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K. Br. 1!109. - XXV. 

Expeditionschefen i sjöförsvarsdepartementet E . .J. C. Plan
ting-Gyllenbåga erhåller tjänstledighet för beredande af 
vissa på clepfl.rtementets föredragning hörfl.nd e ärenden 
från och med elen lii november till årets slut och l'öronl
nas kanslirl'tclet grefve 'F. IV'rangel att ul1ller ti(len llppe 
hålla expeditionschefsämbetet. 
Beslutes rörande förvärfva.nlle af viss mark >t 'J'jnrkö i 
Blekinge län. 
Kostnader för till Karlskrona fästnings säkerhetspiket hö
rande torpedbåtars hiUlamle i stridsberedskap sb.ll bestri
das af anslaget till :flottans öfningar. 
Anvisas 900 kronor till en undervisningskurs för officentre 
i ryska språket. 
Sjökrigsskolans 5:e landklass får fördelas på två parallell
klasser i änmenn. fysik och kemi. 
Flyttningshjälp får utgå till marindirektören grefve J~ . Fl. 
A. Mörner, löjtnanten vid flottan N. Wijkmark sfl.mt löjt
nanten vid kustartilleriet E. E Rudberg 
Förre uppsyningsmannen vid Mälarehusens lifriLdclningssta
tion M. Österlund erhåller ett understöd fl.f 200 kronor 
smnt en hvfl.r fl.f förre roddarna F . .Jönsson och .T. Bengt~
son 100 kronor. 
Fullmakter för S. Rudberg och N. G:son Sjöberg fl.t1' vnra 
löjtnanter vid Ktmgl. :flottan. 
Resolution å lön för unel erlöjtnanterna vid Kungl. flottan 
K. S. T. Graaf och G. J. '!'. von der Burg. 
Förordnande för L. G. C. Risberg att tills vidare VA.m rn:t

riningenjör af l:a graden vid miiriningenjörki\.ren. 
D:o för E. F. Frick att vara mal'inläkare af 2:a g-rn.ll en vie! 
marinläkark åren. 
F'ullmRkter för A. S:jökvist, H. G. Öhngren, E, H \ •V. ·wei
bllll, S. H. Wulff, F. V. Richter och H. A. Brusewitz att 
vara löjtnanter vid kustartilleriet. 
Resolution i\. lön för underlöjtnfl.nterna Yicl kustartill eri et 
O. Lind!'m. K. S. H. H edstöm, R. O. Eggertsen, (+. s. 
Nordström, .J. L. A. Cyrus och S. G. E. Hultkra.ntz. 
Anvisas ett belopp af 3,762 kronor 25 öre till bcstrida.udl' 
af tryckningskostnader för reglemente för marinen, Je] JII. 
Beslutes rörande disposit.ion af vis~n lägenheter å 8kcpp~
l10lmen. 
Flyttningshjälp får utgä till löjtnanten vid kustartill eri et 
K. P. JIII. Holmström; löjtnanterna vicl Kungl. flottan .1. W. 
Osternum, E G. v\r. Axelson von Flchoultz, 'J'. Flvgan·, mn-
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K. Br. 1909. XXVT. 

rinintenclenten A. vV. Renström, sergeanterna C. A . .J. 
R.undqvist och J. Ottosson samt maskinisten H. E. Byluml. 
Lär:uen v id naviga tionsskolan i Malmö C. F . B ergman 
,;kall efter erhållet afskecl åtnjuta pension från allmitnna 
indragningsstaten af I ,500 kronor om år et. 
Anvi~as 230 ho110r 26 öre såsom bidrag till s jöumlel·offi 
c: ers:;;il]:;kapet i Rtockholm för Pn fest. för ntlälJcl ska n n
Ll erofficerare. 
Afgöres underdåniga besvär i fråga om r ese- och trakta
m entser sättning för ch efen för Vaxholms kustartillerirege
mente och en h onom biträdande officer under inspektion 
af Fårös uncls ku~tartill ericletachem ent. 

Afgöras cl:o cl:o i fråga om d:o cl:o uneler inspektionsresor 
för chefen för kustartill eriet och honom biträdande officer. 
Förordnas att kompanichef vid flottans båtsmanskompa
ni ska ll vid alln t jHnsteresor inom kompaniets stånd åt
njuta r esekostmLcl s- och traktamentsersättning efter samma 
klas fl som knpten , att tillämpas från och med år 1910. 
Gjord ansökning om arfvod e till musikinstruktören vi cl 
skeppsgossekåren i Marstrand lämnas utan bifall. 
Anvisas !50 kron or t ill r ep aration af ett vid unelervisnin 
gen i astronomisk n avigation erforderligt instrument. 
Löjtnan tcm vid kustartilleriet P . E. O. Beckman erhflller 
65 kronor för erlagd tem'linsafgift vid tekniska högskolan. 
Flyttningshjälp fitr utgå till kommendörkaptenerna A. Ek
,.;tröm och friherre A. A C:son Hermelin, löjtnanterna (+. 
E . R . Braunerhielm och C. A. Claus, -flaggunderofficeren 
A. E. Sämblacl samt unelerofficerarna K. Sandstr öm, E. 
Åbrink och R . Bergman samt underofficerskorpralen n :r 
56 Brandt. 
Först e vaktmästaren hos marinförvaltningen J. Johansson 
erh åller pension å 900 kronor. 
Aftidne ombudsmanen hos lotsstyrelsen C. E . Holms döttrar 
Ingegerd och Astrid erhålla ett unelerstöd af t illhopa 300 
kronor. 
Öppet bref på atsked för kaptenen i Kungl. flottans reserv 
C. F. Asker. 
D:o för löjtnanten v id kustartilleriet K. S. H. Hedstr öm 
m ed rätt att såsom lönlös i kustartilleriet kvars t å. 
Anvisas medel för h ållande af bevakningsbåtar i gång. 
Anvisas 1,000 kronor för att kunna b ereda besättningama 
:"t Stockholms r eh ytafd elnings :fartyg tillfälle till sim
h allsbaLl. 

Dec. 3. 
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K. Hr. 1909. - XXVII. 

Beslutes rörande tryckning af betänkand e och törslag l 'Ö

ra.ncle förflyttning af fi.ottans station i Stockholm. 
Utfärdas stat och a rb etsplan för s:jökarteverket för ar 
1910 m. m. 

Extn. lönetillägg fö r år 1909 H\r utga t ill vaktmiistal'Jle 
vid sjökarteverket och sjökrigsskolan. 
Elyttningshjälp får Lttgå till löjtnantern a U. G. V. L. Mo 
berger och G. D . \.V: son Lilliehöök. 
Besättningen å ä ngfartyget Kare fa 1· em ottaga ett af lJc 
fälh afvaren å norska galeasen »Tje rvc III» från L i,;tor 
:okiinkt penningebelopp af 20 kron or . 
Fullmakt för H . 'fhörn att vara mariuintendeHt af l:n, gra
den vid marinintendentiU'ldhen. 
D:o för Hj. Dahlgren att vara cl:o af 2:a d:o vicl cl: o . 
Resolution å lön för marinintendenten af l:a graden C. U. 
F. Ulff och marinintendenten E. G. Öhlen samt unelerlöjt
nanten vid kustartilleriet K. A. Söderman. 
Gjord framställning om anställande af en intendent vid 
Älfsborgs kustartilleridetachement för an leder ej åtgH.rcl. 
Beslutet rörande sättet för gocltgörelse nf bekläclnaclser
"ättning till · kustartillerikaelett i nummer. 
Värfningsförrättare erhåller uneler loppet af e tt ar, frlu 
och med elen l februari 1910, 30 kronor för hvarj e antagell 
1nan. 

Beslutes rörande tillfällig lokal åt sjökarteverket uneler 
påbyggnad och ändring af dess hus. 
En hos marinförvaltningen tjänstgörande officer får afresa 
till Tyskland för besiktning af brisansrör. 
Utfärdas stater för lotsverket för år 1!!10 m . HL 
Lotslöjtnanten H. B. F. Barnberg erhäller tjäJJ stludigh e1 
till och m ed elen 3 maj 1910 och förordnas reservlöjtnan
ten C. F. Halt'm till vikarie. 
Anvisas m edel för an ordn ande af utstriickt undervi:;u.iJJg 
vid navigationsskolan i Härnösand . 
Fastställes stater och arb etsplan för år 1910. 
Fastställes stater för kustartilleriet år l Dl O. 
Be,;lutes rörande ersiittning för af ,;tat:;kolltoret fön;kjutmt 
kostnade1· fö r r evision af gällande skepJ)SmätningsJ'örl'att
ningar . 
Ytterligare tva rikstelefonapparater far an:;lmffas för ma
rinföl·valtningen. 
Beslutes rörande tryckning af ny uppl aga af >uppgifter 
rörande marinens refflacle a rtilleripjäser .» 
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K. Br. 1~!08. - XXVIU. 

Auvi::ms till kostnader för svärdsmedaljer m. m. 7!);3 kro
nor 63 öre. 
Afskedade korpraleJl vid Karbkrona kw,;tartilleriregem eute 
H. V. Pers~on Bymm1 erhåller författningsenl ig pensiou. 
Anvisas 15 kronor ti ll tre personer för deltagande i 6ldcl
ningsförsök vid en t:vsk ångar es strandning vid Gottska 
,;an dön. 
Afslås en at Jlavigatiousskoleläraren .F. A . .Pettersson g.iorcl 
ansökan om tillstånd att mottaga en gåfva . 
.För anställ and e af extra biträden i räkensl,apskontoreu vid 
fiottans stationer unde1· år 1910 anvis as : för Stockholms 
station högst 7,200 la·onor och för Karlskrona station högs t 

9,120 .kronor. 
Anvi:;as J 2,500 kronor för en anläggning för b landning af 
maskinolja >t !·lottans varf i Karlskrona. 
Beslutes rörande anordnande å Vaxholms ku:;tartillerire
gementes s jukhus af sjuklokaler för Vaxl1olms grenadjär

regemente. 
Anvisas 200 kronor sltsom ersi1ttn ing t ill kommendören :P. 

J. Dahlgren för utarbetande af förslag till förändring an
giiende marin ens personal på r eservstat. 
Flyttningshjälp får utga till löjtnanten v id Kungl. tlottan 

G. A. ·w ester. 
Ett till undervatten:,;baten H valens be:;ättning skänkt peu
ningeuelopp af 2,000 kronor får ej emottagas. 
Anvisas 600 kronor såsom belöning till nyssn~lmnda be
~ättning för tjänstgöring uneler Hvaleu::; h emfärd ,;amt den

nes profturer. 
Anvisas mode! till bestridande af vikariatsersättning vid 

~keppsgossuskolan i Kadshona. 
Ansökningar fr ån åtskilliga und eroffice rare i fråga om sjö
atlöning, föraul eda ieke till n itgon åtg~ird. 
FLlllmakter för ,J. Grön berg, s. J. 'l'oreliu:>, o. F. o. vVarl'

vi n ge, U. A :~ on B lix, K. G. P. Dyrssen och G. A. Asplund 
a tt vara löj t nanter Yid Knngl. fiottan . 
. Resolution a lön för O. O. Hafström, frihene J<'. E. H . 

Wrede och 'L'. Da rin. 
b'ullmakt-e 1· för .J. L. Liudtlv i:;t, A. C. 1:' . .M.odig oeh R. l'. 
T. ;.i >lsman a,tt vara mtuinintenden tcr af l:a graden i 

flottan. 
Vice auclitörertw .J. l\1. Falck och 8 .J. K. Lillie~köld er

hålla löjtnants värdighet . 
J'ullmakt för l :. J. A. Kjellberg aLt vantförste marinläkare 

vid mariuHlkarkaren. 

Dec. 31. 
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K. Br. 1909. - XXIX. 

.Förordnande för O. T. Hult att upprätthålla en marinlä
kartjänst af l:a graden. 
Kaptenen O. W . Brogren entledigas från att vara posi
tionsbefälhafvare å F årösund och förordnas kaptenen L. 
T. Hasselgren att upp eh ålla nämnda befattning. 
.Flyttningshjälp får utgå till marindirektören A. M. A. von 
Eckennann och marinintendenten A . .F. .Fogelberg. 
Föreståndaren och chefen för nautisk-m eteorologiska byrån 
O. G. Finem an erhåller löneförhöjning från och med ill' 

1910 m ed 500 kronor. 
.F. båtsmannen P. A. Björck Enqvist förklaras berättigad 
till pension i l :a klassen med 100 kronor om aret hån 
och m ed mars m ånad 1909. 
Atskilliga underofficerskorpralers anhållan om dyrortstill
lägg föranleder icke till någon åtgärd. 
En af kaptenen frih erre F. E. von Otter gjord ansök au att. 
i ställ et för inkvartering fa uppbära dagtraktamente under 
kommendering till skjutskola föranleder ej ~ttg~ird. 

Anvisas tillhopa 4.045 kronor fr ån invalidhusfonden till af
skedade personer, som tillhört flottlus militära kårer. 



"Cttlrag ur J{ungl. bref m. m. från J{nngl. Sjöf'örsvars

clepartementet under år 1910. 

J an. 14. Meddelas tillstånd för kaptenen i kungl. flottan E. A. Bern-
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ström att från 'och med den l 9 januari 1910 kvarstå i 

kungl. flottans r eserv. 
~Ieddelas tillståml för S. J chan sson att under vissa villko1· 

kor vinna inträde såsom elev i styrmansklassen vid navi

gationsskolan i Göteborg. 
Resolution å entledigande för C. D. L. IV. vV:son J\Iunthe 

från befattningen såsom chef för marinförvaltningens for

tifikationsdepartement. 
Förordnande för öfverstelöjtnanten vid fortifikationen E. 
S. von Krusenstierna att vara chef för nämnda departe-

ment. 
Resolution å afskecl för marinläkaren af :2:a graden .J. E. 
Arfwedson. · 
Fullmakt för bcmiilde Arfwedson att vara marlnläkare af 

2:a graden v id marinläkad;:åren i Hottans reserv. 

Resolution å afsked för mari.nläkaren af 2:a graden O. A. 

Karlen oeh reservlöjtnanten i flo ttrm C. F. Sohlgren. 

Fastställa:; ritningar till mes s byggnad för manskap å Kung~

holms fort. 
Anvisas 3,200 kronor till afhj älpancle af stormskador inom 

Vaxholms- och Oscar-Fredriksborgs fästning. 

Chefen för sjökarteverket erhåller till stånd att företaga in

spektionsresor. 
Anvisas 943 kronor 19 öre för ver],ställd utredning röran

de anordnande af försvar åt sjösidan af t r akten omkring 

Ångermanlands mynning. 
Anvisas 5,000 kronor för anordnande af för ehisningar och 

idrottsöfningar för flottans och lmstartllleri ets manskap. 

Anvi:;as 1,650 kronor till inlösen af 3,000 exemplar af >Re

krytunclervisning för flottan ». 
~Iarinlitteraturföreningen erhåller ett understä Ll för ,'n· 191(} 

af 800 kronor. 
~Iarinstabens bibliotekarie erh åller såsom. gratifikation fö1· 

år 1~)09 ett belopp af 300 kronor. 
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K. Br. 1910. II. 

Förordnas att Bot01·ps lotsplats skall indragas. med ut
gången af februari 1910. 

Resolution angående befrielse för Kungl. svenska segel
sällskapets fartyg från afgifter i svenska hanmar m. m. 

Flyttningshjälp får utgå till löjtnanterna Å. Kaijser, E. F. 
Leijström, C. O. Dahlbeck, grefve G. G. G. vVachtmeister, 
unelerofficeren af 2:a graden A. Pettersson samt sergean
ten G. Hosqvist. 

Flaggmaskinisten A. F. Svensson får, efter erhållet afskecl, 
komma i åtnjutande af pension från allmänna indragnings
staten till belopp af 1,094 kronor 40 öre. 

Beslutes rörande viss ersättning till staelsfiskalen L. Sten
dahl. 
1:e Vaktmästaren hos marinförvaltningen C. J. Pettersson 
erhåller 75 kronor såsom ersättning för öfverticlsarbete. 
Verkmästareänkan L. A. Alm erhåller ett unelerstöd af 
100 kronor. 
Förre l:a klass sjömannen C. A. Eriksson Kruse erhåller 
en gratifikation af 150 kronor för i tjlinsten ådragen kropps
skada. 
Föne maskinisten å lotsångaren Vega F. G. D. Thelander 
erhåller för innevarande år ett unlilerstöd af 800 kronor. 
Fullmakt för S. A. SanlZelius att vara mariningenjör af 2. 
graden vid mariningenjörkåren. 
Förordnande för A. F. V. Stålberger att tills vidare vara 
d:o d:o vid cl :o. 
Fullmakt för B. 'r. Zetterström att vara mariningenjör af 
2:a graden i flottans reserv. 
Kaptenen vi d kustartilleriet E. N ordlund erhåller af:; ked 
med rfitt att såsom lönlös uneler två år i kustartilleriet 
kvarstå. 
Fullmakt för A. H. Kock att vara kapten vid kustar
tilleriet. 
D:o för J. H. \V. Norlin att vara löjtnant vid cl:o . 
Hesolution å lön för kaptenen vid kustartill eriet E. Liwl
berg. 

Tillstfmil för kommendörkaptenen A. B . Juel att företaga 
en utländsk resa för öfvervarande af :;kjutförsök mecl bri
sansladdningar m. m. 
Beordrande af chefp,n för marinförvaltningens intendent
afdelning att afresa till Englaud i och för upphandling 
af kol. 
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K. Br. 1910. - III. 

:E'örorclnancle för K. H. A. P:n Hosensvärd att uppehålla 
chefskapet för marinförvaltningens torpedafdelning undet· 
ordinarie ch efens kommendering att vara chef för Karls
krona andra rekrytafdelning. 
Kaptenen vicl Kungl. flottan C. E. Holmberg erhåller en 
gratifikation af 300 kronor för biträde inom s jöförsvarsde
partementet vid beredande af vissa ärenden rörande reg
leringen af utgifterna under riksstatens femte hufvucltitel 
för år 1911 . 
Beslutes rörande unelerhåll af kappor och pälsmössor vid 
kustarlilleriet samt ifrågasatt anskaffning af dylika plagg: 
111. n1. 

Anvisas högst 1,500 kronor för inlösen för kronans räk-· 
ning af föremål, upptagna från i Kalmarsund uneler iilclre' 
ticler sj unkna krigsskepp. 
Anvisas ytterligare 1,500 kronor för iståndsättande af äldre 
skadade handlingar i flottans arkiv. 
Anvisas 779 kronor 37 öre för vissa vattenhöjclmätningar. 
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanterna J . O. Ullen och 
R L . Götherström. 
Anvisas 100 kronor till en lwar af lotsänkorna M. Pet
tersson och C. Bengtsson. 
Anvisas tillhopa 760 kronor till åtskilliga vicllifrädclnings
stationer anställda personer. 
Fullmakt för F. O. Almgren att vara underlöjtnant vid 
Kungl. flottan. 
Resolution på afsked för L. :NI. Nlöller från anställning så
som marinläkare af 2:a graden vid marinläkarkåren. 
Fullmakt för cl:o att vara marinläkare af d:o cl:o vid d:o 
i flottans reserv. 
Förordnande för C. A. Bergman att tillsvidare under in
nevarande år vara magasinskontrollant vid flottans station 
i Karlskrona. 
Heservunclerlöjtnanten i flottan K . A. R Erfass får uneler 
år 1910 fullgöra honom först uneler år 1913 åliggande re
petitionsöfning. 
Resolution på afskecl för C . .J. F. M. Lilliehöök att vara 
lärare i skeppsbyggnadskonst och maskinlärare vid sjö
krigshögskolan. 
Bifalles gjord framställning om ökaclt utrymme för bevä
ringsbefälhafvarens vid Stockholms stations expedition. 
Anvisas högst 800 kronor för elektrisk belysning och mål
ning i det s. k. cisternskjulet i Karlskrona. 
Anvisas högst 3,000 kronor till försök med bajonetter till 
flottans och kustartilleriets karbiner. 
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K. Br. 1910. - Il~ . 

Am·isas 900 kronor till inredningsarbeten ä pansarkryssa
ren F ylgia för maskinpersonalen. 
Beslutes rörande vissa ändringar förordningen angåend E' 
lotsverket. 
Beslutes att, därest unelerlöjtnanten C. A. Hjulhammar 
k.ommenderas att deltaga i årets sjömätningsarbeten, han 
själf skall bestrida ntgifterna för r esor till och från berör· 
da sjömätningar samt för upp ehåll ombord efter verklign 
kostnaden. 
Flaggmaskinisten G. A. Stenman erhlcller särskild ers ätt
ning med 25 kronor i månaden för öfvervakancle af slut~ 
liga iordningss tällandet af maskineriet å 3. klass pansar~ 
b åten Hildur. 
F. d. daglönaren P . G. Gustaf:oson Palm erhåller en till 
100 kronor förhöjd pension. 
Beslutes rörande ändrade bestämmelser i fråga om vice 
auditörens vid marinen anställning och tjänsterang. 
Utfärdas nådig kungörelse angåend e ändrad ly delse af § 
15 i nådiga instruktionen för marinförvaltningen den 20 
november 1908. 
Meddelas tillstånd för kamreraren i marinförvaltningen E. 
J. F . vVollgast att efter uppnådd p ensionsålder få tills vi~ 
dare intill d en l februari 1911 kvarstå i tjänst. 
Kaptenen grefve C. A . Posse och underofficeren A. H . 
Sundberg få jämte torpedingenjören J. A. :r~. Arsenius af. 
resa till Fiume för besiktning och inskjutning af därstH
des beställda torpeder. 
Anvisas ett h elopp af högst 2,000 kronor till ordnande af 
flottans stations i Karlskrona arkiv m. m . 
Beslutes om ändring från och med elen 1 oktober 1910 af 
fastställd inkvarteringsplan för befälsbyggnaden n:r 2 i 
Vaxholms stad. 
Bifalles g jord framställning om ökning af jagaren Munins 
bestyckning med två 6,5 mm. automatiska kul sprutor. 
Kaptenmi N. O. J . L . \Vallenius får beordras afresa till 
'l'yskland och England för att idka studier af elektromili
tära apparater. 
F . el. lotskaptenen C. H. Ramsten erhåller ersättning med 
469 kronor 87 öre för mistad inkomst till fö ljd af offent
ligt. uppdrag. 
Förre skeppsgossen T . S. C. Sanelström erhåller pension 
till följd af i tjänsten ådragen kroppsskada. 
Expeditionsch efen sjöförsvars departementet E. J . C. 
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K, Br. 1910. - V. 

Planting-Gyllenbaga erhåller tjänstledighet under tiden 1:1. 
-28 februari 1910 och fö rordnas k anslirådet grefve :E'. 

I Vr angel till v ikarie. 
Fullmakt för L vVollin att vara k apten vid kustartilleriet. 
Resolution å lön för kaptenen vid ku~tartill eriet N. G. H. 
vVennerström. 
:Majoren vid ku startilleriet N . V. Bille erhåll er fl.yttnings

hjälp m ed 331 kronor 75 öre. 
I~öjtnanten vid kungl. fiottan E. vV. Sundblad erhåller er· 
sättning med 120 kronor för erlagda terminsafgifter virl 

teknisl> a högskolan . 
Bifalles gjord framställning angående aflöning i l:a löne
grad E.n till vissa ekon omimän vid Karlskrona station. 
F laggunderofficeren :M:. L. Nord _och underoffi cer;m C. O. 
Öhrström erhålla s'irskild ersättmng, Nord med 2o kronor 
och Öhrström m ed 50 kronor fö r månad för öfvervakancle 
af nybyggnadsarb eten å jagare och t orpeclbåtar. 
:Mec1L1elas tillstånd för sjökadet ten Båge att genom.g>L 4:e 
sjöklassen oaktadt b an icke genontgått 3:e sjöklassen. 
~fedclelas tillstånd fö r vissa för sjukelom afpolletteracle 
kaeletter att instundand e sommar aflägga kom.pletterings

exanlen m m. 
Vaktmilstaren vi d fiottans varf i Stockholm J. G. Lund
berg och L d. daglönaren vid varfvet n:r 4 J. G. \~T ester
gren erhålla hvardera silfvermeclalj af S:e storleken »för 

nit och r edlighet i rikets t jänst». 
Beslutes röramle ersättning till bataljon :oläkaren K . Da
nelius för bestridande af sj ukv,trd af viss per sonal vid 

flottans station i Karlskrona. 
Marininunderintendenten A. A. Uollberg tillägges marin
unelerintendents lön ; och förklaras marinunderintendenten 
C. E. K. Zetterberg ber;lttigad att åtnjuta dagafiöning. 
Anvisas 215 kronor till förhyrande af mässlokaler för t iden 
1 mars-30 april och l oktober-31 december 1910 för un
deroffi cerare och und erofficerskorpraler vid sk eppsgosse

kåren i :\I ars tra ncl. 
Kaptenen vid kungl. flottan N. E. F. Selander erhåller en 
gratifikation af 600 kronor för arbete m ed vissa instruk

tioner. 
Löjinanten vid kustartilleriet P. E. O. Beckman erhåller 
ersättning med 55 kronor för erlagda t erminsafgifter vid 

tekniska högskolan. 
Läraren vid skeppsgosseskolan i Marstrand N. A. Magnus-
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K. Br. 1910. - VI. 

son erhåller ett understöd af 200 kronor för genomgående 
af vissa lärokurser. 

Meddelas tillstånd för J. O. Björne att vinna inträde såsom 
elev vid styrmansklassen vid navigationsskolan i Göteborg. 
Expeditionschefen i sjöförsvarsdepartementet E. J. C. 
Planting-Gyllenbåga erhåller tjänstledighet under tiden l 

-5 mars 1910 och förordnas kanslirådet grefve :F. ·wran
gel till vikarie. 

Kaptenen i kungl. flottan C. A. H. Virgin får från och med 
den 9 mars 1910 kvarstå i flottan s reserv. 

Marinläkaren C. J olmston e förklaras berättigad a tt fr. o. m. 
år 1910 åtnjuta andra lönetillägget med 500 kronor. 
J_.otslöjtnanten H. B. :F. Bamberg erhåller för sjukdom för
lä11gd tjänstledighet till och med utgångei1 af september 
1910 och förordnas reservfyrmästaren C. F. Halen till 
vikarie. 

Rikstelefon får anskaffas till marinförvaltningens sessions
runl. 

Ny lärobok i sjökrigshistoria för sjökrigsskolan får ut
arbetas. 

Kaptenen vid kungl. flottan H. O. EUiot erhåller 20 kro
IJor 86 öre, kostnad för en del af Elliot uneler vistelse i 
Ryssla11d företagna resor till militäretablissement och 
verkstäder. 

Ingenjören vV. J oh ansson erhåller en gratifikation af 100 
kronor för till vissa maskinistunderofficerare meddelad 
unelervi sning i skötsel af eldledningsmaterieL 
Unelerstöd tilldelas nio änkor efter vidlotsverket ansUllida 
personer med tillhopa l ,200 kronor. 
Marinöfverdirektören skall förordna mariningenjörer till 
det antal, som för ~lndamålet kan afses, att vara examens
förrättare vid förestående examina inom maskinistafdel
ningen vid navigationsskolorna i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Härnösand. 

Fullmakt för E . Olsen att vara löjtnant vid kungl. flottan . 
Löjtnanten i kungl. flottan c_, F. G:son Lagercrantz skall 
från och med den 16 mars 1910 kvarstå i flottans reserv. 
Resolution p å afskecl för re servund erlöjtnanten i flottan J . 
K . Bergström. 

En mariningenJör får beordras afresa till Stettin för att 
öfvervara profning af turbinhusen å jagaren Hugin. 
Anvi sas högst 2,960 kronor till afhjälpande af stormska
dor å bryggan vid Enenabbsbatteriet i Karlskrona. 
Anvisas högst 1,600 kronor för tryckning af nya upplagor 
af •artilleriexercisreglemente» och >Skjutregle1· för flottan> . 
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K. Br. 1910. - VII. 

Kungl. svenska segelsällskapet erhåller befriel~e frå1~ e~·
sättnino· för begagnande af torpedkryssaren PsrlanJer sa
som chefsfartyg för sällskapets internationella regatta 

under tiden 1-5 augusti 1908. 
Anvisas högst 800 kronor till badstu· och sim~ad för be
sättningarna å Karlskrona andra rekrytafdelnm~s fart~g. 
:Flyttningshjälp får utgå med 26 kronor 75 öre till marm

intendenten V. C. J. Garlson. 
Marinläkaren A. Gemmel erhåller ersättning med 38 kro
nor för utgifter för läkarevårdens uppehållande under se-

mester. . 
Underofficer en af 2:a graden, maskiniststaten, G. E. Lr.~d
ström. erhåller ersättning för sjukvård med 56 kr. 48. ore. 
Till kanonbåten Svensksunds besättning skänkta pemunge
belopp, tillhopa 40 kronor, få emott.agas och utdelas. 
Resolution å lön för kaptenen v1d kungl. flottan H. O. 

Elliot. 
Bifalles gj'ord framställning om lönefyllnad för kapten en 

vid kungl. flottan S. B. Sundin. . . .. 
:Fullmakt för I. A. Engström att vara marmdn·ektor af l:a 

graden vid mariningenjörkåren. . . 
D:o för S. Pauli att vara d:o af 2:a graden vrd d.o. 
D:o för L. G. C. Risberg att vara mariningenjör af l :a 

graden vid d:o. . ,. . 
D . f" · A ·'<' V Stålberger att vara d:o af 2:a d. o 'Id d. o. 

.O OI • J:. • y 
Resolution å lön för mariningenjören af l:a graden P. v . 
Peterson. . 
F .. 1 de fo"r· A "1: A von Eckerman att tills vidare oro re nan . ~· . . 
vara marindirektör af l:a graden. 
D:o för I. J. Falkman att tills vidare ~ara d:o af 2:a d:o. 
Resolution å lön för mariningenjören af l:a graden A. vV . 
Lindgren. 
Förordnande för C. T. Herlin att vara mariningenjör af 

1:a graden, 
Fullmakt för C. E . Richson att vara marindirektör af 2:a 

graden i flottan. . . 
Förordnande för s. P auli att från och med den l oUober 
1910 tillsvidare vara marinöfverdirektörsassistent. . 
D:o för K. E. Rundgren att från och med den l a~r~~ 1910 
till och med utgången af september 1910 vara mannofver-

clirektörsassistent. . 
Kaptenen A. G. af Klercker får från och med den 16 ap~:rl 
1910 återintritda i tjänst på stat VId kungl. flottan med lon 

såsom kapten af 2:a klassen. 
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K. Br. 1910. - VIII. 

Förordnande för H. B. Hultgren att vara marinULkare af 
2:a graden. 

R esolution på afskecl för reservunderlöjtnanten i flottan O. 
A. Borg. 

Bifalles gjord framRtällning om utlämnande till franska 

legationen af en del beklädnadspersecllar från flottans 
förrad. 

Direkt telefonledning får utföras till cl1efens för ingenjör
departementet i Karlskrona tjänsterum. 

Bifalles gjord framställning om fördelning af sjökrigssko
lans 4:e och 5:e klasser på parallelklasser. 

Högre pension får utgå till f. daglönaren F. J . A. Olaus
son. 

Bifalles gjorda framställningar om förhyrande af fmgslu
par eller nwtorbåtar för öfningarna vid kustartilleriet år 
1910. 

Konteramiralen i flottan s reserv F. V. Lennman far efter 
fylld a 70 år kvarstå i nämnda reserv. 

Kaptenen vid kungl. flottan H. vVernsteclt erhåller afsked 
med rätt att såsom. lönlös i flottan kvarstå. 

.i\Iarinläkaren af l: a graden J. C. J olmstone tilldelas vär
dighet lika med kommendörkapten af 2:a graden. 
Marinläkarstipendiaterna A. H. Backman och K. L E . \Vild
ner tilldelas löjtnants värdighet. 

Elektroingenjören C. V. Christoffersson får ställas till ma

rinförvaltningens förfogande i och för besiktning af pågå

ende installation af eldledningsanordningar å pansarbåten 
Dristigheten och pansarkryssaren Fylgia. 

Beslute,; rörande utgallring af vissa verifikationer t ill 
offentliga räkenskaper. 

Beslutes rörande ändring i bestämmelserna angående an

tagning och utbildning af kaelettaspiranter vid kustartil 
leriet. 

Anvisas 830 kronor 25 öre till inlösen af 2,000 exemplar 
af »Skjutinstruktion för flottan och kustartilleriet, hand
vapen >> . 

Anvisas 600 kronor till inköp af 600 exemplar af beskrif. 
ningar öfver torpedmateriel utarbetade af torpedingenjören 
G. Lindmark 

Bifalles gjord framställning angående förhyrand e af ma

skinister och eldare för Vaxholms kustartilleriregemente. 

Anvisas 1,950 kronor till fortsatt förhyrande af lokaler för 
underbefälsskolan i Karlskrona. 
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K. Br. 1910. - IX. 

Bifalles gjord framställning om utbetalande af oafkortaclt 
traktan'lente till deltagare i kurs vicl kustsignalväsendet. 

Anvisas 247 kronor 71 öre såsom unelerstöd till sjöoffi
cerssällskapet i Stockholm för utgifter i anledning af h ållna 
föredrag. 
Beslutes rörande särskild ersättning för utförande af vissa 
arbeten för sjökarteverkets räkning. 
För bestridel ko stnad för m åltid till hemvändande bevä
r ingsmän erhåller kungl. maj:ts befallningshafvancle i Kop
parbergs län ersättning mecl 46 kronor 31 öre. 
Plaggstyrmannen T. vV. Holmqvist får kvarstå i tjänst till 
och med utgången af nästkommande september månad. 
'rill underofficerskorpral öfver stat vicl kustartilleriet får 
antagas en f. el. hornbläsarkorpraL 
'l'ill underofficerskorpral får antagas· f. el. underofficers

korpralen vid 5:e matroskompaniet n:r 89 C. H. Larsson 
ntan hinder däraf att han öfverskridit 35 års ålder. 
Flaggunderofficeren vid kungl. flottan, maskinafclelningen, 
A. A. Holmqvist erhåller gulclmeclalj af femte storleken 
>För nit och redlighet i rikets tjänst >. 
Förre underofficerskorpralen E . P. Linelström erhåller 100 
kronor såsom understöd för sjukvård. 
Komministern i Värmdö församling K. P . S. Heclluncl för

ordnas att tills vidare vara regementspastor vid kustar
tilleriet n<ed tjänstgöring vicl Vaxholms kustartillerirege
mente. 
l(ommendörkaptenen af 2:a graden K. H . A. P:n Rosen
svärd föro rdnas att från och mecl elen 29 april 1910 tills 

-vicl.m·e under kommendörkaptenen J. E. Ekelunds kom

mendering såsom af delningschef för torpedskoleafdelnin
gen uppehålla chefskapet för marinförvaltningens torped
afdelning. 
Pörorclnas kommendörkaptenen J. A . Ilelin att från och 

med elen 28 .april 1910 tills vidare uneler kommendör N. E. 
Anckers sjökommendering uppehålla chefskapet för ma
rinförvaltningens minafclelning. 
Miningenjören I. Hök och löjtnanten E. Rudberg få be
ordras a.tt k ontrollera tillverkningen af utomlanels beställ
da kablar. 
Reservunderlöjtnanten E. H . An·edson erhåller uppsko f till 
nästkommande år med fullgörande af honom uneler inne
varande år åliggande repetitionsöfning. 
Anvisas tillhopa 3,750 kronor för utarbetande, tryckning 
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K. Br. HllO. - X . 

och bindning af >Undervisning för manskapet vid flottan , 

Torped m. m. • 
Anvisas 5,200 kronor för utförande af vissa ändringsar

beten å verkstadsfartyget Blenda i och för dess använd

ning såsom moderfartyg för undervattensbåtar. 

Afsked med pension för kommendören i flottan, kommen

dörkaptenen af l :a graden vid kungl. flottan \V. E. El ers. 

Fullmakt för G. H. Lidbeck att vara kommendörkapten af 

1:a graden vid kungl. flottan. 
D:o för C. G. Norselius att vara d:o af 2:a graden vid d:o. 

Resolution å lön för friherre A. 'r. C. Gyllenkrook, grefve 

K. A. Posse och A. G. af Klercker. 
Beslutes rörande kostnaden för beklädnadens underhan 

vid Karlskrona kustartilleriregente. 
Anvisas 5,000 till fortsatt stenrensning i Flintrännan. 

Beslutes rörande en officers vid armen ställan de till för 

fogande af chefen för sjökarteverket. 
Utfärdas nådig kungörelse angående ändrad lydelse af § 
78 i förnyade nådiga reglementet för flottans pensions

kassa den 17 november 1899. 
Anvisas 200 kronor till gratifikation åt underofilceren af 

2:a graden C. A. C. Falck för konstruktion af transpor

törer. 
Förre kronabagaren H. J ens en erhåller guldmedalj af 5:te 

storleken »För nit och redlighet i rikets tjänst>. 

Turistångaren »Mantua» erhåller befrielse från partiell om

mätning uneler besök innevarande års sommar i svenska 

hamnar. 
Beslutes rörande kostnaden för beklädnad för underoffi

cerskorpraler vicl Vaxholms kustartilleriregemente. 

Afgöras nnderdåniga besvär i fråga om befrielse från fyr

och båkafgifter för engelska ångfartyget Kirriemoor. 

Tre f. d. roddare viii. Sandhammarens lifräddningsstation 

erhålla hvardera ett understöd af 100 kronor. 

Öfverlotsänkan S. Råberg och lotsänkan K. C. Hellberg er

hålla hvardera ett understöd af 100 kronor. 
::\'leddelas tillstånd för tyska marinen tillhörande fartyget 

»Zieten• att den 26 och 27 april besöka Göteborgs krigs

hamn. 
Kaptenen vid kungl. flottan B. Frithiofsson Holmgren er

håller sökt entledigande från lärarebefattningen i sjökrigs

konst vid sjökrigsskolan från och med utgången af näst

kommande september månac1. 
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Löjtnanten vid kungl. flottan A. Strindberg erhåller sökt 

afsked med rätt att såsom lönlös i flottan kvarstå. 

Fullmakt för B. B. A. Knafve att vara löjtnant vid kungl. 
flottan. 

Löjtnanten B. Carlson får från och med den 2 instundan
de maj inträda i kungl. flottans reserv. 

Nederländska pansarfarty get >Heermskerk> får instundan

de maj besöka Stockholms krigshamn. 

Beslutes rörande ersättning till stabsauditör vid kust
eskadern. 

En mariningenjör får beordras afresa till Frankrike för 

inhämtande af upplysningar beträffande vissa nybyggda 
fartyg. 
En del sjukvårdsmateriel får mot vissa villkor utlämnas 

till geologkongressens exekutivkommitts uneler en färd till 
Spetsbergen innevarande år. 

Anvisas 300 kronor till tryckning af ytterligare 200 exem
plar af mobiliseringsinstruktion för marinen. 

Anvisas 1,125 kronor till inlösande af 500 exemplar af 2:a 

delen af den af kaptenen G. af K!ercker och elektroingen

jören E. Granvall utarbetade läroboken i elektricitetslära, 

afsed el för undervisning i flottans underbefälsskolor. 

P lyttningshjälp med i:l5 kronor 8 öre får utgå till löjnan
ten H. A. Brusewit<:. 

Kadetten n:r 22 Hamilton får, därest han vid komplette

ringsexamen i engelska språket instundande höst varder 

godkänd , uppflyttas i sjökrigsskolans femte lanrlklass. 

Beslutes rörande åtgärder för förvaring af hemliga hand
lingar. 
Meddelas tillstånd för vissa tyska marinen tillhörande far

tyg att innevarande års sommar besöka Göteborgs krigs
hamn. 
Kanslirådet m. m . grefve F. IVrangel erhåller sökt tjänst

ledighet under tiden 3 maj-4 j Lmi mnevarande år. 

Beslutes rörande vakthållning å kasernfartyget Norrkö
köping under innevarande år~ sommar. 

Anvisas tillhopa 559 kronor 20 öre till åtskilliga personer 

för fiskredskap, som under år 1009 skadats af flottans tor
pedbatar. 

Anvisas högst 1,650 kronor till tryckning af beskrifningar 

öfver vissa kustartillerimaterielen tillhörande kanontyper. 

Beslutes rörande en af båtsmansänkan A. K. Utterby 

gjonl ansökan att uppbära en hennes aflidne man t iller
känd nådegåfv a. 
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Beslutes att i fullmakt, konstitutorial eller förordnande, 
som hädanefter utfärdas å beställning vid marinen, lots
styrelsen eller lotsverket och hvarå rätt till pension från 
flottans pensionskassa kan grundas, att vederbörande tjänst
innehafvare skall vara skyldig underkasta sig de förändra
de pensionsbestämm.elser, som en omorganisation af re
spektive sjöförsvaret, lotsstyrelsen eller lotsverket kan göra 
erforderliga eller hvilka eljest kunna varda i laga ordning 

fastställda. 

Ansökningar om tillfällig löneförbättring för marininten
denter af 2:a graden och marinunderintendenter föranleda 
icke till n ågon kungl. Maj :ts åtgärd. 

Beslutes rörande utredning i fråga om anordnande af för
bättrad skjutbana vid Oscar-Fredriksborg. 

Anvisas 3,000 kronor för förvärfvande af nytt:janderrätt till 
en patenterad metod att impregnera grofva väfnacler. 

Löjtnanten vid kungl. flottan B. I. Zander erhåller flytt
ningshjälp med 150 kronor. 
Maskinisten vid kustartilleriet A. K. E. Fredrikson erhål
ler d:o med 110 kronor. 
Sergeanten L. E. Christell erhåller d:o med 110 kronor. 
Flaggmaskinisten C. J. Andersson erhåller särskild ersätt
ning med 25 kronor i månaden under l>on1.mendering så
som biträde åt kontrollanten vid nybyggnad af jagaren 

l'vlunin. 
Beslutes rörande utredning i fråga om förläggande af ett 
fyrskepp vid Ölands södra udde. 
Meddelas tillstand för danska flottans kanonbåt »Falster> 
att uneler innevarande års sommar besöka Göteborgs krigs

hamn. 
En a 1909 års anslag till marinintendentsskolan uppkom
men besparing å 278 kronor 95 öre får användas till vissa 
extra utgifter under innevarande år vid skolans afdelning 

i Stockholm. 
Anvisas 876 kronor 13 öre till ersättande af resekostnad 
m. m. för marinattachE'm i S:t Petersburg. 
Heglementsenlig pension får utgå till underofficeren af 2:a 
graden O. Olsson vid afskedstagandet. 
Anvisas 31 kronor för bestridande af vikariatsersättning 
vid skeppsgosseskolan i Karlsluona. 
Anvisas tillhopa 98,976 kronor 69 öre till nybyggnader och 
anskaffningar vid lotsverket m. m. 
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21. Vid sjökartevcrket tjänstgörande gravörerna A. T. Lillj,1. 
och F . W . Åkerberg erhålla hvardera guldmedalj af fem
te storleken med inskrift >>För nit och redlighet i rikets 
tjänst>> . 

27. Förordnas mariningenjören af 2:a graden i flottans re
serv B. T. Zetterström att tills vidare under den tid 
mariningenjören af 2:a graden C. T. Herlin bestrider 
befattning såsom mariningenjör af 1:a graden vara ma
mariningenjör af 2 :a graden vid mariningenjörkåren. 

>> Marinunderintendenten L. Renner erhåller sökt afsked 
och får såsom lönslös i flottan kvarstå. 

Reservlöjtnanten i flottan J . E. Menander samt reserv
underlöjtnanterna därstädes A. M. G. N ordlund och D . 
R. N. Ekström skil jas från sina anställningar i flottan s 
reserv. 

>> Bifalles en af mariattachen i Tokio gjord fr amställning 
om bidrag med 100 yen till ett japanskt minnesmärke 
öfver offren för en nyligen timad olyckshändelse med 
Japanska undervattensbåten N :o 6. 

>> Förordnas läkare för verkställande af undersökning af 
kadettaspiranter vid kustartilleriet. 

Beslutes om ersättning t ill vikarie för marinläka ren J. 
A . Pihl. 

Anvisas högst 2,000 kronor för ano rdnande af en lärosal 
för unelervisning i torpedlära. 

Den ti ll chefens för mindepartementet vid flottans sta
tion i Stockholm f. d. bostälJslägenhet hörande t rädgår
den får disponeras af chefen för stationens ekipagede
partement 

En 38 cm. torped M/93 får utan ersättning utlämnas till 
innevarande års torpedskolas förfogande för sprängning. 

>> Anvisas 7,378 kronor 50 öre till gäldande af trycknings
kostnader för reglemente för marinen Del II. 
Anvisas ytterligare 198 kronor för utgifvancle af en lä
robok i befästning·skonst. 

" Flyttningshjälp får utgå till maskinisten vid kustartille
riet E. Hedman med 53 kronor 95 öre. 

Understöd tilldelas f . fyrvaktaren N. Höglund och fyrbi
t rädesänkan M. Christensson med 100 kronor lwarclera. 
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Meddelas tillstånd för tyska kryssaren Hertha a t t besöka 

Göteborgs krigshamn. 

Fullmakt för grefve C. A. Ehrensvärd att vara konter

amiral vid Kungl. flottan . 

Konteramiralen grefve C. Å. Ehrensvärd erhåller entle

digande från förordnande att vara vadschef i Karls

krona. 

Förordnas kommendören H. G. Lagercrantz att vara vads

chef i Karlskrona. 

Meddelas tillstånd för en tyska marinen tillhörande se

geljakt att besöka Göteborgs krigshamn. 

Beslutes rörande tjänstgöringsreglemente m. m. för ma

rinens gnistsignalstationer. 

Föreskrifves att af marinintendenturkårens personal må 

anställas vid hvardera af flotta"ns stationer en artilleri

intendent af marinintendents af l:a eller 2:a graden 

värdighet. 

Ett extra biträde fåt anställas vid stationsbefälhafvarens 

i Stockholm expedition högst till och med den 1.5 ok

tober innevarande år mot en aflöning af 1.00 kronor i 

månaden. 

En bokförare får anställas mot vissa villkor vid sjökar

teverket från och med september 1.91.0 och tillsvidare till 

årets slut. 

Meddelas tillstånd för chefen för nautisk-meteorologiska 

byrån att under en tid af högst 4 veckor på egen be

kostnad företaga en tjänsteresa till utlandet. 

>> Beslutes rörande ändring i bestämmelserna ang. befar

drarr till underoffice r af 2:a graden vid handtverksaf

delningen. 

» Beslutes rörande tillämpning på försök af ändrade be

stämmelser i anmärkningarna 4 och 6 till gällande spis

ordning för friska å flottans fartyg. 

» Anvisas 1.,500 kronor för tryckning af mobiliseringsta

beller. 

» Anvisas 1,000 kronor såsom hyresbidrag till sjöunderof

ficerssällskapet i Karlskrona. 

» Anvisas 250 kronor till hvartdera kustartilleriregementet 

a t t användas till pris vid mineringstäflingar. 
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Anvisas högst 400 kronor till biträde af utländsk montör 

vid utläggning af en sjökabel m. m. 

Ett mot 1,900 floriner i svenskt mynt svarande belopp får 

utgå såsom ersättning för bistånd lämnadt undervattens

båten Hvalen af ett holländskt fiskefartyg. 

Mariningenjören A. Hultman får utan hinder däraf att 

han ej aflagt mogenhetsexamen kunna antagas till fyr
ingenjör. 

Resolution å entledigande för vice amiralen A. A. L. 

Palander att med utgången af september 191.0 vara sta

tionsbefälhafvare vid flottans station i . Stockholm. 

D:o å d:o för vice amiralen C. O. Olsen att med utgången 

af den 1.4 oktober 191.0 vara chef för marinförvaltningen. 

D:o å d:o för konteramiralen C. A. M. Hjulhammar att · 

med utgången af september 191.0 var a befälhafvande ami

ral i Karlskrona. 

» D :o å cl:o för kommendör Gustaf Dyrssen att med ut

gången af d :o d :o vara varfschef vid flottans station i 

Stockholm. 

» D:o å d:o för kommendören N. E. Arrekers att med ut

gången af d:o cl:o vara chef för marinförvaltmngens min

afdelning. 

» Förordnande för konteramiralen J. V.l. L. Siclner att fr ån 

och med den 1 oktober 1910 vara befälhafvande amir al 

i Karlskrona. 

» D: o för d :o grefve C. A. Ehrensvärd att från och med 

el :o d :o vara stationsbefälhafvare i Stockholm. 

» D: o för komm endören Gustaf Dyrssen att från och med 

den 15 oktober 1.91.0 vara chef för marinförvaltningen. 

» D:o för d:o N. E. Arrekers att från och med elen 1 oktober 

1.91.0 vara vadschef i Stockholm. 

» Ang. regleringen af utgifterna under riksstatens 5:e huf

vudtitel för år 1911. 

» Ang. disposition af en kommendörkaptens lön i 1:a graden. 

]<'örordnande för G. A. Stuart att under tiden 8-13 au

gusti 1.910 förestå expeditionschefsbefattningen i sjöför

sv arsdep artemen te t. 

» Afgöras sekreteraren i marinförvaltningen Ch. A. Westins 

und. besvär i fråga om vissa af marinförvaltningen med
delade beslut. 
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Beslutes rörande ny spisordning för friska under tjänst
göring i land. 

Beslutes ang. vissa konstnader för anledda af rustningar 
och kommenderingar. 

Anvisas högst 1,000 kronor till försök med lifräddnings
dräkt för undervattensbåtar . 

23. .t\fsked beviljas marinläkaren af 1 :a graden F. V. Asklin. 
Löjtnanten vid kustartilleriet A. E. Amun_clso~ .. få~· k~~
menderas såsom elev i allmänna kursen Yld SJokngshog-

)) 

skolan instundande höst. 
Aftal får träffas med en läkare i Söclertälje att bestrid_a 
läkarvården vid Vaxholms kustartilleriregementes ml-
neringsskola å Hörningsholm under innevarande år. 
En ångslup får förhyras vid Karlskrona k ustartillerirege
mente. 
Anvisas 1,690 kronor från invalidhusfonden till under
stöd åt personer, som tillhört flottans militära kårer och 
stater. 

27. Kaptenen vid Kungl. flottan C. O. Lindsström er~åller 
sökt entledigande från befattningen såsom lärare l va
penlära vid sjökrigsskolan med utgången af nästkom
mande september månad. 

1.. Föreskritves att någon ändring eller större reparation 
af ångkvarnen vid flottans station i K a rlskrona eller till 
elensamma hörande maskine ri icke må utöher nu på
o·åencle reparation af den ena af de ti ll kvarnen hörande 
ångpannorna utföras utan att Kungl. Maj :t därom fattat 

)) 

beslut. 
Kommendörkaptenen J. G. Ekelund får beordras af resa 
till F i um e för besiktning af därstädes beställda 45 cm. 
torpeder. 
Löjtnanten vid Kungl. flottan K. G. Rudberg _erhåll~r 
ersättning med 120 kronor för erlagda terminsafgdter v1cl 
t ekni ska högskolan. 
Fortifikationsarbetaren Sven Petersson erhåller en grati
fikation å 35 kronor för under tjänstutöfning ådragen 
kroppsskada. 
Amerikanska öfningsskeppet »N ewporb> får besöka Stock
holms krigshamn innevarande juli månad. 
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4. Förordnande för kommendörkaptenen J. A. Helin att från 
och med den 1 nästkommande oktober tills vidare vara 
chef för marinförvaltningens minafdelning. 

» Resolution å lön för marinunderintendenten K. J. T. 
Låftman. 

Fullmakt för K. J. T. Låftman att vara marinintendent 
af 2:a graden i flottan. 

» Fullmakt för F. V. Asklin att vara marinläkare af 2:a 
graden vid marinläkarkåren i flottans reserv. 

» Resolution på afskecl för marinläkaren af 2:a graden vid 
marinläkarkåren G. M. Korren. 

» Fullmakt för G. M. Korren att vara marinläkare af 2:a 
graden vid marinläkarkåren i flottans reserv. 

» Beslutes rörande föreskrifter 
till unclerofficersskola. 

fråga om kommendering 

» Beslutes rörande sakkunniga i och för verkställande af 
utredning om för enkling af marinens redovisningsväsen
de m. m. 

12. Till sakkunniga rörande nämnda utredning utses stats
kommissarien C. L. Tenow, kaptenen J. C. Schneidler och 
marinintendenten af 1:a graden R. C. T. Näsman. 

:15. Beslutes rörande lönefyllnad för kaptenen vid Kungl. 
flottan A. E. Tyden. 

" Extra biträden få anställas vid flottans stationer för en 
kostnad ej öfverstigande 1,200 kronor vid Stockholms sta
tion och 1,800 kronor vid Karlskrona station. 

» Provinsialläkaren i Slite får tills vidare under inneva
rande år vid förefallande behof kallas att biträda med 
sjukvården vid Fårösunds kustartilleridetachement. 

" Anvisas 1,600 kronor för hyra under ett år af lokal för 
underbefälsskolan i Karlskrona. 

» För utsträckt undervisning vid navigationsskolan i Hernö
sand anvisas 1,650 kronor . 

" Ang. lotsverket s ställning vid utgången af år 1909 m. m. 
" Kaptenen vid Kungl. flottan H. O. Elliot får företaga en 

3 månaders resa till Ryssland för idkande af språkstudier. 
» Löjtnanten vid Kungl. flottan G. D. W :son Lilliehöök 

får i och fö r en stuelieresa till Ryssland för en tid af 
högst sex månader åtnjuta understöd efter 350 kronor i 
månaden. 
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Hi. Löjtnanten vid d:o H. E. L. Rosen får d:o d:o åtnjuta 
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Beslutes rörande fördelning af femte hufvudtitelns an
slag å 2,000 kronor till >>resestipendium åt läkare vid 
marinläkarkåren». 

Beslutes rörande uppförande af en läkarbostad vid Fårö
sund. 

Beslutes rörande gäldande af vissa utgifter i samband 
med torpedbåten Komets anbefallda och därefter inställ
da expedition. 

Ytterligare en ångslup får förhyras för öfningarna vid 
kustartilleriet innevarande år. 

Kaptenen vid kustartilleriet K. O. Leon får såsom lön
lös i kustartilleriet kvarstå intill utgången af inneva
rande år. 

Förordnande för öfverstelöjtnanten H. W. Westin att un
der 3 år från och med den 1 september 1910 vara besikt
ningsman vid flottans station i Karlskrona. 

Ersättning till vikarie för auditören B. B. B. de Man~ 

under sjökommendering får utgå efter 150 kronor i må
naden. 

Beslutes rörande viss ersättning till personalen å gnist
fartyget Skuld. 

Förordnande för marinintendenten E. F. Lindgren att 
tillsvidare bestrida redogörarebefattningen vid sjökrigs
skolan. 

Beslutes om tillkallande af sakkunniga för utredning af 
vissa i samband med en ifrågasatt förflyttning af flottans 
station i Stockholm stående ekonomiska frågor. 

D :o d :o för utredning af vissa frågor rörande marini n · 
tendenturkårens organisation. 

D:o d:o för utredning af vissa frågor rörande navigations
skolorna i riket. 

Elektroingenjören E. G. Oronvall och kaptenen A. G. af 
Klercker erhålla uppdrag att utarbeta lärobok i elektri
citetslära, afseeld för korprals- och rekrytutbildningen. 

>> Understöd af fyr- och båkmedlen tilldelas tre änkor efter 
vid lotsverket anställda personer. 

1. Tillkall as marinintendenten af 2:a graden G. Lunden att 
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biträda de sakkunniga för utredning rörande förenkling 
af marinens redovisningsväsende. 

5. Resolution å entledirigande för C. O. Smerling att vara 
auditör i kustartilleri et. 

» Anvisas högst 400 kronor för uppgörande af ritningar 
m. m. för undervisningslokaler vid Karlskrona station. 

Beslutes rörande utredning i fråga om förändring af flot 
tans ångkvarn i Karlskrona. 

>> Ingenjören K. Sonden får under vissa villkor i sjökarte
verkets lokal taga del af vissa sjökort m. m. 

6. För verkställande af utredning af vissa i samband mecl 
en ifrågasatt förflyttning af flottans station i Stockholm 
stående ekonomiska frågor tillkallas såsom sakkunniga: 
riksbanksfullmäktigen Sven Palme, arkitekten J. L.Pe
terson och stationsingenjören C. A. Holmgren. 

>> :För verkställande af utredning af vissa frågor rörande· 
navigationsskolorna i riket tillkallas såsom sakkunniga: 
generalmajoren H. G. W. Wrangel, skeppsredaren W. R. 
B. Lundgren, navigationsskoleföreståndar:en J. S. Björling· 
och sjökanptenen K. G. Bjarke. 

>> För d:o d:o af d:o rörande marinintendenturkårens orga
nisation tillkallas såsom sakkunniga: grosshandlaren E. 
A. Nilsson, chefsintendenten I. K euendorff, kommendör
kaptenen G. I-I. Lidbeck och professorn C. J. H. Hallen
dorff. 

11. Förordnande för kaptenen vid kungl. flottan C. F. Tamm 
att från och med den l oktober 1.91.0 tillsvidare vara lärare 
i sjökrigskonst vid sjökrigsskolan. 

» Förordnas amanuensen i ecklesiastikdep:t E. G:son Berg
man att vara sekreterare hos sakkunnige för utredning af 
vissa frågor rörande navigationsskolorna i riket. 

l2. Förordnande för J. L. Schrödl, L. Widner, B. S. Norberg, 
K. G. Rothman och H. U. Wallin att vara marinläkare a f 
2: a graden vid marinläkarekåren. 

» Korpralen vid l:a minörkompaniet af Vaxholms kustar
tilleriregemente N :r 2 Karl Grundström erhåller siliver
medalj af 8 :e storleken >>för berömliga gärningar>>. 

1 ::l. Anvisas högst 750 kronor till nyanskaffning af en tafl a 
för riktöfningsapparater. 
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Understöd för en gång af 100 kronor får tilldelas f. skepps
gossen N :r 31 Bergström i och för sanatorievård. 

Förordnas amanuensen i kungl. marinförvaltningen F. O. 
Schager att vara sekreterare hos sakkunniga för utred
ning af vissa frågor rörande marinintendenturkårens or
ganisation. 

Löjtnanten vid Kungl. flottan P . O. Silfverskiöld erhåller 
afsked från och med den 1 s~ptember 1910 med rätt att 
såsom lönlös i flot tan kvarstå. 

Beviljas marinunderintenden ten E. K. Brisman sökt af
sked. 

Anvisas högst 3,200 kronor till r eparation af boningshuset 
å lägenheten Storvass å Rindön. 

Korpralen vid 1:a eldarekompaniet N:r 82 A. H. Glans 
får meddelas sökt afsked. 

N avigationsskoleföreståndaren i Härnösand I. A. Hj. W . 
Bolin erhåller t jänstledighet för sjukdom från och med den 
l oktober 1910 till och med den 16 juni 1911. 

Finske undersåten A. V. Björkros får mot vissa villkor 
vinna inträde instundande hösttermin vid Stockholms na
vigationsskolas styrmansklass. 

Fullmakt för löjtnanten vid Kungl. flottan H. W estman 

Resolution å lön för marinunderintendenten J. E. F. 
Karlsson Dethon. 

Anvisas högst 5,000 kronor till beredande af lokaler 1 

gamla riksbankshuset för flottans stations i Stockholm 
underofficersskola. 

Meddelas föreskrifter i fråga om bestämmande af betyg 
för sjökadetts lämplighet för örlogstjänsten. 

Eldaron N. R. B. Larsson får vinna inträde vid naviga
t ionsskolan i Stockholm utan hinder af att han ej kunnat 
uppvisa inskrifningsbok, frisedel elle r motsvarande hand
ling. 

Ryska transportfartyget "Artelschtik>> får innevarande 
månad besöka Stockholms krigshamn. 

Förordnande för kaptenen vid Kungl. flott an C. F. Tamm 
att under läsåret 1910--1911 bestrida kaptenen A. G. Ca
rells undervisningssk yldighet i trigonometri i sjökrigs
~kolans 4 :e och 3 :e klasser. 

Nov. 30 
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N:o 1087 G. O. - Stationsbefälhafvaren i t:ltockholm ~kall 

beordra en underofficer, artillerikonstapeL att från och 
m ed den l januari 1910 villkorligt tjänstgöra såsom hi
träde a marinförvaltningens laboratorium. 
N:o 1093 G. O. - Generalordern n:r 90/1908 9 4: i) ~kall 
erhålla följande förändrade lydelse: "Under sjökomm ende
ring s;irskildt ~iötillägg till belopp hvarom sägs i r egle
mente för marinen deJ Il. >> 
N:o 1094 G. O. - Bifall tillreservuuderlöjtnant vVingarclhs 
anhållan om l års tjänstledighet från och med elen l de
cember l909 för idkande af utrike,; sjöfart. 
N:o l 095 G. O. - Af telegrafverket tillhandahållet igell
känningstecken må bära,; af det manskap vid flottan, som 
på frivillighete ns väg uttages för att instundande jul ocl1 
nyår åt telegrafverket lämna biträde vid utdelning af tele
gram inom staden. 
N:o 1097 G. O. - :Marindirektör l\iömers och kapten Kraft~ 
anbefallda tjänstgöring i marinstaben skall upphöra med 
elen 4 december 1909. 
N:o 1100 G. O. - Maskinistunderofficer skall vid angifven 
tid ställas t ill marinförvaltningens förfogande för att öf
vervaka iordningsställanclet af m.askineriet m. m . å hos 
aktiebolaget Gäfle verkstäder uneler ändring varande 3:e 
klass pansarbåten Hildur. 
N:o 1101 G. O. - Bifall till kapten l\faijström anhållan 
om förlängel komm.endering till '' die cleutsche Seewarte" 
i Hamburg. 
N:o 1102 G. O. - Pansarbåten Dristigheten skall förläg
gas cmder reparation. 
N:o 1103 G. O. - Angifna officerare vid marinen skola 
ställas till chefens för marinstaben förfogande för utförau
de af särskilda uppdrag. 
N:o 1104 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Traungs 
anhållan att för studieändamål få vistas i England under 
månaderna januari-mars 19l0. 
N:o 1105 G. O. - Bifall till unelerlöjtnanten i flottans re
serv Poignants anhållan att under 3 år från och med elen 
l januari 1910 få vistas i England. 
N:o 1107 G. O. - Kommendering af marinintendenter till 
fasta befattningar å Stockholms station. 
N:o 1108 G. O. - Fastställelse af tider, då angifna mari
nens fasta gniststationer skola under fredstid hållas öppna. 
N:o 1110 G. O. - Tillstånd för civilkommissionen att vid 
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angifven tid be,;e sarntliga Älfs1orgs fästning tillhörande 
försvarsanstalter och anläggningar. 
N:o 1111 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant MeJlins 
anhållan om 3 månaders tjänstledighet från och med den 
1 januari J910 för idkande af utr.ikes sjöfart. 
N:o 1112 G. O. - Bifall till kapten 'ramn1s anhållan att 
under tiden 19 december 1909- 14 januari 1910 för egna 
angelägenheters skötande få vistas i London. 
N:o 1114 G. O. - Marindirektör Rundgren skall under an
gifven tid ställas till marinförvaltningens förfogande för 
att såsom kronans ombud deltaga i besiktningsnämnden 
för den vid aktiebolaget Gäfle verkstäder under omändring 
varande 3:e klass pansarbåten Hildur. 
N:o 1115 G. O. - Högst 50 man af de till tjänstgöring ii 
Stockholms station innevarande höst inryckta, i allmän 
inskrifna värnpliktiga, må afsändas till Karlskrona och 
därstädes embarkera å Karlskrona första r ekrytafdelning. 
N:o 1116 G. O. - Kapten Schneidler skall i slutet af de
cember 1909 i egenskap af m.arinattache vid Kungl. Maj:ts 
beskickningar i London och Paris afresa till sistnämnda 
plats och anmäla sig till tjänstgöring vid beskickningen 
därstädes. 
N:o 1118 G. O. - Chefen å pansarbåten Göta skall den 19 
december 1909 aflämna befälet öfver pansarbåten till kap
ten Söderbaum, hvillzen för detta ändamål skall tillfälligt 
afgå från pansarbåten Svea. Kapten Söderbaum. skall bi
behålla nyssnämnda befäl till dess ordinarie sekonden å 
pansarbåten Göta efter tillfrisknandet från iråkad sjukdom 
kan öfvertaga befälet å pansarbåten. 
N:o 1121 G. O. - Torpedbåten n:r 11 skall sjösättas den 
15 december 1909. 
N:o 1122 G. O. - Villkorligt bifall till löjtnant Nyströms 
anhållan om tillstånd att bära honom tilldelad brons
medalj. 

14. N:o 1123 G. O. - Kommissonen för unelersökning af un 
dervattensbåtens Hvalens sjömilitära egenskaper skall 
sammanträda på tid, som framdeles komn1.er att bestäm
mas m. m . Blenda afntstas i Stockholm. 

15. N: o 1125 G. O. - Kapten Ly beck skall i egenskap af ma
rinattache virl Kungl. Maj:ts beskickning i S:t Petersburg 
omkring den 3 nästkommande januari afresa till nämnda 
plats. 

16. N:o 1127 G. O. - Fastställelse af rekrytundervisning (U 
M F: I B). 
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N :o 1128 G-. O. - }~astställelse ;:,, viirnpliktsfonnuhir. 
N:o 112~1 G. O. - Bifall till reserVLmderlöjtnant Bäckströms 
anhållan om tjänstledighet under ett år från och med elen 
:!l januari 1910 för idkaude af utrikeH sjöfart. 
N:o 1132 G. O. - Bifall t ill res ervunderlöjtnant S . . J. Sveus
wns anhållan OllJ tjänstledighet under ett år från och med 
den l januari HJJ O för idkande af nuikes sjöfart. 
N:o 1133 G. O. -- Bifall till boväringsmannen n :r F <-1-2 
"

07 
"'"" Bergervists auh?tllan om tjänstledighet nnder tiden 

20 december 1908- 10 jauuari 1910 för ingäende aJ äkten-
skap. 
N :o 11:34 G. O. - Undervattensbtlten H valen skall efter 
återkomsten till Stockholms station afmönstras och förläg
i 2:a beredskap. 
N:o 1136 G. ()_ -Bifall till marinunderintendenten Zet
terbergs flnhållan om tjänstledighet under tiden l januari 
-:31 juli 1910 för sk.ötRnde af privat befattning. 
N:o 1138 G. O. --- Karlskrona station tilldelas uneler ~u 
19LO 80 och ötockltolms statio11 57 arfvoden för kompani
korpraler. 
N:o 1139 G. O.- 'l 'orped1 åtarna Aretures och Antares skola 
efter ankomsten till Karlskrona afmönstras och förläggas 
.i 2:a beredskap m. m . 
N:o 1142 G. O. - Bifall till konteramiral Sandströms an
hållan om ö dagars tjänstledighet från och med den 31 
december 1909. 
N:o 1143 G. O. - - Bifall till anhåJlau för kapten W. I •Val
lenherg om 6 månaders förlängd tjä11stledighet från och 
med den l januari 1910 fö1· vistelse vid utländsk kurort. 
N:o 1145 G. O. - Kapten Lindsström skall tjänstgöra 
såsom uppvaktande hos H. K. H. prins Adalbert af Preus
sen under dennes förestående besök i Stockholm. 
N:o 1147 G. O. - Stockholms station tillhörande 2:a klas
,;ens underva.ttensbåtar skola var a förlagda i 2:a bered-
skap med i besättningslistan ingående personal vid ma
,;killafclelningen från samma station kommenderad. 
N:o 1149 G. O. - Marindirektör Engström skall ställas 
till marinförvaltningens förfogande för att såsom kronau,; 
ombud deltaga i besiktningsnämnden för jagaren Vidar. 

:2H. N:o 1154 G. O. - Fastställelse af ändring i raglemeute 
för marinen, de l I, bil. 23 § 3: 2. 
~:o 1156 G. O. - }(apten Normau skall fr ån och med rlen 
7 januari 1910 ställas till marnförvaltningens förfogande 



Dec. 

" 

" 

G. O. 1!109. ~ LlV. 

för att biträda vid uppgörande al plan och kostnadsbe
räkning för anställande af försök med :sprängämnet .trini
trotuluol. 

29. N:o 1151 G. O. ~ 'ri!J undervattensbattjänst uttagna tor
pedeldare må för uppflyttning till högre sjömansklass och 
befordran räkna genomgången kurs vid undervattensbåt
s kola likställd med motsvarande kurs vid torpeclskola .. 
N:o 1158 G. O. ~ Älfsborgs kustartilleridetachement skall 
från och med den l april 1910 tills v idare ökas med en 
subaltemofficer och två underofficerare. 

30. N:o 1180 G .. O. ~ Mariningenjör Peterssons geno tn G-. O. 
n:r 942/ J fl09 anbefallda tjänstgöring i marinstaben skall 
upphöra med utg!tngen af den 30 december l ~!09. 
N:o 1161 G. O. ~ Kapten Malmberg skall under en tid af 
omkring 14 dagar från och med den 10 januari 1910 stäl
las till marinförvaltningens förfogande för slut-förand e af 
i G. O. n:r l 44/1909 nämnd t uppdrag. 

Utdrag ur generalorder och ämbetsskrifrelser utgångna 
från J{nngl. Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 
år 1910. 

Ja11. 3. N:r 1. - Faststäl.lels e af tjänstgöringstider för i flottan 

,, 4. 

., 

n 

,. ,; 

n 

8. 
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inskrifna värnpliktige. 
N :r 2. ~ Förutom af inskrifningsnämnclen antecknade och 
seelermera uttagna 15 man minmat1'0ser skola vid inryck
ningen af beväringsbefälhafvaren i Stockholm ytterligare 
uttagas 45 v~irnpliktiga till yrkesgren en minmatroser, lwar
v id i första hand af i öfrigt lämpliga v~irnpliktiga de böra 
uttagas h vilka förklrtra sig viliga att fu llgöra fredstjän::;t-
göringen i två umgångcw. 
N:r 3. ~ Pansarbåten Oden skall upplliggas och förläggas 
under reparation. 
N:r 5. ~ Löjtnanten H. K. H. Hertigen af Södermanland 
skall från och m ed den 18 dennes tills vidare tjänstgöra 
i n1.arinstaben. 
N:r 6. ~ 'rill ordonnansofficer hos H. K. H . H ertigen af 
Södermanland hat· utnämnts och förordnats löjtnanten vid ' 
kungl. flottan H.. M. von H eiden::;tam. 
N:r 9. ~ Värnpliktige Hederström må beviljas förlängel 
tjänstledighet. 
N:r 10. ~ 'l'illståncl för kommendörkaptenen af 2. grnden 
i flottan C. H. l{amsten att vid vissa tillfällen få bära 
uniform. 
N:r 11. ~ Löjtnanten H. P. Numa skall fr. o. m. den 10 d: s 
tjänstgöra som kommenderad officer å pansanHarb i\ten 
S\ea i st~lllet för insjuknade löj tnanten T. M. Karlson. 
N:r 12. ~ Instruktion för afclelningschefen för Karl skrona 
andra r ekrytafdelning. 
N:r J 3. J agaren rida r skall, sedan elen efter sk edd be
siktning blifvit godbincl, genom flott ans försorg föra s han 
byggnadRorten Malmö till flottans station i Karlskrona : 
kaptenen grefve C. A. Posse skall vara cheJ och uncler 
löjtnanten H. A . G . "Cggla kommenderad officer å jagaren 
under nämnda exp eclition. 
?{:r 14. --- Löj tnnnten P. Burm.an skall med biboh iUlancle 
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af innehafvancle befattning för utförande af särskildt upp
drag ställas till chefens för marinstaben förfogande i stäl
let för löjtnanten 'l.'. ]Carlson, hvilken på grund af sjuk
elom afgår från sin genom G. O. n:r 1l03j 190U anbefallda 
tjänstgöring i nämnch stab. 
N:r 15. - - Löjtnanten F. A. Nerman skall med utgången 
af elen 11 innevarande januari afgå från sin genom. G. O. 
n:r 466/1909 anbefallda kommendering å Karbkl·ona varf 
samt från och med den 12 samma m~maLl tjänstgöra å lo
gementsfartyget Stockholm. 
~:r 17. - Bifall till beväringsmannen n:1· 42 207/oo Berg
ttvists anhållan om tjänstledigh et i 10 dagar. 
::'lr:r 18. - Bifall t ill konteramiral Hjulhammars anhållan 
om tjänstledighet i 21 dagar från och med den 12 els. 
N:r 19. - Till fästningstjänst vid flottan inskrifna värn
pliktige n:r F 900 45/o• Lundqvist skall utan hinder af före
skriftema i G. O. n:r 1/1909 inrycka till honom åliggande 
första tjänstgöring elen 30 december 1910. 
N:r 21. - En af de å pansarbåten Niord uppställda 25· 
cm. kanonerna må för årspröfning af krut genom varis
chefens i Kitrlskrona försorg uttagas; skolande kanonen 
så snart ske kan efter verkställd skjutning åter insättas 
a fartyget. 
::'lr:r 22. - Chefen för sjökrigshiigskolan ma genom läraren 
i militär kustgeografi i sagda högskola från s jökarteverket 
såsom lån utkvittera för unelervisningen i ifrågavarande 
ämne erforderliga hemliga kartor och handlingar ; skolande 
chefen för sjökrigshögskolan vara ansvarig för dessas för
varing i enlighet med g;illancle bestiimmelser. 
:N:r 23. -- Marinläkaren af 2:a graden E. F. Frick sk aU 
tjänstgöm s [tsom fartygsläkare å pansarkryssaren Fylgia 
under detta fartygs genom G. O. n:r 862/1909 anbefallda 
expedition. 
)[:r 25. - Marinläkaren Gemm.els undenlåniga ansökan 
om kommendering till Stockholm s ~tation d en l januari. 

1910 föranleder icke t ill någon åtgänl . 
::'lr:r 26. - , Elektricitetslära, U. ni. F. VI A » ma muler 
innevarande läsår användas vid umlervisningen i uncler
bef;~ls-, underofficers- och minskolorna jämte de,l förut 
fastställda »Läran om elektriciteten och magnetismen >> af 
S. P. Thompson; ofvil.nnämnda elektricitetslära skall från 
och med tl en l oktober innevarande år användas vid un
dervi~ningen i sagda skolor i stället för nlinmda Hirobok 
af S. P. 'l 'hompson. 
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Kaptenen J. B . Maijströn1 skall från och med den l in 
stundande februari tillsviiiare uneler kaptenen C. F . IV. R i
bens sjökommendering med bibehållande af innehufvande 
tjänstebefattning tjänstgöra i Kungl. marinförvltningen. 
N:r 33. Vissa l-indringar i genom G. O. n:r 89jJ 909 fast
ställd Instruktion för officer, hvilken jämlikt § 18 mom. l 
värnpliktslagen är nlirvarancle vid smnmanträde af in
skrifningsnämnd för rullföringsområde, från hvilket ett 
större antal vllrnpliktiga inskrifvas i flottan (marinen) 

hafva fastställts. 
:N:r 34. - J<'yril. maskinistunderofficerare, hvaraf tre från 
Karlskronit och en från Stockholms station, skola från och 
m.ed elen 24 dennes under en tid af högst tre veckor stäl
las till Kungl. marinförvaltningens förfogande i Stockholm 
för att i vissa leverantörers af eldledningsmateriel verk
städer genomgå kurs beträffande ifrågavammle materiels 
skötsel och vård. 
N:r 38. -· Pågående arbetsår vid sjökrigshögskolan skall 
afslutas den 20 nästkommande april. 
N:r 39. - Sedan H. M. Konungen af Italien behagat till
dela kaptenen G. ViT. Magnusson officerstecknet af S:t 
:!\fauritius och Litzarusorden och löjtnanten R. M. v. Hei
denstam riddartecknet af italienska Kronorclen, har Kungl. 
maj:t i nåder tillåtit bemälde officerare att sagda ordens
teck en emottaga och bära. 
N:r 40. - Bifall till kapten Brogrens anhållan om tjänst
ledighet uneler den 22 januari. 
N:r 41. - Med ändring af G. O. n:r 1067/1909 skall ka
nonbåten Skäggald i stället för kanonbåten Urd stå till 
stationsbefälhafvarens i Karlskrona förfogande med besätt
ning kommenderad; skolande de genom nämnda G. O. till 
fartygschef och kommenderad officer å Urcl beordrade offi
cerarna tjänstgöra i enahanda befattningar å Skäggald. 
N:r 42. - Bifall till reservunderlöjtnant Martins anhållau 
om ett års tjänstledighet från och med den l februari 

1910 för idkande af utrikes sjöfart. 
N:r 43. - Bifall till underlöjtnanten i flottans reserv Klint 
anhållan att under två år från den l februari 1910 få vi
stas utom riket. 
N:r 47. N edmmämnda officerare har förordnats till ord
färilonde i inskrifningsnämnder för sjömanshus innevarande 
år, nämligen: i Göteborgs sjörullföringsområde: kommen
dörkaptenen af 2:a graden friherre A. A. C. Hermelin ; 
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iiialmö sjörullföringsområde: kommendörkaptenen af Z:a. 
graden H. A. M. Eneström; i Karlskrona sjörullföringsom
råde: kommendörkaptenen af 2:a gr ad en N. S. T . Ankar
Cl'Ona; i Strömstads sjömllfö1ingsområde: kommendörkap
tenen af 2:a graden grefve K . A. Posse; i Stockholms sjö
rullföringsområde: kommendörkapten en af l.: a graden C. L. 
A.. Munth e; samt i H ärnösand s s jörullföringsområde : kom
mendörkaptenen af l :a graden J. V. Lannerstierna. 

24. :N:r 48. - Bifall till r eservunderlöjtnant \Vestins anhallan 
om ett å rs t jänstledig het fr i1n och med den 15 januar i 
J 910 fö r utrikes sj ö fart. 

" 

25. 

26 . 

N:r 49. Kommendering af officer are hvilka skol a för i 
värnpliktslagen § 18: l nämnclt ändamål n ärvarR v.icl in 
skrifningarna inom vi ssR rullföringsom r å den. 
N:r 50. B eordrande af läkare till biträden åt inskrifnings
n ämnder för s jömanshus innevarRnde år. 
N:r 51. Å logementsfar tygen Stockholm och Freja skola 
om möjligt uttagas å Stockholm 12 och å Freja 8 för ut-
bildning till förhandseldare lämpade värnpliktige eldare; 
cle sålunda uttagnR värnpliktiga skola uneler förberedande 
yrkeskurs i r ekrytskola utbildas, de förra å Fylgia, de se
nare å Dristigheten. 

27. N: r 57. Konteramiralen IN. Dyrssen, kommendören S. J . 
T. C. Ankarcrona, kommendörkaptenen af l :a graden fri·· 
herre A. T. C. Gyllenkrok, kommendörkaptenen af 2:a gra
den C. C. Engström "amt kaptenerna E . W. Peyron och 
K. Noren skola, från och med den l instundande februari 
umler erforderlig tid stå till s tatsråde ts och chefens för 
sjöförsvarsdepartem entet förfogande i Stockholm för att 
verkställa utredning, huruvida någon omläggning och för
enkling beträffande tjänstgöringen å flottans stationer och 
varf lämpligen kan l åta sig göra i syfte att i största möj
liga mån nedbringa numm·;\ren af den personal, som för 
närvarande anses erforderlig för sagda tjänst, samt be
träffande såväl stationer som varf uppgöra fö r slag till be
sättningslistor, upptagande det minsta antal personal af 
olika grader vid de militära kår erna, som anses erforder
ligt för tjänstens behöriga skötande. 

28. N :r 58. Marinlälmren af 2:a graden vid marinläkarkår en 
i flottan s r eserv J. E. Arfwedson skall tillh öra flottans 
Htation i Karlskrona. 

29. N:r 60. Ån gfartyget Skölclmön sk all uppläggas. 
N:r 61. En gen eralor dern bifogad tabell utvisande högsta 
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antalet hamlminor, kontraminerings- och tillfällig spräng
ningsmateriel, som vid flottans skolor och öfningar ma 
förbrukas s kall tills vidare lända till efterrättelse; af
skrift af sagda tabell skall genom vederbörande stations
befälharvares försorg tillställas chefer och högr e befälhaf-
vare å p å expedition utgående f artyg. 
N:r 62. Bifall till sergeanten Bäckströms anhållan om (i 

månaders tjänstledighet för sjukelom frftn och med elen l 
februari 1910. 
N:r 64. Till stationstjänst vid flottan inskrifne v ärnplik
tige n:r F 406 "' /os Lars::;on m å, oafseclt bestämmelserna i 
G. O. n:r 1/ 1910 fö r fullgörand e af före skl·ifven fredstjänst
göring i en följd inrycka till tjänstgöring den 19 inneYa
rande m ånad. 
N:r 65.- En af vl\rnplikt ige n:r F 61 m ;os Forsell gjord an
hållan att blifva öfverförd från eldare- till däcksafclelnin
gen föranleder ick e till någon Kungl. maj:ts åtgärd. 
N:r 6"7 G. O. - D e vämpliktiga, som jämlikt G. O. n:r 
862/1909 punkt III e) skola afpollettems den 14 innevaran
de m ånad från logementsfartygen Stockholm och Freja,. 
skola icke erhålla fortsatt utbildning i rekrytskola, utan 
må afses för tjänstgöring i land eller ombord, m ed undan
tag dock af d em som uttagits ti ll ekonomimän och dem , 
hvilka jämlikt G. O. n:r 51 detta år skola komm.enderas å 
p ansarkryssaren Fylgia och pansarbåten Dristigheten. 

3. N :r 68. - K ommendörkaptenen af l: a graden gref,-e H . 
vV. Hamilton skall deltaga i tttRrb etandet af rlen genom 
nådigt b eslut den 3 sistlidne decemb er till utarbetning in
om landtförsvarsdepar tementet anbefallda instruktion för 
gymnastik och idrott, ::;amt för sådant ändamäl snaras t 
möjligt anm.äla sig för ::;tat sr ådet och ch efen för landtför-

4. 
svar sdepartem entet. 
N: r 70. - U nd erlöjtnanten 'l'. O. Almgren skall t.illhöra 
Karlskrona station och skall från och med elen 10 inne-
varande månad till och med elen 30 instunc1Rnc1e septem
ber med u nelantag af de tider, då han på grund af utfär
dade gen eralorder erhållit annan kommendering, vara in
kallad till tjänstgöring å sagcla station, samt sk all från 
fl- il,n och m ed elen 10 innevarande m ånad tjänstgöra såsom 
kommenderad officer å pansarbåten \ Vasa och å detta far
tyg genomgå b efälskurs . 

7. N:r 78. - Torpedkryssaren Örnen sk all fö rLiggas uneler 
reparation. 
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N:r 82. - Vid ärets sjömätningar skola anvfindas sjömiit

ningsfartygen Svalan, Falken och Tärnan, gnistfartyget 

Rota, kanonbåten Disa, logementsfanyget 2 L samt nitton 

sjökarteverket tillhöriga ängslupar och motorbåtar. 

N:r 83. - Bifall till komm endanten i Vaxholms och Oscar 

- Fredriksborgs fästning anhållan om tjänstledighet untl er 

tiden den 9-11 februari 1910. 

N:r 84. - Bifall till löjtnantens i fiottan H . Koch anh[tl

lan att und er den tid af två år han erhållit tillstånd att 

lönlös i fiottan kvarstå, få idka utrikes sjöfart. 

N:r 85. - Mariningenjören af 2:a graden A. :F. V. ståhl

berger skall tjänstgöra såsom fartygsingenjör å pansar

kryssaren Fylgia under den tid fartyget jäm.likt G. O. n:r 

862/1909 tillhör Karlskrona andra rekrytafdelning. 

N:r 86. - Följande af Karlskrona fästningsverk och loka

ler skol a vara fullständigt und antagna från besök af andra 

civila personer än de svenska undersåtar, hvilka i och för 

erforderliga arbeten eller i t jänsteärenden enligt af befäl

hafvande amiralen utfärdade särskilda föreskrifter därtill 

äga tillträde, nämligen: 

l. Observations- och kommandoplatser samt afståncls

nl.ätare och signalstationer. 

2. FlankeringsanHiggningar. 

3. Durkar samt öfriga förrådskasematter (håltraverser. 

olj eförråd och kolboxar inberäknade). · 

4 . Syft- och tändstationer. 

5. J ... ystorn. 

6. Öfriga fästningens försvarsanstalter, hvilka ej Hro 

tilldelade fredsbesättning. 

N:r 87 . - Mariningenjörema af 2:a graden S. A. Samze

lius och A. F. V. Ståhlberger samt mariningenjören af 2:fl 

graden i fiottan s reserv B. T. Zetterström skola fortfaran

de och tillsvidare tillhöra den föJ"s tnämnde Stockholms och 

cle båcla sis tnämnda Karlskrona station. 

N:r 88. - Pansarbåten Manligheten skall förläggas under 

reparation. 

N:r 89. - Marinläkaren af 2:a graden vid marinläkarldtren 

i flottan s r eserv L. M. Möller skall tillhöra fiottans s tatiou 

i Karlskrona. 

N:r 90. - Chefen för kustartilleriet må kommendera kap

tenen J. A. Edström till tillfällig tjänstgöring i sin stab 

1.mder tiden 15 februari-30 april innevarande år, hvar

jämte ch efen för Karlskrona kustartill erir egemente må u n-
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der s armna tid kommenel era en l10nom unelerlydande ofli

cer Lill t illfällig t jänstgöring vi d AHsborgs kustartilleri

detachement i ofvannämnda kaptens sti\lle. 

N:r 91. - Kaptenen vid kustartilleriet H . G. Malmberg 

skall ställas till marinförvaltningens förfogande för att ingå 

i och p å tider, som af ämbetsverket i samråd med chefen 

för kustartilleriet b estämmas, deltaga uti elen s. k. afstånds

mätarekommissionens arbeten. 
N:r 93. - Logementsfartygen Stockholm och af Chapman 

skola tills vidare tillh öra Karlskrona l:a rekrytafclelning. 

- Bestämmelser angående cle den 19 dennes till sjöt:j~ins t 

inskrifne värnpliktiges öfvande dels å pansarkryssaren 

Fylgia och pansarbåten Dristigheten clels i land m. m. 

N:r 94. - Ändringar i instruktionen för afdelningsch efen 

för Karlskrona andra rekrytafclelning. 

N:r 95. - Afdelningschefen för K arlskron a andra r ekryt

afdelning, kommendörkaptenen af l :a grad en J. G . Eke

lund skall jämväl vara fartygschef å p an sarkryssaren Fyl

gia och kommendörkaptenen af l:sta graden grefve H. 

vV. Hamilton skall vara fartygschef ä pansarbåten Dristig

heten under dessa fartygs anbefallda expeditioner , intill 

dess fartygen efter ankomsten till Stockholm blifvit för

töjda p å för dem afseelda platser. 

N:r 96. - Den till t jl\nstgöring å pansarbåten Dristighe

heten under dess nu förestående expedition kommend era

de förrådskonstapeln skall elen 12 dennes inställa sig i 

Karlskrona för att biträda far tygsintendenten mecl fönåcls

uppbördens omborcltagande. 

N:r 97. ·- Sex mariningen jörselever må uneler innevarande 

ftr antagas . 
N:r 98. - K aptenen vi cl kustartilleriet H . G. Malmberg 

skall uneler en tid af omkring två m.ånader från och med 

tlen 14 dennes s tällas till marinförvaltningens förfogande 

för ntt biträda vicl utarbetandet af beskritning öf'ver kust

positionerna ti.llhörande artillerimaterieL 

N:r 102. - Bestämmelser angående förläggning m. m. af 

cle t ill stationstjänst in ,;krifna vämpliktige, hvilka den lH 

dennes skall inrycka till tjänstgöring i K arlskrona. 

N:r 103. - Mar inläkaren af 2:a graden G. M. Korren skall 

tjänstgöra såsom fartygsläkar e å pansarbåten Dris tig

h eten från och m ed den J 8 dennes och intill dess farty

get efter ankomsten till Stockholm blifvit förtöjdt på för 

detsamma afseeld plats . 
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N:r 104. -- Bifall till extra mariniugcnjören ]~oltenstem::; 
auMdlan om tilbtåncl att 111Hler tiden 13-~ti febr. l UJ O 
vi::>ta,; utrike::;. 

N:r 106. - Löjtnanten A. Otto::;::;on ::;kall med bibehitllan
de af innehafvande befattning frän och me(l den 21 den
nes tillsvi.dare tjänstgöra såsom instruktionsofficer i korpral
skolans minlmrs. 

N:r 107. - J:..öjtnanten F. A. Nermans genom G. O. n:r 
15/1910 anbefallda tjänstgöring å logementsfartyget Stock
holm skall upphöra med utgången af elen 17 dennes och 
skall bemälde löjtnant diirefter till::; vidare tjänstgöra å 
Karlskrona varf. 

N:r 109. - Bestämmelser angående redovisning inneva
rande år af sådana vämpliktiga, hvilka afses i § 16 mom. 
6, värnpliktslagen, utöfver föreskriftema i G. O. n:r 966/01 
med däri seelermera gjorda ändringar. 

N:r 113. - Vadschefen i Stockholm må beordra marin
ingenjören af l.:a graden II. Akennark att för sfirskilclt 
uppdrag ahesa till Tyskland 1mder förutsättning att sär
s kild ko::;tnad härför icke drabbar kronan. 
N:r 114. - Bifall till marinläkaren G. Nilssons anhållan 
att på egen bekostnad få m.eclfölja paasarbåten Dristighe
ten till Stockholm. 
N:r 116. -- Bifall till re::;ervunderlöjtnant Pihls anhållan 
om tjänstledighet uneler ticlen l april 1910-31 mars 1911 
för idkande af utrikes sjöfart. 
N:r J 18. - Marinförvaltningen må, i den mån sådant för
söks anstiillande beii.nnes nödvändigt, till användning för 
manskap af stam och beviiring vid marinen utlämna be
kHiclnadspersecllar af andra modelle1· iin de, som för i be-· 
klädnansstaterna ingående persedlar iiro fastställda. 

N:r 122. - Marinläkarstipcncliaten öfver stat S. G. Linel
blom skall med utgången af innevarande månad upphöra 
att tjänstgöra såsom fartygsläkare å logementsfartyget 
Stockholm; och skall marinläkaren af 1:a graden J. Lager
holm .. från och med elen l nä::;tkommand~ mars, med bibe
hållen skyldighet att bitriida inom sjukvårelen vid Karls
krona station såsom kasernläkare, tjänstgöra såsom far
tygsläkare ~~ sagda logementsfartyg. 
N:r 123. - Löjtnanten vid kustartilleriet J. Norlin har 
erh ållit tillstånd at t vid hans i Finland förestående v igsel 
hära unifonn. 
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~:r 124. - Försök med vissa mintekniska anordningar 
skola under erforderlig tid vid Vaxholms kustartillerirege
mentes underofficers- och mineringsskolor utföras i enlig
het med före6kriftema i generalorder n:r 60011908; dock 
må förutom i nämnda generalorder angifna personer jäm
väl chefen för mindepartementet i Karlskrona enligt ma
rinförvaltningens närmare bestämmande närvara vid för
söken. 
N:r 125. - Inspektören af flottans öfningar till ::;jöss, kon
teramiralen l V. Dyrssen skall under erforderlig tid för
rätta inspektion af Karlskrona första rekrytafdelning med 
början den 3 mars och af Stockholms rekrytaftlelning med 
början elen 9 mars. 
Xr 126. - Bifall till reservunderlöjtnant K. G. Anderssons 
anhållan om två års tjänstledighet från och med elen l 
april 1910 för utrikes sjöfart. 
N:r 128. - Andring i instruktion en för chefen iL pansar
båten Oscar II. 
N:r 130. - Kaptenen Oclelberg och löjtnanten Torelius 
skola med elen 3 innevarande månad afg>t från sina genom 
generalorder n:r 41/1910 anbefallda kommenderingar å ka
nonbåten Skäggald ; kaptenen Tollsten skall vara chef och 
underlöjtnanten Calissenclorff kommenderad officer a ::;aglla 
kanonbåt fr fm och med elen 4 dennes. 
N:r 133. - "Cnder pansarbåten Oscar II:s nu pagående 
expedition må i skjutinstruktionen för flottan och kustar
tilleriet, handvapen, $i 17 m.om. 181 el) och e) föreskrifila 
stridsskjutningar utföras till elen omfattning, som i samma 
moment finnes föresln·ifvet för fartyg un(1er öfningsexpe
dition längre än 150 dagar. 
N:r 134. -- Eldare, som uttagas för tjänstgöring å under
vattensbåt, skola sammanföras till en särskild grupp, be
nämnd undervattensbåtseldare (u v b-eldare), för h vilkas 
uppflyttning och befordran föreskrifter framdeles komma 
att utfärdas m. m. 
N:r 135. - Kungl. marinförvaltningen må beordra marin
ingenjören Lindbeck att afresa till » Vulcans " verkstäder .i 
Stettin för att under omkring 4 a 5 dagar närvara Tid 
profningarna af turbinhusen till ångturbinerna för jagaren 
Hugin och däruneler göra de iakttagelser rörande arbetena 
i sin helhet å samma turbiner, h vilka Himpligen kunna vid 
maskinbyggnadsplatsen vinnas. 
~:r 136. - Fastställandat af ändrade bestämmelser röran-· 
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ile uniform för mariningenjörsaspiranter och mariningen

jörselever. 
N:r 138. - Reservunderlöjtnanten Indebetou skall tillsvi

dare tillhöra :flettans station i Stockholm. 

N:r 139. - Bifall till reservunderlöjtnanten Jacobssons an

hållan om 8 månaders tjänstledighet för utrikes sjöfart. 

N:r 140. - Följande reservunderlöjtnanter skola för ge

nomgående af föreskrifven repetitionsöfning inställa sig 

till tjänstgöring den 15 nästkom.mande april vid Vaxholms 

kustartilleriregemente: reservunderlöjtnanterna -Wihlborg, 

Asklöf, Inclebetou och Erfass; elen 15 nästkommande april 

·vid Karlskrona kustal'tilleriregemente: ' reservunclerlöjtnan

terna Killman, Bensow och I. Pettersson; den 27 nästkom

mande april i Karlskrona: reservunderlöjtnanterna Arvecl

son, P. A. A. Hansson, Sköldebrancl, Borg, Anderberg, Mel

lin, Levander, Hellsten, Anell, Bergström, Ekström och 

Bang-Melchior; skolande repetitionsöfningen afslutas för 

vid flottan tjänstskyldiga reservunderlöjtnanter den 20 näst

kommande september samt för öfriga elen 3 nästkomman

de oktobeT. 
N:r 141. - Löjtnanten vid kustartllleriet G. Rubenson skall 

o-enomgå den genom generalorder n:r 1181/1907, utfärdad 

~enom landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition, 

anbefallda 2. kursen för utbildande af vapenofficerare, 

hvilken kurs tager sin början den U dennes. 

N:r 143. - Kanonbåten Svensksunds genom generalorder 

n:r 217/1909 anbefallda expedition till rikets västra kust 

skall upphöra; och skall fartyget den 10 innevarande må

nad afgå till Karlskrona och efter ditkomsten afrustas, af

mönstras och förläggas i 2 . . beredskap. 

N:r 145. - De genom generalorder n:r 223/1_909 nämnda 

ordinarie fartygscheferna å pansarbåtarna Aran, \Vasa, 

Tapperheten, Thule, Svea och Göta skola elen 30 dennes 

återtaga befälet öfver respektive fartyg. 

N:r 146. - Bifall till reservunderlöjtnant Lundvalls anhål

lan att under tiden 5 mars 1910-31 december 1912 få iclka 

utrikes sjöfart. 
N:r 147. - Bestämmelser angående salut från Vaxholms-, 

Oscar-Fredriks borgs- och Kungsholmsfort, Älfsborgs fäst

ning samt salutbatteriet å Kungshall m. m., clå underrät

telser om Hennes Kungl. Höghet Kronprinsessans lyckliga 

nedkomst ingår från civildepartementet. 

N:r 150. - Bevakningsbåtarna n:ris 1-10 lLfvensom för 
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flottans och kustartilleriets räkning förhyrda, för bevak

ningsändamål afsedela ångslupar skola benämnas vedett

båtar; l. klass kanonbåtarna Dis a, Urd och Skagul samt 

2. kl. kanonbåten Svensksund skola benämnas kanonb åtar;... 

l. kl. kanonbåten Skäggald skall benämnas depåfartyg; 

minfartyget Gunhild, kanonbåten Alfhild och verkstads

fartyget Ran skola benämnas ångfartyg. 

N:r 151. - Fartygsrustningar innevarande år. 

N:r 152. - Föreskrifter att lända till efterrättelse ifråga 

om flottans öfningar innevarande år. 

N:r 155. -· Torpedkryssaren Clas Ugla skall förläggas nu

reparation. 
N:r 156. - Kaptenen Poppius skall från och med den 30 

innevarande månad till och mecl den 30 instundande sep

tember vara inkallad till tjänstgöring å Stockholms station. 

N:r 159. - Löjtnanten Johnson skall afgå från sin genom 

generalorder n:r 862/1909 anbefallda kommendering å pan

sarbåten Dristigheten; löjtnantema Blomberg och Rosen 

skola efter kanonbåten Svensksunds förestäende afmönst

ring tjänstgöra såsom kommenderade officerare, den förre å 

pansarbåten Dristigheten till och med den 26 april och den 

senare å pansarbåten Göta till och med den 29 inneva

rande månad. 
N:r 160. - I de fall, clå särskild tid för början och slut af 

allmän militär kurs i rekrytskola icke är särskilclt angif

ven, bör nu nämnda kurs pågå omkring 2'/• månader; 

vederbörande stationsbefälhafvare skall, oberoende af 

föreskrifterna i reglem.entet för sjömanskårens skolor, m.ed 

ledning af genom generalorder n:r 540/1909 utfärdade ~1t

bildnings- och öfvergångsplaner bestämma dag för de ohka 

skolornas och kursernas å stationen början och afslutande; 

i generalorder n :r 281/1908 punkt 9 omförmälda öfnin

gar skola förläggas till Stockholms station. 

N :r J 62. - Mariningenjören Fal km an har tillåtits emottaga 

och bära ett honom af Hans Maj:t konungen af Danmark 

tilldelat ordenstecken. 
N:r 164. - Afslag å marinläkaren Lagerholms anhållan att 

få honom. tillkommande dietpenningar ombord å logements

fartyget Stockholm till sig kontant utbetalade. 

N:r 165. -- Kommendering af staber, fartygschefer, sekon

der officerare och vederlikar å p å expedition varande eller 

till \·ustnino· anbefallda fartyg m. m. 
b 

N:r 166. - Åtskilligt manskap vid Kungl. flottan har be-

nådats med svärdsmedalj. 
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::\":r 169. - Punkt 6 mom. d) af den genom generalorder 

n:r 860!1909 åtföljande bil. (föreskrifter för förberedande 

gnistkurs 1 skall erhålla följande förändrade ly delse: 

d). Förmåga att sä.ker t afgifva och med h örmottagar e 

mottaga meddelanden, afgifva enligt såväl flottans som 

internationella gnistsignaleringsföreskrifter med en hastig

het af n'linst 60 bokstäfver i minuten. 

::\":r 170. - Bifall till kommendörkaptenen vVachtmeisters 

anh ållan om tjänstledigl1et elen 13-15 m ar s. 1910. 

::\":r 171. - Logementsfartyget Freja skall den 2 instun

dande april utgå ur Stockholms rekrytafdelning och ingå 

i Karlskrona andra rekrytåfdelning. 
Pansarkryssaren Fylgia skall, sedan afdelningsch efen 

för Karlskrona andra rekrytafdelning elen 27 instundande 

april nedhalat och chefen å pansarbåten Dristigheten jäm

likt generalorder n :r ]()i)/1910 hissat sitt befälsteck en, stå 

under sistnämnda chefs befäl, intill cless afLlelningschefen 

för sjökrigsskoleafdelningen elen 9 maj hissar sitt b efäls

Xr 172. -- Föreskriften i punkt 4 af elen genom g en eral

order n:r 969fHl09 för afclelnings chefen för Karlskrona för

sta rekrytafclelning utfärdade instruktionen skall i hvacl 

<len rör nämnda chefs befogenhet att detachera underly

<lande fartyg gälla jämväl b etriLffande logementsfartyget 

t:ltockholm <j ämte af Chapman); skoland e sagda logements

fartyg under detacheringsticlen kvarligga lt sin förtöjnings

plats. 
X r 175. -- Löjtnanterna vid kustartilleriet Göthe1·ström 

och vid flottan von Krusenstierna skola genomgå den kurs 

för y ngre subalternofficerare vid infanteriskjutskolan å Ro

sersberg, hvilken tager sin början tlen 20 nästkommande 

april, 
::\":r 178. -- Officer, so n< tjänstgör å fartyg pft expeclition 

för sjömätning eller arbeten med militärleder, skall tills 

vidare icke vara skyldig att ombord medföra paraddräkt; 

skolande den, so m begagnar sig af nämnda medgifvande, 

bära chglig dräkt vid de tillfällen, då paraddräkt är före

sluifven. 
~:r 179. - Chefen för kustartilleriet har bemyndigats att 

nncler innevarande år kommendera nedanstående p ersonal 

af kustartilleriet: till flottans torpeclskola, för utbildning i 

kms för 3. kl. sjömän: 3. kl. kustartillerister vid maskin

afdelningen 2, för utbildning i kurs för 2. kl. sjömiin: 2. 

kl. kustartillerister vid maskinafdelningen l ; till flottans 
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:;tation i Stockholm, för utbildning i gnistsignalering vid 

Stockholms gniststation: underofficerare af minörafdnlnin

gen 3, underofficer skorpraler af minöratdelningen 4. 

N:r 180. - Bifall till kapten Brogrens anhållan om inri

kes tjänstledighet 24 mars-l april 1910. 
N :r 181. - Mariningenjören L. G. C. Risberg skall från 

och med den l maj till och med den 30 september inne

varande år tjänstgöra å flo ttan s varf i Stockholm. 

N:r 182. - Kungl. maj:t har på grund af best;lmmelserna 

i § 54. mom. 1 in skrifningsförordningen befallt, att de å sjö

manshus inskrifna värnpliktiga, hvilka innev. år af inskrif

ningsnämnd el1er jämlikt § 19 mom. 3 värnpliktslagen af 

sjörullföringsonwådesbefälhafvare blifvit inskrifna utan att 

tilldelas hären eller flottan, skola samtliga tilldelas allmiin 

tjänst vid flottan . 
N:r 183. - Nedannämnda öfningar skola i den m ån om

ständigheterna medgifva under instundande april m 1m ad 

utföras å de till Karlskrona första och Stockholms rekryt

afdelningar hörande pansarb åtarna: 
enligt AS I: 

a) förb er edande öfningar till den omfattning fartygsch efen 

pröfvar lämplig; 
b) skolskjutning med patrontub och tubkanon m. m.: 

c) afståndsbedömning och afståndsmätning till den omfatt

ning fartygschefen pröfvar lämplig: samt 
enligt T S I: 

d) förb er edand e öfningar till den omfattning fartygschefen 

pröfvar lämplig: och 
e) skolskjutning till det omfång, som för första månaden 

är föreskrifvet för fartyg under öfningsexpedition. 

I sammanhang härmed har Kungl. maj:t medgifvit, att 

ofvannämnda pansarbåtar m å för utförande af h är före

skrifna öfningar vara under gång erforderlig tid utöfver 

den s om jämlikt generalorder n:r 969/1909 afsetts för far

tygens förflyttning och maskinpersonalens öfvancle. 

N:r 185. - Logem entsfartyget af Ch apman skall med u t

gången af den 20 dennes upphöra att stå till afclelnings

chefens för Karlskrona första rekrytafclelning förfogande. 

N:r 186. - Fastställd modell å mössa för flottan tillhöran 

de officerare och underofficer are samt vederlikar vid m a

riningenjör-, marinintendentur- och marinläkarkår erna, sjö

kadetter, reservofficersaspiranter, mariningenjörsaspir anter 

och elever, marinintendentsaspiranter och elever samt u n-
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derofficerskorpraler, äfvensom för kustartilleriet tillhöran
de officerare, underofficerare, unclerofficerskorpraler, civil
militär personal samt kaeletter och kadettasp iranter. 
N:r 187. - Den genom generalorder n:r 186 fastställda 
modell å m.össa skall för i nämnda general01·der upptagen 
personal lända till efterrättelse vicl nyanskaffning; varande 
det icke medgifvet att efter ingången af år 1904 använda 
mössa af annan än ofvan fastställd modell. 
N:r 189. - Bland de till sjötjänst inskrifna vämpliktiga 
må till förrådsmän enligt stationsbefälhafvarens bestäm
mande uttagas ett mindre antal, hvilka skola samtidigt er
h ålla utbildning i hornblåsning m. m. 
N:r 190. - Fastställd skjutinstruktion för marinen, Hand
vapen (H S I) att tillsvidare lända till efterr ättelse från och 
mecl den l nästkomm.ancle maj. 
N:r 191. -- Paragraf 88 af reglemente för marinen, clel I , 
skall ändras sålunda, att första ordet, medalj er, utbytes 
mot ordet utmärkelsetecken. 
N:r 192. - Kaptenen vid kustartilleriet Husberg skall följa 
öfningarna vicl fästnings- och positionsartilleriets skjut
skola innevarande å1·. 
N:r 193. - Innan fartyg som ombord medför motorbåt, 
utgår på expedition, skall genom vederbörande varfschefs 
försorg unelervisning i skötsel af båtens motor m eddelas 
åt erforderlig i fartygets blifvande besättning ingående 
maskinpersonaL 
N:r 194. - Den genom generalorder n:r 102/1910 anbe
fallda förläggningen af personal tillhörande flottan i Karls
krona grenadjärregementes kasernetablisemang skall upp
höra med den 28 dennes. Upphöranclet af tillämpanclet af 
cle utfärdade försiktighetsmåtten till förekommand e af elen 
i Karlskrona r ådande nervfeberepidemien s spridning. 
N:r 195. -· Bifall till konteramiral Hjulhammars anhållan 
om 10 dagars tjänstledighet från och mecl den 24 mars. 
N:r 196. - Tillstånd för marinöfverläkaren Rudberg, ma
rinläkaren Konen och marinintendenten Carlson att mot
taga och bära af Hans Maj:t K ejsaren af Ryssland dem. 
tilldelade ordnar. 
N:r 199. - Marinläkaren af l. graden O. T. Hult skall tills 
vidare tillhöra flottans station i Stockholm. 
N:r 200. - FaststäHelt artilleriexercisreglemente (A E R) 
skall från och mecl elen 1 nästkommande maj tillsvidare 
lända till efterrättelse, dock skola beträffande handhafvan-
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det af äldre pjässlag, för hvilka föreskrifter i detta reg
lemente icke finnas intagna, förut anbefallda bestämmel
ser gälla. 
N:r 201. - Bifall till r eservunderlöjtnant Hallbergs anhål
lan om 2 års tjänstledigh et för utrikes sjöfart. 
N:r 202. - Marinläkaren Gemmels underdåniga anhållan 
att blifva placerad till tjänstgöring vid Stockholms station 
föranleder ej till n ågon Kungl. maj:ts åtgärd. 
N:r 203. - Marinläkaren af 2. graden A. F . Kuylenstierna 
skall tjän'ltgöm som fartygsläkare å pansarbåten Tapper
heten från och med elen 30 innevarande månad till och. 
med elen 2.7 nästkommande april. 
N:r 204. - Löjtnanten vid kustartilleriet H . G. Öhngren 
och underlöjtnanten vid kustartilleriet J . \V, B. Gehlin 
skola för utbildning särskilclt i gnistsignalering uneler in
nevarande års kusteskader tjänstgöra å pansarbåten vVasa, 
å hvilket fartyg nämnda officerare skola embarkera, elen 
förre efter eskaderns ankomst till Stockholms skärgård och 
den senare elen 28 nästkommande april i Karlskrona, samt 
från hvilket de åter skola debarkera den 23 nästkomman
de juni. 
N:r 205. - Kaptenerna vi<i kustartilleriet C. G. Falck och 
J. V. H. \Vahlberg skola för sin utbildning tjänstgöra a 
stridsfartyg i innevarande års kustflotta från och mecl den 
10 augusti till och med dagen för n edhalandet af högste 
befälhafvarens befälstecken ; förenämnda officerare skola 
embarkera å de fartyg, som högste befälhafvaren be
stämmer. 
N:r 207. - Under marinläkaren af l. graden J. Torgers
runds genom generalorder n :r 165/1910 anbefallda sjökom
mendering skall en marinläkare vid marinläkarkår en i flot
tans reserv tjänstgöra vid flottans station i Karlskrona. 
N:r 209. - Torpedbåtarna Spica och Astrea skola förläg
gas uneler reparation. 
N:r 211. - Mariningenjören af l. graden G. P. Gösling 
skall från och m ed el en 15 april till och med den 30 sep
tember innevarande år stå till marinförvaltningens förfo 
gamle för öfvervakancle af nybyggnadsarbetena å jagarna 
Hugin och Munin samt den för Karlskrona fästning 
afsedela ångbåten. 
N:r 212. - Inspektion skall af inspektören af flottans öf
ninga.r till s jöss verkställas: af pansarbåten Oscar II un
der erforderlig tid med början den 14 april samt af Karls-
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krona 2. rekrytafclelning under erforderlig tid med börjau 
elen 19 april. 
N:r 214. - Frånträdandet af åtskilliga befattningar å sta
tionerna med utgången af nästkommande september må
nad m. m. 

Från oeh med elen l nästkommande oktober tillsvidare 
tillhöra: Karlskrona station: kaptenerna Holmgren, vVester 
och Huitfeldt samt extra mariningenjören Halldin; Stock
holnls station: kommendörkaptenerna Linelström och An
karcrona; kaptenerna Oclelberg, A. Hägg och SylvanclPr; 
löjtnanterna Olsson, Håkansson, Lindberg, Låftman, vVer
ner, Söclerberg, Schollin och Fåhn:eus; n1.arinclirektören 
Pauli samt mariningenjörerna Lindbeck oeh Risberg; fri'Ln 
och med elen l nästkommande juli tillsvidare skall ma
rinintendenten Öfwerberg tillhöra flottans station i Stock
holm. 

N:r '216. - Chefen för sjökarteverket m å beordra dels kap
tenen G. P. Reinus att i Malmö inställa sig å s jömätnings
fartyget Tärnan, för att under Qmkring 8 dagar deltaga i 
trianguleringsarbeten i Öresund,' samt därefter återresa till 
Stockholm, el els kaptenen L. G. O. J aknhe att, sedan han 
i Göteborg aflämnat chefskapet å sjömätningsfartyget Tär
nan, återresa till Stockholm. 

N:r '217. - Instruktion för eskaclerehefen för kusteskaclern. 
N:r 218. - Instruktion för afclelningschefen för torped
skolafdelningen. 
N:r '219. - Instruktion för afdelningschefen för unclervat
tensbåtskolafdelningen. 
N:r 220. - Instruktion för chefen å logementsfartyget 
}"reja. 
.N :r 221. - Instruktion för afdelningschefen för 2. skepps
gosseafdelningen. 
N:r 222. - Afslag å anhållan från chefen å lognmeutsfar
tyget Freja att en förrådskonstapel måtte beordras att bi
träda redogöraren å Freja vid dennes redovisning m. m . 
af omhänderhafela uppbörder. 
N:r 224. - Stationsbefälhafvaren i Stockholm skall beordra 
en honom underlydande officer att å dag i nästkommande 
april månad, som stationsbefälhafvaren äger bestämma, 
verkställa inspektion af denjämlikt generalorder n:r 93/1910 
till Osear-Freclriksborgs fort förlagcia kontingenten af 
flottan. 
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N:r 226. - Med ändring af bestämmelserna i generalor
der n:r 156/1910 skall kaptenen Poppius med utgången af 
denna dag upphöra att vara inkallad till tjänstgöring å 
Stockholms station. 
N:r 227. - Bifall till reservumlerlöjtnant Hjelmströms an
hållan om ett års tjänstledighet för utrikes sjöfart. 
N:r 228 G. O. - Villkorligt bifall till anhållan för kapten 
Poppius att få vistas utom riket. 
N:r 229. - Bifall till reservunderlöjtnant Dalmans anhål
lan om ett års tjänstledighet för utrikes sjöfart. 
N:r 2SO. - Bifall till reservunderlöjtnant Rydells anhål
lan att uneler ticlen l apri!-31 december 1910 få idka ut
rikes sjöfart. 
='f:r 232. -- Fastställda myekenheter artilleri- och hand
vapensammunition m. m. hvilka högst må förbrukas vicl 
innevarande års öfningar vid Kungl. kustartilleriet; samt 
fastställd t än tal minor hvilka högst må sprängas vid kust
artilleriets mineringsöfningar innevarande år. 
='!:r 231. - Särskilda bestämmelser att lända till efterrät
telse för utbildning af kustartilleriets personal under år 
1910 förutom cle i gällande reglementen m. m. medclelacle 
föreskrifter. 
N:r 233. - Å pansarbåt och torpeclkryssare, som icke är 
elisions- respektive flottiljchefsfartyg, skall i mån af till
gång under instundande sommar bland i besättningslistan 
ingående unclerofficerskorpraler, styrmän, stam, kommen
deras en, son'l är utbildad i gnistsignalering; skolande 
denne i egenskap af gniststyrman tjänstgöra såsom befäl
hafvare för fartygets gniststation m. m . 
N :r :334. - Föreskrifterna i reglemente för marinen clel II 
§ 295 mo m. n ) angående anslåendet å lämplig plats af ut
drag ur nämnda reglemente skola tills vidare icke till
lämpas. 
N:r 237. - Torpedingenjör Lindmark skall uneler erforder
lig tid med början omkring elen l instundande juli stå till 
marinförvaltningens förfogande för att biträda vid besikt
ning af hos Skånska bomullskrutfa1riksaktiebolaget i Lanels
krona beställclt bomullskrut. 
N:r 238. - Mariningenjörsaspiranterna af 2. årskursen 
skola innevarande år från och med elen 15 juni till och 
med elen 6 september tjän~tgöra å flottans varf i Karls

krona. 
N:r 239. Chefen för kustartilleriet må såsom tillfällig 
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förstärkning af sin stabspersonal kommendera en officer 
vid kustartilldriet under tiden l oktober-31 december in
nevarande år. 
N:r 240. - Angfartyget Ran skall jämte erforderlig trans
port· och båtmateriel stå till varfschefens i Stockholm. för
fogande för torpedinskjutning vid Brandalssund under en 
tid af omkring 4 veckor från och med elen 25 innevar:m
de månad; 

löjtnanten Friis skall vara chef å fartyget och ledare 
af sagda expedition m. m. 
N:r 241. - Fastställda ändringar i och tillägg till >Exer
eisreglemente för flottan, li Hanelvapen och landstigning >» 
fastställdt genom generalorder n:r 1033/1904; 

• Exercisreglemente för flottan (E 1{), I Allmänna före
skrifter (A F E R) •, faststäHelt genom generalorder n:r 
254il90S; 

»Skjutinstruktion för flottan, 'rorpecl (T S I )>, fastställd 
genom generalorder n:r 411 / l !:108; 

»Exerci;;reglemente för flottan (E R), III Torpedexer
cisreglemente (T E R) », fastställclt genom generalorder n:r 
412!1908 ; och 

, skjutinstruktion för flottan , Artilleri (A S I )», fast-
~tälld genom generalorder n:r 24/1908. 
N:r 243. - Bifall till reservunderlöjtnant Melens anhållan 
att uneler ett år få idka utrikes sjöfart. 
N:r 245. - Kaptenen A. G. aJ' Klercker skall från och med 
elen 1 instundande m aj till och med utgången af nästkom
mande september månad m ed unelantag af de tider, då han 
på grund af utfärdade generalorder erhållit annan kom
menderin g, vara inkallad för öfrig tjänstgöring å Stock
holms station. 
Kr 246. - Bifall till unelerofficeren af 2. graden F. G. R 
Olssons anhållan om 5 månaders tji1nstledighet för att 
tjänstgöra å skolskeppet Abraham R ydberg. 
Kr 247. - Instruktion för afdelningschefen för l. skepps
gosseafclelningen. 
Kr 248. - Chefen för Karlskrona kustartilleriregem ente 
må kommendera artilleriuppbördsmannen å Osear II:s fort 
att uneler en tid af högst en månad in nevarande vår del
taga i v issa vid artilleridepartementet i Karlskrona pitgft
ende arbeten. 
N:r 249. - Den i generalorder n:r 151 och Hi5/1810 om
nämnda jagare skall vara jagaren Vidar; samt å tskill ga 
fartygs m. fl. kommenderingars påbörjande och upphöramle. 

April 8. 

,, 
" 

" " 

" " 

,, 

,, 
" 

" 
,. 

G. O. 1910. - XIX. 

N:r 250. - Instruktion för afdelningschefen för sjökrigs
skoleafdelningen. 
~:r 251. - Kaptenen Eklund skall med utgången af inne
varande månad frånträda sin befattning såsom torpedoffi
cer (gnistofficer) i Karlskrona samt skall från och med den 
l instundande maj tillsvidare tjänstgöra såsom adjutant 
hos chefen för underofficers- och sjömanskårerna i Karls
krona. 
N:r 252. - Elektroingenjören Christofferson skall 1.mder 
högst 8 dagar på tid uneler innevarande april eller näst
kommand e maj månad, som af marinförvaltningen besti1m
mes, stå till sagda ämbetsverks .förfogande i Stockholm 
för besiktning af nu pågående installation af eldlednings
anordningar å pansarbåten Dristigheten och pansarkryssa
ren Fylgia. 
Xr 254. - Kaptenen K. \Vest<:~r skall stå till eskader
chefens för innevarande års kusteskader förfogande dels 
uneler en tid af högst 3 dagar mellan elen 12 och 17 den
nes i Västervik, dels under tiden den 21-27 dennes i 
Karlskrona. 
N:r 255. - Vid uppflyttning till l. klass s jömän af de ar
tilleri- och signalmatroser som under vintern 1909-1910 
genomgått korpralskola och därstädes erhållit till uppflytt
Hiug berättigande betyg, må denna. uppflyttning räknas 
från den tidpunkt, vid hvilken uppflyttningen bort ske, 
därest korpralsskolkursen genomgåtts sistlidne sommar; 
skolande detta meclgifvancle dock icke gltlla dem af ofvan
nämnda m anskap, h vilka varit kommenderade såsom elever 
i föregående sommars korpralskola od1 der blifvit und er
kända. 
N:r 258. - Den i reglemente för marinen del I § 23 om
förmälda befordringskommissionen skall sammanträda i 
stationsb efälhafvar ens i Stockholm äm hetslokal onsdagen 
elen 20 innevarande månad kl. 11 f. m., skolande varis
chefen i Stockholm, kommendören Dyrssen härvid inträda 
i kommissionen i stället för chefen för marinstaben, kon
teramiralen Sandström, hvilken af sjukdom är förhindrad 
a,tt deltaga i kommissionens arbete. 
N:r 259. - Under kanonbåten Urcls genom generalorder 
n:r 151/1910 anbefallda expedition skola i kanonbåtens be
styckning ingående 15 cm. k M/83 och 12 cm. k. M/Sl ut
bytas mot 12 cm. k M/94 i lavettage M/94 samt kulspru
torna mot m mm. k. M/89 B; skolande i och för sagda 
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ombestyckning å Karlskrona station befintliga reservka

noner användas. 

N:r 262. - Jagaren Vidar skall efter skedd inmönstrin g 

från byggnadsorten föras till Stockholm; skolande jagaren 

under vägen dels anlöpa Karl skrona för ombordtagande 

af där förvarade delar af fartygets artilleriutrustning m. m. , 

prof;;kjutningar med artilleri- och torpeclbestyekningen 

samt uttaga:1de af fartygets svängningsegenska per, dels pa 

mätt mil i Stockholms skiirgård utföra fart- och slagobser

vationer m. m. 

N:r 263. - ~Iariningenjören Lindbeck skall från och mecl 

den l nästkommande oktober uneler en tid af högst sex 

år bestrida lärarbefattningen i skeppsbyggnadskonst och 

maskinlära vid sjökrigshögskolan. 

N:r 264. - Ökning af pansarbåten Ärans och pansarkrys

saren Fylgias besiittningslista med 5 musikkonstaplar, för

råclskonstaplar, å hvarclera fartyget uneler innevarand e års 

expeditioner. 
Xr :265. - Kaptenen vid fortifikationen Gyllenkrook må 

på egen bekostnad bevista innevarande års öfningar ~ 

kustflottan uneler augusti m~macl, ägande högste befälhaf

varen öfver kustflottan att bestämma och till chefen för 

fortifikationen lämna meddelande om fartyg, plats och när

mare tid för bemälde officer s embarkering. 

N:r 266. - En af sjökartsverkets ritare m å under omkring 

en månads tid såsom passagerare medfölja kanonbåten 

Disa uneler dess förestående expedition. 

:N:r 267. - 'l'orpeclbåtama n:r 9, 10, 12, 14, 15, 79, 8 1, 83 

och 85, hvilka jämlikt generalorder n:r 151 detta år skola 

tillhöra torpedskolan, skola rustas för att afgå till Karls

krona n1. n1. 

N:r 27U. - Fastställda ändringar i generalorder n:1· 218 

den 27 mars 19106 med däri g jorda ändringar. 

N:r 271. - Fastställd instruktionsbok, Torped (U l\1 F: II), 

afsedel att anvilnclas vid manskapets utbilL1ning till torped

tjäns t. 

N:r 274. - Genom gen eralorder n:r 165/1910 beordrade 

fartygsahefen å öfningsbriggen Falken k aptenen Holmen 

skall under den tid kommendörkaptenen Hermelin jäm

likt 
1

sagc1a generalorder är sjökommencleracl, m ed bibehål

lande af befattningen som kompanichef vid skeppsgosse

kåren i 1\Iarstrand, jämväl bestrid~t chefsskapet öfver sagda 

kår. 
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15. N:r 275. - Pansarbåten Oscar II skall efter afslutacl in

spektion afrustas, afmönstras och förläggas i 2. beredskap. 
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N:r 276. - Chefen å kanonbåten Svensksund uneler detta 

fartygs genom genom generalorder n:r 151 /1910 punkt 9. 

anbefallda expedition skall, i den mån utrymmet och öf

riga fö~·hållanclen lämpligen medgifva, vid gången från 

södra Ostersjön till stockkolms skärgård anlöpa Kalmar 

och där ombordtaga samt till varfschefen i Stockholm af

lämna en del föremål, hvilka blifvit af aktiebolaget Rex 

bärgade från i Kahnarsund i ä ldre tider sjunkna krigs

skepp och på grund af nådigt medgifvancle förvärfvats för 

de sjökrigshistoriska samlingarna. 

N:r 277. - Ändringar i >>Instruktion för inkallelse och 

samlin g af sjörullföringsområdena tillhörande beväring vid 

allmän mobilisering>>. . 

N:r 281. - Reservunderlöjtnanten Arveclson, hvilken denna 

dag beviljats n ådigt uppskof med honom åliggande repe

titionsöfning, skall afgå från sin genom generalorder n:r 

165/1910 anbefallLla kommendering å pansarbåten Tapper
heten. 

N:r 282. - Marinintendenten Lagerholm skall uneler er

forc1erlig tid från och med elen 16 dennes stå till statsrådets 

och chefens för kungl. sjöförsvarsdepartementet förfo
gande. 

l\Iiningenjören Hök skall under erforderlig tid af inneva

rande månad samt nästkommande maj och juni stå till 

marinförvaltningens förfogande för kontroll betriiffancle 

till verkningen af elektrisk kabel. 

X:r 285. - Varfscheien i Stockholm må till afclelnings

chefen för unclervattensbåtskolafdelningen och chefen å 

logementsfartyget Freja uneler nu förestående expeditio

ner utlåna tre ångslu1Jar tillhiirande 3. kl. pansansarbå

tarna Sölve, Folke och Berserk. 

N:r 286. - Kaptenen Prytz, som på grund af sjukelom 

beviljats tjänstledighet från och med elen 4 instundande 

maj, skall den 3 samma månad afgå från sin genom ge

neralorder n:r 165/ 1910 anbefallda kommendering såsom 

sekond å pansarbåten Svea, och skall kaptenen von Horn 

från och med sistnämnda dag tjänstgöra såsom sekond å 

sagda pansarbåt. 

)[:r 387. - Bifall till kapten Prytz anhållan om tjänstle

dighet under ticlen 4 maj-30 juni för sjukdom. 

N:r 288. - .:\Iarinläkaren Asklins anhållan om att vid blif-
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vande ledighet erhålla transport såsom marinläkare till 
flottans station i Stockholm föranleder ej till någon åtgärd. 
N:r 289. - Bifall till marinöfverdirektör JIIIörners anhållan 
att under tiden 22 ap1·il-lO maj f å vistas utrikes. 
N:r :!90. - Bifall till r eservunderlöjtnant Franklin s anh ål
lan orn tre års tjHnstledighet för idkande af utrikes s jöfart. 
N:r :291. - Vedettbåten n:r 7 skall ingå i kusteskadern i 
stället för v edettbå ten n:r 10, ll\·ilken sistnämnda båt skall 
i stället för vedettbåten n:r 7 ställas till ch efens å loge
mentsfartyget Freja förfogande; 

å logem entsfartyget Freja förlagda und erofficerare och 
mansk ap, som bort af1)olletteras elen 23 dennes, må enligt 
stationsbefälh afvarens i Stockholm bestämmande kvar
stanna ombord till och m ed den 27 samma månad. 
N:r 293. - Bifall till anhållan frå n chefen å torp edbåten 
Komet att under s tundande expedition torpedbåtans b e
sättning måtte minskas med en styrman. 
N:r 295. - Sedan under den 9 sistlidne m ars ny Mobili
seringsinstruHion för marinen blifvit på försök fastställd 
att lända till efterrättelse tills vidare från och m ed den 
l innevarande månad, skall genom generalorder Litt. O 
den l maj 1895 faststäHelt Förslag tillmobiliseringsinstruk
tion för flottan med däruti gjorda ändringar, med unelan
tag för Rjöförsvarsdepartementets koncepthandling tillhö
rand e samt bland öfriga tjänsteexp editioner s ankomna 
handlingar inhäftade exemplar, uppbrännas genom de myn
digheters försorg, som från sjöförsvarsdepartement ets kom
mandoexpedition utkvitterat ifrågavande instruktionsför
slag; skolande rapport om verkställighet en häraf af sagda 
myndighet er i sinom tid ingifvas till ch efen för sjöför
svarsclepartementet. 
N:r 297. - Bifall till stationsbeiälhafvarens i Karlskrona 
anhållan att få godkänna en man i k orpralskurs oaktadt 
s tadgade fordringar i karbinskjutning ej blifvit uppfyllda. 
N:r 298. - Bifall till stationsbefälhafvarens i K arlskrona 
anhållan om att få godkllnna tre m an i korpralskur s oak
tadt de ej erh ållit godkännande betyg i karbin skjutning. 
N: r 299. - Chefen fö r kustartilleriet må oberoende af gäl
lande föreskrifter anbefalla tilllimpandet p å försö k inne
varande år af bifogade >Bestämmelser för utbildningen 
vid kustartilleriets artilleriafdelning år 1910>> . 
N:r 301. - Bifall till anhållan från O. R. Hansson, Göte
borg, om tillstånd för angifna parsoner att under april och 
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maj månader 1910 få. tillträde till Oscar II:s fort för ut
förande af försöksmätningar med en nykonstruerad afståuds
mätare. 

N:r 302. - Afslag å en af Karlskrona skytteför enino·s sty
relse gjord anhållan om tillstånd för majoren vid k

0

ustar
tilleriet von Schinkel att till uniform bära honom af före
ningen tilldelad skyt t emedal j. 

N:r 306. - Pansarbåtarna Svea och Göta skola snara~t 
möjligt afgå till Stockholm; skolande desinfektion företa
ga::; å det senar e fartyget, hvars besättning under den tid 
desinfektionen pågår förlägges i land; och skola sagda 
pansarbåtar kvarligga i Stockholm till den 30 dennes, då 
de skola afgå för att å af eskaderchefen för kusteskadern 
anvisad plats i Stockholms skärgård fören a sig med nämn
de befälhafva r e, m. m. 

N :r 307. - 1.fariningen jören Samzelius skall ställas till ma
rinförvaltningens förfogande för att såsom sakkunnio· del
taga i bes iktningen af och profturerna med den vid Bero·
sunds mekaniska verkstad nybyggda torpedbåten Polari~, 
hvilket fartyg af l everantörep anmälts färdigt till besikt
ning den 25 innevarande m ånad. 

N:r 008. - U neler kanonbåten Skaguls g enom generalorder 
n:r 15L/ Hl10 anbefallda expeditioner skola i kanonbåten s 
bestyckning ingående kul sprutor utbytas mot två stycken 
57 mm. k. M/89 B; skolande i oeh för s agda ombestyck
ning å Stockholms station befintliga r eservkanoner an
vändas. 

N :r 310. P1·ogram för kaelettaspirants vid kustartille
riet utbildning •• skall, obero ende af bestämmeis erna i ge
neralorder n: r 57 l / 1903, uneler innevarande år lända till 
efterrättelse; 

för de kadetter, hvilka såso m kadettaspiranter utbil
dats enligt ofvannämnda program skall i det genom ge
neralorder n:r 117j190G fastställda •Program för kadetts 
utbildning vid kustar t illeriet» ur rekry tkursen (bil. I ) utgå: 

»6. Minarbeten och minors handter ande » äfvensom 
»8. Förberedande öfningar och skj utöfningar m ed 

karbin sam t afståndsbedömning•, 

hvarjämte änmena skola gifvas ungefär samma om
fång som i r ekrytskolans utbildningskurs fö r artilleriaf
ll elningen. 

N: r 313. - Kommendörkaptenen H. vV. Hamilton, kapte
nerna Ericson och Gisiko samt löj tnanten Simonsson skola 
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för deltagande i lärareråd i sjökrigshögskolan inställa sig 
i sagda skolas lokal den '7 nästkommande maj kl. 2 e. m. 
N:r 314. - Torpedbåten Komets genom generalorde1· n:r 
151 / 1910 anbefallda expedition skall inställas. 
N:r 315. - Kaptenen E. Hägg skall tjänstgöra såsom se
kond å pansarbåten Vasa i stället för kapten en Bergman,. 
som på grund af sjukdom från pansarbåten afgår; skolan
de kaptenen Hägg elen 30 dennes embarkem å pansarbre
ten efter dess ankomst till Stockholms skärgård. 
:N:r 31 '7. - Tillägg till instruktion för eskaclerchefen för 
kusteskadern, afclelningscheferna för sjökrigsskoleafclelnin
gen, torpeclskoleafclelningen, umlm·vattensbåtskolafclelnin
gen, l. skeppsgosseafdelningen, 2. skeppsgosseafdelningen 
och chefen ä logementsfartyget Freja. 
:N:r 319. - Bifall till · an hällan för värnpl.iktige n:r F 109· 
15/09 Ahl om tjänstledighet uneler tiden 1-21 juli 1810. 
Xr 320. - 'l'illägg till instruktion för eskaderchefen för 
kusteskaclern, afdelningsshefen för 2. skeppsgosseafdelnin
gen och chefen å logementsfartyget Freja. 
·N:r 321. -- Majoren Sylvan skall utan hinder af föreskrif
terna i generalonler n:r 231/1910 punkt b) frl1n och med 
elen 14 nästkommande maj under en tid af högst 14 da
gar stå till marinförvaltningens förfogande för att närvara 
vid de genom generalorder n:r 12±/1910 anbefallda för
söken. 
:N:r 323. - Uniformsbestämmelser för examinerad musik
direktör, som innehar officers värdighet och lwilken för 
inöfvande af hornblåsare och trumslagare är anställd vid 
n ågon af flottans stationer. 
N:r 324. - Löjtnanten Bergman skall från och mecl den 
2 till och med den 7 nästkommande maj stå till f. el. af
delningschefens för Karlskrona första rekrytafdelning för
fogande i Stockholm för arbete med generalrapporten från 
sagda afclelning. 
:N:r 3:25. -- Ombord å ätningskorvetten Saga under detta 
fartygs genom generoiorder n:r 15l fl9 10 anbefallda expe
dition må utöfver besättningslistan kommenderas högst 9· 
skeppsgossar af de tvenne yngsta å rskurserna, för hvilka 
med tillämpande af nu gällande besättningslistor tillfUlle 
t,ill sjökommendering under instundande sommar icke kun
nat beredas; varan de dessa skeppsgossar afsedela att ut
göra en depå, från hvilken vid behof er sättning kan läm
n<t~ till de fartyg inom l. skeppsgosseafdelningen, som be-
mannats med skeppsgossar från kåren i Karlskrona. 
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~:r 326. - Bifall till magasinkontrollanten major Berg 
mans anhållan om två månaders utrikes tjänstledighet för 
sjukdom. 
J'l:r 327. - Bifall stationsbef>ilhafvarens i Karlskrona an
hållan om tillstånd att till 'C. O. K. få befordra fem 1:a 
klass sjömän utan binder af felande sjötid. 
N:r 328. - Den å jagaren Viclar under detta fartygs ge
nom generalorder n:r 13/1910 anbefallda expedition kom
menderade uppbördsmaskinisten skall i och för meddelan
de af upplysningar beträffande jagarens maskineri m. m . 
till elen n_ytillträclande uppbördsmannen kvarstanna å här
varande station till elen 11 nästkommande maj. 
:N:r 329. - Sedan nya Skjutregler för flottan (SR F ) blif
vit genom G. O.n:r 14H/1910fastställda att tillsvidare lända 
till efterrättelse, har kungl. maj:t i nåder befallt, att ge
nom generalorder n:r 38 H /1908 anbefallda skjutregler skoia 
med undantag för sjöförsvarsdepartementets koncepthand
lingar tillhörande sam t bland öfriga tjänsteexpeditioners 
ankomna handlingar inhäftade exemplar uppbrännas genom 
ehefens för marinstaben försorg, skolande rapport om vErk
ställigheten häraf i sinom tid ingifvas till chefen för sjö
försvarsdepartementet. 
N:r 333. - Bifall till stationsbefälhafvarens i Karlskrona 
anhållan om ti llständ att till U. O. K. få befordra en korp
ral utan hinder af felande sjötid. 
.N:r 335. - Bifall till kommendantens i Vaxholms och 
Oscar-:B'rnclriksborgs fästning anhållan om att till varis
chefen i Stockholm få utlåm" lyspråmen n:r 9 l\1:. P. 
~:r 336. - Fartygsläkaren å logementsfartyget af Chap
man under detta fartygs genom generalorder n:r 151/1910 
anbefallda expedition skall, i enlighet med de närmare 
föreskrifter so m komma att af marinöfverläkaren medde
las, unelersöka synförmågan å ele;-ema i den skjutskola, 
som jämlikt bestämmelserna i generalorder n:r 152/1910 
förlagts till 2. skeppsgosseafdelningey: skolande r edogö
relse för utfallet af sagda undersökningar efter afslutall 
expedition insändas till marinöfverläkaren. 
N:r 337. - Kaptenen Grafström skall från och med den l 
nästkommande maj och under den tid kaptenen Norman 
är af sjukdom förhindrad att utöfva chefskapet å logements
fartyget Freja under detta fartygs genom generalorder n:r 
151/1910 anbefallda expedition tjänstgöra såsom fartygs
ch ef å sagda fartyg. 
~:r 340. - Eskaderchefens för kusteskadern genom gene-
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raJorder n:r 151/1910 punkt 15 anbefallda stab skall från_ 
och med den 3 instundande maj ökas med en stabsuditör; 
vice auditören Gollin skall vara stabsauditör i nämnda 
stab. 
N:r 341. - Bifall till mariningenjörstipendiat Ljungzells 
anhållan om förlängel tjänstledighet intill den l augusti 
1!::110 för hälsans vårdande. 
N:r 342. - Chefsintendent Neuendorff skall unde1· en tid 
af högst fjorton dagar å tid i början af innevarande må
nad, som af marinförvaltningen bestämmes, stå till sagda 
ämbetsverks förfogande i Stockholm. 
N:r 343. - Torpedbåten Polaris skall, sedan den blihit 
godkänd och ankommit till Stockholms varf, under en tid 
af högst åtta dagar stå till vadschefens i Stockholm för
gancle för utförande af vissa prof enligt föreskrifter som 
marinförvaltningen äger utfärda. 
N:r 344. -- Värnpliktige n:r F 43 204/1909 Pettersson skall 
fullgöra återstoelen af honom åliggande fredstjänstgöring 
vid Hottans station i Stockholm i stället för i Karlskrona. 
N:r 349. - Torpedbåtarna Argo och Altair skola förläggas 
under reparation. 
N:r 35L. - Fem kadettaspiranter m å innevarande år an
tagas vid kustartilleriet; af dessa må högst fyra efter slu-
tad tjänstgöring såsom kaelettaspiranter antagas till ka
detter ; skolande de antagna kadettaspiranterna elen l in
stundande juli inställa sig till tjänstgöring i Vaxholms och 
Oscar-Fredriks borgs fästning. 
N:r 355. - Bifall till kapten Prytz anhållan att under ho 
nom beviljad tjänstle dighet få vistas utrikes. 
N:r 356. - Löjtnanten Olsens genom generalorder n:r 
165/1910 anbefallda tjiinstgöring å logementsfartyget Freja 
skall upphöra med utgången af elen 16 dennes. 
N:r 358. - Kaptenen Malmberg skall tillsvidare, intill dess 
elen s. k. afstånclsmätarekommissionen ånyo påbörjar sina 
arbeten, stå till marinförvaltningens förfogande för utar
betar:cle af beskrifning öfver kustpositionernas artilleri
materiel. 

11. N:r 359. - Torpedkryssarna Örnen och Claes Horn skola 
elen 13 dennes afgå till respektive stationer samt där af 
rustas, afmönstras och förläggas i 2. beredskap; 

torpedbåtarna Plejad, Castor, Pollux, Spica och Astrea 
skola den 13 dennes utgå nr torpeclskoleafdelningen och 
förläggas i 2. beredskap; 
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följ ande officer~re skola efter skedd afmönstring 
från torpedkryssaren Ornen tillsvidare tjänstgöra som kom
menderade officerare: reservunderlöjtnanten Sköldebrand 
till och med den 28 juni å kanonbåten Skagul, reservun
derlöjtnanten Anell å pansarbåten Tapperheten och reserv
underlöjtnanten Bang-JIIIelchior till och med den 28 juni å 
pansarbåten Thule. 
N:r 360. - Kaptenen C. A. Posse äfvensom en Stockholms 
station tillhörande flaggtorpedmästare skola under erfor
derlig tid innevarende sommar stå till marinförvaltningens 
förfogande för att å tider, som af ämbetsverket närmare 
bestämmas. afresa till Fiume och därstäd.es besiktiga 
beställd torperlmaterieL 
N:r 361. - Följande tillägg till den genom generalorder 
n:r 221 /1910 för afdelningschefen för 2:a skeppsgosseafclel
nmgen anbefallda instruktionen har fastställts: Den ök
ning i antalet serier vid skolskjutning med tubkanon, som 
enhgt A S I mo m. J 90 må äga rum, därest ticlen så med
gifver, må icke öfverstiga 50 proc. af det föreskrifna mi
nimiantalet. 

N:r 362. J<~öljande tillägg till den genom generalorder n:r 
217/191 O för eskaderchefen för kusteskadern anbefallda in
struktionen har fastställts: Uti A S I anbefallda instruktions
skjutning, skjutningar för befälskurs och med kanon för 
reservofficersaspiranter samt stridsskjutning skola icke ut
föras å kusteskaclern. 

Den ökning i antalet serier vid skolskjutning med 
t~1bkanon, som enligt A S I m om. 190 må äga rum, därest 
tiden så medgifver, må icke öfverstiga 50 proc. af det före · 
skrifna minimiantalet. 
N:r 363. Bifall till konteramiral Hjulhammars anhållan om 
6 dagars tjänstledighet från och med elen 14 maj 1910. 
)l":r 364. - I reglemente för marinen del I § 41) nämnd 
antagning af skeppsgossar skall af chefen å öfningsbrig
briggen Falken verkställas u!lder detta fartygs genom ge
neralordflr n:r Hil/1910 anbefallda expedition. 
N:r 368. - .:VIarinattachen vid härvarande ryska beskick
ning kapten Petrow må uneler den 18 innevarande mån<t.cl 
besöka flottans vad i Stockholm. 
N:r 369. - Kaptenen J. G. Johansson skall från och med 
elen l7 dennes till och med den 16 instundande juni under 
kaptenen lViboms tjänstledighet tjänstgöra såsom stabs
chef i kommendantsstaben i Vaxholms och Oscar-Fredriks
borgs fästning. 

l 

l 
I l 
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K:r 370. - Marinintendenten Lagerholms genom general · 

order n:r 282/1910 anbefallda tjänstgöring skall upphöra 

med denna dag. 

N:r 371. - Viceamiralen Palander skall, å tföljd af kom

mendörkaptenen Thurdin, re1)l·esentera svenska fiottan vid 

likbegängelsen af framlidne H. l\1:. Konungen af Stora Bri

tam1ien och Irland, Kejsaren af Indien, Edward YII. 

1\:r 372. - Afslag å anhållan om tjänstleclighet från bevä

ringsmannen n:r F 446 47 jl909 Howander. 

N:r 373. - Tillstånd för regeringsassessorn Busch att få 

bese Karlskrona varf. 

N:r 375. - Kaptenen Odelberg skall från och med den 19 

dennes tjänstgöra såsom sekond å pansarbåten Svea i stäl

let för kaptenen von Horn, som på grund af sjukdom från 

sagda kommendering afgår. 

N:r 377. - Förändrade föreskrifter angående flottans öf

ningar innevarande sommar. 

N:r 378. - Nedannämnda officerare skola från och med 

den l nästkommande oktober tills vidare tillhöra följande 

stationer, nämligen: Karlskrona station: löjtnanterna Bjur

ner, vVibom, Norlan der, Kilman, C. F . A. Cassel, Flygare, och 

Sjöberg samt underlöjtnanterna Linder och \Vrllde; Stock

holms station: löjtnanten Krook samt underlöjtnanterna 

Bager och von der Burg. 

N:r 379. - Löjtnanten Kallerman skall genomga den gym

nastiklärarekurs, som nästkommande höst tager sin bör

j an vid gymnastiska centralinstitutet; underlöjtnanterna 

.J.<'lory och Bager samt Lindbohm skola genomgå den in

struktionskurs, som samma tid tager sin början vid nämn

da institut. 

N:r 381. - Torpedbåten Polaris skall, sedan den blifvit 

mottagen å flottans vad i Stockholm, förläggas i 2. bered

skap. 

K:r 382. - Bifall till kapten von Horns anhållan om 3 

månaders in- och utrikes tjänstledighet från den 21 maj 

1910 för hälsans vårdande. 

N:r 383. - Nedannäm.nda officerare skola under följande 

tider tj änstgöra såsom fartygschef å kanonb åten Urd i 

stället för kaptenen T. A. Nissen, hvilken på grund af 

sjukdom af går från sagda befäl: kaptenen Ly beck från 

och med den 23 dennes till och med den 26 nästkom

mande juni, och kaptenen Dahl från och med den 27 

nästkommande juni tillsvidare. 
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N:r 384. - Underlöjtnanten Ros skall tjänstgöra såsom ka

dettofficer för de jämlikt g. o. 152/1910 mom. 6 b) å pan

sarbåten w asa embarkerade kustartillerikadetterna. 

N :r 385. - Kommendörkaptenen af U g glas och marindi

rektören Rundgren skola vara ledamöter i den antagnings

kommission, som innevarande år skall afgifva förslag till 

antagning af mariningenjörselever; marinläkarue Hult, 

I-Iag·lund och Koraen skola utg·öra den nämnd, som skall 

verkställa kroppsundersökning å de personer, hvilka inne

varande år söka anställning såsom mariningenjörselever. 

N :r 386. - Från- och tillträdande af befattningar för of

ficerare vid kustartilleriet med utgången af nästkomman-

rle september månad. 
N :r 389. - Chefsfartyget Drott skall den 1 nästkommande 

j uni vara förlagdt i 2. beredskap utan torpeduppbörd. 

.N:r 390.- Kanonbåten Urds 12 cm. k. m/81 med tillhö

rande midtelpivålavettage, ändradt, m/84 skall utgå ur far

tygets bestyckning ; af befintligt fö rråd af reservkanoner 

skall å sagda fartyg tillsvidare, så länge den ej är för 

annat ändamål erforderlig, uppställas en 12 cm. k. m/94 

i lavettage m /94. 
N :r 391. - Instundande höst må antagas högst fyra ma

rinintendentsaspiranter för utbildning till marinunderin

tendenter vid flottan samt högst tre marinintendentsaspi

ranter för utbildning t ill marinunderintendenter i flottans 

reserv; skolande antagning af marinintendentselever inne-

varande år icke äga rum. 

N :r 393. - Logementsfartyget af Chapman skall snarast 

möjligt utgå ur 2. skeppsgosseafdelningen och där ersättas 

af torpedkryssaren Ornen; skolande afdelningschefen för 

nämnda afdelning hissa sitt befälstecken å Ornen samt 

kaptenen Maij ström vara fartygschef och marinläkaren 

Boström \ra ra fartygsläkare å densamma. 

N :r 394. - Bifall till löjtnanten von Rosens anhållan om 

4 veckors uppskof med afgifvandet af berättelse öfver ut

rikes sjökommendering. 
» N :r 396. - Kanonbåten Skagul skall under den 29 dennes 

stå t ill chefens för kustartilleriets förfogande för att föra 

medlemmar af riksdagen fr å n Stockholm till Vaxholms 

och Oscar-Fredriksborgs fästning och därefter tillbaka till 

Stockholm; skolande kanonbåten för sagda ändamål den 

29 dennes kl. 10 fm. befinna sig vid östra brobänken å 

Skeppsholmen klar för afgång. 
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27. N :r 397. -- Andring i och tillägg till instruktion för af
delningschefen för sjökrigsskoleafdelningen. 

» );; :r 398. - Andring i instruktion för afdelningschefen för 
1. skeppsgosseafdelningen. . 

» N :r 400. - Fastställelse af ritning till 75 mm. lavettage 
M/10. 
N :r 402. - Bifall till kommendantens i Alfsborgs fästning 
anhållan om tjänstledighet under tiden 16 juni-15 juli 
1910. 

28. K :r 404. - Fastställt t illägg till g. o. n :r 232/1910 rörande 
den ammunitionsmängd, som må förbrukas vid kustartil
leriets öfningar innevarande år. 
K :r 405. - Kaptenen vid fortifikationen Gyllenkrooks ge
nom g. o. n :r 26511910 medgifna bevistande af kustflottans . 
öfningar innevarande år må taga sin början i midten 
af juli månad. 

:30. K:r 406. - Vid flottan i fästningstjänst inskrifne värn
pliktige n :r 505 "111l0s Sandin, Oscar Wilhelm, skall, utan 
hinder af g. o. n :r 1/1910, den 13 nästkommande juni in
r ycka till honom åliggande första tjänstgöring Yid Vax
holms kustartiller iregemente. 

, ~:r 408. - Inspektion af 2:a skeppsgosseafdelningen skall 
af inspektören af flottans öfningar t ill sjöss verkställas un
der erforderlig tid med början den 21 juni. 

28. ~:r 409. - Bifall till anhållan från eskaderchefen för 
kusteskadern att såsom lån få utbekomma vissa mätnings
kartor. 

1. N :r 411. - Torpedbåten n :r 11. skall förläggas i 2. be
redskap. 

:3. ~:r 412. - För dc eldare vid kustartilleriet, h vilka kom
menderats till genomgående af den förliden höst påbör
jade specialklassen i f lottans underbefälsskola må under 
tiden omkring 1 september 1910-30 april 1911. vid respek
t ive kustartilleriregementen anordnas praktisk kurs af 
sanuna omfattning som och för befordran motsva rande den 
för ku startilleri ets maskinafdelning anbefallda minerin gs
skolkursen i underofficersskolan. 

» N :r 41.3. - Chefen å logementsfartyget Freja skall ställ a 
de fartyget tilldelade vedettbåtarna, vederbörligen beman
nade och utrustade med 6 handminor hvardera, till högste 
])cfälhafvarens öfver kustflottan förfogande för att deltaga . 
i en krigsöfning af högst 3 dagars varaktighet i slutet 
af instundande juli månad; kommande högste befälhafva-
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ren att meddela uppgift å tid och plats för vedettbåtarnas 
inställelse till deltagande i öfningen. 

i3 . K :r 414. - Inspektion af mineringsskolan skall af inspek-
tören af flottans öfningar till sjöss verkställas under e r
forderlig t id med början den 2 augusti. 

)) 

)) 

N :r 415. - Marinläkaren Widstrand skall i stället för 
marinläkaren Hult tjänstgöra i den nämnd, som skall 
verkställa kroppsundersökning å de personer, hvilka inne
varande år söka anställning såsom mariningenjörselever. 
N :r 416.- Bestämmelserna i g. o. n:r i37211909 må jämväl 
till ämpas vid ifrågavarande befordran till underofficers
korpral. 
?\:r 417. - Instruktion för högste befälhafvaren öfver kust
flottan. 

" N :r 418. - Gällande reglemente för sjömanskårens skolor 
§ 3: 3 a) skall erhålla fö ljande förändrad e lydelse: 

a) för tjänstbarhet: 
betyg skall sättas dels vid slutet - - - - -
- - - - - - - - - - torpedskola, dels ock 

då sådant enligt meddelande från vederbörande kompani
chef erfordras för afgörande af kompetens till uppflytt
ning eller befordran; 

betyg må gifvas - - - - - - - - _ _ 
- - - - - - tjänsteduglighet förefinnes. 

4. K :r 419. - Reservunderlöjtnanten J. E . H. Källström skall 
till kusteskaderns slut kvarstå såsom kommenderad officer 
å pansarbåten Åran, hvilket Eder härigenom meddelas. 
K :r 420. - Inspektion af undervattensbåtskolafdelningen 
skall under erforderlig tid med början den 17 dennes verk
ställas af inspektören af flottans öfningar till sjöss. 

6. X :r 422. - En hos elektriska aktiebolaget Siemens-Schuck
ert_ anställd tysk montör må för montering af en elek
t risk strålkastare besöka Västra Hästholms fort skolande 
dels vistelsen å fortet inskränkas till hvad soU: är ound
g·ängligen nödvändigt, dels fortbefälhafvaren bestämma 
tidf'rna för montörens besök å fortet samt de lokaler där
städes, där han få uppehålla sig, dels ock montören ge
nom fortbefälhafvarens försorg under vistelsen å fortet 
på lämpligt sätt öfvervakas och kontrolleras. 
N :r 423. - FÖrändrade kommenderingar å åtskilliga fartyg 
innevarande sommar. 

>> N :r 424. - Minlära och sprängämneslära må såsom un
rlervisningsämnen utgå i underbefälsskolans styrmansklass 

l 
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och beträffande elektricitetslära och elektroteknik må un
dervisningen i nu nämnda klass inskränkas att omfatta 
kännedom om elektricitetens · användning å flottans far· 
tyg i afseende på sådana anordningar, som det tillkommer 
styrman att handhafva och vårda; vederbörande stations· 
befälhafvare må i nu pågående underbefälsskola dels, om 
så erfordras, utsträcka undervisningstiden till omkring 
36 timmar i veckan och dels iifven göra .de jämkningar 
i ämnenas omfång, som af omständigheterna betingas. 

7. N:r 425. - Korpralen vid 4. matroskomp. n:r 36 Pilos 
underdåniga ansökan att blifva befordrad till UOK., ehuru 
sjötid fattas, föranleder ej till någon åtgärd. 

8. N :r 426. - Löjtnantens, H. K. H . Hertigens af Söderman
land genom g. o. n:r 5/1910 anbefallda tjänstgöring i 
marinstaben skall upphöra med utgången af den 11 inne
varande månad. 

N :r 427. - Kaptenen Wester skall för utarbetande af ge
neralrapport från kusteskadern stå till eskaderchefens 
för kusteskadern förfogande under en tid af högst 14 da
gar, räknad från och med den 1 instundande juli. 

>> N :r 428. - Mariningenjören Risberg och marinintenden
ten Ryden skola i och för upplysningars lämnande be
träffande manskapets utbildning ställas till chefens för 
marinstaben förfogande från och med den 1 instundande 
juli, mariningenjören Risberg under erforderlig tid och 
rned bibehållande af innehafvande befattning samt. ma
rl.nintendenten Ryden under högst :1.4 dagar. 

>> N:r 429. -Löjtnanten vid kustartilleriet Holmström skall 
från och med den 1 nästkommande oktober tillsvidare 
tjänstgöra å artilleridepartementet i Karlskrona i stället 
för löjtnanten vid kustartilleriet Burman, som med ut
gången af instundande september månad skall afgå från 
sin kommendering å sagda departemetne. 
N :r 430. - En Stockholms station tillhörande underoffi
cer, styrman, skall från och med den 1 nästkommande 
oktober tills vidare tjänstgöra vid sjökarteverket. 

>> )J :r 431. - G. o. n :r 205/:1.9:1.0 h varigenom kaptenerna vid 
kustartilleriet Falck och Wahlberg kommenderats att för 
sin utbildning tjänstgöra å stridsfartyg i innevarande års 
kustflotta har upphäfts. 

9. )J :r 483. - Mariningenjören Samzelius skall ställas till 
marinförvaltningens förfogande för att såsom sakkunnig 
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deltaga i besiktningen af och profturerna med den vid 
Bergsunds mekaniska verkstad nybyggda torpedbåten Per· 
seus, hvilket fartyg af leverantören anmälts färdigt till 
besiktning den 13 innevarande månad. 

Juni 10. X :r 435. - I .egenskap af Chef för Sjöförsvarsdeparte
mentet har statsrådet v. Krusenstierna förordnats att när
mast under Hans Majestät Konungen och i Hans namn 
utöfva befälet öfver marien; skolande befallningar som 
på grund af detta förordnande meddeias, följ aktlig~n ut
färdas »På nådigste befallning». 

" >> N :r 437. - Konteramiralen Ehrensvärd skall tillsvidare 
tillhöra flottans station i Stockholm. 

» 11. N :r 438. - Chefsfartyget Drott skall klargöras för om-
kring 8 dagars expedition; fartygschefen skall hissa sitt 
befälstecken den 16 dennes och fartyget inmönstra den 17 
samma månad; fartygets besättningslista skall under den
na expedition ökas med 6 st. musikkonstaplar eller så
som hornblåsare utbildade förrådskonstaplar eller horn· 
blåsare. 

>> >> N :r 439. - Å h vartdera af öfningsskeppen Najaden och 
Jarramas skall kommenderas 1 till stationstjänst inskrif
ven värnpliktig läkare; skolande nämnda läkare den :1.5· 
dennes ' i Malmö embarkera å respektive fartyg. 

» » N :r 440. - Chefen för kustartilleriet må, oberoende af 
föreskrifterna i kustartilleriets skolregemente, anbefalla 
tillämpandet på försök innevarande år af det i hans stab· 
utarbetade förslaget till >>Bestämmelser för kustartilleri
ets regementsöfningar under år 19:1.0», hvilket med nämnda 
chefs skrifvelse n :r 293/1910 öfverlämnats till chefen för 
sj öförsv arsdepartement et. 

» >> N :r 441. - Bifall till konteramiral Hjulhammars anhållan 
om tjänstledighet under tiden :1.4 juni....,.7 juli :1.9:1.0. 

14. N :r 442. - Chefsfartyget Drotts besättningslista skall un
der fartygets genom g. o. n:r 438/19:1.0 anbefallda expe
dition ökas med en hofmästare, stam. 

» » N :r 445. - Instruktion för chefen å Drott. 
» » N :r 446. - Besättning till en 2. kl. undervattensbåt skall 

under erfo rderlig tid efter den :1. instundande juli stå till 
marinförvaltningens förfogande i Karlskrona för profning 
och slutbesiktning af en dylik undervattensbåt ; kaptenen 
Iacobi skall vara fartygschef m. m. 

» 15. X :r 447, - Kaptenen O, E. Ly beck skall i egenskap af 
marinattache vid Kungl. Maj :ts beskickning i S :t P c-
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tersburg omkring den 1 instundande juli afresa till nämnda 
plats och anmäla sig till tjänstgöring vid beskickningen 
därstädes. 

. Juni 15. N:r 449. -Bil. A till g. o. n:r 152/1910 skall erhålla föl
j ande förändrade lydelse, nämligen: 

,, 

)) 

)) 

)) 

_)) 

II. Telegrafering. 
Förmåga att afgifva - - - - - - - - -

minst 70 bokstäfver i minuten under minst 5 minuters tid. 
Anm.----------

16. K :r 451. - Marinintendenten Lagerholm skall för biträ
dande vid en del förberedande arbeten för kustflottan från 
och med den 20 innevarande månad stå till nämnde högste 
befälhafvarens öfver kustflottan förfogande. 

» N :r 452. - Kommendörkaptenen Fallenius skall för sär
skild t uppdrag afresa till Stockholm å tid, som varfschefen 
i Karlskrona äger bestämma, samt efter nämnda uppdrags 
afslutande återvända till Karlskrona. 
K :r 453. - Bifall till anhållan från löjtnant Låftman att 
vid bevistande af bröllop i Berlin få bära uniform samt 
för löjtnant Hafström likaledes. 

18. N :r 455. - Kommendörkaptenen H. W. Hamilton skall 
tjänstgöra såsom flaggkapten i Högste Befälhafvarens 
stab: kommendörkapten J u el skall tjänstgöra såsom chef 
å pansarbåten Svea; auditören de Mare skall tjänstgöra 
såsom stabsauditör; marinintendenten Carlsson skall tjänst
göra såsom stabsintendent i chefens för kustflottans II di
vision stab m. fl. kommenderingar. 

>> N :r 456. - Marinattachen vid härvarande franska beskick
ning Lieutenant de vaisseau de Laurens-Castelet må be
söka flottans varf i Stockholm och Karlskrona. 

20. N :r 459. - Konteramiralen Sidner skall fr. o. m. den :t 
nästinstundande oktober och tillsvidare tillhöra flottans 
station i Karlskrona. 

>> N :r 460. -Bestämmelser ang. för tjänst å undervattensbåt 
uttagen personal embarkerad å Blenda m. m. 
K :r 461. - En montör från Felten och Guillaume Lahme
gewerke Actien-Gesellschaft i Tyskland har medgifvits er
hålla tillträde till de delar af Karlskrona fästning, där 
en elektrisk sjökabel skall utläggas. 
~:r 462. - Löjtnanten Cleve skall från och med den 27 
dennes till och med den 31 nästkommande augusti tjänst
göra i marinförvaltningen. 
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J u ni 21. N :r 463. - Fartygsrustningar under innevarande och bör
jan af nästkommande år. 

» >> N :r 464. - Officerskommendering ar från och med den 1 

)) 

)) 23. 

)) )) 

)) )) 

)) 27. 

)) )) 

)) 28. 

)) )) 

)) )) 

oktober 1910 . 
N :r 466. - Anhållan från fem korpraler vi l. eldare
kompaniet om uppflyttning till U. O. K. oaktadt felande 
sjötid föranleder icke någon Kungl. Maj :ts åtgärd. 
N :r 470. - Arbetsåret vid sjökrigshögskolan skall taga 
sin början den l. nästkommande oktober klockan 10 för 
middagen; samt kommendering af officerare såsom elever. 
N :r 473. - Marinläkaren Gemmel skall från och med den 
29 dennes tjänstgöra å Oscar-Fredriksborgs fort; en å 
Karlskrona station t jänstgörande, till stationstjänst in
skrifven värnpliktig läkare, skall kommenderas att från 
och med den 28 dennes tjänstgöra vid FårÖsunds kustar
tilleridetachemang. 
N:r 474. - Kaptenen vid kustartilleriet J. G. Johansson 
och en å Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning tj ärrst
görande underofficer vid kustartilleriet skola under en 
tid af högst 8 dagar i början af nästkommande juli må
nad vid Bofors inhämta närmare kännedom om därstädes 
under tillverkning varande brisansladdning af projektiler 
och för dessa afsedda rör. 
N :r 476. - De skeppsgossar som varit kommenderade å 
2. skeppsgosseafdelningen men därstädes ej erhållit god
kännande betyg i kurs för 3. kl. sjömän i skjut- eller 
signalskola, skola, i den mån utrymmet ombord det med
gifver, kommenderas till tjänstgöring å i 1. skeppsgosse
afdelningen ingående fartyg. 
N:r 477. - De i Kungl. Marinförvaltningens skrifvelse 

n:r t 
90 -;;,r omförmälda försöken skola, i den mån tid orp. t91o 

och öfriga omständigheter sådant medgifva, utföras under 
innevarande års kustflotta; skolande rapport öfver försö
ken af högste befälhafvaren insändas till chefen för sjö
försvarsdepartementet. 
N :r 479. - Chefsfartyget Drott skall afrustas, afmönstras 
och förläggas i 2. beredskap med besättning kommenderad. 
N :r 480. - Kommendering af officerare och vederlikar i 
genom g. o. n:r 463/1910 anbefallda staber och å genom 
sagda g. o. till rustningar anbefallda fartyg m. m. 
N :r 481. - Bifall till chefens å Freja underdåniga ansö
kan om uppskof med aflämnande af uppgift å resultaten 
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af genom g. o. n :r 320/1910 anbefallda försökstäflinga r i 
signalering. 
N :r 483. - Afslag å an hå t lan från löjtnant Silfverskiöld 
att för sp råkliga stud ier vistas i Ryssland, kapten Linds
ström om tjänstledigh et i sex månader från 15 okt. 1910, 
löjtnant Palm att få genomgå artill eri- och ingenjör
högskolan, löjtnant Ekeroth att få genomgå Tekniska 
högskolan , löjtnant Engström att få genomgå artilleri
och ingenjörhögskolan, underlöjtnant Biörklund att för 
språkstudier vistas i Ryssland, löjtnant Rosensvärd att få 
genomgå tekniska högskolan, löjtnant v. Krusenstierna att 
få genomgå vapenofficerskurs, kapten Schenström om ut
rikes tjänstledighet 15 okt. 1910-15 april 1911. 
N:r 484. - Bifall å anhållan från kapten Blom om utri
kes tjänstledighet 1 sept.-31 okt. 
N :r 485. - Kanonbåten Skäggald skall stå till stations
befälhafvarcns i Karlskrona förfogande med besättning 
kommenderad endast intill dess de i g. o. n:r 377 A mom. 
3 nämnda öfningarna med gnistfartyget Skuld afslutats; 
kaptenen T. A. Nissen skall vara chef å kanonbåten Skägg
ald och gnistfartyget Skuld under den tid, dessa jämlikt 
g. o. n :r 41 och 151/1910 stå till stationsbefälhafvarens i 
Karlskrona förfogande. 

L N :r 486. - Torpedbåten n :r 12 skall afrustas samt för
läggas i 2. beredskap och under reparation; torpedbåten 
n :r 11 skall rustas för att i stället för n :r 12 ingå i kust
flottan; löjtnanten Kilman skall vara chef å torpedbå
ten n:r 11; skolande den öfriga besättningen å n:r 12 
jämväl öfverflyttas å n :r 11. 

)) N :r 487. - Bifall till kommendör Lagercrantz anhållan 
om tjänstledighet und er tiden 5 juli-5 augusti 1910. 

2. N :r 488. - Bestämelser angående kurser för de skeppsgos
sar hvilka innevarande år erhållit godkännande betyg i 
förberedande yrkesutbildning i rekrytskola, men icke kun
nat erhålla sådant betyg i skjut- eller signalskolekurs. 
N :r 489. - Bestämmelser angående kommersiell gnisttele

g rafering samt angående Karlskrona gniststations öppnan
de för sådan telegrafering. 

)) N :r 490. - Kaptenen K. W ester skall från och med den 
4 innevarande månad och intill utgångenaf nästkomman
de september under tid kaptenen Ericson på grund af ar
beten för försvarskommitten är hindrad att tjänstgöra i 
marinförvaltningen uppehålla befattningen såsom assist ent 
å nämnda ämbetsverks a rtilleriafdelning. 
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3. N :r 492. - Afslag å anhållan om tjänstledighet från värn
pliktige n:r F 6 "/mo ö ste rgren under tiden 3 a ugusti-
30 september 1910. 

4. N :r 493. - Utöfver den i g. o. n :r 422/1910 nämnda tyska 
montören må ytterligare en hos elektriska aktiebolagot 
Sicmens-Schuckert anställd tysk montör för montering af 
en elektrisk strålkastare m. m. erhålla tillträde till västra 
Hästholms fort; skolande i fråga om detta tillträde gälla 
hvad i ofvannämnda g . o. föreskrifvits. 

» N :r 495. - Marinintendenten Låftman skall tills vidare 
tillhöra Stockholms station. 

5. N :r 496. - Tillstånd för åtskilliga firmors ombud att be
söka Karlskrona fästning, Karlskrona och Stockholms varf 
samt Vaxholms och Osaar-Fredriksborgs fästn ing. 

" N: r 498. - Kommendering af personal vid mariningenjör
och marinintendenturkårerna. 

" N:r 499.- Bifall till kapten Huitfeldts anhållan om tjänst
ledighet uneler ticlen 1-30 september 1910. 

» N :r 500. - Bifall till konteramiral Inge l mans anhållan 
att vid festligheter i Köpenhamn uneler sjökrigsskolcaf
clelningens besök därstädes få bära uniform. 

6. N :r 503. - Maridirektören Pauli skall fr ån och med den 
18 dennes under erforderlig tid stå till marinförvaltningens 
förfogande för att afresa till Chalons sur Saöne i Frank
rike och vid firman Schneicler & C :os i Creusot därva
rande varf bese och inhämta upplysninga r om en uneler 
nybyggnad varande undervattensbåt af Laubeufs typ. 
N :r 506. - Afslag å anhållan från värnpliktige n :r F 
232 

10
/100o Wittsjö om tjänstledighet uneler tiden 10 juli-

20 augusti 1910 för sjukdom. 

7. N :r 507. - Bestämmelser angående de i kustflottan ingå
ende fartygens afrustning,. afmönstring och förläggande 
i beredskap. 

" N :r 508. - Torpedbåten P ersens skall förläggas i 2. be
r edskap samt uneler en tid a.f högst åtta dagar stå till 
vadschefens i Stockholm förfogande för utförande af vissa 
prof enligt föreskrifter, som af marinförvaltningen ut
färdats. Kostnaden för ifrågavarande profs verkställande 
kommer att bestridas af ti ll marinförvaltningens elispo
sition anvisade medel för torpedbåtens nybyggnad. 
N :r 509. - Instruktion för afdelningscheferna för Stock
holms och Karlskrona beväringsafclelningar. 

8. N :r 511. - Kurs för utbildning af gnistofficer are skall 
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·anordnas vid Stockholms station instundande höst; kursen 

skall taga sin början den 19 september och afslutas d~_n 

18 november; k aptenen Akeblom skall vara ledare fo: 

kursen; följande officerare skola såsom elever d~ltaga l 

densamma: från flottan: löjtnanterna Lundqv1st och 

Grönberg, underlöjtnanterna Wetter, Biörklund och 

Skarin; från kustartilleriet: löjtnanterna Nyström och 

Reuter. 
8. N :r 512. - Chefen för Karlskrona kustartilleriregemente 

må kommendera artilleriuppbördsmannen å Oscar II:s for t 

att utöfver den i g. o. n :r 248/1910 medgifna tiden ytter

ligare under högst 14 dagar deltaga i und~rvisning om 

brisansprojektiler vid artilleridepartementet 1 Karlskrona. 

)) 

)) 

N :r 513. - Uppå därom gjord underdånig ansökan skall 

kommendörkaptenen Helin med utgången af nästkomman

de september månad frånträda sin genom g. o. n:r 456/1902 

anbefallda tjänstgöring såsom lärare vid sjökrigsskolan. 

N :r 515. - Bifall till anhållan från Olof Malmberg att 

hans son, skeppsgossen vid 3 komp. n:r 131 Malmberg, 

måtte efter karlskrifningen blifva placerad å Stockholms 

station. 
9. N :r 516. - Afslag å löjtnan C. Ca.ssels anhållan om ut

rikes tjänstledighet efter afslutad kommendering å pan

sarbåten Dristigheten till och med den 30 september 1910. 

)) 

)) 

)) 

11. 

N :r 517. - Bifall till löjtnant N ordbecks anhållan att 

tvenne tyska officerare måtte i ha.ns sällskap få bese inom 

Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning belägna ka

sernetablissemang. 
N :r 518. - Den instruktions-, ekonomi-, maskin- och handt

verkspersonal, som enligt utfärdad generalorder skall un 

der vintern vara förlagd i Marstrand, skall beordras att 

tjänstgöra därstädes jämväl under nästkommande augusti 

och september mån ad er. Löjtnanten Dyrssen ~kall ~fter 

afslutad komm endering å kanonbaten Urd tllls v1dare 

tjänstgöra vid skeppsgossekåren i Marstrand. .. 

N :r 519. - Reservunderlöjtnanten Bäckström skall for 

fullgörande af honom ålig s-ande repetitionsöfning_ emba~·-

kera å pansarbåten Aran den 7 nästkommande ]anuan ; 

skolande nämnda repetiti msöfning afslutas den 30 därpå 

följande juni m. m. 
N :r 520. - Chefsskapet för sjökrigsskolan må efter af-· 

s! utandet af de i g. o. n :r 377/1910 A mom. 3 nämnda öf

ningarna fortfarande, dock högst intill den 21 ni!.stkom-
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mande september, utöfvas från K arlskrona; kaptenen Bro

din skall med elen 27 dennes samt kaptenen von Ficandt 

och löjtn anten von Arbin med dag nästkomman

do augusti månad, som af chefen för sjökrigssko-

lan bestämmes, upphöra att tjänstgöra såsom extra ka
dettofficerare. 

13. 
N :r 521. - Värnpliktig läkare, som aflagt medicine 

kandidatexamen och ful lgjort omedelbart därefter föl-

)) 

)) 

)) 

14. 

jande föreskrifven propedcvtisk tjänstgöring vid univer

sitetsklinikerna, skall af vederbörande beväringsbefälhaf

vare t illäggas underofficerskorprals tjänstegrad, därest 

h_an för uppförande innehar minst betyget 8, efter dc 

forberedande öfningarnas (rekrytskolans) afslutandc el-

le r, om nämnda betyg därv.icl icke af honom innehafves 

då dylikt betyg förvärfvats, skolande sådan värnpliktir:. 

å stortröj a af kommiskläde, ylleskjorta, blå, och skjort: 

~f _lärft, hvit, bära gradbeteckning och y rkesbetecknin g 

1 hkhet med den fö r underofficerskorpral, sjukvårdskon
stapel fastställda. 

N :r 522. - Chefsfartyget Drott ska 11 klargöras för om

kring en månads expedition; fartygschefen skall hissa 

sitt befälstecken elen 16 och fartyget inmönstras den 18 

innevarande månad ; fartygets besättningslista skall un 

der denna expedition ökas med 6 stycken musikkonstap

lar eller såsom hornblåsare utbildade förr ådskonstaplar 

eller hornblåsare samt 1 hofmästarc, stam. 

N :r 523. - Instruktion för chefen å chefsfartygd Dro tt. 

N :r 524. - Seclan H. M. Konungen af ·Portugal beha

gat tilldela kommendörkaptenen P eyron kommendörs

tecknet af portugisiska Sao Ben to d' A vi?:-o rd en har 

Kungl. Maj :t i nåder ti llåtit bemälde officer att sagda 
ordenstecken mottaga och bära. 

N :r 525. - Skrifvelse till styrelsen för Kungl. Svenska 

segelsällskapet med meddelande att svårighet förefinnes 

ntt tillmötesgå gjord framställning om lån af k anonbåt 

men anmodas styrelsen, seelan under hand inhämtats att 

att lotsångaren Vega möjligen kan under sagda tid få 

disponeras, att för ändamålet träda i direkt förbindel
se med lotsstyrelsen. 

N :r 526. - Kaptenen Nordenfelt skall under högst en 

vecka af innevarande juli eller nästkommande auo·ust i 

ställ as till marinförvaltningens förfogande för att på 

tid, som af ämbetsverket bestämmes, inställa sig vid Bo-

/"" 

l 
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fors .och därstädes inhämta närmare kännedom om vissa 
laddningsa rbeten m. m., skolande häraf föranledda kost
nader bestridas af till marinförvaltningens förfogande 
ställda medel. 
N :r 527. - l3ifall till kapten Wahlbergs anhållan om 
42 dagars tjänstledighet från och med den 1 augusti 
1910 för sjukdom. 
N:r 528. - Med ändring af bestämmelserna i g. o. n:r 
463!1910 mom. 6 skall kaptenen Li.ibeck i stället för kap
tenen Wahlberg vara befälhafvarc öfvcr den genom sag
da g. o. å Stockholms station anbefallda torpedbered
skapen. 
~:r 529. Reservunderlöjtnanten H. L. A. Hjertstedt 
skall för fullgörande af honom åliggande repititionsöf
ning embarkera å pansarbåten W asa den 7 nästkomman
de januari; skolande nämnda repetitionsöfning afslutas 
den 30 därpå följande juni m. m. 
N :r 531. - Till stånd för åtskilliga flottan tillhörande 
personer att emottaga o~h bära dem af H. M. Konungen 
af Danmark tilldelade ordenstecken och medaljer. 
N :r 533. - Åtskilliga marinläkare skola innevarande å r 
afresa till utlandet för att i enlighet med de närmare 
föreskrifter, som af marinöfverläkaren meddelas, idka 
studier. 
N :r 534. - Kaptenen Elliot skall efter afslutandet af 
si n nu pågående sjökommendering afresa till Ryssland 
för idkande af språkstudier samt senast efter tre måna
ders vistelse därstädes återvända till Stockholm för att 
åter inträda i tjänstgöring i marinstaben. 
N :r 536. - Verkstadsfartyget Blenda skall tills vidare 
tillhöra Stoekholms station. 
N :r 537. -- Klargöring för ny expedition af omkring 14 
dagar·s varaktighet af verkstadsfartyget Blenda och un
dervattensbåten Hvalen m. m. 
N :r 538. - Kommendörkaptenen H . W. Hamilton, marin
direktören Falkman samt marinintendenten Lagerholm 
skola för utarbetande af generalrapport uneler ticlen 1-
13 nästkommande augusti ställas till högste befälhufva
rens öfver kustflottan förfogande . 
N :r 540. - Afslag å anhållan om tjänstledighet från 
värnpliktige n :r F 212 " /mo Karlsson och F 20 " /10oo H å
kansson uneler respektive ticler 1- 18 augusti och 18 juli 
-17 september 1910. 
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19. N :r 541. - Bifall till anhållan från kommendanten i 
Alfsborgs fästning att under Göteborgs Kungl. Segclsäll
skaps regatta innevarande år allmänhoten måtte få till
träde till ön Alfsborg. 

» N :r 542. - Bifall till anhållan från kommendanten i 
Alfsborgs fästning att till Göreborgs Kungl. Segclsäll
skap villkorligt få utlåna viss materiel under tiden 22-31 juli. 

20. N :r 543. - Bifall till anhållan från reservunderlöjtnant 
Wingårdh om tjänstledighet under ett år från och med 
den 1 augusti 1910. 

>> N :r 544. - Bifall till anhållan från marinöfverintendent 
Lindberg att under semester elen 22 juli-25 augusti 1910 få vistas utomlands. 

>> N :r 545. Bifall till anhållan från marinöfverintendent 
Lindberg om utrikes tjänstledighet under tiden 26 au
gusti-lO september 1910. 

21. N :r 546. - Den genom g. o. n:r 404/1910 för kustartil
leriets rekryt- och korpralskolor anslagna ammunition, 
som icke hunnit eller hinner förbrukas under skjutsko
Jans öfningar, må i stället förbrukas under k ustartilleri
regementenas öfningar innevarande år. 

» N :r 547. - G. o. n :r 90/1908 § 2 m om. 2 angående skyl
dighet att kvarstå vid sjömansk åren skall fr . o. m. den 
1 aug. 1910 erhålla förändrad lydelse. 

25. N :r 549. - Bifall till anhållan från öfverste Ahlborn om 
tjänstledighet under tiden 2-15 augusti 1910, för sjuk
dom. 

N :r 550. - Bifall till anhållan från marinintendent Näs
man om ledighet från innehufvande tjänst under de ti
der han såsom sakkunnig i sjöförsvarsdepartementet del
tager i utredning rörande förenkling af marinens redo
visningsväsende m. m. 

26. N :r 553. - Fartygscheferna å i Karlskrona och Stock
holms rekrytafdelningar ingående pansarbåtarna Aran, 
W asa, Tapperheten, Thule, Göta och Svea skola den 10 
nästkommande december aflämna befälet öfver fartygen 
för att återtaga detsamma å dag i därpå näst följande 
april månad, som framdeles kommer att bestämmas, , sko
lande fartygens sekonder under mellantiden vara chefer 
å fartygen m. m. 

>> N :r 554. - Kaptenen A. G. af Kloreker skall, med un
dantag af dc tider, då han på grund af utfärdade gene-
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ralorder erhållit annan kommendering, tillsvidare till
fälligt tj änstgöra i marinstaben. 

27. N :r 555. - Löjtnanterna Frendin och S. Rudberg skola 
vid tekniska högskolan instundande höst börja genomgå 
2-årig kurs, den förre i fackskolan för berksvetenskap, 
undm·afdclning för metallurgi och hyttkonst, samt den 
senare i fackskolan för elektroteknik enligt läroplaner, 
som fr am deles komma att utfärdas. 

>> N :r 556. - Chefen för Vaxholms kustartilleriregemente 
må, förutsatt att inga särskilda kostnader för st atsver
ket därigenom uppstå, under t iden elen 7-12 instundan
dc augusti kommendera sex hornblåsa re till tjänstgöring 
vid Fårösunds kustartilleridetachement. 
N :r 557. - Tills vidare och intill dess annorlunda blifver 
föreskt· ifvet skola skeppsgossarna vid karlskrifningen 
förd elas flottans stationer emellan sålunda, att samtliga 
till minmatroser karlskrifna tilldelas Stockholms st ation, 
och att af öfriga de, som karlskrifvas från skeppsgosse
kåren i Karlskrona tilldelas Karlskrona station, och de, 
som karlskrifvas fr ån sk eppsgossekåren i Marstrand, 
Stockholms station. 

>> N :r 558. - Förändrade bestämmelser angående tjänstgö
ringar för marinaspirant, 2:a årskursen, och reservoffi
cersaspiranter. 
N :r 559. - Bifall till anhållan från kommendanten i 
Vaxholms och Oscar-Fredrinksborgs fästning om tjänst
ledighet under tiden 29 juli-14 augusti 1910. 

>> N :r 560. - Å pansarbåten Thule kommendartd underbe
fäl fr ån Stockholms station, som erfordras för uppbörder
nas h andhafvande intill tiden för fartygets genom g. o. 
n:r 463/1910 mom. 1 c) anbefallda rustning, skall tjänst
göra å Karlskrona varf intill nämnda tid ; sagda pansar
båts läkaruppbörd sk all under ofvannämnda tid tagas i 
förvar å Karlskrona station. 

28. N :r 561. - Löjtnanten T. M. Karlsson skall med utgång
en af den 29 innevar ande månad afgå från sin kommen
dering å pansarbåten Dristigheten samt från och med 
den 1 instundande augusti tjänstgöra å logementsfarty
get Freja. 

30. N :r 565. - Kaptenen Söderbaum sk all med utgången 
af den 31 innevarande måna dafgå från sin kommende
ring å öfn ingskorvetten Saga samt från och med den 
1 instundande augusti tj änstgöra såsom kommenderad of
ficer å pansarbåten Tapperheten i stället för kaptenen 
Stackell, som fr ån denna kommendering afgår. 

G. O. 1910. - XLIII. 

.Juli 30. N:r 566. - Bifall till anhållan från änkan Filipson att 
hennes dotterson, skeppsgossen n:r 90 Filipson, måtte ef
ter karlskrifningen placeras å Stockholms station. 

» >> N :r 567. - Med ändring af bestämmelserna i g. o. n:r 
414/1910 skall inspektion af mineringsskolan af inspek
tören af flottans öfningar till sjöss verkställas under 
erforderlig tid med början å dag i senare hälften af au
gusti, som af inspektören bestämmes. 

Aug. 4. N :r 571. - Kaptenen de Broen och marinintendenten 
Pravitz skola för biträdande vid förberedande arbeten 
för den genom g. o. n :r 463/1910 anbefallda speciella 
skjutskaleeskadern från och med den 12 innevarande må
nad stå t ill nämnde eskadershefens för s agda eskader 
förfogande i Karlskron a. 

>> >> N :r 572. - Kaptenen Schneidler sk all med tillfälligt 
frånträdande af sin t jänstgöring i marinstaben under 
tiden 8 augusti-7 september innevarande år tjänstgör a 
å Stockholms sta tio n för öfrig tjänstgöring. 

» 5. N :r 573. - Marinläkaren Asklin skall tills vidare t illhö-
ra Karlskrona station och marinläkaren Koraen Stock
holms station. 

J> 8. N :r 576. - Mariningenjörerna Schoerner och H erlin 
skola under erforderlig tid från och med den 8 inne
varande augusti ställas till marinförvaltningens förfo
gande, den fö rre för att såsom sakkunnig inträda i den 
nämnd, som har att besiktiga den vid Bergsunds meka
niska verkstad byggda 1. kl. torpedbåten Regulus, och 
den senare för att i egenskap af kronans ombud deltaga 
i den nämnd, som i Karlskrona skall verkställa profning 
och besiktning af för undervattensbåten n :r 4 gjorda be
ställningar. 

» >> N :r 577. - Marinintendenten Lindqwister skall afgå 
från sin genom g. o. n:r 480/1910 anbefallda kommende
r ing såsom fartygsintendent å pansarbåten Thule under 
speciella skjutskolesk adern; marinunderintendenten K. 
W. G. Sylven skall under nämnda expedition vara far
tygsintendent å bemälda pansarb åt. 

» N :r 578. - Kaptenen Hafström skall under ytterligare 
ett år, räknadt från och med den 1 nästkommande ok
tober, var a repetitör vid sjökrigsskolan i ämnena str ate
gi och taktik. 

A ug. 8. N :r 579. - Chefen för Karlskrona kustartilleriregemen-
te må, förutsatt att inga särskilda kostnader för stats-
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verket därigenom uppstå, under högst 3 daga r i följ d 
innevar~nde månad kommendera regementets musikper
sonal till tillfällig tjänstgöring vid Alfsborgs kustartil
leridetachement. 

6. N :r 579 'f,. - Bifall till k apten Lindströms anhållan om 
tjänstledighet under tiden 15 augusti-30 november 1910 
för bedrifvande af språkstudier i Tyskland. 

8. N :r 583. - Bifall till kapten von Horns anhållan om 
för längd tjänstledighet för hälsans vårdande under tiden 
21 augusti-30 september 1910. 

1.0. N :r 587. - Instruktion för Eskaderchefen för speciella 
skjutskoleeskadern. 

» N":r 588. - Kaptenen Brodin skall fr ån och med den 1 
nästkommande september under erforderlig tid stå till 
eskaderchefens för speciella skjutskaleeskadern förfogan
de för pröfning af riktöfningsapparater samt skall för 
sådant ämndamål nämnda dag embarkera å pansarbåten 
Aran . 

. 1.1. N :r 589. - Undersökning af synförmågan och den op
tiska uppfattningshastighet en i enlighet med särskilda 
föreskrifter skall företagas å flottans stationer med de 
därstädes tjänstgörande artillerimatroser, hvilka såsom 
elever skola genomgå kurs vid skjutskola innevarande 
höst m. m. 

12. N :r 591. - Torpedbåten Spica skall i stället för torped
båten Orion från och med den 1 nästkommande oktober 
ingå i speciella skj utskoleskadern; skolande nämnde far
tygschefen å Orion, löjtnanten C. F. A. Cassel vara far
tygschef ä Spica under ifrågavarande expedition. 
N :r 592. - Bestämmelser ang. ändamålet och omfatt
ningen af de anbefallda maskinskolkurserna. 

13. N :r 594. - Chefsfartyget Drott skall af rustas, afmöns
tras och förläggas i 2. beredskap. 

» N :r 595. - J apanska marinattachEm i S :t Petersburg earn
mander Kotaro Tanako må under innevarande månad be
söka flottans varf i Karlskrona och Stockholm. 

» N :r 596. - Kaptenen K. W ester skall under den 18 och 
19 dennes för särskildt uppdrag stå till chefens för sjö
försvarsdepartementet förfogande. 

>> N :r 597. - K aptenen Rönbloms anbefallda tillfälliga 
tjänstgöring under regementsöfningarna vid Vaxholms 
kustartilleriregemente sk all icke äga rum. 

16. N :r 599. - Bestämmelser an g. dels vilkaren för till de-
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lande af underofficers af 2:a gr. aflöningsförmåner åt hof
mästare och kockar, korpr:1le r, dels desammas beklädnad. 

Aug. 16. N :r 600. - Marinunderintenden ten ZettArberg skall med 
t illfälligt fråntr ädande af inneh afvande befattning frän 
och med den 1 september t ill och med den 15 oktober 
innevarande å r tjänstgöra vid Kungl. Vaxholms kustar
tillm·iregemente. 

>> >> N :r 601. - För utförande af prof med å K ariskrona varf 
t illverkad smö rj olj a skola, enligt de nä rmare bestämmel
ser, som vadschefen därstädes äger utfärda, pansarbåten 
Aran och jagaren Wale under erforderlig tid, beräknad 
t ill 3 dagar, stå till bemälde vadschefs förfogande, Aran 
f rän och med den 23 dennes och W ale ä tid som af varfs
chefen bestämmes, m. m. 

>> » N :r 602. - Löjtnanten Oleves tjänstgö rin g i m arinförvalt-
ningen till och med den 31 dennes skall fortfara under er
forderlig efter sagda datum, m. m. 

>> >> .N :r 603. - Löjtna11ten Svenonius skall afgå fr ån sin kom
mendering å logementsfartyget Freja. 

>> » :N :r 605. - Bifall till vadspoliskonstapel Lind ah l s anhål
lan om förlängd tjänstledighet för hälsans vård ande un
der tiden 1-30 september 1910. 

>> >> X :r 606. - Bifall till arbetaren G. B jurmans anhållan att 
hans son, skeppsgossen vid 3 komp. n :r 77 B j u r man, 
måtte vid karlskrifningen placeras ä Stockholms station. 

>> >> N :r 607. - Bifall till fru C. Sjöbergs anhållan att hen-
nes son, skeppsgossen vid 3. lwmp. n: t" 95 Sjöbe rg, måtte 
vid k a rlskrifnin gen placeras å stockhalms station. 

>> 17. N :r 609. - Löjt11anten Kilman skall för utförande af 
vissa arbeten vid anordnande af skolskjutningsbana å 
Grän i Stockholms sydöstr a skärgård från och med elen 
2 instundande september under erforderlig tid, beräknad 
till högst 14 dagar, stå till eskaderchefens för speciella 
skjutskaleeskaderns förfogande; 

vadschefen Stockholm skall för if rågavarande 
ändamål ställ a ångfartyget K are till bemälde eskader
chefs förfogande. 

>> >> N :r 610. - Kaptenerna Carell, Blom och Ljungqvist äf-
vensom samtliga å gnistfartyget Skuld embarkerade k a
detter skola elen 23. dennes afpolletteras fr ån sagda far tyg. 
:N :r 611. - Hauptman Carl H el d t må såsom ombud för 
Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik närvara 

· vid de profskjutningar, h vilka äro afseelda att elen 26 den
nes äga rum å Ellenabbsbatterict. 
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17. N :r 612. - Bifall till anhållan från underofficerskorpra
len E. Guner om tjänstledighet under tiden 27 augusti-
31 oktober 1910 för sjukdom. 

18. N :r 614. - Vedettbåten n :r 7 och logmentsfartyget 3 L, 
det senare afsedt för ammunitions- och måldepåns perso
nal, skola från och med den 2 nästkommande september 
under den tid speciella skjutskoleskadern är förlagd till 
Stockholms skärgård ingå i sagda eskader och vara till
delade kanonbåten Urd. 

» N :r 615. - Sedan löjtnanten Svenonius blifvit beordrad 
af gå från sin kommendering å logementsfartyget Frej a 
skall bemälde officer från och med den 1 inst. septem
ber börja sin kommendering till Speciella signalskolan. 
N :r 616. - Bifall från och med elen 4 september till an
hållan från värnpliktige n:r F 105 233/,ooo Linclhe om tjänst
ledighet från och med den 30 augusti till vapenöfningens 
slut i september 1910. 

19. N :r 617. - Löjtnanten E. A. F. von Krusenstierna skall 
med utgången af den 9 instundande september afgå från 
sin genom g. o. n:r 480/1910 anbefallda tjänstgöring så
som instruktionsbefäl vid Karlskrona torpedberedskap; 

torpedbåtarna n:r 3, 4, 83 och 85 skola rustas, de båda 
förstnämnda för att från och med den 12 till och med 
den 24 instundande september stå till chefens för Karls
krona kustartilleriregemente förfogande och de båda sist
nämnda för att uneler samma tid stå till chefens för Vax
holms kustartilleriregementes förfogande. 

» N :r 618. - Kaptenen Grafström skall för vidtagande af 
erforderliga förberedande åtgärder för innevarande års 
speciella signalskola från och med den 29 till och med den 
:il dennes tjänstgöra å Karlskrona station. 

20. N :r 621. - Torpedbåten Regnlus skall, seelan den blifvit 
godkänd och ankommit till härvarande varf, under en tid 
af högst åtta dagar ställas till vadschefens i Stockholm 
förfogande för utförande af vissa prof enligt föreskrifter, 
som marinförvaltningen · äger utfärda. 

Kostnaden för ofvannämnda prof kommer att bestri 
das af till marinförvaltningens disposition anvisade medel 
för torpedbåtens nybyggnad. 

23. N :r623. - Läkarvården vid Fårösunds kustposition skall 
från och med den 28 dennes tills vidare bestridas af ma
rinläkare vid marinläkarkåren i flottans reserv. 

'' N :r 624. - Bifall till anhållan från Hilda Ljunqvist att 
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hennes son, skeppsgossen vid 3. komp. n :r 88 Ljungqvisl, 
vid karlskrifningen måtte placeras å Stockholms station 

Aug. 24. N :r 625. - Marinunderintendenten Lander skall på grund 
af sjukdom afgå från sin kommendering å pansarbåten 
Göta; marinunderintendenten Fredholm skall i stället vara 
fartygsintendent å sagda pansarbåt under dess nu pågåen
de expedition och för detta ändamål snarast möjligt em
barkera å pansarbåten i Oxelösund. 

::l5. N :r 626. - Vid antagning af skeppsgossar till skeppsgos
sekåren i 1-\arlskrona den 30 nästkommande september må 
vid Stockholms station antagas högst 20 gossar och vid 
Karlskrona station det antal, som erfordras för att kåren 
efter skeeld karlskrifning skall uppgå till 400 effektiva 
nummer. 

,, N :r 627. - Löjtnanterna K. G. Rudberg och Sundblad 
skola såsom elever deltaga i den anbefallda kursen för 
utbildning af gnistofficerare. 

>> >> N :r 628. - Marinläkaren Asplund skall under september 
och oktober månader innevarande år tjänstgöra å flottans 
station i Stockholm. 

>> >> N :r 629. - Löjtnanten Kilman må under elen tid han 
ä.r ställd till eskaderchefens för speciella skjutskoleska
dern förfogande såsom lån från sjökarteverket utbekomma 
kopior af de originalmätningskartor, hvilka .innefatta far
vattnet vid Grän (ost om Nåtarö). 

>> 26. N :r 631. - Bestämmelser angående h vilka klasser af 
af unelerofficersskolan skola under nästkommande läsår 
anordnas vid stationerna. 

>> » N :r 633. - Bifall till anhållan från kapten C. Linström 
att dels uneler tjänstledighet för språkstudier i Tyskland 
och dels under tjänstgöring i tyska marinen vid lämpliga 
tillfällen få bära svensk sjöofficersuniform. 

'' K :r 634. - Sedan på ministeriell vä.g tillstånd blifvit ut
verkad t för kaptenen m. m. C. O. Lindsström att undel' 
en tid af två år, räknad från och med den 1 nästkom
mande december, tjänstgöra i kejserliga tyska marinen , 
skall bemälde officer begagna sig af det sålunda utver
kade tillståndet och för detta ändamål före kommende
ringens början, för inhämtande af upplysningar angående 
densamma, anmäla sig hos KungL Maj :ts beskickning i 
Berlin. 

27. :!\:r 635.- Undervattensbåten n:r 1 skall förläggas under 
reparation. 
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Aug. 30. ;..;-:r 639. - K aptenen Sylvander skall från och med den 
12 till och med den 30 instundande september tjänstgöra 

i n"larinstaben. 
» N :r 640. - U ndorlöjtnanten Muhl skall efter afslutandet 

af sin anbefalld a kommendering å ka uonbåton U r d tills 
vidare tjänstgöra vid skeppsgossekåren i Marstrand. 

» N :r 641. - Bestämmelser angående don artilleriammuni
ti on som må förbrukas vid den inspektionsskjutning, som 

under instundande september är afsedel att af chefen 

för Kungl. kustartilleriet förrättas med personal af Vax

holms kustartill eri regement e. 
,, ,, N :r 64~. - Bestämmelser angående don marinläkarekurs, 

som skall anordnas innevarande å r. 
» X:r 643. - Marinläkarna af 2. gr. Almroth, Evander, K al

lin, Hulting, Frick, Hultgren, Schrödl, Widner, Rothman 

och vVallin skola genomgå den marinläkarekurs som den 

1 instundande oktober tager sin början. 
Sept. 1. X :r 645 - Bifall till poliskommissarie Mårtonssons an-

hållan om förlängel tj än stleclighet för hälsans vårdande. 

,, » N :r 646. - Bifall till löj tnant Silfverskiölds anhållan att 

få vistas ut omlands uneler den tid han som lönlös i flot

tan kvarstår. 
" 2. :;-{:r 647. - Den i g. o. n :r 446/191.0 nämnda 2. kl. uncler-

vattensbåten sk all snarast möjligt afmönstras; 
sagda undervattensbåts besättning skall åt er ställas 

till marinförvaltningens förfogande för utförande af för

nyade prof. 
» N :r 648. - Pansarbåtarna Gerda, H ilelur och Björn samt 

torpedb åten R egulus skola fö rläggas i 2. beredskap. 

5. N:r 653. - Lotskaptenen i södra lotsdistriktet må på i g. 
o. n :r 497/1905 angifna vilkor intill 1 oktober 1911. be-

hälla det ställ militärspecial n :r 2, som jämlikt g. o. n :r 

909/1909 till honom såsom lån utlämnats. 
» X :r 654. - Bifall till löjtnant grefve M örners anhållan 

att uneler bröllop i Köpenhamn den 6-8 september 1.91.0 

få bära uniform. 
» X :r 655. - Bifall till anhållan om att skeppsgossen Bill

ström m åtte vid karlskrifningen blifva placer ad å Stook

holms station. 
6. N :r 656. - Löjtnanterna W ester och Rosensvärd skola för 

att biträda vid utarbetande af genoralrapport under tiden 
18-22 innevarande månad ställas, don förre till afd.el

ningsohef.?.ns för Stockholms beväringsafdelning förfogan-
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do i Stookholm och den senare till afclelningsohefens för 

Karlskronil beväringsafdolning förfoagnde i Karlskrona. 

Sept. 7. N :r 660. - Anbefallda läroplaner att tillämpas vid genom-
gående af de kurser vid tekniska högskolan som genom 

g. o. n :r 555/1910 anbefallts för flott an tillhörande offi
cerare. 

" N :r 661.. ·- Torpedbåten Iris skall förläggas under repa
ration. 

» N :r 662. - Inspektion skall af inspektören af flottans öf
ningar till sjöss verkställas 

af Stockhoims bev äringsafdelnin g den 9 dennes i Ny
näshamn samt 

af K arlskron a beväringsafdelning den 13 dennes i 
Karlskrona. 

'" 9. N :r 663. - Löjtnanten Ekebohm skall från och med den 
1 nästkomrnande oktober under ett år tjänstgöra i marin
staben mod undantag af de tider, då han på grund af ut

färdad gen8ralorder erhållit annan kommendering. 

'' » N :r 665. - Bifall till kapten Stackells anhållan om för-
längel tjänstledighet under tiden 3-1.0 oktober 1910 för 

hälsans vårdande. 
' ' » N :r 666. - Bifall till anhållan fr ån chefen för exercis-

och underbefälsskolorna i Karlskrona att vissa elever i 
korpralskolan måtte erhålla godkännande betyg, oaktadt 

stadgade fordringar i karbinskjutning ej blifvit fullgjorda. 

» » .N :r 667. - Bifall till anhållan om att skeppsgossen vid 

3. komp. n:r 45 Strömgren måtte vid karlskrifningen blif

va placerad å Stockholms station. 
1 O. ~: r 668. - Läkarvå rden vid Karlskrona kustartillerirege

mentes hufvudstation i staelen och å Oscarsvärn skall från 

och med den 13 dennes under den tid innevarande och n äst
kommande månader, lwarunder ma rinläkaren Segerstedt 

åtnjuter tjänstledighet bostridas af läka re vid marinEkar

kåren i flottans reserv. 
" » N :r 669. - En för uppbördselektriker afsedel kurs i mo-

derna eldl edningsanordningar skall anordnas i Karlskrona; 
sagda kurs skall taga sin början den 1 nästkommande 

november och pågå under omkring t vå veckor; 
nedannämnd personal, tillhörande Karlskrona station, 

skall deltaga i ifrågavarande kurs, såsom ledare elektro

ingenjören Christofferson, såsom biträden åt ledaren två 
maskinistunderofficerare samt såsom elever de maskinist
underofficerare, som äro kommenderade eller afses för 



G. O. 1910. - L. 

kommendering såsom uppbördselektriker å de af stationens: 
pansarbåtar, hvilka äro försedda med eldledningsanord
ningar och vid tiden fö r kursen befinna sig å stationen. 

Sept. 10. N :r 670. - K aptenen N orm an skall fr ån och med den 1 
instundande oktober och t illsvidare under en tid af högst 
sex år bestrida lärarbefattningen i minlä ra vid sjökrigs
högskolan. 

» 12. N :r 672. - Löjtnanten von H eidenstam skall under tiden 
16-30 innevarande månad tjänstgöra såsom adjutant i 
sj öförsvarsdepartementets kommandoexpedition. 

>> N :r 676. - Bifall till underlö jtnante Enells anhållan om 
utrikes t j änstledighet efter slutad k emmendering å pan
sarbåten Svea intill förnyad rustning af samma fartyg i, 

stockhalms rekrytafdelning. 
>> 13. N:r 677 '/,. - Löjtnanten i kustartilleriets reserv Nydahls 

anhållan att under tiden 15 september-15 december 1910• 
få vistas utom r ike t föranleder ej till någon åtgärd. 

>> 14. N:r 680. - Två t elegrafverkets tjänstemän må deltaga i 
den kurs för utbildning af gnistofficerare, som jämlikt 
g. o. n :r 511/1910 innevarande höst skall anordnas vid 
Stockholm~ station. 
N:r 681. - Den personal, som erford ras för uppbördernas. 
handhafvande å logementsfar tyget Freja intill den tid då 
f artyget skall enligt g. o. n :r 463/1910 ånyo rustas, skall 
kommenderas f r ån Karlskrona station. 

» lo. N :r 682. - Underlöjtnanten H amilton skall fr ån och 
med den 18 innevarande månad i stället fö r löjtnanten 
Lundqvist tjänstgöra såsom kommenderad officer å gnist
fartyget Skuld under den tid sagda fartyg j ämlikt g. o. 
n :r 151/1910 mo m. 3 c) är ställd t till st ationsbefälhafvarens 
i Karlskrona förfogande. 

16. N :r 683. - En generalorder bifogad bilaga >>För flottans: 
värnpliktiga unuer tjänstgö ring gällande föreskrifter>> skall 
tillsvida re lända t ill efterrättelse ber äffandc vissa katego
rier värnpliktiga. 

,, ~0. N :r 687. -- Fast ställelse af modell till k lädsäck för man-
skap tillhörande flottans sjömanskår. 
N :r 689. - Tillstånd för kapt en Poppius att intill den 31 
mars 1911 vistas utrikes. 

21. N :r 690. - Såsom läroplan för mariningenjörsaspiranter
na vid tekniska högskolan har fastställts den i nämnda. 
högskolas program för läs:het 1910-11 intagna läropla
nen för fackskolan för maskinbyggnadskonst och meka-
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nisk teknologi, underafdelning för skeppsbyggnadskonst,. 
med undantag af ämnet >>geodesi >>. 

Sept. 21. K :r 691. - Särskilda bestämmelser angående uttagande 
till yrkesutbildning af skeppsgossar innevarande höst m. m. 

>> 23. N :r 694. - Vederbörande stationsbefälhafvare må efter 
samråd med varfschefen utan hinder af föreskriften i g. o. 
n :r 631/1910, därest personaltillgången för stations- och 
varfstjänst sådant medgifver, anbefalla att underofficers-· 
skolans maskini stklass skall taga sin början tidigare än 
hvad i sagda g. o. föreskrifvits . 

>> N :r 695. - Marinläkm·stipendiaten Olsson skall från och 
med den 26 innevarande månad t jänstgöra såsom fartygs
läkare å pansarbåten Thule under detta fartygs nu på
gående expedition. 

>> N :r 697. - Chefen för Karlskrona kustartilleriregemente 
må till Alfsborgs kustartilleridetachement utöfver i g . o. 
n:r 939/1908 angifven personal kommendera högst 6 korp
ralen under den tid af nästkommande öfningsår, hvarun
der motsvaran•le antal man af 12. artiller ikomp aniet äro 
kommenderade såsom elever i underofficersskolans kurser 
och högst 21 meniga under tiden 1 november 1910-31 
j an uari 1911. 

>> 26. N :r 701. - Bifall till löjtnant Wachtmeisters anh ållan om 
tjänstledighet under t iden 3 oktober-15 november 1910 .. 

>> 27. N :r 702. - Från- och tillträdande af befattningar vid flot-
tans stationer. 

>> 28. N :r 703. - Förhållnings- och beklädnadsbok för värnplik-
tig vid flottan enligt nytt formulär ska ll , i den mån nu 
i bruk var ande upplaga förbrukats , användas för marinens. 
till annan tjänst än fästningstjänst insk;rifna värnplik
tiga; beklädnads- och förhållningsböcker skola jämlikt 
förordningen den 5 december 1901 angående aflöning för 
sjörullföringsområdesbefäl och för flottans värnpliktiga 
under fredstid m. m. hädanefter rekvireras fr ån sjöför
svarsdepartementets kommandoexpedit ion. 

>> 29. r~ :r 705. - Kommendörkaptenen H . W. Hamilton skall 
med bibehållan de af inneh afvande tjänstebefattning från 
och med den 30 dennes under erforderlig tid f ö r särskild t 
uppdrag tjänstgöra i marinstaben. 

>> >> N :r 707. - Inspektion af speciella skjutskolesk adern skalL 
af inspektören af flottans öfningar till sjöss förrättas i 
förra h älften af oktober månad under erforderlig tid med'. 
början å dag, som af inspektören bestämmes. 
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Sept. 29. K :r 7os. - Bifall till reservunderlöjtnanterna Hansons och 
J arrzons ansökningar om tjänstledighet för idkande af ut
rikes sjöfart, den förre under två och den senare under 
ett år från och med den 1 november 1910. 

» 30. N :r 710. - Mariningenjören Gösling skall fortfarande, 
intill dess jagarna Hugin och Munin blifvit färdi gbyggda, 
stå till marinförvaltningens förfogande för öfvervakande 
af nybyggnadsarbetena å bemälda fartyg. 

» '' N :r 716. - Kanonbåten Svensksund skall innevarande 
höst rustas för att från början af december kunna utgå 
på omkring tre månaders expedition; kaptenen Gelsing 
skall vara chef samt löjtnanterna M. E. Giron och Tore
lins kommenderade officerare å kanonbåten under sagda 
expedition. 

'' '' N :r 718. -- Marinläkaren Dahlman skall tillhöra Vax-
holms kustartilleriregemente och tjänstgöra vid Fårösunds 
kustartilleridetachement; marinunderintendenterna Frei
denfe1t och Allander skola tillhöra Karlskrona station 
samt marinunderintendenten von Malmborg Stockholms 
station. 

Okt. L N :r 719. - G. o. n:r 90/1908 angående uppl ysningar, som 

)) 

)) 

)) 

skola tryckas å baksidan af de vid antagning af manskap 
vi d flottans sjömanskår upprättade kontrakten, skall, till
lika med däri genom g. o. n:r 1093/1909 och 547/1910 an
befallda ändringar, med utgången af innevarande månad 
upphöra att gälla. 

'' N :r 720. - N edannämnda marinintendenter skola under 
instundande läså r med bibehållande af innehafvande be
fattningar tjänstgöra såsom informationsintendenter i un
derofficersskolans ekonomiklass, dock endast beträffande 
sådan undervisning, som enligt vederbörande stationsbe
fälhafvares bestämmelse anses böra med nödvändighet 
het meddelas af marinintenden~, nämligen i Karlskrona 
marinintendenten Pravitz, och i Stockholm marininten
denten Låftman. 

'' N :r 721. - Oberoende af bestämmelserna i genom g. o. 
n :r 1056/1903 fastställd stadga för marinintendentskolan, 
skall den för resorvaspirant föreskriirra utbildningen om
bord utbytas mot uteslutande praktisk tjänstgöring i land 
vid flottans stationer å expedition, förråd eller kontor, en
ligt chefens för skolan fördelning. 

3. N :r 724. - Kaptenen Prytz skall på grund af sjukdom 
afgå från sin genom g. o. n:r 480/1910 anbefallda kom-

<Okt. 

)) 
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mendering såsom sekond å pansarbåten Wasa; kaptenen 
A. G. af Kloreker skall vara sekond å sagda pansarbåt 
under Karlskrona rekrytafdelning. 

4. K :r 727. - Riksdagens revisorer må under tiden den 6 
till och med den 15 dennes bese samtliga Alfsborgs fäst
ning tillhörande försvarsa nstalter och inrättningar, hvilka 
då skola h åll as för dem tillgängliga; skolande de upplys
ningar, som med afseende å desamma af revisorerna då 
kunna begäras, i den mån ske kan, meddelas. 

>> N :r 730. - Bifall till reservunderlöjtnant Atterling an
hållan om tjänstledighet under ett år från och med elen 
1 oktober 1910 för idkande af utrikes sjöfart. 

5. ~:r 733. - Gottlands gniststation må under ticlen från och 
med den 10 till och med den 23 dennes hållas stängd för 
utförande af vissa underhålls- och reparationsarbeten. 

6. K:r 736. - Till allmän tjänst inskrifne värnpliktige n:r 
F 9 '"'/mo Olausson må inrycka den 20 februari 1911. 
N :r 738. - Pansarbåten Aran, en af torpedbåtarue Castor 
och Pollux, en vid enskild verkstad i Sverige byggd 1:a 
kl. torpedbåt, en 2 :a kl. torpedbåt samt undervatt ensbå
ten n :r 3 skola för utförande af vissa försök stå till ma
rinförvaltningens förfogande; skolande följ ande officerare 
för n ämnda försök stå till marinförvaltningens förfogan
de, nämligen: kommendörkaptenerna Fall enius och K. H. 
A. P:n Rosensvärd samt kaptenen Åkermark. 

>> K :r 740. - Marinunderintendenten Allander skall från 
och med den 16 dennes tills vidare, uneler elen tid biträ
dande intendenten vid Vaxholms kustartilloriregemente, 
marinintendenten Lunden, står till chefens för sjöförsvars
departementet förfogande, tjänstgöra vid sagda regemente. 
N :r 741. - Bifall till reservunderlöjtnant I-Ijortstedts an
hållan om förlängel tjänstledighet för idkande af utrikes 
sjöfart intill den 6 januari 1911. 

7. N :r 742. - Kaptenen Holmgren skall från och med den 19 
t ill och med den 29 dennes stå till chefens för marinstaben 
förfogande i Stockholm i den mån h ans genom ämbets
skrifvelse elen 3 clenes af chefen för sjöförsvarsdeparte
mentet erhållna uppdrag icke lägger hinder i vägen 
h ärför. 
N :r 745. - Engelska undersåten miss Mary Frieker må 
besöka Karlskrona varf. 

'' N:r 746.- Anbefallda förskrifter för vid flottans stationer 
anordnade torpedberedsbtp att tillsvidare lända till efter
rättelse. 
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8. N :r 747. - De från sjökrigsskolan innevarande höst ut
examinerade underlöjtnanterna vid flottan skola genomgå 
befälskurs å respektive Karlskrona och Stockholms rekryt-
afdelningar; samt bestämmelser angående det ändamål 
nämnda kurs skall hafva att bibringa eleverna. 

)) 

)) 

)) 

10. 

11. 

14. 

)) 

)) 

N :r 748. - Ä nedannämnde, i 2. beredskap förlagda tor
pedbåtar skola från och med den 1 nästkomande novem
ber tillsvidare i besättningen ingående underofficerare· 
och manskap vara kommenderade, nämligen Sirius, Orion, 
Virgo och Mira; Iris, Thetis, Spica och Astrea; Altair,. 
Argo, Antares och Arcturus; n:r 15, 14, 11 och 10; samt. 
n:r 8, 7, 6 och 5. 
N :r 749. - Föreskrifter att lända till efterrättelser med 
afseende å kommendering, utbildning och öfning af flot
tans personal under nästkommande vinter utöfver förut 
utfärdade bestämmelseT. 
N :r 752. ~ Reservunderlöjtnanterna H. A. Brandt, Erics
son, Nilsson, Brink, Johansson, Person, Grönhagen, Till
roth, Ellsen, Möller, Jönsson, Hessing, C. Brandt och 
Wöhler skola tillhöra flottans station i Stockholm och re
servunderlöjtnanterna Thorell, Toll, Sjöbohm, Littorin, 
Palm och Robertz flottans station i Karlskrona; af ofvan
nämnda reservofficerare skola reservunderlöjtnanterna 
H. A. Brandt, Nilsson, Brink, Grönhagen och C. Brandt 
f ullgöra dom ltliggande tjänstgöringsskyldighet vid kust-
artilleriet och öfriga vid flottan. 
N :r 754. - Extra mariningenjören Posse skall tillhöra 
Karlskrona station samt så snart ske kan inställa sig t ill 
tjänstgöring därstädes. 
N :r 755. - En stockhalms station tillhörande U. O. eller
U. O. K., skeppare, som förut tjänstgjort å jagare, skall 
från och med den 1 nästkommande november tillsvidare 
stå till marinförvaltningens förfogande i Göteborg för 
att vid Göteborgs nya verkstadsaktiebolags verkstäder 
biträda vid utrustningen af den därstädes under byggnad 
varande jagaren Hugin. 
N :r 756. Marinläkaren Almroth skall tillsvidare 
tillhöra flottans station i Stockholm 
N :r 758. - Bifall till reservunderlöjtnant K. Wöhlers an
hållan om tjänstledighet under 2 år från och med den 1 
december 1910 för idkande af utrikes sjöfart. 
N :r 759. - Bifall till reservunderlöjtnant Bang-Melchiors: 
anhållan om tjänstledighet under 3 år från och med den. 
1 januari 1911 för idkande af utrikes sjöfart. 

Qkt. Hi. 
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K:r 760. -Den i reglemente för marinen del l§ 23 om
förmälda befordringskommissionen skall sammanträda i 
sjöförsvarsdepartementet den 18 dennes kl. 11 f m. 
N :r 761. - Instruktion för Afdelningschefen för Stock
holms rekrytafdelning. 
N :r 762. - Bifall till reservunderlöjtnant J. J ollanssons 
anhållan om tjänstledighet under 2 år från och med den 1 
november 1910 för idkande af utrikes sjöfart. 
N :r '163. - Instruktion för Afdelningschefen för Karls
krona rekrytafclelning. 
N :r 764. - Underlöjtnanten Biörklund skall från och med 
den 21 instuncl>mcle november till och med elen 30 sep
tember 1911 tjänstgöra vid skeppsgossekåren i Karlskrona 
med unelantag af de tider, då han på grund af utfärdad 
generalorder erhållit annan kommendering. 
N :r 765. - Torpedbåtarna Plejad och Spica skola, då de 
icke vidare erfordras vid speciella skjutskoleskadern, åter
gå till Karlskrona samt därstädes afrustas, afmönstras 
och förläggas i 2. beredskap. 
N :r 766. - Marinunderintendenten Högberg skall, med 
bibehållande af innehafvancle tjänstebefattning, uneler er
forde rlig tid inom marinstaben bi träd a vid utarbetandet 
af >>Undervisning för manskapet vid flottan, ekonomilära, 
U M F: VIlL>. 
N :r 769. - En Stockholms station tillhörande underofficer, 
maskinist, skall ställas till marinförvaltningens förfogande 
för att tillsvidare biträda vid öfvervakandet af arbetena 
å det under byggnad för flottans räkning vid Bergsund 
varande fartyget. 
N :r 771. - Bifall till reservunderlöjtnant J . F. Olssons 
anhållan om tjänstledighet under två år från och med den 
1 november 1910 för idkande af utrikes sjöfart. 
N:r 774. -Bifall till anhållan om, att vissa reglementen, 
instruktioner och läroböcker skola i mån af nyanskaffning 
tillsvidare 8~nvändas vid utbildningen inom angifna kurser 
.i kustartilleriets skolor m. m. 
~:r 775. - Kommendören af Klint, kommendörkaptenerna 
Ju el och H. W. Hamilton samt 'kommendörkaptenen N or
selius skola såsom censorer öfvervaka den sjöofficersexa
men, som den 26 och 27 dennes skall äga rum i sjökrigs
skolan; 

Majorerna Törner och Key skola såsom censorer öfver
vara den kustartilleriofficersexamen, som den 27 dennes 
skall äga rum i nämnda skola. 
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Okt. 20. ·N :r 776. - Speciella skjutskoleskadern skall efter afslu-
tade öfningar i Stockholms skärgård afgå till Karlskrona ; 
eskaderchefens bdälstecken skall nedhalas så snart lämp
ligen ske kan efter eskaderns ankomst t ill Karlskrona 
m. m. 

' >> N :r 777. - Logementsfartyget Freja skall från och med 
den 24 dennes till tiden för Stockholms rekrytafdelnings 
början stå till stationsbefälhafvarens i Stockholm förfo 
gande för användning såsom k asernfartyg. 

>> N :r 778. - Telegram till Eskaderchefen för speciella skjut
skoleskadern an gående losstagandet af en i Fårösunds 
b amn strandad minkranpråm. 

" 21. K :r 779. - Chefs i n tendenten N euendorff sk all för utfö-
rande af särskild t upp d ra g den 24 innevarande månad af
resa till K arlsk rona och därifrån återresa till Stockholm 
den 26 samma månad. 

>> N :r 781. - Till öfvc r adjutant hos H. M. Konungen har 
utnämnts och förordnats adjutanten hos Högstdensamme, 
kommendören m. m. A. Ekström. 

>> 22. N :r 782. - Kommendörkaptenen N ordenfel t skall med ut-
gången af innevarande månad frånträda befattningen så
som äldste artilleriofficer vid artilleridepartementet i 
Karlskrona och från och med den 1 instundande novem
ber till och med den 30 september 1911 med undantag 
af de tider, då han på grund af utfärdad generalorder er
h ållit annan komm endering, tjänstgöra å Karlskrona sta
tion fö r öfri gt tjänstgöring; kaptenen K. W ester sk all 
från och med den 1 nästkommande november tills vidare 
tjänstgöra såsom äldste artilleriofficer vid artilleridepar
t ementet i Karlskrona. 

>> >> N :r 783. - Reglemente för utbildning af flottans man-
skap (Skolreglemcnte) h ar faststälUs att tillsvidare lända 
till efterrättelse i stället för härutinnan förut utfärdade 
föreskrifter; skolande dock § 11 af detta reglemente icke 
tillämpas förr än· med ingången af år 1911. 

>> >> ~: r 784. - Difall t ill löjtnant KnafYes anh ållan om 
t il sltånd att vistas utom riket för idkande af språkstudier. 

>> 24. "N :r 786. -. Löjtnanten ·vid kustartilleriet von Malmborg 
skall, i den mån h ans tjänstgöring såsom minofficer å 
flottans varf och befälhafvare för kustartilleriets afdel
ning i Stockholm icke lägga hinder i vägen därför, tills
vidare stå till chefens för kustartilleriet förfogande för 
tillfällig förstärknin g af bemälde chefs sta bsporsonal. 
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Okt. 24. ~ :r 787. - Vissa. kartblad och militärspecialer må från 
sjökarteverket mot kvi tto såsom lån ut lämnas t ill krigs
fiskalsämbetet. 

>> Miningenjören Hök skall från och med den 26 dennes 
under erforderlig tid stå till marinförvaltningens förfo
gande för att dsom sakkunnig deltaga i besiktning af 
viss materiel för kraftstationen å Oscar-Fredriksbor gs fort . 

>> N :r 791. - Bifall t ill rese rvunderlöjtnant Haddorfs anhål
lan om tjänstledighet under ett år fr ån och med den 25 
oktober 1910 för idkande af utrikes sjöf art. 

>> >> N :r 792. - Fastställd besättningslista för transportbåten 
Bo re. 

>> 26. N :r 793. - Fastställd t högsta antal kustart illeriet tillhö-
rande ång- eller motorbåtar som må användas för uppe
hållande af ordinarie kommunikationer inom kustpositio
nerna ,för transporter och bogseringar, för kustartilleriets 
öfningar samt för inspektioner. 

>> 27. N :r 794. - Anbefallda torpedförsöken skola uppskjutas 
till svidare; pansarbåten Aran skall snarast möjligt af
mönstras. 

>> >> N :r 795. - Underlöjtnanterna Ulff och Granström skola 
afgå f rån anbefalld kommendering å respektive logements
fartyget Stockholm och logementsfartyget Freja; 

underlöjtnant Ulff skall tjänstgöra å logementsfarty
get Freja under anbefalld expedition; 

underlöjtnant Granström skall tjänstgöra i sjökarte
verket fr ån och med den 31 innevarande månad till och 
med den 30 september 1911 med undantag af de tider , då 
han på grund af utfärdad generalorder erhållit annan 
kommendering. 

,, 28. ~ : r 798. - Underlöjtnanterna Mörner, Martin, Wacht-
meister, W oi nborg, von Schoultz, Broms, Johnsson, Lind
berg, Eckerström och Färnström skola tillhöra flottans sta-
tion i Stockholm ; . 

U nderlöjtnanterna Nordling, Laurell, Schulze, Hum
mel, Söderhielm, Linder, Erikson, Thelander och Virgin 
skola tillhöra flottans station i Karlskrona. 

Ofvannämnda officerare skola från och med den 14 
instundande november till och med den 30 september 1911 
med undantag af de tider, då de på grund af utfärdade 
generalorder erhållit annan kommendering, vara inkal
lade till t jänstgöring å respektive stationer; 

Underlöjtnanterna i flottans reserv Alm och Johnson 
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skola tillhöra, den förre Stockholms och den senare Karls

krona station. 
•Okt. 28. N :r 799. - N edannämnda oficerare skola tjänstgöra så-

som kommenderade officerare å följande genom g. o. 

n :r 463/1910 punkt 1 d och e till rustning anbefallda far

tyg, nämligen: 
pansarbåten Åran: underlöjtnanterna N ordling, Hum

mel och Erikson; 
pansarbåten Wasa: underlöjtnanterna K. G. A. L. 

Laurell, Söderhielm och Tholander ; 
pansarbåten Tapperheten: underlöjtnanterna Schulze, 

E. Linder och Virgin; 
pansarbåten Thule : underlöjtnanterna Wachtmeister, 

Broms och Eckerström ; 
pansarbåten Göta: underlöjtnanterna Mörner, Wein

berg, Johnson och Färnström; 
pansarbåten Svea: underlöj tnanterna Martin, von 

Schoultz och Lindberg. 
» 29. N :r 801. - Pansarbåt en Åran skall, bemannad genom 

Karlskrona varfs försorg, under erforderlig tid under 

förra hälften af instundande november månad stå till 

marinförvaltningens förfogande för fullföljande af anbe

falld a försök med torpedmaterieL 

:» >> N :r 802. - Chefsfartyget Drott skall uppläggas. 

:>> » N :r 803. - Högst föl j ande antal officerare af dem, som 

innevarande arbetsår genomgå allmänna kursen vid sjö

krigshögskolan må kommenderas att genomgå de fort. 

sättningskurser vid skolan, som taga sin början under 

åren 1911 och 1912 nämligen: 
i allmänna fortsättningskursen (med början år 1912): 

fyra sjöoffice r an\ och en kustartilleriofficer; 

i artillerikursen (med början år 1911): två sjöoffice

rare och en kustartilleriofficer; samt 
i torped- och minkursen (med börj an år 1911) : sex 

sjöofficerare, hvaraf två, som angifvit sin önskan att 

vinna utbildning hu fvudsakligen för mintjänst och fyra, 

som angifvit sin önskan att vinna utbildning hufvud

sakligen för torpedtjänst; börande i detta antal ingå 

minst två, som därjämte ingifvit ansökan om erhållande 

af praktisk utbildning för undervattensbåttjänst; och två 

kustartilleriofficerare, hvaraf en, som angifvit sin önskan 

att vinna utbildning hufvudsakligen för mintjänst och 

en, som angifvit sin önskan att vinna utbildning hufvud

sakligen för torpedtjänst. 




