrivning stad-

l(. B1·. 1f!17. 5l 
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gade fordringar; att karlskrivningen skall verkställas betri:\f. 

fande de för utbildning till artilleri-, signal- och minmatroser 

uttagna gossarna av avdelningschefen för Göteborgsavdelnin. 

gen samt beträffande de för utbildning till torpedmatroser Ut

tagna av stationsbefälhavaren vid flottans station i Karlskrona· 

skolande de för utbildning till ekonomimän uttagna skepps: 

gossarna karlskrivas av den av ovannämnda karlskrivnings. 

förrättare, under vilken en var lyder; att de sålunda karl

skrivna å tid för ordinarie karlskrivning i september 1917 

skola uppflyttas i 2:a sjömansklassen, i elen mån de uppfylla 

för karlskrivning till 2:a klass sjömän i reglemente för utbild

ning av flottans manskap stadgade fordringar; samt att ifrå

gavm-ande manskaps tjänstgöring i sjömanskåren före senast 

angivna tid ej må tagas i betraktande vid beräkning av tjänste

tid , varom i reglemente för marinen, del I § 38 mom. 5 sägs; 

dock att den, som vid ticlen för den ordinarie karlskrivningen 

i september månad bliver uppflyttad till 2 :a klass sjöman, må 

från denna tid tillgodoräkna sig en extra tjänstetid av 12 må

nader, som om han övergått till sjömanskåren såsom 2:a klass 

sjöman. 
Kungl. Maj :t har medgivit kaptenen G. D. H. Frendin, 

må i ersättning för utarbetande av »Beskrivning å 75 mm. L. k 

m/5 jämte lavettage » utbetalas 350 kronor. 

På framställning av lotsstyrelsen har Kungl. Maj :t för 

utbildande av personal vid lotsverket för gnisttelegrafering från 

handels- och sjöfartsfonden anvisat ett helopp av 2,700 kronor. 

Ma.rs 9. På framställning av chefen för kustartilleriet 

har Kungl. Maj:t förordnat, att Hemsö fästning skall från 

och med elen l oktober 1917 ingå bland rikets kustfästningar 

samt att i följd hiirav reglemente för marinen del III § 4 

mom. 3 skall från och med nämnda tidpunkt erhålla följande 

iind rad e lydelse: Kustfästningar a v 2 :a klass äro: Älvsborgs 

fästning Hemsö fästning, Fårösunds fästning och Rörnings· 

holms fästning. 
På framställning av marinförvaltningen har KungL Maj:t 

medgivit att för krigsberedskap och övningar vid kustartilleriet 

uneler år 1917, den mån de skola bekostas a v reservations· 
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ansffiget till kustartilleriets krigsberedskap och övningar må 

till svidare disponeras .ett belopp av 4 72,800 kr. 

Seclan Kungl. Maj:t mottagit ett av firman Åhlen & Åker

Iun d för försva rsändamål såsom gåva överlämnat belopp av 

t,1 50 kro nor, att lika fördelas mellan armen och marinen, har 

J(ungl. Maj:t medgivit att marinens andel av ifrågavarande 

medel eller 575 kronor må användas till anskaffning av utrust

ningsmatCiiel för utposter vid kustfästningarna. 

På framställning av chefen för marinstaben har Kungl. 

Maj :t medgivit att för tryckning av en ny supplementkatalog 

över marinstabens bibliotek må användas högst 445 kronor. 

Kungl. Maj:t har föreskrivit alt ulan hinder av bestäm

melse rna i § 2 av förnyade nådiga realementet för s]'ökri"s-
t> • b 

skolan elen 8 oktober 1915 sjökadetterna i den nu pågående 

förlwredande kursen ombord skola avgå från pansarkryssaren 

Fylgia fö rst den 28 april 1917. 

Mars 16. Kungl. Maj:t har förordnat vice amiralen G. 

Dyrssen att vara ordförande samt kommendörkaptenen av 1 :a 

gr. fri herre U. C. K:son Sparre, kommendörkaptenen av 1 :a 

gr. L . F. W. Riben, kaptenen A. Ottosson samt överdirektören 

och chcf'en för läroverksöverstyrelsen, fil. doktor A. ,V. Falk 

ledamiite r i antagningskommission för antagning av sjökadet

ter in nevarande år. 

Kungl. Maj :t har utfärdat kungörelse a ng. ändrad lydelse 

av § l mom. l i förordningen elen 7 augusti 1914 ang. konsti

tuering och anställning av personal vid marinens ~tam och 

reserv vid m obilisering. 

Seda n Kungl. Maj:t genom nådigt brev den 29 september 
1916 medgivit, att intill den 1 april 1917 i normalportionssta

len samt i spisordningen å flottans sjukhus ingående kvanti

t ~ter ma rga rin finge , i händelse sådant av brist på denna artikel · 

Vts:lde sig nödvändigt, utbytas mot samma kvantiteter smör 

~ t ta,~ hinder därav att portionskostnaderna därigenom komm~ 
·'tt ovr ·r · · r· t·· 11 d .. l' . rs 1ga, 1 orra a et et for normalportionen i vederbör-

l ~g ordn ing fastställda penningvärdet och i senare fallet det 
tkalecles · d b" 1· d · f .. 

l ve er or 1g or mng aststallcla medelpriset å SJ'nk-
Porr 10 11, har K ung l. Maj :t på framställning av marinförvalt-
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ningen medgivit att bestämmelserna i förenämnda nåd:a brev 
må gälla tillsvidare till den l oktober 1917 . 

På fnnnställning av chefen för sjökarteverket har RungJ. 
Maj :t förklarat hinder ej möta för bemälde chef att, i huvud. 
saklig överensstämmelse med av honom ingivet förslag, ut. 
färda bestämmelser rörande arbetsuniform för civil persona] 
vid sjökarteverket, vilken tjänstgör såsom mätningsförrättare 

På framställning av chefen för marinstaben har Kungl: 
Maj :t medgivit att, därest ej ändrade förhållanden annat 
p:\kalln, avsked från innevarande tjänst må efter ingången 
av oktober månad 1917 beviljas manskap, vars tjänste
tid utgått den 30 september eller den 31 oktober 1915, men 
som tagit förlängd anställning intill dess vidtagen m obilisering 
av flottan skulle upphöra, ävensom förklarat, att den tid, var
under nämnda manskap kvarstått i tjänst efter den 30 sep
tember, resp. den 31 oktober 1915 skall anses motsvara full
gjord värnpliktstjänstgöring till rikets försvar jämlikt 28 § 
värnpliktslagen. Därjämte har Kungl. Maj :t medgivit att un
der enahanda förutsättning, som ovan angivits, manskap av 
ifrågavarande kategori, som överförts till värnpliktiga av klass 
A, må från och med ingången av oktober 1917 hemförlovas. 

Mars 20. På framställning av marinöverläkaren och che
fen för marinläkarkåren har K ung l. Maj :t förordnat att, dels 
en var värnpliktig, som på grund av rådande förhållanden in
kallats eller, under det smittkoppsepidemi ännu hotar, bliver 
inkallad till tjänstgöring vid marinen jämlikt § 28 värnplikts
lagen, dels ock i den omfattning, marinförvaltningen m ed hän
syn till tjänstgöringsförhållandena eller eljest prövar lämpligt, 
marinens stam och reserv tillhörande personal skall, för såvitt 
vederbörande icke på grund av föreskrift i § 5 av lagen oUl 

skyddskoppympning den 2 juni 1916 är från ympningsplikt 
fritagen, undergå revaccinering. 

Mars 23. På framställning av marinförvaltningen haf 
Kungl. Maj :t medgivit, att kaptenen S. I. vVibom måtte få be
ordras att avresa till Köpenhamn föT att därstädes studera 
av firman Skovmand & Pedersen, representant för de Forest 
Radio Tel & Tel C:o New York offererade gnistapparater . 



1 ]Jefälskock, 
1 hovmästare, 
1 timinennan, 
2 eldare (därav l motorskötare) , 
5 man oberoende av yrkesgren; samt 
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att fa rtyget, medförande sjökm-teverkets motorbåt n:r 16, 
s],all avgå från Karlskrona till Oscarshamn i så god tid, att 
det den 10 april kan befinna sig i Oscarshamn, där det skall 
ställas till ch efens för sjökarteverket förfogande. 

G. o. 387 den 27 mars. Genom vederbörande varvsche
fers fö rsorg skola nedannämnda fartyg och båtar vid nedan 
angivna tider vara rustade och klargjorda för sjömätnings
expedition, fartygen dessutom ballastade, kolade och riggade, 

nämligen: 
den 21 nästkommande april: sjömätningsfartygen Falken 

och Tärnan jämte sjökarteverkets ångslup n:r 11 och motor
båtarna n:r 9, 10, 13, 14, Hi, 21, 22, 23 och 24; 

den 24- nästkommande april: sjömätningsfartyget Svalan 
jämte motorbåtarna n:r 16 och 26, skolande Svalan med änd
ring nv bestämmelserna i g. o. n:r 46 H/1917 så snart ske kan 
avmönstras i Karlskrona samt å därvarande varv underkastas 
behörig översyn; 

den 30 nästkommcmdc april: logementsfartyget 2 L och 
ångsl upen n:r 7 samt motorbåtarna n :r 1, 4, 8, 12, 17, 18, 19, 
20, 25 och 27, skolande logementsfartyget 2 L tillhöra sjömät
ningsfartyget Tärnan och dess besättning vara inmönstrad i\. 
sistnämnda fartyg. 

Cheferna å sagda fartyg skola hissa sina befälstecken 'och 
fartygen inmönstras å tider, som av vederbörande stations
befälhavare efter anmälan av chefen för sjökarteverket be
stämmas . 

Sjömätningsfartyget Ejdem skall efter avslutande av an
l~efal! ct en månads e~pedtion utgå på ny sjömätningsexpedi
hon, samt att ovannämnda fartyg och båtar skola efter åter
komsten till stationen efter avslutade mätningsexpeditioner av
Il .. 10 llstras, varefter logementsfartyget 2 L förlägges i 2. bered-
skap och sjökm·teverket tillhörande fartyg och båtar uppläggas . 

G. O. 1017. 3 
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G. o . 388 den 27 mars. Följande ändring i g. o. n· 
()87/1911 (Särskilda föreskrifter angående fö rhållningsböcke~: 
förande) har fastställts: 

3.- »Gnistman å torpedbåt», »Gnist. 
man å 2. klass undervattensbåt», »Dykare » 

G. o. 390 den 27 mars. N edannämnda ofl'icerare - för. 
utom å Ejdern enligt g. o. n :r 38611917 komm enderade reserv. 
underlöjtnanten Andree ·- sk ola tjänstgöra vid de i g. o. n:r 
387 /1917 omförmälda sjömätningarna enligt fördelning, som 
che,fen för sjökarteverket äger uppgöra och v:1rom uppgift skall 
av h on om insändas till chefen för sjöförsvarsdepartementet, 

nämligen : 
fr ån och m ed den dog , som fwmd eles bestämmes: kapte. 

n en C. P. R einius; 
fr ån och med dogen eller kanonbåten S [) ensksunds av-

mönstring (se g. o. n:r 86 H/1917 ): löjtnanten N. C. R. Wiede-

m ann; samt 
fr ån och med den dag, som chefen för sjökorteverket be-

stämmer: kapten erna L. G. O . .Johnke, G. N. H. Krook samt 
löjtnanten E. Linr/er och r eservkaptenen N. B. U. Rosencrantz. 

l samband härmed har befallts, att reservkaptenen N. B. 
U. Rosencnmiz skall tjän stgöra vid sjökarteverket från och 
m ed dagen efter sjömätningsfartyget Svalan s genom g. o. n:r 

387 /1917 anbefallda avmönstring. 
, O. o. 406 den 30 mars. Med anlednin g av smittko~ps-

T l" l , 0 d" • m <JjOfd epidemi i Gävleborgs och I""opparbergs a n 1m, pa a IO o .. 

l 'llh " d -·nen tllls· fra m ställnin cr befa llts att m ans "ap h ora n e man 
c ::>' ' •· nn~ 

vidare ick e må beviljas tjänstledighet till orter inom nai 

da län. d 1 I 
G. o. 413 den 31 mars. l recrlem ente för marinen e 

l:•'tl 1 a § 94 mom. 3 och i r eale:nente fö r marinen del III 
J • , _ u b"rns 
b il. 3 a § 25 mom. 3 omnämnt distinktionstecken skal~ .. aJi~t 
jämväl av stammanskap m ed sådan bildningsgrad, som .l ~1~ <1US 

"' l . f" .. phldlt:> inskrivningsförordningen ~ 81: l b föres uJVeS or var~1 . · nn-
hiinför:mde till klass B , skolande dylikt teck en anbnngas 

23 

er föreskrivet kompetenstecken, eller, om kompetenstecken ej 
d . f" d t f " l . l .. ·es 'l den ·or e samma ores n1vna p atsen. 
l" ~ll ' 1.-o. o. 429 den 3 april. Alla expeditioner till och fr ån 
);onunendanten i Rörningsholms fästning skola under fredstid , 
diircst n iimnda fästn ing varken ä r försatt i försvarsbereds k::~ p 
eller fö rklarat i belägrin gs till stånd, befordras genom k ommen
cJrrnten i Va xholms fästning. 

G. o. 433 den 4 april. Av de i § 51 omförmälda värn
plikti ga, som vid å rets in skrivningsförrättningar vid sjömans
InTs inskrivits utan ::~tt tillhöra hären ell er marin en, sk ola för 
delas enligt fö ljande : till marinen i J..:ustortilleritjänst: studen
ter och li kställda; till marinen i allmän tjänst: samtliga övriga 
av h~ir ifrågavarande värnpliktiga; samt att de i § 25 m om. 
1: b VL omförmälda värnpliktiga, som vid å rets inskrivnings
förrä ttningar vid sjömanshus inskrivits utan att tilldelas hären 
elle r marinen, skola samtliga tilldelas morinen i allmän tfänst. 

G. o. 444 den 10 april. Punkt 2 i g. o. n:r 343i l91 4 
slwll erhålla fö ljande förändrade lydelse: Karbin jämte i mån 
(W iillg!ing därtill hörande bafonett tilldelas å fartyg korpraler 
och meniga av däcksavdelningen samt dessutom å jagare halva 
och å torpedbåtar ävensom undervattensbå tar hela antalet 
korpraler och meniga av maskinavdelningen. 

G. o. 459 den 11 april. Har faststä llts nedanstående 
iindringar i g. o. n :r 9311915, angående För kustartill eriets värn
[llil:tiga under tjänstgöring gällande särsJ..:ilda för eskrifter, näm
ligL'Il: 

§ 21. 
l . - - - -

2 Sasom reservbefäl, maskinist eller maskinskötare god
känd viirnpliktig skall, därest han för uppförande innehar 
ll\~.n s t betyget 8 och för lfänstbarhet minst betyget 7 samt, be
ltuf}'ondc reservunclerb ej'äl, äger anlag att utföra befäl, vid av
~ l ntande av första tjänstgöringen av regementschefen tilläggas 
korprals grad. 

e. Viirnpliktig sjukvårdare, som avlagt m edicine k andidat-
0"'~ tncn samt fullgjort därefter följande propedeutiska kurser 
en grundläggande tjänstgöring, skall , därest han uppfyller 
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nyssnämnda fordran på uppförande- och tjänstbarhetsbetyg, 

vid inryckningen till r epetitionsövning tilläggas underofficers. 

korprals grad . 
Envar, som enligt detta mom. tilldelats högre t jänstegrad 

än menigs, bibehåller denna högre grad under all tjänstgöling 
såsom värnpliktig, för att såvitt han icke ~nligt § 23 utstrykes 

ur graden. 
Den , som på grund ~v för lågt uppförande- eller tfänstbar. 

hetsbetyg icke kunnat befordras i ovan angiven ordning kan, 
om ban senare förvärvar det erforderliga betyget, då tilläggas 

högre tjänstegrad i enlighet m ed ovanstående bestämm elser. 

3. --
4. -- - -

§ 28. 

l . - - - - - - - - - - -

2. Skyddskomppympning av vämpliktiga verkställ es sna

rost möfligt efter imyckningen, i enlighet med vad därom fin

nes särskilt stadgat. 
§ 32. 

1. - - -----
2. ·------ -
3. I inskrivningsbok för värnpliktig skola införas anteck· 

11inaar om »särskild utbildning och militär användbarhet», 
» ge~omgångna skolor (kurser) », »skjutningar» och >> tj änst~ö
riW' >> motsvarande de anteckningar, som enligt ovan sk ola Jll· 

"" l föras i förhållnings boken, allt med ledning av de exempe , 
som finnas införda i fastställt formulä r till inskrivnin gsbok. 
J inskrivningsboken å uppslaget för >> Anteckningar om upp· 

skoP, wmat uteblivande m. m . >> göres även anteckning om un· 

der tjäns tgöring verkställd skyddskoppympning och dess re· 

sultat, bestyrkt av veclerböl'Clncle ympningsläkare. , 
Före värnpliktigs hemförlovnin g ell er utryckning tran 

tjäw;tgörin g skall elen i inskrivningsboken gjorcla anteckningen 

0111 den årsklass, till v ilken elen vämpliktige hör, noggra~nt 
l.'unlro ll cl'Cls och vicl behov rättas, var jämte cle värnplikM

0 

skola muntligen erimas om v ilken årsklass cle tillhöra. 

4.---------- - · -
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'§ 37. 

l . ·- - - -
~.a) b)- - -
c) årligen senast den 20 januari i t vå exemplar dels i mom. 

1 11 ~imnda uppgifter jämte sammandrag över qesamma, dels 

sanunandrag (form. e) över värnpliktiga, särskilt för dem, som 

vari t inkallade till första tjänstgöring eller tjänstgöring i en 
fiil jd, och särskilt för dem, som varit inkallade till repetitions
Ö\·uing, dels uppgift (form. b) på de värnpliktigas förmåga 
att liisn svenska språket och att skriva jämte anteckning be

träiTnndc deras kännedom om främmande språk, samtliga upp-

' oi!'!a ((useende cle uneler näst föreg åene/c kol enderår utryckta 

vii m pliktiga. 

§ 38. 
Chefen - - - - - - - - nämnda; samt 
c) senast den 30 januari ett exemplar av de i § 37: c 

niimncla . 

G. o. 460 den 11 april. Med ändring av g. o. n:r 63 H 
ocl' 281 innevarande år har befallts: 

aU ungfartyget Alfhilcl skall snarast möj ligt avrustas i 
l~arlskrona och avmönstras å tid, som. stationsbefälhavaren i 
Karl skrona äger bestämma, förläggas i 2. beredskap samt åter 
l':tc'tas för att den l nästkommande maj utgå på omkring 5 
lll:\nadcrs expedition; 

att kanonbåten Svensksuncl efter slutad expedition i kust
flottnn å ter skall klargöras och rustas för att den 14 nästkom
mande maj utgå på omkring 5 månaders expedition ; samt 

aLt cheferna å Alfhild och Svensksund skola hissa sina 
befäl stecken resp. den l och 14 nästkommande maj. 

G. o. 470 den 12 a-pril. Kommendörkaptenen av 2. gr. 
J. ll. Jlaijs tröm skall från och med den 17 innevarande m å

nod tjäns tgöra vid pansarbåten Sveriges utrustning i Göteborg, 
'ariiim Lc nämnda pansarbåts blivande uppbördsman, väbel 

~~ h fönådskonstapel skola från och med nyssnämnda dag stå 

ll ~: kommendörkaptenen Maijströms förfogande i Göteborg för 
tJ aP~ t .. . o • f o d l R t ·- gorm g a 1 Tagavaran e pansar )h . 
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G. o. 473 den 13 april. Kommendörkaptenen av 1 o 
· 15r. 

fl. A. M. Eneström skall från och med dagen efter pansar. 
båtrn Niorels avmönstring och tillsvidare under kommendör. 
kaptenen av 1. gr . C. F. vV. Ribens sjökommendering, dock 
högst till och med den 30 nästkommande september, t jänst. 
göra i marinfÖrvaltningen. 

G. o. 476 den 14 april. Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt 
beslut denna dag förordnat i fråga om tjänstledighet för i krigs. 
tjänstgöring kvarhållna värnpliktiga av årskassen 1915, tillde. 
Jade marinen i sjötjänst, har befallts: 

att stationsbefälhavarna vid flottans station~r, oberoende 
av för värnpliktiga nu gällande bestämmelser i fråga om tjänst
ledighet, må, i den mån tjänsten det medgiver, bevilja dem un
derlydande värnpliktiga av årsklassen 1915, tilldelade marinen 
i ~.idjänst och i främsta rummet dem som kunna åberopa 
ömmande skäl, tjänstledighet under återstoden av deras genom 
g. o. n :r 1/1917 anbefallda tjänstgöring eller del därav; 

ägande vederbörande befälhavare till sjöss att med sta
tionsbefälhavarna träffa överenskommelse om utbyte av om
lHlrd kommenderade värnpliktiga, som anses böra kom ma i 
åtnjutande av nu nämnd tjänstledighet. 

G. o. 488 den 17 april. I skolreglementet mom. 296 b) 
omnämnd korpralskurs vid gniststation skall innevarande år 
förläggas å kustflottan och å Göteborgsavdelningen, skolande 
elC\'erna i kursen kommenderas å förenämnda sjöstyrkor enligt 
fördelning, som högste befähavaren över kustfotlan efter sam
råd med avdelningschefen for Göteborgsavdelningen och veder
börande kårchef äger bestämma. 

lfrågavarande elever skola, där så befinnes lämpligt, ko!U· 
menderas utöver besättningslistan samt vid kursens slut t;nligt 
vederbörande befälhavares bestämmande avpolletteras. 

G. o. 500 den 17 april. Kaptenen A. Ottosson och löjt
n~mten N. G. Sjö berg samt förste marinläkarna f{, A. Wid· 
slruncl och O. T. Hult skola vara ledamöter i den nämnd, soril 
den 28 nästkommande juni kl. 8 f. m. skall sammanträda ... å 
Skeppsholmen för att förrätta i § 14 av reglemente för 5J0 ' 
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J;rigsskolan omförmäld kroppsundersökning av inträdessökan, 
dr till sagda skola. 

O. o. 512 den 19 april. Kungl. Maj:t har på gjord fram
stiillnillg upphävt genom g. o. n:r 406/1917 meddelat förbua 
fiir man sl~ap tillhörande marinen att tills vidare beviljas tjänst. 
Jedit:(het tJI! orter inom Kopparbergs län. 

G. o. 513 den 19 april. Genom beslut den 14 dennes har 
Kungl. Maj:t ,bland annat förklarat, att Kungl. Maj:t vid till
sätt:w clet av a 1917 års stat för reservstat för marinen upp
förda, ännu vakanta officersbeställningar ville, därest förhål
Janelena sådant påkallade, vidtaga jämkning i antalet lönta
gare inom de olika tjänstegraderna och löneklasserna, dock så 
att in om vardera av de båda underavdeningarna för flottan 
orh kustartilleriet de särskilda summorna av i staten upptaana 
löner för regementsofficerare och för kaptener (löjtnant~T) 
hiirigenom icke överskredes. 

.. På grund härav och jämlikt bestämmelsen i nådiga kun
gorelsen den 25 februari 1916 angående tillsättandet av bec. 
ställningar å reservstat för marinen, 

. hn r K ung l. Maj :t befallt, att ansökningar må före den 1 
Instundande mnj ingivas till följande beställningar å reserv
stat för marinen, nämligen 

vid flottan: 

kommendörkaptens av 1. graden, 
)) 2. )} 

kapten s i högsta löneklassen, 
i mellersta » 

i lägsta 
vid l<ustartilleriet: 

kaptens i högsta löneklassen, 
i mellersta 
i lägsta (löjtnant) . 

G. o. 515 den 19 'april I g. o. n:r 914/1902 omnämnt 
' 1\ompct , J· • 
1
." _ cnstcc tCW> skall kallas )) Examenstecken )) samt att föl-
. "nct e l t" 

~ Jes ammelser för dylikt teckens anläggande skola gälla: 
Exmnenstecl·eJ1 f"· t .. -1 d , li [nc· ' 01 u mm (an e av genomganana skolor 

t:>Ol'a s nv t> 



28 

för den, som med godkännande betyg genomgått rekryt. 

skola, ett streck (modell), . 

för den, som med godkännande betyg genomgått korprals. 

skola, två streck (modell ) och 

för den, som m ed godkännande betyg genomgått under. 

officerssiwlans specialkurser, tre streck (modell). 

G. o. 524 den 20 april. Kaptenen E. W. Sundblad ska]] 

beordras att omedelbart efter torpedbåten P lejacls avmönst. 

ring avresa till Stockholms station för att tjänstgöra såsom 

ledare av den å nämnda station pågående förberedande korp. 

ralskursen vid gniststation, skolande kaptenen Sundblad där

jämte tillsvidare tjänstgöra i m arinstaben. 

O. o. 528 den 21 april. Kaptenen E . G. \N. A. von Schoultz 

skaH m ed bibehållande av sin jämlikt g. o. n :r 285/1917 an

hcfallcla sjökommendering tjänstgöra såsom chef för skepps

gossekåren i Marstrand uneler ordinarie innehavarens sjökom

mendering. 
O. o. 557 den 25 april. A v delningschefen för Öresunds

avdelningen skall efter överenskommelse m ed avdelningsche

fen för skeppsgosseavdelningen lå ta verkställa bogsering av av

delningens fartyg genom Kogrunclsrännan och förbi minerin

garna å södra kusten av Skåne, då nämnda avdelnings fartyg 

enligt utfärdad instruktion komma att avgå till och från Öre

sund instundande sommar. 
O. o. 564 d.en 27 april. Nedanstående ändringar i genom 

g. o. n:r 171,11 912 fastställda >> Bestämmelser römncle s]ökadetts 

be1dädnacl m. m. " skola lända till efterrättelse. 

U nitormsdräkternas sammansättning. 

§ 2. Uniformsdräkternas sammansättning etc. -

- -- - - - - - - - stations område. 

A nm. 11. Svensk m edalj skall bäras till paraddräkt. Till 

daglig dräkt bäres å bröstet det till m edaljen hörande bandet. 

Utmärkelseteck en , som förvärvats genom i tjänsten ådagal~gd 
yrkesskicklighet, statens utmärkelseteck en för det frivilhgn 

sl.:ytteväsendet ( riksm edalj och skyttemärke), skytteförbtlllds 

medelst skjutning förvärvade m edaljer , ävensom det av sveJ1· 
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För tryckning av provisorisk fördelningsbok för pansar
båten Sverige har Kungl. Maj:t m edgivit att ett belopp av högst 
1 ?00 l'ronor m å användas. ,-

För tryckning av skjutinstruktion för flottan, artilleri -
c]äruti inbegripet skjutinstruktion för kulspruta - jämte bi
hang ävensom tillägg till SR I och II har Kungl. Maj:t m ed
ajvit må användas högst 3,000 kronor. 
" 

Mars 30. För anskaffande av möbler för Vaxholms kust-
arti lleri reglemente har Kungl. Maj:t anvisat högst 1,200 ],ronor. 

Kungl. Maj:t har medgivit att till bestridande av tryck
ningskostnad för vissa anbefallda ändringar i reglemente för 
marinen, del I och II, samt r egister till förstnämnda regie
men tsdel må användas ett belopp av högst 1,643 kronor 35 
ii re ii,·ensom att till förste marinintendenten S. F. Lagerholm, 
vil ken haft sig anförtrott uppdraget att redigera och korrektur
läsa nämnda arbeten, m å såsom ersättning härför utbetalas 
1,700 kronor. 

För tryckning av en ny upplaga i 12,000 exemplar av 
, Rekry tundervisning för flottan» har Kungl. Maj :t anvisat högst 
8,80:3 kro nor. 

Kungl. Maj :t har medgivit, att för tryckning av förteck
ning a vid skriftväxling inom marinen m . m . medgivna för
kor tningar i en upplaga av 800 exetnplar må användas 100 
kronor. 

April 4. På framställning av c hefen för marinstaben har 
Kungl. Maj:t t ill undervisningskurs i ryska språket för office
rare inom staben samt flottans station i Stockholm anvisat 
UOO kronor. 

Till ::mskaffning för undervisningsändamål av en 0," kw . 
station har K ung l. Maj :t anvisat ett belopp av högst 4,000 
kronor. 

.. För tryckning av »Handbok för flygtjänsten vid marinen >> 
a_,·en som till ersättning åt konstituerade underlöjtnanten T. 
k:son Angström, vilken utarbetat berörda handbok , har Kungl. 
\Ja j: L anvisat tillhopa högst 2,000 kronor. 

[{ _ Br. 1917. 4 
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Kungl. Maj :t har a nvisat 9,500 kronor till inlösen av l ,Ooo 

ex . av första delen av den utav civilingenjören C. A. Bergströn
1 

utgivna läroboken >> Fartygsmaskiner h . 

Utfärdas a v K ung l. Maj :t nåd. kungörelse med vissa be. 

stämmeJser för sjöfarten till och från Stockholms skärgård. 

April 14. För tryckning a v beskrivningar över avstånds

mätare m 112 har Kungl. Maj:t anvisat högst 1,700 kr. 

Kungl. Maj:t har förordnat att stationsbefälhavarna vid 

flottans stationer, oberoende av för värnpliktiga nu gällande 

bestämmelser i fråga om tjä nstledighet, skola äga, i den mån 

tjänsten det medgiver, i enlighet med i kommandO\·äg medde

lade närmare bestämmelser bevilja dem underlydande värn

pliktiga av årsklassen 1915, tilldelade sjötjänst och i främsta 

rummet dem, som kunna åberopa ömmande skäl, tjänstledig

het under återstoelen av deras genom generalorder elen 2 ja

nuari 1917 anbefallda tjänstgöring eller del därav. 

Kungl. Maj:t har föreskrivit, a tt mässpenningar till under

befäl, som enligt reglem ente för marinen del II § 303, mässar 

i underofficersmäss å fartyg, vilket användes för sjökartever

kets mätningsarbeten, skola utgå med en krona för dag, med 

iakttagande alt, därest sammanlagda beloppet av mässpennin

gar och under expeditionen gällande sl,eppsportionspris över

stiger 2 kornor 75 öre för dag m ässpenningarna skola minskas 

med sålunda överstigande belopp, dock m ed högst 30 öre 

per dag. 
I enlighet med chefens för sjökarteverket förslag har Kungl. 

Maj :t funnit gott medgiva, att av å sjökarteverkets stat anvi

s;ade m edel må för år 1917 ut beta las dels till å sjömätnings

fartyg kommenderat under befäl som uppbär sjömätningsar

vode i ett för allt, en tilläggsersättning för dag motsvarande 

vad under expeditionen gällande skeppsportionspris överstiger 

98 öre, dels ock till civil tjänsteman, som av chefen fö r sjö

karteverket beordrats att, med bespisning i underofficersmäss, 

medfölja sjömätningsfartyg och vars vistelse ombord överstiger 

å tta dagar, en kontant ersättning för dag, motsvarande vad 

summan av till ordinarie m~issmedlem för dag utgående mäss

penningar och skeppsportionsersättning överstiger två kronor-
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J\. un g l. Maj :t har föreslu-ivit, dels att, då under sjökarte

rerl;: ets mätningsarbeten person, som är och fortfarande för

blir inmönstrad å fartyg, på sjökarteverkets bekostnad inkvar

teras med kost i land eller erhåller sådan på annat fartyg , till 

dyli k pe rson eljest jämlikt reglemente för marinen, del II, ut

aående diet- eller mässpenningar eller kontant ersättning för ., . . 
11atu rapOLiiOn skola innehållas för varje hel dag, som vistelsen 

utom far tyget varar, dels ock att förskott å di et- eller mäss

penningar enligt § 313, mom. l samma reglementsdel icke 

ska ll utbetalas till person , varom nu är fråga, då hans vistelse 

ombord enligt vad vid sjömätningsexpeditions början är känt, 

icke iir avsedd att uppgå till en månad. 

P a framställning av chefen för sjökrigsskolan har K ung l. 

\f aj: t dels medgivit, att, utan hinder av bestämmelserna i § 

12 c av reglemente för sjökrigsskolan den 8 oktober 1915, må 

under {u-en 1917- 1920 till sjökadett antagas jämväl den, som 

under de t kalenderår, då inträde sökes, eller under det närmast 

föregaencle kalenderåret avlagt godkänd stuelentexamen å latin

gymnasiu m och därvid erhållit vitsordet »godkänd » eller där

u~ön='l: för insil:ter i mo~ersmålet , t;ska, engelska, franska , 

histona och fysik samt v1tsordet »med beröm godkänd » eller 

cliirutöver såväl vid skriftlig prövning som för insikter i mate

matik, dels bemyndigat chefen för sjökrigsskolan , att under 

ovan a ngivna tid vidtaga de jämkningar i omfattningen av 

kurserna i vapenlära, fysik, matematik och mekanik som av 

förh alla ndena påkal las, dels ock uppdragit åt bemälde chef 

att l'iire utgången av år 1920 till Kungl. Maj:t inkomma med 

Yllran de beträffande verkningarna av det sålunda försöksvis 

medgivna förfarandet jämte det förslag, vartill omständighe

terna kunna föranleda. 

April 23. I\ungl. Maj:t har medgivit att för återuppfö

rande av en nedbrunnen verkstadsbyggnad å Laboratoriehol

l1l en i Ka rlskrona samt utförand e av vissa i samband därm ed 

Sh\ende reparationer och förbättringsarbeten må användas 
l .. 
logst 8,380 kronor. 

Såsom ersättning för konstru erandet av en flyttbar strids

toppsignallanterna har Kungl. Maj:t tillerkänt kaptenen L. 
Stackell 661 kronor 50 öre. 
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För tryckning av regementsinstruktion för Karlskrona 
kustartilleriregemente har Kungl. Maj :t anvisat högst soo 
kronor; 

Kungl. Maj :t har medgivit, dels att å av sjöförsvaret dispo
nerad, kronan tillhörig mark må under år 1917 för marinens 
räkning odlas potatis, andra rotfrukter och grönsaker enligt 
de närmare bestämmelser, som marinförvaltningen äger att ut
färda, dels att av sådan odling föranledda kostnader m å allt 
efter d et produkterna äro avsedda att tillgodokomma flottan 
eller kustartilleriet, bestridas av anslaget till naturaunderhåll 
åt personal vid flottan resp. kustartilleriet ; dels ock att, i den 
mån mark, varom här är fråga, icke tages i anspråk för kro
nans räkning, densamma må, efter marinförvaltningens heprö
vande under år 1917 upplåtas till enskilda, företrädesvis till
hörande marinen, för sådan odling, som ovan nämnts. 

K ung l. Maj :t har b emyndigat chefen för sjöförsvarsdepar
tementet att tillkalla högst sex sakkunniga personer, fö r att 
inom departementet biträda med verkställande av utredning 
och uppgörande av förslag rörande erforderliga ändringar i 
Marinförvaltningens orc-anisation samt därmed sammanhän-

~ .. 
gande författningsändringar; och har chefen för sjöförsvarsde-
partementet med anledning härav till sakkunniga utsett kon
teramiralen G. Dyrssen , ledamoten av riksdagens l :a kammare 
S. H . Kvarnelius, statskommissarien Chr. L. T enow, amirali
tetsrådet H. vVolff samt kaptenen vid kustartilleriet S. E. 

Svensson. 

April 27. Kungl. Ma.P har medgivit, att för krigsbered
skap och övningar vid kustartilleriet under år 1917 i enlighet 
med i kommandoväg fastställd plan därför, i den mån de skola 
bekostas av reservationsanslaget till kustartilleriets krigsbered
skap och övningar, må disponeras utöver de enligt nåd. brev 
den 9 mars 1917 anvisade medel, ytterligare dels ett belopp av 
100,000 kronor, att utgå av de enligt riksdagens skrivelse n: r 
80 den 5 april 1917 anslagna medel till förstärkning av ordina
rie reservationsanslaget till kustartilleriets krigsberedskap och 
övningar för åren 1917 och 1918, dels ock 42,000 kr. att utgå 
av å anslaget till kustartilleriets krigsberedskap och övningar 

uppkomna besparingar. 
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sl•n Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund instif
tadr' idrottsmärket må bäras i enligbet med i RM I § 88 givna 

föreskrifter. 
Uniformsdräkternos användning. 

§ 3. De särskilda uniformsdräkterna etc. -
- - - - - ej särskilt nämnda tillfällen; 
arbets dräkt, 
(kypertbussarong med eller utan blå kypertbyxor eller i 

st. f. kypertbussarong maskinrock) vid undervisning i maskin
arbete, samt flivilligt 

(kommisbyxor, blå yllebussarong eller stickad ylletröja) 
under Hird till och från idrottsövningar etc. 

G. O. 732 den 4 juni. A pansarbåten Oscar II jämlikt 
g. o. n: r 281/1917, pun1d 10 c) kommenderade mariningenjörs
elever av l. årskursen skola under tiden 25 juni- 22 augusti 
i stället genomgå föreskriven utbildning å pansarkryssaren 
Fylgia, samt att löjtnanten C. J. A. Slwrin, avsedd bland an
nat för ovanstående mariningenjörselevers undervisning, skall 
frå n och med den 25 juni till och med den 22 augusti vara 
kommenderad officer å sagda pansarkryssare. 

G. O. 733 den 4 juni. Kaptenen N. W emers genom g. o. 
n: r 1277/1915 anbefallda tjänstgöring vid marinens flygväsende 
skall upphöra med den 20 innevarande månad, samt att kap
tenen vVerner skall från och med den 21 dennes tillsvidare 
tjänstgöra i marinförvaltningen. 

G. O. 750 den 7 juni. Beträffande nedannämnd perso
nal av marinintendenturkåren har befallts: 

a ) att med utgången av nästkommande september månad 
föl jande skola frånträda innehavande befattningar, nämligen 

vid Karlskrpna station: 

m arinintendenten av l. gr. A. C. P. M ocligh sås on intendent 
å riikenskapskontoret, och 

marinintendenten av 2. gr. E. A. T. L. Renner såsom in
tendent å räkenskapskontoret; samt 

b) att från och med den l nästkommande oktober föl
jande skola bestrida nedan angivna befattningar, nämligen 

G. O. 1917. 4 



1-

30 

vid Karlskrona station: 
marinintendenten av l. gr. Modigh såsom kassör, och 
marinunderintendenten J. A. Englund såsom biträdande 

intendent å räkenskapskontoret; 

å stockhalms station: 

marinintendenten av l. gr. K. A. Trysen såsom kassör, 
marinintendenten av 2. gr. Renner såsom intendent å rä

kenskapskontoret, och 
marinunderintendenten A. F. Creutzer såsom biträdande 

intendent å räkenskapskontoret 
Därjämte har befallts , att marinintendenten av 2. gr. S. A. 

Fredholm skall från och med den l nästkommande oktober 
och tillsvidare vara placerad till tjänstgöring vid kustartilletiet 
i Karlskrona fästning. 

O. O. 762 den 9 juni. Jämlikt nådiga förordningen den 3 
december l 915 angående reservstat för marinen har befallts, 
att beträffande personalens å reservstat för marinen tjänstgö
ring under fredstid nedanstående bestämmelser tillsvidare skola 
lända till efterrättelse. 

l. Personalen å reservstat för marinen under vanliga för
hållanelen i fred åliggande tjänstgöringsskyldighet beräknas, 
därest vederbörande tillträtt beställning å reservstaten före den 
l juli , från och med sagda dag; eljest från och med den när
mast efter utnämningselagen följande l januari. 

2. Tjänstetiden indelas för tjänstgöringsskyldighetens be
stämmande i perioder och skall under varje sådan period full
göras det antal dagar, som nedan säges. 

Kommendörkaptener skola tjänstgöra 90 dagar under lop
pet av varje period av två år samt överstelöjtnanter och ma
jorer 45 dagar under varje sådan period. Kan tjänstetiden 
icke jämnt indelas i tvåårsperioder, är tjänstgöringsskyldig
heten under de 3 sista kalenderåren för kommendörkaptener 
sammanlagt högst 130 dagar samt för överstelöj tnanter och 
majorer sammanlagt högst 65 dagar. 

Inträffar i fråga om nu nämnd personal skyldighet att 
avgå med reservstatspension före elen l juli, medräknas iäe 
avgångsåret vid tjänstgöringsskyldighetens bestämmande. 
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Tjänstgöringsskyldigheten för kaptener, löjtnanter och un
derofficerare framgår av tab. 1-4. 

I det angivna dagantalet inräknas icke in- och utrycknings-

dngar. 
3. Tjänstgöringsskyldighet, som på grund av laga förfall 

eller nådigt medgivande under viss period icke bliver fullgjo,rd, 
skall fullgöras uneler närmast följande period. 

Huru sådan del av tjänstgöring, som jämlikt ovannämnda 
nådiga förordning § 7: 3 ej får räknas såsom fullgjord, skall 
full göras, bestämmes av den myndighet, som det jämlikt mom. 
5 nedan å ligger att utfärda föreskrifter för tjänstgöringsskyl
dighetens fördelning m. m. 

4. Officerare och underofficerare å reservstaten skola i 
regel fullgöra dem åliggande tjänstgöringsskyldighet i samma 
befattning, som vederbörande vid mobilisering avses bekläda. 
Då siirskilda omständigheter därtill föranleda, må här ifråga
va rande personal beordras även till annan tjänstgöring. 

5. Huru den för viss period stadgade tjänstgöringsskyi 
digheten skall fördelas på periodens särskilda år och på vad 
sätt densamma skall fullgöras, bestämmes: 

beträffande flottan tillhörande officerare av Konungen ; 
beträffande kustartilleriet tillhörande officerare av ch efen 

fö r k ustartilleriet ; samt 
be träffande under officerare av vederbörande chef för un

derofricers- och sjömanskårerna eller chef för kustartillerirege
mente (-kår). 
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TABLÅ 

utvisande periodindelning och tjänstgöringsskyldighet vid flottan 

för kaptener och löjtnanter å reservstat för marinen. 

Om tjänstgöringsskyldigheten 
å reservstaten intrH..der under 
det kalenderår, då vederbö
rande uppnår en levnadsålder 

utgör tjii.nstgöringsskyldighe ten i cl~ od • 
n:r 

l 2 3 4 5 6 7 8 ~ 
----------------- lO 

~~~~~~~w~~~~~~~ M~~-

32 år 
33 år 
34 år 
35 år 
36 år 
37 år 
38 år 
39 år 
40 år 
41 år 
42 år 
43 år 
44 år 
45 år 
46 år 
47 år 
48 år 
49 år 
50 år 
51 år 
52 år 
53 år 
M år 
55 år 

Anm.1. 

Amn.2. 

Anm. 3. 

av: å r) 36 år) å r) å r) år) 4.5 å r) -l8 år) 51 år) 54 är)' (ÖÖ lr, 

········ ················ ··· 60 90 90 90 90 60 60 60 60 20 
······ ······· ······· ······· 30 90 90 90 90 60 60 60 60 20 
... .. .. ........ .. .......... 90 90 90 90 60 60 60 60 20 
········· ·· ····· ·········· 60 90 90 90 60 60 60 60 20 
····· ·· ···· ················ so 90 90 90 60 60 60 60 20 
········ ···· ···· ·· ··· ······ 90 90 90 60 60 60 60 20 
...... ..... ... ......... .. . 45 90 90 60 60 60 60 20 
.............. .......... ... 90 ~lO 60 60 60 60 20 
... ······················· 45 90 60 60 60 60 20 
······ ·· ················ ··· 90 60 60 60 60 20 
·· ·· ·· ·· ······· ··· ···· ····· 45 60 60 60 60 20 
······ ···· ······· ·· ···· ···· 60 60 60 60 20 
··· ····· ··· ···· ····· · ··· ··· 40 60 60 60 20 

······ ····· ········· ····· ·· 20 60 60 60 20 
.... ... .... ..... ........... 60 60 60 20 
............... .. .. ..... ... 40 60 60 20 

··························· 20 60 60 20 

·· ······ ··· ·· ······ ········ 60 60 20 

····· ···· ·········· ········ 40 60 20 
20 60 20 

ooo ooo•••··· ······· ·· ·· ·· · · 
60 20 ... .............. .. ........ 
40 20 

··· · •oooo ............ ..•.• . 
20 20 

..•... o . ......• .. ... •.. .... 20 
···· ··· ··················· · 

Period n:r l omfattar de kalenderår, varunder vederbörande fyller 32, 3~ 36!.~. 
> ) 2 > » > > > > 34, 3 . 

> 3 > 37, 38 ' 
> 4 39,40 

5 41 42 ' 
> ' 4445• 
> 6 » 43, '.a' 

6 47 "" 
> 7 4 ' '51' 
» s 49 , ~~'54 ' 
» 9 52, l ' 

U d •_lO · d d d t ... t .. · k ld ' l t t' o"~5'JO dagatr 
n er VIBS peno sta ga Jans gormgss 7 1g 1e , som u g ~d tjiiDs · 

eller därunder, må, där så läm.pligen kan ske. sammanräkn as ~~ -e- äe0de 
göringsskyldigheten under närmast efterföljand e eller närmast foreg 
period. 1 joE 
Därest skyldighet att avgå med reservstatspension inträder före den 
fullgöres ingen tjänstgöring under lO:e perioden. 

33 

Tab . II. 
TABLÅ 

utvisande periodindelning och tjänstgöringsskyldighet vid flottan 

för underofficerare å reservstat för marinen. 

~n utgör tjiinstgöringsskyldigheten i dagar uncler .periocl n:r 

oxntJtrvstaten intrii.der under l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - -- - - -- - - - - --A res:ftlenclerår, då vederhö 

det ppnår en levnadsålder 

- - ----

rllnde n a\- : 
(32, 33 (3J, 35 (86, 37 (~. 39 (40, 41 (42, 43, (45, 46, (43, 49, (51, 52, (54, 55 

år) å r) å r) år) år) 44 år) 47 å r ) 50 år 53 år) år) 

90 90 90 90 90 60 60 60 60 40 
45 90 90 90 90 60 GO 60 60 40 

90 90 90 90 60 60 60 60 40 
45 90 90 90 60 60 60 60 40 

~JO 90 ~JO 61) 60 60 60 40 
45 90 90 GO 60 60 60 40 

32 år .... .. ......... . .......... . 
33 år ...... .... ............... .. 
34 år .... .......... ............ . 
35 år .... .. .. ... .. ........ .. .. .. 
36 år ...... ...... .............. . 
37 år .. ........ .... .. .. .... ... .. 
38 år ...... .. ...... ...... .. ... .. 90 90 60 60 60 60 40 
39 år ....... .... .... .......... .. 45 90 60 60 60 60 40 
40 år .. .... ...... ............. .. 90 60 60 60 60 40 
41 år .. .. ... .... .... .. .. ...... .. 45 60 60 60 60 40 
42 år ..... ........ ... .......... . 60 60 60 60 40 
43 år ..... ...... ............ .. .. 40 60 60 60 40 
44 år ..... ...... ...... . ....... .. 20 60 60 60 40 
45 år .... ..... .. .... . .......... . 60 60 60 40 
46 år ... .. .... .... .. .. .. .... .. .. 40 60 60 4(1 

20 60 60 40 
60 60 40 
40 60 40 
20 60 40 

60 40 
40 40 
20 40 

40 
20 

47 år ..... .... ........... ...... . 
48 år .. .... ....... ......... .... . 
49 år 
50 år :: :: :: :::::: ::::::: ::: :::: : 
51 år 
52 år ··· ·· · ·· · ·· · · · · · · · ··· ··· ·o· 

53 år ··· · · · · ····o · ····· 

54 år ·· · ·· · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

55 år :::: :: ::: ::::::::,::: ::::::: 

;bun. 1. Period n:r l omfattar de kalenderår, varunder vederbörande fy ller 32, 33 år. 
> 2 34, 35 
> 3 36, 37 
> 4 313,39 
» 5 40,41 
• 6 42, 43, 44 > 

~ 7 45, 46, 4 7 , 
• S 48, 49, flO , 
> !) 51' 52, 53 > 

~'Hn. 2_ • » l O 54. 55 
Dnder viss period stadgad tjänstgöringsskyldighet, som utgör 20 dagar 
ell er därunder. må, där sa lämpligen kan ske, sa1nmanräknas med tjänst
gör~n gsskyldigheten under närmast efterföljande eller närmast föregåendn 

4~n1 • 3. perw d. 
Därest skyldighet att avgå med reservstatspension inträder före den l juli 
ll11nskas tjänstgöringsskyldigheten under lO:e perioden med 20 dagar. 
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TABLÅ 
1'ab. lir. 

Tab. IV. 
TABLÅ 

utvisande periodindelning och tjänstgöringsskyldighet vid kustartilleri 

t t f
.. . et 

tvlsande periodindelning och tjänstgöringsskyldighet vid kustartilleriet 
11 

för underofficerare å reservstat för marinen. för kaptener och löjtnanter å reservs a or mannen. 

====================~~~~~~==~ ~~======================= 
Om t jilnstgöringsskyldigheten utgör tjänstgöringsskyldigheten i dftgar under }>eriod n:r ~ngsskyldtgbeten J utgör t jänstgörlingsskyldigheten i dagar nineler }Jerlod n: r 

å re servstaten i nträ der unel er 2 3 4 5 6 7 8 9 -,.._..__ OJ!leservstltter; intriccl er und~r _ 1_-=---- _ s __ 4 __ 5_ 6 l 7 8 9 10 

det kalenderår, då vedeTbö ~ ------------------ 10 Ar }\.fl.lencl erar, tUt -,;;cd erb o· ------------

rancle uppnår en l evnadsltlcler (32, 33 (34, 35, (37, i:lS (39, 40 (41, 42 (43, 44, (46, 47, (49, 50, (52, 53 --...._ ,Jelde uppru\r en levnads1Llcler (3:d, 33 (34, 35 (36, 37

1

(38, 39 (JO, 41 (42, ±3, (45, 46, 148, 49, (51 , 52, (54, 55 

32 år 
33 år 
34 år 
35 år 
3G år 
37 år 
38 å r 
39 år 
40 år 
41 år 
42 år 
43 år 
44 år 
4ii å r 
4.G år 
47 år 
48 år 
49 år 
50 år 
51 år 
52 å r 
50 år 
54 år 
55 år 

Anm. 1 

Amn. 2. 

Anm. 3. 

av: Är) 36 år) år) år) år) 45 år) 48 år) 51 år) 54 år)' (ÖÖ ~, ; rnn av: år) år ) år) !\r) år) U år) 147 å r) 50 å r) 53 !\r) h ) 
i i 

65 
30 

100 
JOO 
JOO 

65 
30 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
15 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
15 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
15 

~--
1 50 15 l 32 år ... ... ··· · ·· ··· ...... ··· ··· 

50 15 :J3 år ..... . ··· ... ·· · ··· ·· · ··· ·· · 
~o 15 3! år .. · ·· · · · · · · · · .. · · · .. · ·· · · · · 
oO 15 35 år ·· · · · · ·· · .. · · .. ·· · · · · ·· · · · · 
5015 3Går .. .... . ... ........... .. .. . . 
50 15 37 år .. ... · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · 
50 15 år .... ...... .. . .. ...... .. .. . . 1 

. ~~ ;; !~ ~~ :: :::::::::::::::: ~:. : : : ::: 
50 15 j] år .. . ... ..... ........ ... ... . . 
50 15 42 år ... . . . .... . ....... .. · .. . ·· · 
50 15 13 år ..... . . . .. . . . . ... ... . .. ... . 
50 15 4l år .. .... ..... ........... .. . . . 
50 ] j 15 år .. . .... . ...... .. . ....... .. . 
50 15 46år ... .. .. ... ............ .. .. . 
50 15 li år ..... ..... ............. .. . . 
50 15 48 år ... .. . .... .... . ..... . .. .. . . 
50 15 49 år 

~\! ~i~··· ·· ·· ···· ······· ···· ·· ··· 15 15 54 år ·· · · .. ·· · · · · · · · .. ... · · · · · · · 
15 55 år ···· · · ··· ... . ... ... .. .. .. . . 

·· ··· ···· ···· ····· ·· ······ 

50 50 50 t> O 50 50 50 50 50 30 
25 50 50 50 50 50 50 50 50 30 

50 50 50 50 50 50 50 50 30 
25 50 50 50 50 flO 50 50 30 

50 50 50 50 50 50 50 30 
25 50 50 50 50 50 50 30 

50 50 50 50 50 50 30 
25 50 50 50 50 50 30 

50 50 50 50 50 30 
25 50 50 50 50 30 

50 50 50 50 30 
30 50 50 50 30 
15 50 50 50 ~o 

50 flO 50 30 
30 50 50 30 
15 50 50 30 

50 50 30 
30 50 30 
15 50 30 

50 30 
30 30 
J5 30 

30 
15 

•.•..• •···•·• · ·····•······ å 
Period n :r 1 omfattar de kalenderår, varunder vederbörande fyller ?2, ~S 36 : 

> > 2 » , » ) , > ö4, ss' , 
Aum.1. Period n:r l omfattar de kalenderår, varunder vederbörande fylle r 32, 33 år. 

3 
• 37, 

' > 3U, 40 
> 4 41 42 ' 
' 5 > 43' 44 45 • 
> 6 ' ' 4-t) • 

• 46, 47, ,1 
• 7 ·o o 
)) 8 » ~~: ~3: 54 
» 9 » 5" 
> 10 • > • > » • •. 

0 
- dag~ 

Under viss period stadgad tjäns tgörings skyldighet, so~ utgor ~o tj älls; 
eller därunder må, där så lämphgen kan ske, sammanraknas m.e ~6~a 
göringsskyldighet en under närmast efterföljande eller närmast foreg ·~ 
period. . . .. . .. de11 11 
Därest skyldighet att avgå med reservstat~penswn mtrader fo1e 
fullgöres ingen tjänstgöring under lO:e penoden. 

' 2 34, 30 
• ~ 36,37 
> 4 • 38, 09 
• 5 40, 41 
» (j )) 42, 43, 44 > 

» 7 > 45, 46, 4 7 > 

> 8 48, 49, 50 » 

) 9 51, 52, 53 » 

<!n >> » 10 » 54, 55 
m. 2· Under viss period · stadgad tjänstgör ingsskyldighet, som utgör 25 dagar 

eller därunder, må, där så lämpligen kan ske, sammanräknas med tjänst
göringsskyldigheten under närmast efterföljande eller närmast föregående 

-in1n. a. Period. 
D~rest skyldighet att avgå med reservstatspension inträder före den l juli 
nunskas tjänstgöringsskyldigheten under lO:e perioden med 15 dagar. 
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G. O. 775 den 11 juni. Punkt 8 e) i g. o. n:r 281/1917 
har erhållit följande tillägg : 
,, ______ - del II; dock att, om tillgången 

av skeppsgossar tillhörande l :a och 2 :a årskurserna ick e skulle 
medgiva full bemanning av sådana å samtliga nu nämnda far. 
tyg, de i skeppsgosseavdelningen ingående i första hand skola 
erhålla full bemanning.» 

G. O. 782 den 13 juni. Följande ändring i Program för 
kustartillerikaeletts utbildning vid kustartilleriet (g. o. n: r 296,' 
1915) o 

Avel. 15. 

7. Skjutövningar med hanelvapen m . m.: övningar med 
karbin och pistol enligt H S I; avståndsbedömning enligt H S I; 
god färdighet som instruktör. 

G. O. 783 Iden 13 juni. har fastställt följande Ändringar 
i Bihang till Skjutinstnzktion för marinen, Hanelvapen (H S I) 
1910. 

Sid. 29 . 

l. Rekrytskola. 

Artilleri- och minavdelningarna samt kaeletter i rekryt-
skola: Grunder 

2. Korprolskola. 

Artilleri- och mincwclelninganw samt 
och unclerofficersskola: Grunder 
skols kjzztningen. 

Sid. 30. 

b) Ovningar med pistol. 

i skolskjutningen. 

kaeletter i korpral-
- i 

l. Underofficersskola och reservofficersas pirantkurs. 
U nclerofficersskolcms - - samtliga 

avdelningar, kadetter i korpral- och unelerofficersskola samt re
servofficersaspircmter i skjutkurs resp. minkurs: Grunder -

- - - - - tab. 4 B. 
Sicl. 47. 
b) Ammunition för pistol. 
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]\adetter i korpml- och unelerofficersskola samt uservoffi
cersaspiranter i skjutkurs resp. minkurs: 65 - -

01115l;: j utning. 

G. O. 784 den 13 juni. Medgives, att i g. o. n:r 360/1915 
och 70111915 utfärdade bestämmelser för beviljande av tjänst
Jedighet åt flottans i land tjänstgörande personal jämväl skola 
o'illa under tiden den l instundande juli till den l därpå föl-o' 
jancl e oktober, med iakttagande av föreskrifterna i nådiga bre-
vet den 3 juni 1915 angående rätt för viss personal att vistas 
utomlands. 

G. O. 800 den 16 juni, Nedanstående ändringar till Exer
cisreglemente för flottan (E R), III , Torped (T E R) 1914 skola 
tillsvidare på försök tillämpas på under expedition varande 
torpcdfartyg; skolande vederbörande befälhavare efter verk
ställd prövning inkomma med yttrande om sagda ändringar. 

§l. 

2. - - - - - följande bestämmelser: 
Torpedtub, uppställd om styrbord , erhåller udda num

mer, om babord jämnt nummer, i fartygets medelplan upp
ställ d udda eller jämnt nummer med iakttagande att av i m e
delplanet uppställda dubbeltuber erhåller den som, då tubparet 
är svängt med skedarna för över, är belägen om styrbord udda 
nummer, den om babord jämnt nummer. Nummerföljden 
göres löpande förifrån och börjas med n:r l. 

3. - - - - - - - för båda tuberna . 
Vm·je däckstub eller däckstubpar står under befäl av O, 

Do eller UOK såsom TB. 

§ 7. 

33. Inträffar vid krututskjutning klickskott, göres vid 
övervattens tuben ge1;ast ny avfyrning ; inträffar härvid ånyo 
klickskott, låter TB, sedan minst 2 minuter förflutit , insätta 
ny utskjutningspatron och varskor till TO, när tuben ånyo är 
klar fö r skott. 
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Inträffar klickskott vid sidoundervattenstub med krutut. 

skjutning, gör TB därom genast anmälan till TO och avvaktar 

dennes order. 

O. O. 802 den 16 juni har befallt: 

att logementsfartyget Norrk öping skall den 30 innevarande 

månad avmönstras och förläggas under reparation ; skolande 

fartyget genom avdelningschefens för Göteborgsavdelningen 

försorg förläggas till lämplig plats i Marstrands hamn; 

att övningsbriggen Falkens å nämnda logem entsfartyg nu 

inmönstrade besättning skall den 1 instundande juli inmönst. 

ras å sagda övningsbdgg; samt 
att kaptenen E. G. W. A. von Sclwultz skall vara fartygs. 

chef och underlöjtnanten i reserven greve J. 1V. F. fiam ilton 

kommenderad officer å övningsbriggen från och m ed sistnämn

da dag. 

O. O. 804 den 16 juni. Uppgift till generalrullan enligt 

fastställt formulär, vartill tryckt blankett erhålles i vederbörlig 

regem ents- (kår-) expedition, skall av officer, utnämnd i kust

artilleriets reserv , insändas till vederbörande regements- (kår-) 

chef dels omedelbart efter utnämningen, dels efter uvslutandet 

av varje tjänstgöring vid kustartilleriet. 

O. O. 811 den 19 juni har fastställt följande Föreskrifter 

att tjäna till ledning vid postutväxling ombord. 

a) Brev och övriga försändelser skola vid avlämnande till 

postexpedition vara fullständigt frankerade. Lokalporto får ej 

ifrågakomma utom i det fall, att post genom postexpeditionen 

lämnas till postkontor å den plats, till vilken försändelsen är 

adresserad. 

b) Vid utlämnande av värdeförsändelse, vartill ock räknas 

återgående kvitterad avis om Yärdeförsändelse och kvitterad 

postanvisning, från fartygets postexpedition till flaggens post

expedition skall samtidigt överlämnas en av den underofficer, 

som ombesörjer fartygets postexpedition, i 2 exemplar upprät

tad förteckning, angivande försändelsens beskaffenhet (ass., 

rek., postanv. , paket etc.) avsändare och adressat samt post

anvisnings- och assureringsbelopp. Det ena exemplaret av den-
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na förteckning behålles i flaggens postexpedition, å det andra 
tecknm· den person, som besörjer flaggens postexpedition, 

1,vi ttcring av de mottagna värdeförsändelserna, varefter det
samnul återgår med postbudet till fartyget att tjäna som kon
troll på behöriga emottagandel vid påföljande posthämtning 
av ass .- eller rekkvitto, postanvisningsbelopp m . m. Innan 
dessa kvitton och penningar m. m. från flaggens postexpedi
tion u tlämnas till fartygets postbud, skola de av denne kvitte
ras å det exemplar av förteckningen, som behållits i flaggens 
postexpedition. 

c) Å aviser om värdeförsändelse och postanvsiningar, som 
med posten ankomma från postkontor i land till flaggens post
exped ition, upprättas av den person, som ombesörjer flaggens 
pos texpedition, förteckning fartygsvis i två exemplar. Det ena 
exemplaret av denna förteckning behå lles j flaggens expedi
tion , sedan fartygets postbud därå teckna t kvittering av de till 
honom överlämnade aviserna och postanvisningarna. Det 
andra exemplaret medföljer till fartyget , vars postundero·fficer 
ombesörjer avisernas och postanvisningarnas införande i kvit
tensbok för ankomna värdeförsändelser. Utlämnandet av avi
ser eller postanvisningar får ej äga rum förr än de i kvittens
boken av adressaten kvitterats , varefter vid desammas avhäm
tan de från vederbörande postkontor förfares enligt mom. b) 
här ovan. 

d) Fartygets postunderofficer skall vara skyldig avlämna 
k.\'i tlo å värdeförsändelse, som till fartygets postexpedition av
lämnas. Såsom journal för avgående värdeförsändelser tjäna 
de exemplar av i mom. b) omförmäld värdeförteckning, som 
efter att av den person, som ombesörjer flaggens postexpedi
tion, ha utkvitterats , återgå till fartyget. Dessa förteckningar 
häftas månadsvis, varefter med dem förfares på sätt fartygs
chefen bestämmer. 

e) Adressats namnteckning å kvitton rörande Yärdeföt·sän
delse m. m. skall bevittnas av den underofficer, som ombesörjer 
far tyge ts postexpedition. Dylik bevittning skall dessutom be
sty rkas med fartygets postexpeditionsstämpel, där sådan finnes , 

G. O. 1917. 5 
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eljest med fartygets namnstämpel. Postexpeditionsstämpeln 

skall vara inlåst, när den ej av postunderofficeren användes. 

f) Prov å namnteckningarna av de personer, vilka enligt 

ovanstående hava att bevittna kvittensen, tillställas resp. post

kontor genom fartygschefens försorg. 

g) Vad ovan blivit sagt beträffande flaggens postexpedi

tion, gäller i tillämpliga delnr även fiir postexpedition å divi

sionschefsfartyg, flottiljschefsfartyg eller chefsfartyg för de

tacherad styrka, därest från dylik postexpedition postutväx

lin g för underlydande fartyg ombesörjes. 

h) Vad ovan blivit sagt under punkterna a), c) angående 

förande av kvittensbok, d) rörande skyldighet att avlämna kvit

to, e) och ·f) gäller ock för postexpedition å enkelt fartyg. Vad 

i punkt b) föreskrives , skall å dylikt fartyg tillämpas på så 

sätt, att den person, som handhaver fartygets postexpedition 

skall upprätta förteckning i ett exemplar, å vilket postbudet 

tecknar kvittering av för befordran till postkontor mottagna 

värdeförsändelser, varefter förteckningen tjänar såsom journal 

för avgående värdeförsändelser. 

G. O. 817 den 20 juni. Löjtnanten vid kustartilleriet J. 

Olsen skall genomgå den instruktörskurs, som instundande 

höst tager sin början vid gymnastiska centralinstitutet. 

G. O. 824 den 21 juni. Antagning av skeppsgossar skall 

innevarande år verkställas enligt reglemente för marinen del l 

§ 41 mom. c. 
Med stöd av beslut den 19 innevarande månad har be

fallts, att avdelningschefen för Göteborgsavdelningen äger att 

verkställa eller låta verkställa antagning av skeppsgossar un

der den tid innevarande år, då skeppsgossar övas å Göteborgs

avdelningen . 

G. O. 826 den 22 juni. Sedan marinöverläkaren anmält 

att av medicinalstyrelsen inhämtats, att någon fara för smitt

koppsepidemi inom Gävleborgs län ej längre torde föreligga, 

har upphävts det i g. o. n:r 406/1917 meddelade förbudet att 

tillsvidare bevilja manskap tillhörande marinen tjänstledighet 

till orter inom nämnda län. 
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G. O. 827 den 23 juni. Kaptenen N. Werner skall från 

och med den 26 innevarande månad och tillsvidare under den 

tid kommendörkaptenen av 2. gr. Unger på grund av genom 

g. o. n :r 243 H/1917 anbefallt uppdrag är förhindrad att tjänst

göra såsom chef för marinens flygväsende, upprätthålla nämn
da befattning. 

G. O. 837 den 26 juni. De marinintendentsaspiranter av 

2:a årskursen, som jämlikt g. o. n:r 281/1917 punkt 10 d) äro 

avsedda att sjökommenderas å pansarbåtarna Oscar II och 

Wasa för genomgående av föreskriven aspirantskola, i stället 

skola genomgå sagda skola å resp. pansarbåten Sverige och pan
sarl,ryssaren Fylgia. 

G. O. 837 den 26 juni. Marinintendentsaspiranterna, l :a 

årskursen, skola avgå från genom g. o. n:r 281/1917 anbefalld 

kommendering 'å pansarbåten W asa och så snart ske kan å 

tid och plats, som av högste befälhavaren över kustflottan be

stämmes, embarkera å pansarkryssaren Fylgia för genomgå

ende av l :a årets aspirants kola. 

Högste befälhavaren över kustfloHan äger att i mån av 

beh ov låta avpollettera erfmderlig personal av besättningen å 

Fylgia för beredande av utrymme för ovannämnda aspimnter. 

G. O. 850 den 28 juni, Kaptenen T. W. M. Liibeck skall 

från och med den l juli tillsvidare tjänstgöra såsom adjutant 

i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. 

G. O. 854 den 29 juni. Uppbördsmännen å pansarhå

tama Oden, Thor och Niord skola kommenderas från Stock

holtns station . A sagda pansarbåtar nu tjänstgörande, Karls

krona station tillhörande uppbördsmän , skola med ändring av 

G· o. n:r 359 h/1917 punkt l a ) och 53± H /1917 punkt 2 d) efter 

verkställd fråninventering av uppbörderna återresa till sist
nämnda station. 

G. O. 580 den l maj har befallt: 

a tt kaptenerna greve G. C. A. Ehrensvärd och N. J. Arn

bcrger skola m ed anledning av förestående tentamen och offi

cersexamen vid sjök rigsskolan stå till chefens för nämnda skola 

för fogande, den förre från oeh m ed den 5 till oeh med den 
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7 innevarande månad och elen senare under den 7 dennes; 
samt 

att kommendörkaptenerna av l. gr. H. A. JI. Eneström 
l ') o·. G Unger skola den 7 dennes såsom censorer över-oclav_.0I." 

vara omniimnda officersexamen. 
G. 0. 582 den 1 maj har fastställt följande tillägg till g. o. 

n:r 12-!6/1915: 

a) 

b) 
c) 

_ _ krona av gult kläde (n10dell); samt 
att ovannämnda tjänstedräkt jämte särskilt clis~ink~ions: 

1 l 11 allses v·u-a såchn uniform, vilken omformales 1 tec ~en s ~a L . , L L , 

rea lemente för marinen del I § 99: 4. 0 
0. 0. 587 den 2 maj. I fastställd bibga upptagen artiller~ 

och handvapensammunition samt för sprängning .. av~eclda n~I
nor och handgranater må förbrukas under el~ ~vmngar vid 
kustartilleriet, som genom ovannämnda g. o. blivit m~befallda. 

Beträffande kostnaderna för genom g. o. n :r 435/1917 an-
b f 111"' "v11I·nrrar och för ovan medgivna ammunitionsförbruke a c,, o o' 

97 'l ning stadgas genom nådiga beslut elen 9 mars oc~- _- .. ~P11 _ 
· . dc a" r· var·]' a" m te beträffande kostnaderna for for hyr Innevaran , , L ' 

.. nino- av bålar och hästar till kustartilleriets övningar och ro-
ran~lc kostnaden för pris vid tävlingsmineringar stadgas ge
nom annat nådigt beslut den 27 sistlidne april. 

G. O. 591 den 3 maj, Kaptenen A.. H. von Bahr. s~~all 
t'll n'ft att bitrada vara ledamot i den nämnd, som har · t UPPo1 ' . . _ , ·d ... · a av an-statens IndustrikommiSSJOllS Arbetsutsl ... ott VI provmno 'd 

· 1 · f" · otorfordon samt VI · sökningar om tillclelmng av Jensm or m . r-
uppgörande av plan för inskränkningar av automobil-, moto 
cykel och motorbåtsdrift. 

G. O. 597 den 4 maj har befallt: , 
J G l t... sl·all fran att kommendörkaptenen av l. gr· · l'Cl s 10111 '"' . ·e 

00 t .· a fllsvidai och med dagen efter pansarbåten Sveas avmons uno l 

tjänstgöra i marinförvaltningen; 
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atl löjtnanten vid kustartilleriet G. H. Engblom skall från 
och med den 18 nästkommande juli m ed bibehållande av sin 
]Jefnllning som kaclettofl'icer vid sjökrigsskolan tillsvidare ordi
narie tjänstgöra i marinförvaltningen, skolande kaptenen vid 
],uslarlilleriet J. F. Nyström den 17 nyssnämnda månad avgå 
från sin g. o. n:r 374/1911 anbefallda tjänstgöring i nämnda 
ämbetsverk; samt 

att k aptenen vid kustartilleriet E. F. Leijström skall från 
och med elen 7 innevarande månad tillsvidare tjänstgöra i ma
rin förvaltningen. 

G. O. 598 den 4 maj. Majoren vid kustartilleriet J. G. 
'J. C(lrel l skall för sin utbildning följa övningarna vid positions
artilleriregementet uneler innevarande å rs regementsövningar. 

Kaptenen vid kustartilleriet E. N. Larsen skall likalecles 
för sin utbildning följa övningarna vid fästnings- och positions
artilleriets gemensamma skjutskola innevarande år. 

G. O. 599 den 5 maj. Kaptenen i reserven G. af /{/ercker 
skall inkallas från och m ed elen 10 nästkommande juni för 
att elen 13-16 samma månad deltaga i 1. omgången av inne
varande års generalstabsfältövningar, skolande kaptenen af 
Klereker därefter hemförlovas. 

G. O. 611 den 8 maj har fastställt följande gradbeteck
ningar: 

fö r mariningen_iörsas pi rem t, andra årskursen: 
runt varelera unelerärmen å jacka och kavaj , 8 cm. ned

ifrä n, en guldträns av 0,4 cm. bredd, under och intill guld
tränsen anbringas en violett klädespasspoal (modell), på är
l1lens framsida, 2,5 cm . över guldtränsen, en krona av förgylld 
l1liissing (modell); samt 

för mariningenjörsaspiwnt, tred_ie och fjärde årsl-.:zirsenw: 
p~\ fram- och yttersidan av vardera underärmen å jacka 

Och kavaj 3 vinklar av 1 cm. bred guldgalon, vilka fästas med 
vinkelspetsarna uppåt, nedersta vinkelns underkant 8 cm. ned
ifrån; avståndet meilan vinklarna lika med galonens halva 
bredd; mellan vinklarna anbringas violett kläde (modell). 

G. O. 613 den 8 maj. Fänriken G. M. Stael von Holstein 
skall ti llhöra Stockholms station och fänrik en O. P. J{. Odquist 
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Karlskrona station . Ovannämnda officerare skola från Och 

med den 14 innevarande m å nad till och m ed den 30 septe1nber 

1918, m ed unda ntag av de tider, då de på grund av utfärdade 

g. o. erh ållit annan komm endering, vara inkallade till tjänst

göring å resp. s ta tioner. 

G. O. 625 den 10 maj. Fastställes provisorisk fö rdel

ningsbok för pansarbåten Sverige. 

G. O. 647 den 14 maj h a r befallt, aU innevarande å r JUå 

antagas: 
8 marinintendentselever, 

högst 7 marinintendentsaspiranter för utbildning till m arin

underintendenter vid flottan och 

högst 3 m arinintendentsaspiranter fö r utbildning t ill ma

rinunderintendenter i flottans reserv. 

G. O. ·650 den 14 maj har befallt: 

a tt å ngfartyget Kare skall rustas för att den 31 inneva

rande m ånad under en tid av 10 dagar utgå på expedition för 

beredande av tillfälle till praktiska övningar i navigation för 

eleverna i unelerofficersskolans i Stockholm styrmansklass, sko

lande fartyget härunder står till SBS förfogande och dessa öv

ningar så anordnas, att - samtidigt m ed största möjliga spar

samhet beträffande förbruiming av utredning m. m . iakttagas 

- kolförbrukningen under expeditionen högst får uppgå till 

13 ton ; 
att information sofficeren i sagda styrmansklass skall vara 

ledare av ifrågavm-an de expedition ; 

att följ a nde besättningslista härunder skall gälla: 

informations-DO i styrma nsklassen, fartygschef, 

informations-DOK i styrman sklassen m ed uppbörd, 

l DOK maskinist, med uppbörd, 

elevern a i styrmansklassen, 

l skeppskock, stam, 

l skeppseldare, K eller l. kl. sjöman, samt 

2 » 3. kl. sjöman, stam eller vpl. ; . 

att fartygschefens befälsteck en skall hissas den 31 maJ, 

fartyget inmönstras samma dag samt befälstecknet nedhalas 

den 9 instundande juni ; samt 
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a lt underdånig genen drapport enlig t R M: II § 192: 4 icke 

!Jchiivcr i n himnas. 

G. O. 659 den 16 maj. Fastställelse av »l{orpralsunder 

visn i ng.» 

G. O. 677 den 22 maj. Kapten en C. F. A. Cassel skall 

fdtn och mc>d elen 29 innevarande månad och unele r ordinarie 

jnncil:wa rens sjökommendering tjänstgöra såsom torpedofficer 

vid lorped deparlementet i Karlskrona. 

G. O. 681 den 22 maj, Sedan genom kungl. brev den 22 

den nes medde lats beslut ifråga om tjänstledighet för i krigs

fj iinstgöring varande viirnplikliga, har befallts : 

o) a l L st n Lionsbefiilha va rna vid fi oLLan s stationer, oberoen

de av lii r viirnp likliga nu gii llande bestämmelser ifråga om 

ljiin slledigh et, må, i den m ån tjäns ten det medgiver, bevilja 

dem unde rlydande> viirnplikliga av å rsk lassen 1915 y, tilldelade 

1m ri ne t1 i alln: än tjän st, vilka skola jämlikt g. o. n :r 1/1917 ut

rycka elen 20 juni 1917, tjän stled igh et uneler å terstoden av dem 

gen om nyssnämnda g. o. anbefallda tjänstgöring eller del därav; 

b ) att i punkt a) n ~i mncl tjänstl edigh et skall i första hand 

bc>vi ljas de vi:irnplikliga , som hava iimmande skäl för sin an

siikan; ägande vederbiirandt-' befii lha va re t i Il sjöss att med s la 

li on si H' fii l havarn ~t Lriilfa ~iverenskommelse om utbyte av om 

bord kommenderade viirnpl iktiga , som anses böra komma i 

ålnju la ncle av dylik tj ~inst l ed i gh et ; samt 

c) a ll viimpl ikt iga, som erhållit nu n ii mncl tjänstledighet, 

skola vara skyldiga att oförlövat efter d~irom erhå ll en order 

ånyo instiilla sig till tjiin stgöring, va rför uppgift om post- samt 

lt• leg- raf- e ller te lefonadress skall av dem a vgivas . 

G. O. 704 den 26 maj haJ- befallt, atl, för den händelse 

frun l'lo tla n s fartyg L i Il stationen avpolletterad sj u k vid när-

11l<tre i:1 kttagelser å stationen befinn es lida av lungtuberkulos , 

lll :1 n a ll denna diagnos blivit stä lld ombord , förste läkaren 

sk: t l l ofiirlii vn l clii rom unclerriitta fartygschefen i och för verk

stii i !a nde av i reglemente för m a rin en del II föreskriven desin

fekl io n. 

G. O. 706 den 29 maj. Sedan beslut den 12 innevarande 

lllånacl fattats om inkallande jämlikt § 28 vämpliktslagen för 
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rikets försvar av sådana värnpliktiga , som, efter att instun. 
dande höst hava fdtn fi ollans sjömanskur blivit överförda till 
klassen A, ick e enligt h es län1m elserna i brevet de n 12 dennes 
an gående åtgiirder för kvarh å llande i tjänst av visst manskap 
vid flottan m. m. eller förut ut färdade bestiimmelser äga till 
godoräkna sig minst två ~trs fullgjord viirnpliklstjänstgöring till 
rikets försvar j ~imlikl be rörda paragraf av värnp likts lagen, 

h ar befa llts, all sagda värnp liktiga skola inkallas till krigs
tjänstgöring omedelbart efter avgå ngen fr ån slam a nställningen 
vid flottans sjömanskår; skolande de viirn pliktiga härvid kvar
h ållas i t"1änstaörin u och m eddelande härom lämnas till veder-. n b 

hörande rullföringsbefäl, som äger a ll efter utfärdandet av in-
skrivnin gsböcker och v}irnpliklssed lar översä nda dessa till ve
derbörande beväri ngsbefälha vare. 

G. O. 916 den 18 juli h ar befallt : 
att kommendörkaptenen av 2. gr. G. de Bru n skall från 

och m ed den l instun dande oldober och tillsvidare tjäns tgöra 
vid Göteborgs örlogsdepå i egenskap av depåch ef ; 

att stationsbefä lhavaren i Stockholm skall kommendera en 
sta ti onen tillhörande und erofricer a tt från och m ed sagda dag 
och tillsvidare såsom uppbördsma n tjänstgöra vi.d nämnda ör-
logsdepå; 

a tt ifrågavarande tjänstgöring för b erörda depåchef och 
uppbördsman skall såsom ordinarie anses (reglemente för ma
rinen , del I , § 159: l) ; 

a tt kårintendenten vid Älvsborgs kustartillerikår skall från 
och m ed den l nästkommande oklober och tillsvidare m.ed bi
beh å llande av innehavande befattnin g jämväl tjä nstgöra soin 
depåintendent vid meromnämnda örlogsdepå ; samt 

att kommendanten i Älvsborgs fästning äger att vid före
fal lande behov efter frams tä llning av ovannämnda depåchef 
stä lla erforderlig handräckningspersonal till dennes förfogande. 

G. O. 944 den 26 juli. Kaptenerna vid ku sta rtilleriet ~:. ~· 
., 1 ·r·· · tb"Jd · 1u fo]Ja Peterson och A. E. Amunclson s w a or sm u L nn o 

· 1 · · 1 l · d år och övninoarna vid flottans speciell a s ~Juls w a wnevaran e 
därviJ embarkera å det eller de kustflottans fartyg samt å den 
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ti d och plats , som högste befälhavaren över ku stflottan äger 
]Je s Lii 111 ma. 

J) ä rj ~i m le lta r K. M: l med g i vi t, a t t ehefermt för följande 
[rti]l[Jfii rband vid kustartilleriet må kommendera neda nståe nde 
anl ~tl elever till den flottans speciella signalsko la , som enligl 
,, o. n: r 28il H/1917 kommer all anordnas vid Karlskrona tor-o· 
pedhcrcdskap inneva rande å r : 

chej"en för Vaxholm s kustarlill eriregem enlc 5 UOK ell er K, 
chefen j"ör Karlskrona kustartilleriregem ente 4 U OK eller 

K, S~llll l 
eliel en j"ör Alvsborgs lwslurlill erikår 1 UOK; 
skoland e nlhildningcn laga si n hörjan å dag i början av 

11 iis lkomma nd e seplemher må uad , som stalionsbefälhavaren i 
1\a rlskro na ~iger bcst~imma samt bedrivas en ligt av honom ut
f" i ird~td c besUimmelsc r, va rvid ska ll iakttagas alt ifrågavarande 
pPrson als öv ningar s:~ bedriva s, att för densamma i intet fall 
m{t il"rågal,omma förrn:\ ncr utöver dem, som t illkomma envar 
enlig! stat (reg lemente för marin en , del HI , § 85: 1). 

G. O. 946 den 26 juli ha r befallt, att på framställnin g av 
Sveriges o·JTcntliga a rbets förmedling i vederbörligt län tjänst
Jedighet för arbete m ed vedhuggning m å, i den mån tjänstens 
behör iga gå ng de t m edgi ver och för varj e man under h ögst 
:l VITkor int ill utgången av nästkommande augusti m å nad, på 
8nsökan hcviljas i la n d Ljä nslgörande så v å l fast anställt man
sk: t p som i Ljäustgö1i ng .i ~i m! i kl § 27 värn pliktslagen varand e 
värn pli k tiga , so m vi lja förhin da sig :t tl på :tv a rbelsförmed lin
gen a ngiv na villkor och pla lser deltaga i ovan sagda arbete. 

Sådan ljäns ll ecl ig lwt må dock b ev ilja s endast i den m ån 
' 'eclerbiirandes uthilcl n i ngsslånd punkt det medgiver och smnti
digl ej till s tör re antal än vederbörlig arbetsförmedlingsanstalt 
hcgärl. 

Uppgifl ä del anta l underbefäl oeh meniga, som på an
~ök:t n beviljats lj}insl}ediglwt under olika lid er för ovanberörda 
ånd:tmål, liimnas av truppförhandscheferna till vederbörlig ar
hetsförmedli ngsanstaH, som verkställer fördelningen och pla
ceringen av dc så lunda perm itterade på oli ka arbetsplatser , för
skottnar resekostnader saml utöva r kontroll över, att till för -
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fogande ställt manskap verldigen fullgör åtage t arbete, Och 
härom sedermera lämnar truppförhandscheferna meddelande 

Härovan omförm~ild tj ~inslledighet inräknas icke uti de
1
; 

i reglemente för mnrinen de l I , bil. l a § 29 och del III , bil 
3 a § 30 angivna tjänstledigh eten annat ~in i det fa ll , att veder~ 
börande enligt inkomna uppgifter icke deltagit i vedhuggnings

arbetet. 
Under hiir ifråg:wnrnnck :ulwte få i bekliidnaden ingående 

kronapersedlar icke anviind:1s. 
O. O. 947 den 27 juli. Med uppbäv:1nd e av g. o. n:r 

1272/1915 har befallts: 
1) alt å ma r in ens l'llcr för dess räkning anv~ind fl ygbåt 

skall det i bå tens namn ingåen de numret med vä l skönjbara 

siffror vara ·m å lat å såvii l dc undre vingarna s und re sida (på 

end}ickare: vingarnas undersida) som å fl ygk roppens (manö

verlwrgc ns) utåt vettande vertikala lå ngskeppsytor i nä rheten 

av förnreplatsen; samt 
2) att å berörda flyghålar följand e nationaliletsbetecknin

gar skola vara må ladl' , n}imligen: 
a) å översidan av de övre vingarna och :"t unde rsida n arr

lingen av dessa eller av de undre vingarna (p::'t endi:icka re å 

vingarnas båda sidor) samt 
å flygkroppens (m n niivcrkorgens ) u lå t v dta n de ve rtikala 

långskeppsytor på himplig plats akter om bi1lens numm er: 
Lre suarta l;ron or å uit boll en ( modell) ; sa ml 
b) å vardera sidan :1v sidorodret: svenska örlogsflaggor!. 

O. O. 955 den 27 juli. Pft försiik har faslsliillls 

dels fö ljande för ku startill eri els manskap :wscdda l.: läcl es

perserlfar, nämligen: 
kappa, vapenrock, lå ngby xor av kommiss, ridbyxor, mössil 

a v grått k läde, benl indor, s töv hl r, halssl.: ydd , r idstöv la r, käng

s ko r, snörkängor :1 v smorliidcr, pi i lsm össa, skjorta a v bomulls

tyg, kalsonger , v~ist a v kypert , rock av k yper t, lå ngbyxo r av 

l<ypert, ytterhandska r t.i Il v:llll:ll·, filtsockor Li Il k ii ngskor, sko

band till ki:ingskor ; 
dels har faslstiillts fö ljande för kustartilleriet avsedda ut

rustningspersedlar och verktyg, nämligen: 
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atrustningspersedlar: spän nsporrar, remmar till spän nspor

rar, kok k ii rl , servisbestic k , h}i rrcm l il! lwk kärl , påse för reserv

)rovi :Jn t, mallornister, dosa fiir kafl"(• , fodral för putslyg, kapp

~~ick . riin scl, tältstångdel , skyddstiilldel ; 
uaklyg: sparle, mindre, lJiirrl'm till verktyg, yxa , mindre, 

eggskydd lill d:o, jiirntrådsa x., eggskydd lill cl:o, kedjesåg med 
2 h:Jndt:Jg, fodral till kedjesåg. 

G. O. 980 de:n 8 augusti. Dc viirnpl ik liga läka re, vilk:1 

innn ·a rand c å r inryckt å Karls krona sla t.ion fiir ful lgöra n dc av 

först a ljii nstgöring om 90 daga r och ii n nu ej sjökom nwndera Is, 

slwln o a vsc ll beslämmelsen i g. o. n :r 630/1915 l II d) e rh å ll a 

i sagda g. o. niimnd mililiirulhilclning i land å Karlskrona sta

ti on t' llligt s tationshefiilhav:u-ens närmare bestämmande. 
G. O. 982 de.n 10 augusti, Genom beslut den 31 sistlidna 

juli lwr Kungl. l\·faj :t fö reskrivit, 

:1ll nedanståe nde m :1rine 11 lilldci:Jdc viirnpliktiga, för vilka 

jiim lik t g. o. n:r 1/101 7 utryc kningsdag i hiindclse av evcn 

Ltwll l kvnr hälland e i krigsljiinslgiiring framdeles skulle kom 

ma att tillkiinnagivas, s kol:! , l'(ir dL·n hiindelsc fiollan förh livl'r 

lrJOIJ ilis('rnd, ji1mlikt S 28 viirnpliklslagen kvarhållas i krigs
lj ii nslgiir i ng, 11ä mligen : 

nwr·incn i allmiin tjiins l tilldelade vapen fö ra viirnplikliga 
:n· :Jrs ki: Jssen1a 1915 y och 1916, vil ka den l november 1916 

inryckt till fredstj~inslgiiring , till den 28 feb ruari 1H18; samt 
IH:l rincn i sjölj ~i nst t i lld(•lnde va penföra or h i c k e v:qwn 

l"ör:J viimp likliga av å rskla ssen 19·1fi till den 20 juni 1918 . 

G. O. 999 den 14 augusti. Kungl. Maj :t har under ckn11a 

da g ti ll öve radjutant hos H. lVI. honungen i nåder utniimnl och 

l"iirordnat ~1dj utanten hos lliigsldl'IIS:rmnw, stalsrådd och c he

i"l'n !"i i r J\ ung l. Sjöförsvarsdcpa rlcnwn ll'l, kommendören /1. J-J. 
1\. /;;ricson. 

G. O. 1000 den 14 augusti. 1\ommcLHliirk:l plL'Ill'll a v l. 

gr . . \. fl . Gisiko skall denna dag upphöra all vara Ji.i r:rre i 
takt ik vid sjiikrigsh ögskolan . 

G. O. 1005 den 16 augusti. K:1rlskrona station tiii!J (i rand e 

llp pJJiirdsmiin och fiir.rådskon sla p el , a v sedda för Lj ii ns lgöri ng it 

Pan :m rbåten Oden under dess genom g. o. n:r 283 H/1917 an -
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befallda expedition , skola för utrustningsarbeten å närnn 

pansarbM 1illsvidan' oC"h intill dess fartyget utgår på s dda , ag a 
ex pedition tj~inslgöra å stoskilolms stntion. 

G. O. l 021 den 20 augusti. Kaptenen å marinens reserv

slat T . !1. Johnson skall fr{tn och med de n 21 dennes. intill 

den l niislin slundande oktober tj~instgöra såsom adjutant Vid 

sjö krigshögskolan. 

O. O. 1037 den 23 augusti. Chefen l'iir kustartilleriet tnå 

kom nwndera l ven n e hono m LitHkrlyda n de officerare att för 

siirskill uppdrag tillf~illigt tjiinstgöra i chel'ens för kustarti lle

riet stah under hiigs l fyra m å nader fdtn och m ed den l näst

kommande november. 

G. O. 1038 den 23 augusti. Majore n T\. Z. Rönblom skall 

m ed utg{tngen av september månad avg[t från sin genom g. o. 

n:r 34/HHG anbefallda kommendering såsom stabschef i kom

m enda nlsslahen i V;~ x h olms f~i s lni ng. 

G. O. 1042 den 24 augusti. 1\ u ng l. M aj :t h n r uneler denna 

dag ulniimnt oc h fö rordn:tl kaptenen vid flottan N. L Åker

blom <~Ll vara adjutant hos U. M. Konungen. 

G. O. 1043 den 25 augusti. Sedan genom beslut den 21 

i n n eva m n de m å nad medgivits, att stationshefil l ha varna vid flot

lans stationer m:'l efte r s~unrå d mPd marittöverlåkaren till tjänst

göring jämlikt s· ::!8 viirnpliklslagen för e n tid :l\: högs t tre må

n:tdPr i en följd inl,all ~ t erl'ordl'rligl :m in i :w mnrinen tilldelade 

viirnpliktiga lii knrc til l hestridande av sjukv:hdrn å ruslade far

tyg en ligl i kom mandoviig mrddchtde n ii rmn re h e stä mmelser, 

doC'k all dylik tjiinstgöring l'.i ntä fiir någon omfatta liingre tid , 

ii n alt sa m manlagda ljiinslgiiri ngstidcn enligt herörcl:t paragraf 

el'lcr mobiliseri ngen ~tr 1\.)14 uppg{tr till högst!) mänader , har 

Kungl. Maj:t , med uppliiiv:lllcl e :tv g. o. n:r 1292/1915 och 

l l 0/19Hi hcfa Il l: 

all ft l'''· pans:trhMar och pansarl,ryssaren Fylgia enelast 

m ft beordras viirnpliktiga liik:tre , som iiro legitimerade, samt 

all v~il'ltpliktig läkare ej tn ft kommenderas å l. kl. pansarbå t, 

som iir clivisionschefsfartyg ; 

alt vedcrlJöranclc stat,ionsbefii lhavare skall , i dc fall då 

vi:irnpliklig läkare anses böra ombord kommenderas, häro'lll 
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till ch e!'en för sjiiförsvnrsclepnrtemcnlet nvgiva fiirslag, och fltt , 

dit sad:tn läkare iir avsedd all ersälta annan ombord komm en 

derad liik:ne, hiirvicl jiimviil skall nngivas Ii:implig tid fiir su-

11111 da avsett omby te>, kommande eliire rter l'rforcle rlig:t h es liim -

11wtscr :tll i kommandoviig utfiirdas ; samt 

~1 tl d y likt förslag· ic·ke sk:tll avgivas· v·tcl 0111 ·1) t .. " ., yeavvarn-
plildiga liikare. 

G. O. 1044 de~n 25 augusti. Sedan g l ' nom hes! u L elen 17 

innevara nd e m ånad f'iirorclnal s, 

dels n ll vid nwritwn 1jiinstgi'n·nnde pe rsonal , som erhåller 

lj iin sllcd ighet för deltag:mde i l'iires lttende al lmi:inna val till riks

dagt'ns :utdra kamm~1rc, må f~irclas å stalens järnvägar å mili 

tiirbil jell , som på rekvisi1ion skall lillhanclahållas vederbiirande 

milit iira hefiilhavnre , fdt n fiirl iiggningsorlen till de n station, som 

ligger nii rmasl elen phtls , diir vald fiirriiltns, och åter, 

dels :tlt elylik biljett skall för värnpl iktig, som inkallats 

till tj ii nslgöring jiimlikL S ::!8 dirnpliklslagen , tillhandah ållas 

utan erläggande av betalning, 

har b da lits: 

att s~tdan tjänstledighet icke får förvägras p ersonal för del

lagande i ifrågava rande va l :mnal iin i de fall , du tjiinsten s 

lwhiiriga gi.t ng s:"t oavvis ligen luäver; 

:tlt [t r ekvisition av ifrågava nmcle militiirbiljeller , som skall 

gör:t s en lig t b es tämmelserna i ML. l. Hegl. § 32, skall anteck

nn s, att resan sker för deltagande i riksdagsmannaval; samt 

att hii r omnämnd ljänslledighel icke skall inräknas i de t antal 

dn ga r, under vilka vederlJörancle befälhavare äcrer att enli ol 
"Il o o 

ga ande beslämmelser bevilja underlydande tjänstledighet. 

G. O. 1055 den 27 augusti. stalionsbefälhavaren i Slack

holm skall komm endera en viirnpliklig intendent från Stock

~~~ t m s s tati on all frå n och med elen l se ptember tillsvidare 

~.t anstgöra vid Älvsborgs kustartillerik år såsom biträde åt kår-
Intl'll ll' t· · l el l o • .. 1 en en VI C sag .a <ar 1 a rene en, som avse Göteborgs ör-
lo"sd ' o l l d '[' o ... 

."'· .t pa; s w an e ,I raguvar:111cle Lpnstgöring anses utgöra s[t-
cl,ln 1 u o · · 630i19l r; ·rr· d. ·f.. "Id. ·1 · · • 
• t:>· • n . l • . u . om orma <omn1enclermg, som 

·:."SPr vä mpliktig intendents fackutbildning och fackljänstgö-

1111 g under andra tjänstgöringe n. 
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G. O. 1056 den 27 augusti. De 10 underofficerskorpraler 

eller korpraler, som c heferna för vissa truppförband av kust

arlillerit"t genom g. o. n:r 944/1917 mcdgivit5 kommendera 

såsom elever till notlans specit•lla signa lsko la vid J{arlskrona 

lorpedlwredska p, sl.;ola i slii l kl kommendnns n tl genomgå sig

llalskol:l ä ck fartyg tillhiirande l•ustflollan , som av hiigsle be

fii lh :tv:tiTn iiver kustflottan lwsliimmes. 

G. O. 1057 de,n 27 augusti. Kaptenen å reservslat för ma

rim'n .T. F. Nyström skall med utgången av instundande sep

tember m{lllnd upphiira all \'ara liirare i minl~ira å kustartilleri

linj t•n vid sji"1kr igsskolan. 

O. O. ta66 de:n 28 augusti har s~tsom broplan för marin

ingen jörs:lspiranlt• r vid tekniska högskolan faslstiillt elen i pro

gram för tekn iska högskolan hisåret 1917- 1918 intagna läro

planen fi)r avdelning för skeppsbyggeri, med unelanlag av läro

ämne n: r ± plan miiln i ng och nivellering (bes lående i övningar 

på f~iltet) samt med iakttagande tillikn , att i 4:e å rskursen den 

i läroplanen angivna studieriktningen »Skeppsbyggeri » skall 

följas. 

G. O. l 068 den 29 augusti ha r fast stä lll » Korprals uncler

visning f i) r kusbll"li llerieb . 

G. O. 1075 de.n 30 augusti. Vid den antagning av skepps

gossar, som skall ~iga rum dt'n 30 niistkommande septe mber, 

må tillhopa vid b:"H:Ja s tationerna antagas s~• många gossar, att 

skeppsgossek{lrerna i Karlskrona och Marstrand uppgå ti ll re

spektive 400 och 200 effektiva nummer. 

Ansiikningar fiir intriidP vid skeppsgossekårerna den 30 

niislkommande S<'plember m:'t inliimnas lill och med den 25 

samma månad. 

G. O. 1076 den 30 augusti. Sedan genom beslut den 21 

innevara nde månad medgivits , 

df'ls alt vissa viirnplikli g~1, som i övrigt i:iro därtill berätti

gaclc, må vinna inl6ide i sjökaptens-, s tyrmans-, första eller 

:m dra maskin istklass vid n a viga lionsskolorna i n till den 15 no

vember innevarande höst, 
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Kungl. Maj :t har förklarat, att arvode till besiktningsman 
vid någon av flottans stationer skall i de fall, då sådant ar
-vode ifrågakommer, utan hinder av tidigare i sammanhang 
med utfärdande av förordnande för dylik besiktningsman aY 
Kungl. Maj :t meddelade föreskrifter beträffande ersättning till 
honom, från och med den l januari 1917 utgå med det genom 
nåd. brev den 15 december 1916 bestämda belopp av 2,500 
kronor, för år räknat, ävensom att till sådan besiktningsman 
skall , utöver nämnda arvode, utgå inkvarteringsbidrag med 400 
kr. vid Stockholms och 300 kr. vid Karlskrona station. 

K ung l. Maj :t har bemyndigat chefen för kustartilleriet att 
uppdraga åt honom underställda officerare, som därtill äro 
lämpliga och villiga, att i den utsträckning, bemälde chef efter 
:samråd med marinförvaltningen äger bestämma, ändra och 
,omarbeta samt komplettera befintliga beskrivningar över kust
fäs tningarnas artillerimaterieL 

Maj 4. Kungl. Maj :t har uppdragit åt kårstyrelsen för 
Sveriges frivilliga motorbåtskår att före utgången av år 1917 
till Kungl. Maj:t inkomma med utredning och förslag till änd
ring av reglementet för Sveriges frivilliga motorbåtskår. 

Med ändring av beshimmelserna i nåd. brevet den 2 febru
ari 1917 har Kungl. Maj :t förklarat att, när sjökommenderad 
personal, tillhörande flygstation , bespisas med portion från 
någon av marinens matinrättningar i land, i fråga om inne
stående portion och kontant ersättning härför skall med av 
seende å denna personal gälla samma bestämmelser, som för i 
land tjänstgörande personal. 

För installation av en 0,5 kw. gniststation å logementsfar
tyget Freja har Kungl. Maj :t anvisat ett belopp av högst 600 
kronor. 

För tryckning av krigstjänstreglemente för kustfästnin
garna har K ung l. Maj :t anvisat ett belopp av högst 3,000 
kronor. 

K ung l. Maj :t har tillerkänt kommendörkaptenen av l. gr. 
vid flottan G. R. Starck såsom ersättning för uppdraget att 
vara sekreterare i floUstationskommitten 3,000 kronor. 

K Br . 1917. 5 
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För utförande av vissa arbeten å en idrottsplan vid Oscar 

Fredriksborg har · Kungl. Maj :t anvisat 1,330 kronor. 

Maj 12. K ung l. Maj :t har funnit gott förordna att §: 38 
mom. 1 a) av reglemente för marinen del I skall erh ålla föl

jande ändrade lydeise: 

a) att befordran endast må äga rum, när ledighet uppstår 

inom det i gällande stat bestämda antalet löner i l. lönegraden 

dock att korpral, som under en tid av fem år varit lwmpeten; 

till befordran till underofficerskorpral och som. i övrigt därav 

gjort sig förtjänt, må, efter chefens för underofficers- och 

sjömanskårerna beprövande, om befordran på grund av nyss 

nämnd ledighet ej kan komma honom till del, befordras till 

underofficerskorpral över stat; skolande sådan befordran icke 

utgöra hinder för att i händelse av behov kommendera dylik 

underofficerskorpral i befattning, avsedd för korpral eller l. 

klass sjöman. 
Kungl. Maj:t har medgivit att till kommendörkaptenen 

av 2:a gr. K. Wester samt kaptenerna K. G. Bjurner och A. 

Örnberg må såsom ersättning för omarbetning m. m. av skjut· 

instruktion för flottan, artilleri, utbetalas ett belopp av till

hopa 800 kronor. 
På framställning av marinförvaltningen har Kungl. Maj :t 

medgivit att för uppgörande av förslag till kryssartyp för flot

tan, i huvudsaklig överensstämmelse med de grunder som av 

tillkallade sakkunniga för verkställande av förnyade tekniska 

utredningar rörande vissa marina försvarshehov i deras den 

15 augusti 1916 avgivna betänkande angivits, må användas 

ett belopp av högst 10,000 kronor. 
Kungl. Maj :t har medgivit att för tryckning av ny upp

laga av »Korpralsundervisning » må användas ett belopp av 

högst 3,600 kronor. 
Efter framställning av marinförvaltningen har Kungl. 

:Niaj :t medgivit, att kustartilleriofficer, som enligt gällande mo

biliseringstabeller och planer vid mobilisering skall vara be

riden genom kronans försorg, må på vissa villkor insätta egen 

häst i kronans till kustartilleriet hörande stall, om och så 

länge sådant enligt vederbörande regementschefs heprövande 

med hänsyn till stallutrymmet lämpligen kan äga rum. 
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Maj 19. KungL Maj:t har dels fö~:esluivet att av femte 

11uvudtitelns allmänna besparingar må använda~ till in,l}Öp av 

två tomtdelar i Karlskrona 8,000 kronor och till uppförande av 

en tillbyggnad till exercishuset vid flottans station, i Stod:holm, 

för beredande av lokal för undervisning i . torpeglära: 6,850 

kronor, dels ock anbefallt marinförvaltningen att föranstalta 

om inköp för kronans räkning av omförmälda tomtdelar även

som att låta verkställa tillbyggnad til,l exercishuset vid flottans 

station i Stockholm i huvudsaklig överensstämmelse med ett 

av stationsbefälhavaren därstädes framlagt förslag. 

Kungl. Maj :t har föreskrivit att till utförande av vissa 

ändringsarbeten å . minfartyget Clas Flemming må användas 

ett belopp av 60,000 kronor av behållningen å de av 1908 och 

1909 års riksdagar anvisade extra anslagen till nybyggnad 

av l :a klass torpedbåtarna Polaris, Persens, Regnlus och Rigel 

ävensom anbefallt marinförvaltningen att låta verkställa ifrå

gavarande ändringsarbeten å nämnda minfartyg i huvudsaklig 

överensstämmelse med av ämbetsverket avgivet förslag. 

På framställning av chefen för marinstaben har Kungl. 

Maj :t jämlikt § 28 värnplktslagen föreskrivit, att de i marinen 

i allmän tjänst tilldelade icke vapenföra värnpliktiga av års 

klassen 1915 y och 1916, vilka den l november 1916 inryckt 

till fredstjänstgöring, skola kvarhållas i krigstjänstgöling till 

den 28 januari 1918, försåvitt flottan till sistnämnda tidpunkt 

förbliver mobiliserad. 

På framställning av sakkunniga för revision av författ

ningarna om skeppsmätning m. m. har Kungl. Maj:t medgivit · 

att nämnda sakkunnigas betänkande må tryckas i en upplaga 

uv 800 exemplar. 

Sedan riksdagen anmält, att riksdagen, utöver det av 1916 

års riksdag för anordnande av förvaringsskjul för flygbåtar 

111. m. beviljade anslaget å 120, l 00, kronor, för ändamålet 

På extra stat för ~r 1918 beviljat ett reservationsanslag av 

20,000 kr., har Kungl. Maj :t ställt sistnämnda belopp till ma

rinförvaltningens förfogande, ävensom anbefallt ämbetsverket 

att så skyndsamt som möjligt fullfölja arbetet med förvarings

skjulets färdigställande. 



20 

Kungl. Maj :t har utfärdat kungörelse a ng . förnyade be
stämmelser om antagning av manskap vid kustartilleriet ge-
nom kontrakt. 

Kungl. Maj :t h ar utfärdat kungörelse ang. ändrad lydelse 
av § 1 i kungörelsen den 31 december 1907 ang. antagning 
av manskap vid flottans sjömanskår genom kontrakt. 

Maj 22. Ihmgl. Maj :t har medgivit, att vederbörande sta
tionsbefälhavare, oberoende av gällande bestämmelser i fråga 
om tjänstledighet för värnpliktiga, må enligt de närmare be
stämmelser, som i kommandoväg meddelas, bevilja dem un
derlydande värnpliktiga av årsklasser 1915 y tilldelade mari
nen i allmän tjänst, vilka jämlikt den 2 januari 1917 utfär
dade generalorder skola u trycka den 20 juni 1917, tjänstledig
het under återstoden av dem genom nämnda generalorder an
befalld tjänstgöring eller del därav; skolande värnpliktig, som 
i enlighet härmed erh ållit tjänstledighet, vara skyldig att oför
tövat efter därom erhå llen order ånyo inställa sig till tj änst-
göring. 

Maj 25. Kungl. Maj:t har utfärdat kungörelse om viss 
ändring i kungörelsen den 18 juni 1915 ang. antagning, utbild
ning och pensior.ering av befäl i flottans reserv. 

På framställning av lotsstyrelsen har K ung l. Maj :t medde
Jat bestämmelser ang. radiotelegrafstation å fyrskeppet Ölands-
ref. 

För tryckning av ny upplaga av »l(orpralsundervisning 
för kustartilleriet» har Kungl. Maj :t anvisat högst 3,000 kr. 

Kungl. Maj:t har utfärdat kungörelse ang. ändring i kun
görelsen den 28 november 1902 a ng. tillsättning a v vissa läkar
tjänster vid flottan och kustartilleriet. 

juni 8. Kungl. Maj :t har fastställt vissa ändringar i be
klädnads- och sängservisstaterna för marinens värnpliktiga. 

P å framställning av chefen för marinstaben har Kungl. 
Maj:t m edgivit att för anskaffande under år 1917 av marin
litteratur, sjökort och kartor åt marinattacheerna i Berlin och 
Petrograd må användas tillhopa högst 600 kronor. . .. 

K ung l. Maj :t har föreskrivit dels att till frivillig tjänstgo
ring vid flottan jämlikt nåd. brev den 26 februari 1915 emot-
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tagna värnpliktiga skola under den tid, tjänstgöringen pagar, 
äga åtnjuta krigsavlöning enligt det vid tiden för denna tjänst
göring gällande krigsavlöningsreglemente för rmarinen, dels ock 
att härav föranledda kostnader skola utgå av det anslag, vari
från övriga till egentliga neutralitetskostnader för sjöförsvaret 
hänförliga kostnader för avlöning 1>estridas. 

Efter framställning av chefen fö·r marinstaben har Kungl. 
:Maj :t fastställt föreskriftev beti:äffande organisationen av flo·t
tans örlogsdepå i Göteborg. 

juni 14. I enlighet med av marinförvaltningen gjord hem
ställan har K ung!. Maj :t medgivit, att den i reglemente för 
marinen del II, bil. 22, bestämda ersättning för mässning eller 
bespisning m.å under 1917 års senare hälft utgå för en var i 
samma reglementsdel § 316 mom. 5 eller 6 nämnd, som be
spisas från kajutbord eller annan officersmäss, med 2 kronor 
75 öre samt för envar i angivna moment nämnd, som be
spisas från underofficers- eller kadettmäss, med 2 kronor 25 
öre. 

Kungl. Maj:t har medgivit att till bestridande av kostna
derna för uppehållande av fortifikationsexpeditionen i Härnö
sand under tiden l juli-31 december innevarande år må an
vändas ett belopp av högst 1,250 kronor. 

Efter framställning av marinförvaltningen har K ung l. 
Yla j :t medgivit , att tvenne mindre apparater för trådlös tele
fon i och telegrafi må anskaffas ävensom att försök med de
samma må anställas; och har Kungl. Maj:t för ifrågavarande 
iindamål anvisat 20,000 kronor. 

juni 19. K ung l. Maj :t har medgivit att till omändrings
arbeten å ångfartyget Ran för fartygets användning såsom sjö
mätningsfartyg må användas ett belopp av 71 ,100 kronor av 
besparingar å anslag för sjökarteverket. 

Kungl. Maj:t har förordnat, att anmärkning 3 vid punkt l l. d e av Kungl. Maj :t och riksdagen antagna grunder för 
pensionering av flottans befäl och underbefäl med vederlikar 
111. m. skall erhålla följande ändrade lydelse: 



An m. 3. Flaggundetofficer, verkmästare vid· tn ilitärdepå 
och varvsstat samt ki:onobagaren vid Karlskrona station er
hålla pension till lika belopp m ed flaggni.askiii.ist .. 

Sedan 1916 års fl6ttstationskoinh1itte den' 19 mars inne
varande år avgivet betänkande rörande 'flotts tationsfrågan i 
Stockholms skärgård,· avlät Kungl. Maj:t dei1 27 april samma 
år på grundvalen av nämnda betänkande proposition till riks
dagen ang. utvidgning av flottans station i Stockholm. 

I skrivelse den 15 juni innevarande år anmälde riksdagen 
att berörda proposition icke föranlett till någon , riksdagens 
åtgärd. ' . · 

Efter det hos Kungl. Maj :t anförts att en överarbetning 
av nämnda kommittes betänkande numera syntes i syfte att 
åstadkomma en i möjligaste mån · tillfredsställande lösning av 
den föreliggande frågan, böra äg;t i·ml.1, har K ung l. Maj :t upp
dragit åt kommitten att verkställa den revidering av de i be
tänkandet upptagna olika förslagen till flottstations anlägg
ning, vartill omständigheterna kunde föranleda ävensom att 
senast under november 1917 avgiva det förnyade förs lag 'till 
flottstationsfrågans lösning, vartill kommitten vid 'arbetets fort
satta utförande kilhele fir:.na anledning. 

Vidare har Kungl. Maj :t ej mindre förordnat konteramira
len i flottans reserv S. J: T. C. Ankarerona att, i stället fö r 
vice amiralen Sidner, vara ordförande i kommitten ä ri även , 
med anledning därav att kommittens uppdrag blivit i vissa 
avseenden omlagt och utvidgat, utsett till ledamöter i kom
mitten förutom i nåd. brev den 14 juni 1916 omförmälda per
soner, statskommissarien P . G. Södermark, direktören H. G. 
E. Hammar och direktören i Stockholms stads lantygendoms
nämnd, l~aptenen vid Väg- och vattenbyggnadskåren C. H . F. 
Meurling. . 

juni 20. Sedan Kungl. Maj:t bemyndigat chefen för sjö
forsvarsdepartementet att tillkalla högst fyra sak~unniga per
soner för att inom departementet .biträda 1ned fÖrnya(( utred
ning beträffimde anlägg'ande av en torpedverkst~d jäm te tor
pedförrådsbyggnad för marinen samt därvid verkst,iilla över
arbetning av ett utav tillkallade sakkunniga den H juli 1916 
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dels att, därest minst 10 'elever därtill anmäla sig, en' sär
skild styrmansklass med börj•an under första hälften av no
vember månad må anordnas vid någon av rikets navigations
skolar, som framdeles må av marinförvatningen bestämmas, 

har befallts: 

1) att vid flottan i tjänstgöring varande '·värnpliktiga,' vil-
1ws fredstjänstgöring utgår innevarande höst,: skola, om de 
·önska och styrka sig antingen vara berättigade att vinna in
träde i sjökaptens- eller 1. maskinistklass eller hava godkänts 
Yid inträdesprövning till styrmans- eller 2. maskinistklass, efter 
hand soni ersättning i deras nuvara'nde tjänstgöring kan kom
menderas, hemförlovas enligt nedanstående för genomgående 
av vederbörlig kurs i navigationsskola; 

2) att de .av ovannämnda värnpliktiga, som önska vinna 
inträde i styrmans- eller 2. maskinistklass och som ej under
gått inträdesprövning, skola under fqrsta hälften av instun
dande september månad be,redas erforderlig tjänstledighet för 
undergående av sådan prövning, varefter de, som vinna inh·ä
cle, skola hemfö~lovas enligt bestämmelserna i föregående 
punkt; 

3) att värnpliktiga enligt ovan icke må hemförlovas förr
än dem åliggande fredstjänstgöring blivit fullgjord, ägande lik
väl vederbörande beväringsbefälhavare att om fredstjänstgö
ringen avslutas inom 8 dagar efter den dag, då undervisning 
i navigationsskola tager sin början, permittera de värnpliktiga 
från återstående delen av fredstjänstgöringen; samt 

4) att sålunda hemförlovad värnpliktig skall, så snart ske 
kan efter påbörjad kurs vid navigationsskola, till vederbörande 
beväringsbefälhavare insända av navigationsskole förestånda
ren utfärdat intyg om att den värnpliktige deltager i den ifråga
varande kursen, varefter meddelande Om hemförlovningen aY 
beväringsbefälhavaren ii1sändes till vederbörande områdesbe
Tälhavare, skolande den värnpliktige till sistnämnda befälha
vare insända skriftlig anmälan om kursen av hoi1om avbrytes , 
'innan föreskrift om flottans demobilisering u tfärdats. 

G. O. 1917. G 
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O._ O. 1106 d~n 3 s~pten,.ber.. Medgives, a.tt skidlöpar. 
märket, instiftat av S.veQ.Ska Ski.dförbun,det och FöreJ;lii;Jgen f;öli' 
skidlöpningens främjande i Sverige, må bäras till. up~form en
ligt enahanda ]?estämmel~er som gälla föi; idrottsmärket (RM 1 
§ 88 mom. 2 och RM III § 105 mom. 2. 

O. 0 .. 1145 den 6 september, Genom beslut dei;t 28 sist
lidna augusti har Kungl. Maj :t jämlikt § 28 värnpliktslagen 
funnit gott förordna. 

att till kustartilleritjänst inskriv9a värnpliktiga, vilka för 
närvarande fullgöra dem åliggande första tjänstgöring (tjänst
göring i en följd), med undantag för studenter och med dem 
likställda, skola kvarbliva i tjänst och utrycka, de, för vilka 
utryckningsdagen bestämts till den 30 nästkommande SeP,tem
ber, den 22 instundande december, samt de, för vilka utryck
ningsdagen bestämts till den 22 berörda december, den l fe
bruari 1918; samt 

att vederbörande truppförbandschef skall beträffande de 
värnpliktiga, som, enligt vad sålunda förordnats, skola utryckR 
den 22 instundande december, äga att, därest i § 17 m om . l 
värnpliktslagen angivna eller andra giltiga skäl föreligga, jäm
väl innan nu anbefalld krigstjänstgöring blivit fullgjord, efter 
den 10 instundande november verkställa hemförlovning, dock 
att inom varje truppförband de sålunda hemförlovades ant::rl 
ej må överstiga hälften av det antal, som skall utrycka den 
22 instundande december. 

I samband härmed. har medgivits, att enligt ovan tjänst-, 
skyldig värnpliktig må av regementschef under sagda tid per
mitteras högst det antal dagar, som motsvarar en femtonde l av 
den sålunda förlängda tjänstgöringstiden. 

G. O. 1166 den 11 september har befallt: 
att marinintendenten av l. gr. Söderstedt skall med den· 

15 innevarande månad frånträda befattningen som kassör vid' 
flottans station i Stockholm samt från och med den 16 samma. 
månad tjänstgöra å samma stations räkenskapskontor; 

att marinintendenten av l. gr. Jäderen skall med utgången 
av nästkommande december månad frånträda befattningen som•. 
inventarieintendent vid flottans station i Stockholm; 
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att marinintendenten av 2. gr. Favre skall med utgången 
av samma månad från träda innehavande befatt~ung som in.
tendent å flottans r,äkenskapskontor i Stockholm; 

att marinintendenten Favre skall från och med den l ja
nuari nästkommande år tillträda befattningen som inventarie
intendent vid flottans station i Stockholm; 

att marinintendenten Jäderen skall från och med sist
nämnda dag under så lång tid som erfordr;as för av1ämnandet 
av l)ans uppbörder stå till varvschefens vid flottans station i 
Stockholm förfogande sam~ därunder med inventarieintendents 
skyldigheter handhava den det av uppbörderna, som icke från 
inventerats honom; 

att varvschefen vid flottans station i Stockholm äger att 
inkomma med underdånig anmälan, när Jäderens nyssnämnda 
tjänstgöring icke längre för ändamålet erfordras; samt 

att marinintendenten av 2. gr. Öfwerberg skalit med bibe
hållande av innehavande tjänstebefattning från och med den 
17 innevarande månad under erforderlig tid ställas till marin
fö rvaltningens förfogande fön särskilt uppdrag. 

O. O. 1179 den H september. Kaptenen vid kustartille
riet Claus skall med utgången av innevarande månad avgå 
från sin tjänstgöring i marinstaben samt från och med den 
l nästkommande oktober tjänstgöra som adjutant i sjöförsvars
departementets kommandoexpedition. 

O. O. 1205 den 14 september. Nedannämnda officerare 
skola med utgången av innevarande september månad från
träda följande nu innehavande eller genom g. o. anbefallda 
befattningar: 

å Karlskrona station: såsom chef för sjömanskårens skolor· 
kommendörkaptenen av 2. gr. de Brun, såsom chef för skepps
gossekåren kommendörkaptenen av l. gr. greve K. A. Posse, 
såsom adjutant hos stationsbefälhavarert kommendörkaptenen 
av l. gr. Peyron, såsom chef för l. eldarekompaniet, tillika 
befälhavare för uppfordrade båtsmanskompanier samt chef 
fö r samtliga Karlskrona station tillhörande båtsmanskompanier 
kommendörkaptenen av 2. gr. Noren, såsom chef för l. skepps-
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·gossekompaniet kaptenen Friis, såsmn torpedofficer vid tor

peddepartementet kaptenen J. · A. Cassel, såsom tjänstgörande 

officer vid skeppsgossekåren löjtnanten Warfuinge; 

å Stockholms station: såsom adjutant hos chefen för un

·deroffieers- och sjömanskårerna i dennes egenskap av bevä

ringsbefälhavare kaptenen Wiilrmark, såsom informationsofl'i~ 

cer i underofficersskolan och torpedofficer vid torpeddeparte

mentet kaptenen Kilmcm, såsom chef för torpedberedskapen 

kaptenen Lindblad, såsom tjänstgörande offieer vid skepps

gossekåren i Marstrand löjtnanten T. G. P. Dyrssen. 

Nedannämnda officerare skola från och med den l .näst

kommande oktober tillsvidare, med undantag av de tider , då 

-de på grund av utfärdad g. o. erhållit annan kommendering, 

bestrida följande tjänstebefattningar: 

å Karlskrona station: såsom chef för sjömanskårens skolor 

kommendörkaptenen av l. gr. greve K. A .. Posse, såsom chef 

för skeppsgossekåren kommendörkaptenen av l. gr. Peyron, 

såsom adjutant hos stationsbefälhavaren kommendörkaptenen 

av 2. gr. Noren, såsom_ chef för l. eldarekompaniet, tillika be

fälhavare för uppfordrade båtsmanskonJ,panier samt chef för 

:samtliga Karlskrona station tillhörande båtsmanskompanier 

kaptenen Gustafsson, såsom torpedofficer vid torpeddeparte

mentet kaptenen Friis; 
å Slackholms station: såsom informationsofficer i under

offieersskolan och torpedofficer vid torpeddepartementet kap

tenen vViimi:crk, såson't adj'lltant bos chefen ·för undetofficers

och sjömanskårerna i dennes egenskap av beväringsbefälhavare 

kaptenen · Ullen, såsom tjänstgörande officer vid skeppsgosse

kåren i Marstrand löjtnanten Afzelius. 

Nedannämnda officerare skola från oeh med den l näst

kommande oktober under ett år, med 'undantag av de tider, 

då de på gruhd av utfärdad g. o. erhållit annan kommendering, 

tjänstgöra enligt följande: 
i marinförvaltningen som tjänstgörande officerare löjtnan

.terna '\;Vetter och Ågren, i marinstaben som tjänstgörande offi

cerare kaptenen Tiselius och Kilman, å Karlskrona stn:ticin sol11 

. tjänstgörande officer vid torpeddepartementet löjtnanten vVarf-
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uinge, å Stockholms station som tjänstgörande officer vid ar

lilleridepartementet löjtnanten Hillman. 

Följande officerare skola från och ined den 1 nästkom

mande o_ktbbet' tillhöra flottans station i Stockholm: löjtnan

terna Fnck, vVetter (n1ed ändring av g. o. n:r 290) 1917 samt 
Sterner. 

G. O. 1209 den 14 september. Förste marinläkaren Ham

marström skall från och med deri l 'instundande oktober tjånst

göra som kasernläkare vid flottans station i Karlskrona. 

Marinläkaren av l ~ gr. Lundberg skall från och med sam

ma dag tjänstgöra som distriktsläkare inom 1. sjukvårdsdistrik-
tcl i Karlskrona. · · · -

G. O. 1232 den 18 september. Ansökningar för erhål

lande av kommendering till praktisk utbildning för undervat

tensbåttjänst skola, oberoende av bestämmelserna i g. o. n:r 

1212/1908 ingivas till chefen för sjöförs~arsdepm:tementet före 

den 4 nästkommande oktober av en var officer tillbörande 

flottans stam, som önskar sådan utbildning och icke redan an

tingen erhållit eller blivit till erhållande av sådan kommende

rad, kommande under den närmaste tiden det antal officerare 

att uttagas för tjänst å undervattensbåt, som i heinlig g. o. 

med_de~~s; samt att dylik ansökari skall åtföljas av intyg från 

man~1lakare, att sökanden uppfyller för sngda tjänst föteskriv

na VIllkor med avseende å kroppsbeskaffenhet. 

G. O. 1236 den 20 september. · Till § 29 i Bil. 1 a, reg

lemente för marinen, del I, skall fogas ett nytt moment av föl
jande lydelse: 

§ 29. 

3. »Sön- och helgdagar, som förekomma inuti en tjänst

!edighetstermin, inräknas i nntalet tjänstledighefsdagar. Sön

och helgdagar, soni infalla vid början eller slutet av en tjänst

ledighetstermi11, inräknas däremot icke i antalet tjänstledig
hetsdaga r. >> 

G. O. 1255 den 24 september. Med upphiivandc av g. o . 

n:r 1352/1915 ha1: 'befallts, att fr~dsomiådet för Alvsborgs fiisl-
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ning skall hava den utsträckning, som angives av nedanstå
ende gränslinjer: 

On:irådet mellan linjerna Carnegieska bruken (700 m. norr 

om Nya Varvets hanm)-Grimered-Fiskebäcksudde (600 m. 

norr om Lyngskär)-V. Kråkskär-V. Knippelholmen-V. Asp

holmen-Hisingens södra strand till tvärs Carnegieska bruken 
- Carnegieska bruken. 

O. O. 1278 den 24. september. Kommendörkaptenen av 

2. gr. Holmgrens genom g. o. n:r 342/1917 anbefallda kom

mendering som chef för Karlskrona torpedberedskap från och 

med den l nästkommande oktober skall upphävas, skolande 

kommendörkapten Holmgren under de tider, då han icke enligt 

utfärdad g. o. erhållit annan kommendering, tjänstgöra ä sta

tionen för övrig tjänstgöring. 
Kaptenen von Fieandt skall med tillfälligt frånträdande 

av innehavande befattning tillsvidare tjänstgöra som adjutant 
hos chefen för underofficers- och sjömanskårerna i Karls

krona. 
Kaptenen von Sclwu ltz skall under innehavarens sjökom

mendering med bibehållande av innehavande befattning tjänst

göra som chef för 4. skeppsgossekompaniet. 

G. O. 1279 den 25 september. Löjtnanten vid kustartille

riet Gehlin skall från och med den l oktober under ett år 

tjänstgöra i marinstaben. 

O. O. 1310 den 29 september har befallt: 
l) att för utbildning till nedan angivna yrkesgrenar skola 

genom vederbörande chefs för skeppsgossekår försorg uttagas 

de skeppsgossar, vilka under innevarande höst tillhöra eller 

flyttas till 3. årets kurs och 3. klassen och vilka beräknas att 

bösten 1918 uppfylla för karlskrivning stadgade fordringar ; 

2) att sedan av ovannämnda skeppsgossar enligt veder

börande stationsbefälhavares heprövande ett mindre antal ut

tagits för utbildning till ekonomimän, de återstående skola 

utbildas sålunda: 
av Karlskrona station tillhörande skeppsgossar: omkring 

50 proc. till artillerimatroser, 25 proc. till signalmatroser, 

proc. till torpedmatroser och 10 proc. till minmatroser; 

15 
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av Stockholms station tillhörande skeppsgossar: omkring 
:33 proc. till vardera av yrkesgrenarna artilleri-, signal- och tor
pedmatros; 

3) att till yrkesgrenen minmatros skola företrädesvis utta
gas sådana Karlskrona station tillhörande skeppsgossar, vilka 

vid karlskrivningen önska överflyttas till Stockholms station; 
.samt 

4) att för skeppsgossarnas förberedande yrkesutbildning 

erforderlig materiel skall genom vederbörande varvschefs för

sorg efter rekvisition ställas till resp. chefs för skeppsgossekår 
förfogande. 

O. O. 1311 den I oktober har, m ed upphävande av for

mulär 12 b i RM I, fastställt nytt formulär 12 b »Uppgift å 

militärpersonalen m. m. >> , skolande i förråd nu befintliga blan

ketter till sagda formulär i den mån så ske kan efter erforderlig 

rättelse fortfarande användas till dess upplagan är förbrukad. 

G. O. 1340 den 3 oktober. Nedanstående grad och yr

kesbeteckningar m. m. skola anbringas å de genom g. o. n :r 

955/1917 till försök fastställda klädespersedlar för kustartille
riets manskap: 

Gradbeteckningar. 

För underofficerskorpraler: en silvergalon (modell) längs 

axelklaffarnas ytterkanter å kappa och vapenrock samt en kro

na av blått kläde å vänstra överärmen, av samma modell och 

anbringad på samma sätt som den för kustartilleriet nu gäl
lande gradbeteckningen av motsvarande slag; 

för ko.rpraler: ett vitt redgarnsband (modell) längs axel
klaffarnas ytterkanter å kappa och vapenrock. 

Yrkesbeteckningar. 

Samma yrkesbeteckningar som de för kustartilleriet nu gäl
lande, dock av blåh i stället för rött kläde. 

Examenstecken. 

Sanuna examenstecken som de för kustartilleriet nu gäl
lande, dock av blått i stället för rött kläde. 
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U ppmuntringstecken. 

Samma uppmuntringstecken som de för kustartilleriet nu 
g~illande, dock av blått i stället för rött kläde; samt 

att ovan nämnda yrkesbeteckningar, examens- och upp

muntringstecken ävensom · de å axelklaffarna anbragta beteck
ningarna K a l, K a 2 o. s. v. samt den till gradbeteckningen 
ifråga hörande kronan skola förfärdigas av sådant blått kläde, 
som användes till yrkesbeteckningar m. m.å blåkragad skjorta 
för sjömanskårens manskap. 

O. O. 1363 den 5 oktober. Följande ändringar i regle

mente för marinen del I och III skola lända till efterrättelse. 

Del I § 179 '/2 - Del III § 133 1
/ 2 • 

l. Läkare vid marinen äger, med i mom. 3 n~imnda un
dantag, att därest icke annat är bestämt, utfärda till använd

ning i tjänsten avsedda betyg endast för den av marinens per
sonal, som han enligt reglementet på grund av innehavande 
tjänstebefattning, komn)endering eller förordnande är skyldig 

lämna sjukvård. 
2. Endast om vederbörande läkare vid marinen icke kan 

anträffas eller ej finnes på platsen, må betyg utfärdas av annan 
marinens läkare eller, om sådan ej heller finnes tillgänglig, 
av vid marinen ej anställd läkare komma till användning. Är 

vederbörande läkare vid marinen icke legitimerad och fordras 
för betygs avgivande legitimation , må hänvändelse ske till an

nan legitimerad läkare vid marinen. 
Läkarbetyg för den, som tillhör marinläkarkåren, skall, 

där så ske kan, utfärdas av legitimerad läkare vid marinen. 
3. Läkarbetyg utfärdat enligt närmast föregående mom. av 

läkare, som ej tillhör marinläkarkåren, skall, därest förhål

landena sådant medgiva, efter förnyad undersökning av veder• 
börande läkare vid marinen, förses med hans påtecknade ytt
rande. I{an sådan förnyad undersökning ej verkställas, må 

sistnämnda läkare ändock, där han så anser sig kunna, göra 

dylik påteckning. 
4. Vid utfärdande av dc läkarbetyg, som i reglemente för 

marinen föreskrives, skall användas med ordalydelsen i åbe-
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ropade eller ifrågakommande föreskrifter överensstämmande· 
formulering. 

5. Över här ovan nämnda betyg må av vederbörande myn
dighet, som äger att avgöra det ärende, vartill betyget hör, ytt
rande, där så anses erforderligt, införskaffas från annan läkare· 
vid marinen. 

6. Det åligger vederbörande myndigheter att tillse, att 
vid handläggning av ärenden åtföljda av läkm·betyg ovanstå
ende föreskrifter iakttagits. 

O. O. 1375 den 8 oktober har fastställt nedanstående änd
ringar i g. o. n:r 1410/1914 (Bil. l aRM I). 

§ 6. 

3. Då vapenför värnpliktig - -- - - - - - - _ 

bliver förklarad icke vapenför eller vapenför endast i viss va
pentänst, skall han, om så erfordras ----_- __ 

i vilken finnes användning för sådan värnpliktig. 
I övrigt iakttages -------

härom särskilt stadgat. 

§ 13. 

2. Vid besiktning - - - - förteckningar: 

b) - - - - - - till l..:rigstfänst; 

c) - - - - -- -- såsom icke vapenföra; samt 
d) å värnpliktiga, vilka förklarats vapenföra endast i viss 

vapentjänst. 

Ovannämnda förteckningar - - - - - ___ _ 

- - - - - - - - och sjömanskårerna. 

O. O. 1376 den 8 oktober har fastställt nedanstående änd
ringar i g. o. n:r 93/1915 (Bil. 3 a RM III). 

§ 4. 

- ------
4. 

l den mån det - - - - - - - - - förklarats icke 
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vapenföra eller vapenföra endast i viss vapentjänst, verkställes 
av regementschefen- - - - -- - - - - - - - __ 

till ekonomiavdelningen. 

§ 13. 
-------

2. Vid besiktning - - - - - särskilda förteckningar. 

-------------------
b) - - - -- - - till krigstjänst; 
c) - - - - - - - såsom icke vapenföra; samt 

d) över vämpliktiga, vilka förklarats vapenföra endast 

viss vapentjänst. 
Ovannämnda förteckningar - - - - - - - - och 

slutligen vid överlämnandet av de under c) och d) upptagna 

förteckningarna till desamma bifoga förslag till avdelning, yr

kesgren eller befattning, vartill de i desamma upptagna värn

pliktiga lämpligen böra överföras. 

§ 15. 

Sedan mottagningsrullan - - - - - - - - - -~

regementschefen, till vilka avdelningar, yrkesgrenar eller befatt-. 

ningar - - - - - - - - skola uttagas . 

O. O. 1405 den 11 oktober. Majoren vid kustartilleriet 

von Otter skall frän den 22 oktober tjänstgöra som stabschef 

i kommendantsstaben i Vaxholms fästning. 

O. O. 1422 den 15 oktober. Medgives, att i g. o. n :r 

360:11915 och 701/1915 utfärdade bestämmelser för beviljande 

av tjänstledighet å t flottans i land tjänstgörande personal jäm

väl skola gälla under tiden den l innevarande månad till den 

l januari 1918, m ed iakttagande a v föresklifterna i brevet den 

3 juni 1915 angående rätt för viss personal att vistas utomlands. 

O. O. 1457 den 20 oktober. Sedan genom beslut den 18 

innevarande månad föreskrivits, 
att allmäntjänst tilldelade värnpliktiga av 1916 års klass 

skola hemförlovas så snart lämpligen ske kan efter fullgjord 

fredstjänstgöring, med undantag av dem, som erfordras för 

förfångning av äldre årsklasser, tillhörande allmän tjänst, del11, 
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avgivet förslag i ämnet, har chefen för sjöförsvarsdepartemen
tet, med stöd av berörda honom lämnade bemyndigande, ut
sett kommendörkaptenen av l :a graden C. C. A. Fallenius, 
såsom ordförande, samt stationsingenjören vid mariningenjör
kåren C. A. Holmgren, torpedingenjören vid nämnda kår E. F. 
Elmquist och ledamoten av riksdagens andra kammare J. A. 
I ngvarsson att verkställa förenämnda arbete. 

juni 29. Sedan riksdagen beviljat ett anslag av 542,000 
kronor ti Il anordnande av en central beklädnadsverkstad för 
marinen m. m. har Kungl. Maj:t fastställt huvudritningar till 
ifrågavarande verkstad. 

juli 6. Kungl. Maj:t har förordnat alt värnpliktig, som 
under år 1917 eller 1918 tjänstgjort eller kommer att tjänst
göra för rikets försvar, skall under denna tjänstgöring, in- och 
utryckningsdagarna medräknade, erh ålla , utöver honom enligt 
gällande bestämmelser tillkommande kontanta förmåner, ett 
särskilt tillägg av fem kronor för lönetermin ävensom att detta 
tillägg må utgå under enahanda villkor, som gälla för krigslön . 

juli 13. Kungl. Maj:t har anbefallt statskontoret att för 
ersättande av utav marinförvaltningen förskottsvis bestridda 
utgifter för marinens krigsberedskap på rekvisition i mån av 
behov tillhandahålla marinförvaltningen ett belopp av 10,183, 
202 kronor 18 öre, att av statskontoret förskjutas och seder
mera ersättas av det utav riksdagen på extra stat för år 1918 
under femte huvudtiteln anvisade anslag till täckande av under 
år 1916 förskjutna kostnader för tryggande av rikets neutrali
tet i fråga om sjöförsvaret. 

Kungl. Maj: t har förordnat majoren vid fortifikationen 
Sven Erik Bjuggren att tillsvidare vara ledamot av mm·inför
valtningen och chef för ~imbetsverkets fortifikationsavdelning. 

Kungl. Maj :t har uppdragit åt majoren vid fortifikationen 
Sven Erik Bj~1ggren att tillsvidare, i stället för avlidne överste
löjtnanten Hj . E. Smitt, vara ledamot av 1914 års lmstbefäst
ningskommission. 

juli 31. På därom av chefen för marinstaben gjord fram
ställning har Kungl. Maj:t, jiimlikt § 28 värnpliktslagen, före" 

K. Br. 1917. 6 
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skrivit, att, för den händelse flottan förbliver mobiliserad, föl

jande värnplildiga skola kvarhållas i krigstjänstgöring, näm

ligen de marinen i allmän tjänst tilldelade vapenföra värnplik

tiga av årsklasserna 1915 y och 1916, vilka den l november 

1916 inryckt till fredstjänstgöring, till den 28 februari 1918 

samt marinen i sjötjänst tilldelade vapenföra och icke vapen

föra v~irnpliktiga av årsklassen 1916 till den 20 juni 1918. 

juli 31. Kungl. Maj:t har medgivit att till den, som under 

1916 års höst såsom korpral avgått från anställning vid sjö

manskåren eller kustartilleriet och icke överskridit 35 års ål

der, ävensom till korpral vid sjömanskåren eller kustartilleriet, 

vilkens anställning utgår innevarande års höst och vilken icke 

iir berättigad till fortfarande anställning vid sagda kår eller 

vid vederbörligt regemente, kår eller detachement av kustar

tilleriet samt icke heller uppnått 35 års ålder, må, om han 

innehar sådan yrkesskicklighet och är med avseende å tjänst

barhet i övrigt och uppförande så vitsordad, att hans kvarstå

ende eller återinträde i tjänst anses önskvärt, samt under för

utsättning, att han före elen l maj 1918 tager förlängel eller 

förnyad anställning vid sjömanskåren eller kustartilleriet för 

en tid av minst 2 år, utbetalas, utöver honom tillkommande 

lega, ett belopp av etthundra femtio kronor som rekapitula

tionspremie; att till nu n~imnd, ur sjömanskåren eller kustar

tilleriet avgången eller avgående korpral, som före elen l maj 

1918 tager anställning för kortare tid iin 2 år, dock minst till 

och med den 31 oktober 1919 må utgå rekapitulationspremie 

beräknad till sex kronor 25 öre för varje hel kalendermånad 

av elen tid, elen förnyade anställningen omfattar; att de kost

nader intill ett belopp av 40,000 kronor vid sjömanskåren och 

10 000 kronor vid kustartilleriet, vi lka av nu givna föreskrifter , 
föranledes, må under år 1917 utgå av behållningen å resp. 

rekryteringsfonder för sjömanskåren och kustartilleriet samt 

under år 1918 av det på extra stat för år 1918 upptagna för

slagsanslag av 50,000 kronor till rekapitulationspremier vid 

marinen; samt att åt nu nämnd korpral, som tager förlängel 

anställning för en tid av minst 2 år, räknat från och med den 

l november innevarande år, må i den mån tjänsten det med-
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giver, beredas 30 dagars tjänstledighet, varuneler samtliga en

ligt stat honom tillkommande avlöningsförmåner skola utgå 
oavkortade. 

Augusti 3. K ung l. Maj :t hm· medgivit, dels att för an

ordnande av föredrag till främjande av skeppsgossekårens re

krytering samt förhyrning för ändamålet av lokaler och sciopti

konapparat m. m. må användas ett belopp av högst femhundra 

kronor, dels ock att antagning av skeppsgossar må efter ena

handa grunder, som finnas stadgade i § 41 d) av reglemente 

för marinen, del I, under år 1917 verkställas av flottiljchefen 

för kustflottans III. flottilj eller enligt hans bestämmande av 

honom underlydande officer av kaptens grad å de platser, som 

uneler sjöexpeditionen besökas. 

Augusti 7. Efter framställning av marinförvaltningen har 

K ung l. Maj :t bemyndigat ämbetsverket ej mindre att för tiden 

från l juli 1917 till den l oktober 1918 av aktiebolaget Kol 

och Koks i Stockholm för en hyressumma av högst 7,700 kro

nor för år förhyra tomten n:r 41 inom Vårtahamnens område 

samt att mot ersättning av högst 2,196 kronor övertaga in

hägnaden och golvbeklädnaden å nämnda tomt än även att 

för tiden från elen l oktober 1918 av nyssnämnda bolag för en 

hyressumma av högst 10,401 kronor för år förhyra tomten 

n :r 42 inom V örlahamnens område. 

Augusti 10. Kungl. Maj:t har funnit gott förordna att 

beträffande de å Vinga, i Hälsingborg och å Bremön befint

liga internationella signalstationernas ställning vid mobilise

ring följande bestämmelser skola gälla. 

§ l. 

Från det order utgått om mobilisering av kustsignalvä

senclet, helt -eller delvis, vid krigstillfälle eller för upprätthål

lande av rikets neutralitet äro de internationella signalstatio

nerna å Vinga i Hälsingborg och å Bremön jämlikt nåd. bre

vet den 8 december 1916 i trafikhänseende underställda marin

stabschefen i högkvarteret (chefen för marinstaben). 
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§ 2. 

Med avseende å trafiken efter mobilisering vid frågavaran

de internationella signalstationer skola de föreskrifter fortfa

rande vara gällande, som för varje särskild station blivit fast

ställda, marinstabschefen i högkvarteret (chefen för marinsta

ben) likväl förbehållet attdäruti vidtaga dc tillfälliga ändringar 

eller inskränkningar, som han med hänsyn till rikets försvar 

eller säkerhet eller upprätthållande av dess neutralitet prövar 

erforderliga. Marinstabschefen i högkvarteret (chefen för ma

rinstaben) äger, där så befinnes Jåmpligt, utöva sin myndig

het över ovann~imnda stationer genom bevakningschef vid kust

signalväsendet, vilken i sådant fall till vederbörande station 

förmedlar av marinstabschefen (chefen för marinstaben) ut

färdade föreskrifter m. m. 

Marinstabschefen i högkvarteret (chefen för marinstaben) 

skall meddela telegrafstyrelsen i vad avser stationen å Vinga 

samt lotsstyrelsen i vad avser stationerna i Hälsingborg och 

å Bremön de bestämmelser, som sålunda må hava blivit av 

honom utfärdade, skolande sådana särskilda föreskrifter för 

trafiken efter mobilisering, som av chefen för marinstaben i 

fredstid utarbetas , redan i fredstid tillställas vederbörande sty

relse. 

§ 3. 

Lotsstyrelsen och telegrafstyrelsen skola i fredstid tillställa 

chefen för marinstaben de bcmanningsplaner, trafikreglemen

ten, instruktioner och övriga föreskrifter, som av dessa myn

digheter utfärdas för dem underställda signalstationer och vii

lm kunna vara av vikt för chefen för marinstaben att känna. 

Från det order utgått om i § l nämnd mobilisering äga 

omförmälda styrelse icke att beträffande ifrågavarande signal

stationer utfärda instruktioner eller föreskrifter, som berör[! 

deras trafik , utan skola framställningar i sådant avseende in

sändas till marinstabschefen i högkvarteret (chefen för marin

staben). 
Lotsstyrelsen och telegrafstyrelsen äga att till allmänhe

tens kännedom bringa de förändringar i avseende å trafiken 
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som i övrigt äro erforderliga för tjänsten ombord och i land, 

samt dem, som äro avseelda att i början av november månad 

förfångas av de den l i nämnda månad inryckande värnplik

tiga, tillhörande å rsklassen 1917; samt 

att vederbörande stationsbefälhavare i och för hereclaude 

av kasernutrymme m. m. skola äga att, oberoen.de av för värn

pliktiga gällande bestämmelser i fråga om tjänstledighet, i den 

mån tjänsten det m edgiver, bevilja dem underl ydande värn

pliktiga av årsklassen 1916, tilldelade marinen i allmän tjänst, 

tjänstledighet från krigstjänstgöring efter den 15 nästkomman

de december under återstoden vid ovan nämnd hemförlovnincr 
b 

samt tjänstledighet i första hand de värnpliktiga, som kunna 

åberopa ömmande skäl, komma i åtanke, 

har befallts, 

att vederbörande befälhavare till sjöss äga att med stations

befälhavare träffa överenskommelse om utbyte av ombord kom

menderade värnpliktiga, som anses böra komma i åtnjutande av 

dylik hemförlovning eller tjänstledighet; samt 

att värnpliktiga, som erhållit nyss nämnd tjänstledighet, 

skola vara skyldiga att oförtövat efter därom erhållen order 

ånyo inställa sig till tjänstgöring, varför uppgift om post- samt 

telegraf- eller t~lefonadress skall av dem avgivas . 

G. O. 1502 den 2 november. H. K. H. Kronprinsen skall 

från och med den 9 i denna månad tillsvidare tjänstgöra i 

marinstaben. 

G. O. 1503 den 16 november har befallt: 

att med ändring av g. o. n:r 1/1917 de »år 1917 inskrivna 

och med den tjänstgöringsskyldiga » värnpliktiga tilldelade ma

rinen i stationstjänst såsom skrivbiträde, .b) >> Övriga >>, skola 

inrycka den 10 januari 1918 i stället för den l februari 1918 

för att fullgöra dem enligt § 27 VL åliggande tjänstgöring med 

utryckningsdag efter avslutad fredstjänstgöling för vapenföra 

den 6 januari 1919 och för icke vapenföra den 8 september 
1918; samt · 

att värnpliktiga läkare av årsklassen 1914 y, vilka upp

fyllt de för fullgörande av andra tjänstgöringen fastställda 

G. O. 1917. 7 
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fordringarna, skola inrycka den 3 januari 1918 för att i enlig

het med bestämmelserna i g. o. n:r 6_30/1915 fullgöra dem ålig

gande andra tjänstgöring om 365 dagar med utryckningsdag 

den 4 januari 1919. 

O. O. 1620 den 27 november. Löjtnanten vid kustartille

riet Mäller skall under tiden den l december innevarande år 

till och med den 15 oktober 1918 för sin utbildning tjänstgöra 

vid positionsartilleriregementet 

O. O. 1621 den 27 november har fastställt efter följande 

tillägg och ändringar i Reglemente för utbildning av flottans 

manskap (skolreglemente): 
Bil. VI, sid. 28, 30 och 32. 
4. Båtexercis och båtmanöver. 

- - - - - - - - - undvikande av ombordläggning, 
att giva någon övning i att efter kortet kunna gå i allmän 

led i skärgård med ångslup (motorbåt) såväl under dager som 

under mörker. 
Samma bil. sid. 46. 
5. Avståndsmätares skötande. 
Utbildningen avser att bibringa: 
färdighet att snabbt och säkert mäta avstånd medelst i 

svenska flottan använda instrument samt att justera nämnda 

instrument i den mån detta kan tillkomma styrman ävensom 
övning i handhavande av ombord förekommande signal-, 

orderövcrförings-, telefon- m. fl. kommunikationsapparater. 
Bil. VIII sid. 2 och 6. 
Ordet »kajuta » inflikas efter ordet »gunrum » och ordet 

, kajutkök » efter ordet » officerskök ». 

O. O. 1624 den 28 november. Medgivande att ombud 

för Aktiebolaget Svenska Biografteatern må, för så vitt de äro 

svenska undersåtar, efter för varje gång gjord framställning 

till högste befälhavaren över kustflottan, besöka fartyg tillhö

rande kustflottan för tagande av filmer, vilket medgivande 

dock icke innebär tillstånd att besöka undervattensbåtar. 

O. O. 1641 den 30 november. Jämlikt bestämmelsen i 
kungörelsen den 25 februari 1916 angående tillsättandet av be-
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