
1918.
81:a årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.
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ställningar å reservstat för marinen har befallts, att ansök

ningar må senast den 17 december ingivas till följande beställ

ningar å reservstat för marinen, nämligen 

vid flottan två kaptensbeställningar i högsta, mellersta 

eller lägsta löneklassen, 
vid kustartilleriet en majorsbeställning samt en kaptens

beställning i högsta, m ellersta eller lägsta löneklassen. 

G. O. 1662 den 5 december har befallt, att § 88 mom. 2 
i RM I och § 105 mom. 2 i RM III skola erhå lla följande 

ändrade lydelse: 
2. statens utmiirkelsetecken - - - -- - - - -

-- ------- till uniform bäras. 

Efter enahanda grunder må Svenslut Skidförbundets och 

Föreningens för skidlöpnin gens f6imjande i Sverige skidlöpare

märke bäras till uniform. 

G. O. 1663 den 5 december. Sedan K. M:t genom be

slut av den 30 sistlidna november runnit gott dels föreskriva, 

att under liisårct 1917- 1918 undervisning i allmänna kursen 

vid sjökrigshögskolan skali meddelas, dels i avseende å nämn

da läsår m edgiva , att, därest så erfordras, det för sådan kurs 

föreskriYna arbetsårets Hingel må utan hinder av bestämmel

serna i reglementet för sjökrigshögskolan avkortas ävensom 

förändring i den genom undervisningsstadgan för sjökrigshög

skolan fastställda ordningen för undervisningen vidtagas, allt 

i enlighet med i komma ndoviig meddelade närmare bestäm

melser, dels ock föreskriva, att kuslartilleriofficer, som genom

gått sålunda avkortad kurs , skall i avseend<· å kompetens för 

beford ran till kapt!:'n äga tillgodoriikna sig sådan kurs såsom 

genomgången allmän kurs vid sjökrigshögskolan , 

har befallts: 
att arbetsåret vid sjökrigshiigs kolan skall taga sin början 

den 12 innevarande månad kl. 10 f. m.; samt 

att följande officerare skola Yara elever i ovan nämnda 

kurs, n ii mligen: 
vid flottan: löjtnanterna Bugcr, JifLLhl, greve K. G. Hamil

ton, C. A. Laurell, gTeYe Spens, Afzelius, Toren, Bcckman, 

Christiernin, Graaf, Darin och A.lmgren, 

G. O. 1917. 8 
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vid kustartilleriet: löjtnanterna Lin den, N ordström, Cynrs, 

flultcrcmtz och Söderman. 
G. O. 1691 den 7 december. HcservofTicer vid flottan , 

som den l oktober befinner sig i tjänstgöring vid flottan eller 

kustartilleriet skall, utöver vad som stadgas i g. o. n:r 1097/1915, 

till vederbörande stntionsbefälhavarc före den 10 i samma må

nad insända uppgift till kompletterande av generalrullan för 

tiden från och med inryekningsdagen till och med den 30 sep

tember det år, uppgiften avser. 

G. O. 1732 den 14 december. Följande personal av ma

rin i n Lendentur kåren skall m cd inncvn rand e månads utgång 

frånträda nu innehav~tnde befattningar: 

vid Karlskrona station: såsom ];amrerore förste marinin

tendenten Neuendorfl' ; som intendenter å räkenslwpskontoret 

m~trinintendenternn av 1:a gr . .J. E. Lindahl, Resen, \ iVessman , 

Holmquist, C. A. F. Petersson och Pravitz samt marininten 

denterna av 2:a gr. I-Iögberg, Ohlen , Coliberg och Zetterberg; 

som biträdande intendenter å ri:ikenskapskontoret marinunder

intendenterna Bagge-Lindahl och Englund; som biträdande in

tendent i stationsbefälhavarens expedition marinintendenten av 

2:a gr . Sylven; som biträdande intendent hos stationsintenden

ten marinunderintendenten Horney ; 

vid Stockholms station: som kamrerare förste marininten 

denten Fogelbcrg; som intendenter å räkenskapskontoret ma

rinintendentcrna a y l :a gr. J. L. Linqvist, Nordström, Lund

st röm och Dahlgren samt marinintendenterna av 2:r gr. Ehlin , 

Öfwerberg och Hedman ; som bitriidandc intendenter å räken 

skapskonlord marinintendenterna nY 2:a gr. Allander, Iakob

son och D~llmark samt marinunderintendenten Creutzer; 

i Karlskrorw j'r'i·stning som reyementsintendent vid Karls

krona kustartilleriregement e nwrininlendenlen av l:a gr. M. P. 

Lindahl. 
Från oeh med den l januari 1918 skall sammanlagda an 

tald intendenter och biträdande intendenter a stationskontoren 

utgöra å Karlskrona station 9 och å Slackholms station 7 samt 

att antalt:•l biträdande intendenter å vanskontoren skall ut 

göra l å , ·ardera s la lionen. 
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Följande personal av marinintendenturkåren skall från 

och med den l januari 1918 tillsvidare tjänstgöra enligt fö l

jande: 
i morinj'örvaltningen marinintendenten av 2 gr. Högberg; 

vid ]{ ariskrona station: som chej'j'ör stationskontoret förste 

ma r inintendenten Neuendorfl' ; som intendenter d stationskon

toret marinintendenterna av l :a gr. J. E. Lindahl, Resen, \<V ess

m a n och Pravitz samt marinintendenterna av 2:a gr. Ohlen, 

Coliberg och Zetterberg ; som bitrc'idande intendenter å stations

ko ntoret marinunderintendenterna Bagge-Lindahl och Bur

m an; som kamrerare d varvsl.:ontoret marinintendenten av l :a 

gr . :M. P. Lindahl ; som bitn'iclandc intendent d varvskontoret 

m arinunderinlendt'nlen Englund ; som I.-ossakontrollant marin

intenden ten a v l :a gr. C. A. F. Petersson ; som biträdande in

tendent hos stationsintendenten marinunderintendenten Nord

strand; å stationen för övrig tfänstgöring marinintendenten av 

1 :a gr. Holmquist smnt marinunderintendenten Horney; 

vid Stockholms station: som chef j' ör stutionskontoret för

ste marinintendenten Fogelberg ; som intendenter å stationskon

tOI·et marin intendenterna av l :a gr. Nordström, Lundström 

och Dahlgren samt marinintendenterna av 2:a gr. Öfwerberg 

och Dalmark; som bitriiclande intendenter c1 stationskontoret 

ma rinunderintendenterna Hansson och Resen; som kamrerare 

d varvskontoret marinintendenten a v 2 :~1 gr. E h lin; som bi trä

trädan el e intendent c1 varvskontoret marinintendenten av 2:a 

gr . Allander; som kassakontrollant marinintendenten av l :a gr. 

Lindqvist; d stationen j'ör övrig tjänstgöring marinintendenter

na av 2:a gr. Hedman och Jacobson samt marinunderintenden

ten Creulzer ; 
i Karlskrona lästning som regementsintendent vid Karls

krona kustortilleriregemente marinintendenten av 2:a gr. Syl

ven . 
Från och med den l januari 1918 skall marinintendenten 

av l :a gr . M. P. Lindahl tillhöra flottans station i Karlskrona 

och marinintendenten av 2:a gr. Högberg flottans station i 

Stockholm samt ~narininlcndenten av 2 :a gr. Sylven vara pla

cerad til ordinarie tjänstgöring vid kustartilleriet. 
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O. O. 1735 den 14 december har fastställt »Inskrivnings

bok för marinen tilldelade värnpliktiga, 1918 års upplaga ». 

O. O. 1738 den 14 december. Exercisreglemente fö r 

flottan, III Torped (TEH.) och skjutinstruktion för flottan, Tor

ped (TSI), skola i tiWimpliga delar lända till efterrättelse för 

k ustartillcriet. 
I sammanhang hiirmed har K. M :t bemyndigat chefen för 

kustartilleriet att utfärda dc mindre ändringar i och tillägg 

till sagda exercisreglemente och skjutinstruktion, vilka på grund 

av beskairenheten av k ushutillericls torpedmateriel m å befin 

nas erforderliga . 

G. O. 1741 den 14 december. Kaptenen Tyden skall 

från och med den 19 innevarande m å nad under ordinarie inne

havarens sjökommendering tjänstgöra som torpedofficer å tor 

pcddepartementet vid flottans varv i Karlskrona . 

O. O. 1752 den 15 december. Torpedingenjören vid ma 

riningenjörkåren Ljungberg skall tillhöra flottans station i 

Karlskrona . 

G. O. 1770 den 21 december har fastställt följande änd 

ringar i H.M II: 
§ 133: 1. 

r ) ------- SJ.Uk t" ournaler för fartyoen · 
. . b ' 

rs) att om expeditionen fortsätter efter den 14 oktober, 

ombesörja avskrift av i mom . q omnämnd journal för att aY 

stabsläkaren till expeditionens slut förvaras ombord ; samt 

s) att vid gång - - - - - - -- - - - -

§ 243: 1. 

l) att föra: 
dels sjukjournal - - - - - - - - sjukjournalen ; 

dels diarium över ingångna och avgångna tjänsteskrivelser 

jämte över vidtagna å tgärder, gjorda förslag och iakttagelser i 

avseende å fartygets sanitära fö rhå llanden, vilket diarium skall 

åtfölja fartygets läkareuppbörd , och ur vilket utdrag skall ingå 

i den berättelse över hälso- och sjukvården , som fartygsläkare 

enligt mom. p äger avgiva ; 
m) - - - - - - -
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vid signalstationerna, som jämlikt § 2 kunna hava blivit vid
tagna och varom vederbörande styrelse erhållit meddelande 
från marinstabschefen i högkvarteret (chefen för marinstaben). 

Augusti 17. Kungl. Maj :t har medgivit att till kaptenen 

G. D . R. Frendin må såsom ersättning för utarbetandet av 
»Beskrivning å 57 mm. bevakningskanon jämte lavettage >> ut

b etalas 280 kronor. 

Augusti 21. På framställning av marinförvaltningen har 
Kungl. Maj :t medgivit att, oberoende av föreskriften i § 4 av 
nu gällande spisordning för friska under tjänstgöring i land, 
d en i normalportionsstaten ingående kvantiteten bröd (rågbröd 
och vetebröd) må tillsvidare under tiden till den l juli l 918 
med hela sitt penningvärde ingå i normalportionens penning

värde. 

Efter framställning av chefen för marinstaben har Kungl. 
Maj:t medgivit, att till uppbördsman av underofficers eller un
derofficerskorprals tjänstegrad å fartyg, förlagt i 2 :a beredskap 
å annan plats än den station, uppbördsmannen tillhör, må, 
räknat från och med den l juli l 917, tillsvidat;e under den 
tid , flottan kommer att vara mobiliserad, dock längst till och 
med den 30 juni 1918, för varje dag han åtnjutit eller kom
mer att åtnjuta det lägre dagtraktamentet av 2 kronor 50 öre 
utbetalas en särskild ersättning av 62 öre. 

Kungl. Maj :t har, på framställning av chefen för kustar
tilleriet, medgivit att med hänsyn till den stora bristen på 
subalternofficerare vid kustartilleriet de kustartillerikadetter, 
som antagits år l 917 och som avlagt godkänd studentexamen 
å realgymnasium, må omedelbart efter genomgången rekryt
skola, första kursen, få fortsätta sin utbildning på det sätt, att 
de efter den 15 oktober l 917 kunna utbildas gemensamt med 
de kadetter, som antagits år 1916. 

Kungl. Maj :t har medgivit, att stationsbefälhavarna vid 
flottans stationer må efter samråd med marinöverläkaren till 
tjänstgöring jiimlikt :§ 28 värnpliktslagen för en tid av högst 
lre månader i en följd inkalla erforderligt antal av marinen 
tilldelade värnpliktiga läkare till bestridande av sjukvården å 
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rustade fartyg enligt i kommandoväg meddelade nännare be
stämmelser, dock att dylik tjänstgöring ej må för någon om
fatta längre tid, än att sammaBlagda tjänstgöringstiden enligt 
berörda § efter mobiliseringen år 1914 uppgår till högst nio 
månader. 

Augusti 24. Kungl. Maj :t har tillkallat överdirektören 
och chefen för folkskoleöverstyrelsen B. J. Bergqvist att inom 
sjöförsvarsdepartementet såsom 'sakkunnig biträda med ut
redningen av vissa frågor rörande skeppsgossekåren. 

, Kungl. Maj:t har medgivit dels att till de lärare vid sjii-
krigshögskolan, vilka icke äro officerare eller civilmilitär per
sonal på stat, må utbetalas de för nämnda lärare i staten för 
högskolan upptagna arvoden, tillhopa tvåtusenåttahundrafem
tio kronor, dels ock att till övriga lärare vid sjökrigshögskolan 
må utbetalas halva årsarvoden med tillhopa femtusensjuhundra 
kronor. 

Kungl. Maj:t har bemyndigat marinförvaltningen att ome-
delbart gå i författning om uppförande redan under 1917 å 
föreslagen plats av den torpedförrådsbyggnad vid flottans sta
tion i Stockholm, till vilken 1917 års riksdag beviljat 81 ,900 
kronor. 

Se.pt. 4. Sedan Kungl. Maj :t genom nåd. brev den lO 
november 1916 förordnat, att samtliga marinens flygstationer 
skulle från och med den l december samma år i ekonomiskt 
ayseende vara underställda den avdelningschef eller högre be
fälhavare under vilken de i kommandoväg blivit ställda , samt 
att kostnaderna för flygstationerna skulle redovisas i flaggen s 
kassa i resp. avdelning eller flotta och bestridas av medel, 
yarav expeditions kostnaderna i övrigt utginge har Kungl. 
i\1aj :t förordnat att, däres t flygstation varder i kommandoY~ig 
ställd under chef å enkelt fartyg, sådan flygstation skall från 
och med den l oktober 1917 i ekonomiskt avseende vara un 
derställd vederbörande fartygschef samt att kostnaderna för 
flygstationen skola redovisas i fartygets kassa. 

Sept. 7. Kungl. Maj:t har fastställt vissa nya bestiinl
melser i reglemente för marinen ifråga om redovisningens ord-
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11 ande vid flottans stationer och inom kustfästningarna m. m. , 
att lända till efterrättelse från och med den l januari 1918. 

Sept. 11. Kungl. Maj:t har föwrdnat angående vissa 
åndringar i reglemente för marinen (de l I, § 158 punkt 6, 
del II bil. 19 anm. 7 sista stycket samt del III , § 86 sista 
stycket) ifråga om ersättning för dykare. 

Kungl. Maj :t har förordnat angående vissa iindringar i 
reglemente för marinen (del I § 38 samt bilagorna 13 och 14 
till samma regenientsdel ävensom del III §§ 144, 168 och 177 
samt bilaga 6 \ /2 till sistnämnda reglementsdel) i fråga om 
krigsman s befordran eller transport "':ill beställning på stat. 

Sept. 21. För reparation av för Karlskrona fästning ut
skrivna vagnar och seldon har Kungl. Maj:t anvisat högst sju
tusen kronor. 

Kungl. Maj :t har medgivit, att Karlskrona kustartilleri
regementes idrottsförening m å, för erhållande av medel till 
fortsatt byggande a v idrottsplatsen å Oscarsvärn inom Karls
krona fästning, anordna ett varalotteri omfattande ettusentvå
hundra lotter till ett pris av en krona för varje lott samt minst 
tvåhundrafemtio vinster till ett sammanlagt värde av minst 
ettasentvåhundra kronor. 

Sept. 22. På framställning av Marin förvaltningen har 
Kungl. Maj :t medgivit att ämbetsverket må i den omfattning 
så prövas lämpligt försälja vrakdelarna efter torpedkryssaren 
Clas Uggla. 

Sedan Kungl. Maj :t bemyndigat chefen för sjöförsvarsde .. 
par tementet att tillkalla högst sex sakkunniga personer, varav 
en ordförande och en sekreterare, för att inom departementet 
biträda m ed verkställande av omarbetning av gällande förord
ning ang. lotsverket och därmed sammanhängande författnin
gar har departementschefen utsett kommerserådet C. Malmen, 
i egenskap av ordförande, samt direktören Gunnar Carlsson, 
lll.ästerlotsen och lotsförmannen Q. O. Hjalmar, hovrättsrådet 
G. W. Masreliez, byråchefen i lotsstyrelsen J. A. Sjöberg och 
sjökaptenen M. Svensson att verkställa förenämnda arbete även-
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som uppdragit åt hovrättsrådet Masreliez att tjänstgöra såsom 

·de sakkunnigas sekreterare. 
Kungl. Maj :t har utfärdat kungörelse an g. ändrad lydelse 

:w § 18, § 19 mo m. 1 samt §§ 27 och 30 i kungörelsen den 
13 oktober 1905 a ng. antagning och utbildning av mariningen
jörselever, marininge njörsaspiranter och mariningenjörsstipen
diater samt anställning av extra mariningenjörer m. m. 

Sept. 28. För installation av elektrisk belysning i offi
'cers- och underofficersbostäder å Rindön har K ung l. Maj: t an
visat 17,000 kronor, varjämte K ung l. Maj :t i samband härmed 
medgivit, att elektrisk ström från maskinstationen å V:txhol
men må tillhandahållas personal tillhörande fästningen och 
boende i kronans hus vid Vaxholm enligt samma grunder, 
som ä ro eller kunna bliva fastställda för personal , boende vid 

Oscar-Fredriksborg. 

Okt. 2. K ung l. Maj :t har förordnat, att reglemente fö r 
m a rinen, del I, § 56 mom. 3, första stycket, skall erhålla föl

jande ändrade lydelse: 
>> 3. Envar, som tillhör marinläkarkåren , är sky l dig att 

efter erhållen kommendering tjänstgöra, förutom å flottans sta
tioner, jämväl å flottans fartyg, vid kustartilleriregemente, å 
kustfästning och å annan plats, där tjänstgöring för flottans 
e ller kustartilleriets räkning kan påfordras, över stat anställd 
marinläkarstipendiat i marinläkarkåren, å vilkens tjänstgöring 
i b eväringen 1901 års värnpliktslag äger tillämpning un der 
sammanlagt minst 100 dagar av anställningstiden och annan 
marinläkarstipendiat över stat under sammanlagt minst 365 

dagar av anställningstiden. 

Okt. 6. K ung l. Maj :t har förordnat löjtrl,.anten vid k ust
artill eriet G. H . Engblom att tillsvidare under sex år vara lä
rare vid sjökrigsskolan i ämnet minlära å kustartillerilinjen. 

Okt. 9. Kungl. Maj :t har utfärdat kungörelse ang. ändrad 
lydelse av § 7 mom. 1 och 3, 1§ 33 mom. 2, § 34 mom. 4 
och § 36 i instruktionen för marinförvaltningen den 20 no-

vember 1908. 
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Kungl. Maj :t har efter framställning av stationsbefälba
s aren vid flottans station i Stockholm uppdragit åt marinför
valtningen att för möjliggörande av Skeppsholmens avstäng
ning låta vid Skeppsholmsbrons södra landfäste utföra anord
ningar i huvudsaklig överensstämmelse m ed ett av stations
ingen jören friherre S. C:son Sparre upprättat förslag ; och hade 
Kungl. Maj :t medgivit att härav föranledda kostnader, högst 
4,700 kronor, må av marinförvaltningen med omhänderhavan
de medel förskjutas. 

Okt. 12. Kungl. Maj :t har förordnat , att § l mom. 2 i 
kun görelsen den 31 augusti 1914 angående anställning i kust
.artilleriets reserv av personal, som förut tillhört kustartilleriet 
skall erhålla följande ändrade lydelse : ' 

§L 

2. Kustartillerikadett, vilken avlagt kustartilleriofficers
·ex.amen men på grund av gällande bestämmelser icke varda 
tili officer vid kustartilleriet antagen, må på därom gjord an
sökan kunna hos Konungen föreslås till fänrik i kustartilleriets 
reserv. 

Kungl. Maj :t har tillerkänt marinintendenten av l :a gra
den G. Lunden , vilken biträtt inom sjöförsvarsdepartementet 
med beredning av ärende angående redovisningens ordnande 
vid flottans stationer och inom kustfästningarna m . m. ersätt
ning för ifrågavarande arbete med ett belopp av 500 kronor. 

Okt. 16. På framställning av marinförvaltningen har 
Kungl. Maj :t till fortsatt bekostande av tandvård för manska
·~et inom Göteborgsavdelningen ställt till avdelningschefens för 
fogande ett belopp av högst 500 kronor. 

Sedan Kungl. Maj:t genom n åd. brev den 10 oktober 1913 
hhmd annat bestämt, att priset för elektrisk belysning i till 
kraftstationen i Osenr-Fredriksborg anslutna officersbostäder 
~ilka vore försedda med elektricitetsmätare, skulle utgöra 2~ 
ore per kilowatt-timme, har Kungl. Maj:t, med upphörande av 
bestämmelserna i förevarande avseende i b erörda nåd. brev 
fastställt priset för elektrisk strömleverans i alla till kraftsta-
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tionen i Oscar-Fredriksborg anslutna, med mätare försedda. 

boställslägenheter att från och med dag, som marinförvaltnin 

gen äger bestämma, tillsvidare utgöra: 

25 öre per kilo-watt-timme för en sammanlagd årlig kYan 

titet av 100 kilowatt-timme per lägenhet, fördelade m ed 10 

kilowatt-timmar på vardera av månaderna september-april 

och 5 kilowatttimmar på vardera av årets övriga månader samt 

50 öre per kilowatt-timme för överskjutande förbruknin g. 

Okt. 18. Efter framställning a v marin förvaltningen hm· 

Kungl. Maj :t medgivit att till inköp av två motorbåtar för an 

vändning vid marinens flygväsende må användas ett b elopp 

av högst 38,000 kronor. 
Kungl. Maj :t har på framställning av marinförvaltnin gen 

medgivit, att kalsonger av halvylle må till ett antal av högst 

två per man under instundande vinter utlämnas såsom lån till 

sådant marinens manskap, som enligt gällande beklädnadsstat 

ej är tilldelat dylika persedlar, och i den omfattning, vederbö

rande befälhavare prövar med hänsyn till rådande väderleks

förhålland en vara nödvändigt ävensom till bestridande av där

av föranledda kostnader anvisat ett belopp av högst 39,000 

kronor. 
På framställning a v marinförvaltningen har K ung l. Maj: t 

medgivit, att erforderliga lokaler för kommendantsexpeditionen 

för H emsö fästning må förhyras för en tid av ett år, räknat 

från och ·med den 1 oktober 1917, samt att till bestridande 

av kostnaden härför må användas ett belopp av högst 500 

kronor. 
Kungl. Maj:t har medgivit, att manusk1iptet till en ay kom

m endörkaptenen av 1 :a graden vid flottan O. E. Ly b eck utar

betad lärobok i sjökrigshistoria (avdelningarna I- XVII ) må 

ö"·erlämnas till aktiebolaget P. A. Norstel & Söner med förlags

rätt för att i enlighet m ed avgivet anbud befordras till trycket 

i en upplaga av minst 2,000 exemplar, varav 500 exemplar 

omedelbart vid arbetets utgiva nde skola inlösas av kronan för 

ett pris, som m ed 25 o/0 understiger boklådspriset, att kost

naderna för iniösandet av sistnämnda exemplar må bestridas 

av fonden »ersättnings- och försäljningsmedel» samt att till 
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G. O. 1776 den 21 december. Löjtnanten Brynolf skall 

till svidare tjänstgöra vid marinens flygväsende. 

G. O. 1792 den 27 december har befallt : 

att Stockholms station tillhörande värnpliktiga skola enligt 

de närmare föreskrifter stationsbefälhavaren i Stockholm äger 

. utfärda, uppdelas på tvenne kompanier , 2. och 4. bevärings

kompanierna; samt 

att kaptenen Isberg skall från och m ed elen 1 instundande 

januari tillsvidare tjänstgöra såsom ch ef för 4. beväringskom

paniet 

O. O. 1793 den 28 december. Genom g. o. n :r 1206/1916 

anbefallda föreskrifter angående de värnpliktigas rullföring m . 

m. vid inryckning till tjäntgöring skola tillämpas jämväl uneler 
år 1918. 



Utdrag ur Generalorder 1918. 

G. O. 15 den 4 januari. Sedan K. M:t genom beslut den 
31 sistlidna december funnit gott föreskriva, 

att vederbörande stationsbefälhavare böra - oberoende 
av för värnpliktiga gällande bestämmelser i fråga om t jänst
ledighet och i syfte att endast oundgängligt antal värnpliktiga 
skola k varhållas i tjänstgöring - enligt i kommandoväg med
delade närmare bestämmelser bevilja dem underlydande värn
pliktiga av årsklassen 1916, tilldelade marinen i sjötjänst, tjänst
ledighet om högst 3 månaders varaktighet för gång från pågå
ende krigstjänstgöring, med rätt för vederbörande stationsbe
fälhavare alt efter utgången av sålunda meddelad tjänstledig
het på därom gjord ansökan ånyo bevilja sådan tjänstledighet 
skolande till erhållande av nu nämnd tjänstledighet i första 
hand de värnpliktiga, vilka äro familjeförsörjare, med jord
bruksa'rbete stadigvarande sysselsatta eller elj est för närings
livet särskilt behövliga, komma i åtanke, 

har K. M :t b efallt: 

a tt vederbörande befälhavare till sjöss skall med resp . sta 
tionsbefälhavare träffa överenskommelse om utbyte av ombord 
kommenderade värnpliktiga, som böra komma i å tnjutande av 
dylik tjänstledighet; 

att, innan ovannämn d tjänstledighet b evilj as, erforderlig 
överflyttning av värnpliktiga mellan stationerna skall verk
ställas, så att hinder ej . m å förefinnas att jämlikt beslut· av 
den 18 sistlidne oktober i största möjliga utsträckning h em 
förlova eller bevilja tjänstledighet för värnpliktiga: av årsklas-
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sen 1916, tilldelade marinen i allmän tjänst, varjämte enligt 

överenskommelse m ellan stationsbefälhavarna överflyttni ng 

må äga rum, så att tjänstledighet må kunna beredas värnplik

tiga av årsklassen 1916, tilldelade marinen i sjötjänst, i unge

färlig lika utsträckning å b åda stationerna; samt 

att vä rnpliktiga, som erhållit nyss nämnd tjänstledighet, 

skola vara skyldiga att oförtövat efter därom erhållen order 

inställa sig till tjänstgöring, varför uppgift om post- samt tele

graf- eller telefonadress skall av dem såväl vid inträdd tj änst

ledighet som vid ändring av adress avgivas. 

O. O. 17 den 4 januari. I g. o. n :r 360/1915 och 701/1915 

utfärdade bestämmelser för beviljande av tjänstledighet åt flot

tans i land tjänstgörand e personal jämväl skola gälla un der 

tiden den l innevarande månad till den l april 1918 med iakt

tagande av föreskrifterna i brevet den 3 juni 1915 angående 

rätt för viss personal att vistas utomlands. 

O. O. 27 den 9 januari. Kommendören i flottans reserv 

frih erre Gyllenkroks tjänstgöring som avdelningschef för ma

rinstabens organisationsavdelning skall upphöra med den 15 

innevarande månad och att kommendör Gyllenkrok omedel

bart därefter skall h emförlovas. 

Kommendörkaptenen av 2. gr. Holmberg skall från och 

med den 16 januari och tills vidare vara avdelningschef fö r 

marinstabens organisntionsavdelning. 

O. O. 28 den 9 januari. Kaptenen greve Ehrensvärd skall 

under innevarande arbetsår tjänstgöra som r epetitör i strategi 

vid sjökrigshögskolan. 

Kaptenen von Bahr skall från och med den l nästkom

mande februari tillsvidare, dock högst till och med utgången 

av läsåret 19'22- 1923, vara lärare i taktik vid samma hög

skola. 

O. O. 33 den 10 januari. För bestridande av sjukvården 

vid flottans station i Stockholm skola från och med den 14 

innevarande månad tjänstgöra : 
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1
,
0
mmc11diirkaptenen Lybeck må såsom ersbitlning för utarbe

t;lndet ifrågavara nd e del aY omförmä lda sjökrigshistoria utbe

ta lns ett belopp av fyratusenåttahundra kronor, att av marin

förvaltningen med omhänderlnwande medel förskjutas och 

fr<: 111 delcs anmälas till ersätt::~nde . Därjämte har Kungl. Maj:t 

anbefallt c hefen för marinstaben att snarast Jnöjligt låta ut

ari.Jeta återstående avdelningar av ifrågavarande arbete, nY

sedda att avhandla m1 pågående krigs sjökrigshistoria, även

,am att därefter inkomma med förslag till bestridande av de 

med utarbetandet och utgivandet av nämnda avdelningar före

nnde kostn ader. 

Okt. 26. Sedan marinförvaltningen anmiilt att, enligt från 

va rvschefen vid floll.an s station i Stockholm inkommet med

delande, flygbålarna n:r l och 2 vid inleverering till varvet 

befu nnits va ra i så skadat skick , att h·ek an uppstått, huru

vid:l ett iståndsättande av dem vore med god ekonomi förenligt 

ell er prakti skt taget utförbart ävensom anfört, att nämnda flyg

bålar såsom varande monoplan tillhörde en för krigsbruk nu

mera mindre lämplig typ, har Kungl. Maj:t föreskrivit, att 

ifdgavarande flygbåtar m å utrangeras och uteslutas ur för

tedm ingen å marinens fl ygbåtar. 
Sedan marinförv::~ltningen - under förmälan att, då de 

»Bestämmelser fö r torpedmaterielens handh avande m. m. », 

som ännu delvis vore gällande, fastställts år 1896, n ya bestäm

melser i berörda h~inseende sedan länge varit av b eh ovet på

kallade - anmiilt, att ämbetsverket låtit utarbeta nya sådana 

bestämm elser , hm· l\ ung l. Maj :t uppdragit åt marinförvaltnin

gen att låta tryc k:1 och inbinda ifrågavarande bestämmelser i 

en upplaga av 500 exemplar ; skolande härav föranledda kost

nader , högs t 500 kronor , bestridas av fonden >> ersättnin gs- och 

försä lj ningsmedel >> . 

Okt. 30. Kungl. Maj :t har medgivit, att ett antal av högst 

åtta kockar må, i "h ä ndeise av behov, tillsvidare under tiden 

intill den l maj 1918 förhyras !lV stationsbefälha-varen vid 

flottans station i . Stockholm mot ersättning, förutom skepps

eller lantportion , aY högst 5 kronor per man och dag, vartill 

l(. BT. 19 17. 8 
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m:\ komma rese- och trakl:nnen lsersättning för inställelse å 

tji instgöringsorten, f'i)r den händelse denna är beli.i gen ut0111 

sl;dionen. 

Nov. 2. Sedan chefen för sjöförsvarsdepartement!'l upp. 

dragit å l kabit~ettssekreteraren O. A. H. Ewerlöf, kommendör

kaptenen O. E. Lybeck och vice krigsdomaren G. H. O. Co llin 

all såsom sakkunniga genomgå och granska ett av chefen l"iir 

marinstaben den 30 november 19U aYgiYel förslag till pr is

regl em ente , samt bemälda sakkunniga i ämbetsskrivelse dP n 

5 oktober 1917 anmält, alt n ~imnda granskning från dnas sida 

f'i)ranlett ularbetande av ett ändrat förslag ti ll prisreglrm entp 

iivensom fr:unhållit , hurusom det vo re erforderligt att föru tom 

prisreglemente jämväl utarbetades författning rörande pris

domstolar och rättegång dä rstäde'i , har Kun gl. Maj:t uppdragit 

al juris doktorn N. Söderquist att dels utarbeta förslag till 

l:1gstiftning angående prisdomstolar och rättegången därstiicles, 

dels ock i samband därnwd iiYersL' och granska uppriittat fö r

sing till prisregl em ente. 
Kungl. Maj :t har, efter framstä ll ni ng av stationslwfiilha

va ren Y id flottan s station i Stockholm föreskriv i t, n t l c hel"en 

för flottan s örlogsdepå i Göteborg skall äga rätt att lwvi lja 

tjiinstledighet för underlydande personal enligt följand e gru n

dl'r nämligen för officer elle r tjän steman av officers tj äns te

klass under högst å tta dagar, för underofficer under högst fjor

ton dagar samt för manskap, förutom i reglemente för sjö

manskårens skolor m edgiver julpermission , under högst fjo r· 

ton dagar. 
Kungl. Maj:t har medgiYit, ntt till avlöning å t ex tra per

so na l inom marinförvaltningen för fortsalt extra revision å 

1916 år s fartygsrä kenskaper må, utöver förut atwisade m edel. 

användas ytterligare ett belopp av högst 2,500 kronor. 

Nov. 9·. Sedan Kungl. Maj:t genom nåd . brev den 14 juni 

1917 m edgivit, att den i reglemente för ma'rinen del II bil. 22 

lkstämda ersättning för mässning e ller b espisning finge under 

';'enare hälften av 1917 utgå för envar i samma reglementsclel 

s :il6 mom. 5 ell er 6 nämnd , som b espisades från kajutbord 
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,]ler annan ofricersm~iss , m ed 2 kronor 75 öre samt för enva r 

~ . 11 o· inut moment, so m bespisades från underofficers- eller 
l .1 tl . . • 

kadettmäss m ed 2 kronor 25 öre, har I< ung l. Ma.rt m edg1v1t, 

gtt bestämmelserna i förenämnda n åd: a brev må gälla ytter

Jia•ne under Liden till och m ed den 30 juni 1918 . 

Kungl. Maj :t har bemyndigat chefen för sjöförsvarsde-

artementet att tillkalla högst tre sakkunniga personer, vanw 

~n ordförande, för a tt inom departem entet biträda med verk 

ställande av förberedande utredning oc h avgivande av preli

min ärt förslag rörande en m era rationell uppståilning av ut

.,.ifterna under riksstatens femte huvudtitel. 
o 

Kungl. Maj:t har meddelat fastställ else intill den l no-

vember 1918 av det val, varigenom_ till ordförande i Gö teborgs 

fri villiga m otorbåtsflottiljs styre lse, t i l lika flottilj chef, utsetts 

överstelöjtnanten vid kustartill eriet J. A. Edström och till vice 

ordförande, tillika vice flottiljchef, direktören G. Tellander. 

Kungl. Maj :t har anbefa llt ej mindre m arinöverl äkaren 

att till ch efen för sjöförsvarsdepartementet inkomma med 

framställning dels i vad m ån komplettering borde äga rum 

av gällande reglementariska stadganelen eller andra föreskrif

ter i avseende å hygien och personlig hälsovård inom mari

nen, dels huruvida förbättrad undervisning i h ygien borde 

införas vid utbildning till befäl ell er eljest, dels i vad mån 

ytterligare åtgärder erfordrades till k ontroll av i ämnet gäl

lande stadgandens och föreskrifters effektivitet , än även ma

rinförvaltningcn dels att verkställa utredning i anledn in g a y i 

ärendet framförda mera b etydande erinringar i avsee nde å 

de hygieniska förh å ll a ndena ,·id förläggningen i land av ma

rinens manskap samt att i de delar där mäjlighet synes fi)re

ligga att nu .åstadkomma förb}ittring därutinnan , inkomma m_ed 

Yttrande ~w sådant förslag , iakttagas al l den sparsamhet, som 

är förenlig m ed ett behörigt tillgodoseende av hygienens ford

ringar; dels att, därest vid berörda utredning befinnes erfor

derligt att an lita sakkunnigt tekniskt-byggnadshygieniskt bi

träde, inkomma med framställning i sådant avseende samt 

llled förslag till härav möjligen uppkomande kostnaders bestri

dande ; dels ock att sedan den ay marinförvaltningen omför-
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mälda utredning i fråga om regelbundet återkommande under. 
sökningar av personalens hälsotillstånd slutförts, till chefen för 
sjöförsvarsdepartementet avgiva r edogörelse för resultatet av 

utredningen . 

Nov. 16. Kungl. Maj :t har utfärdat kungörelse angå
ende post- och telegrafväsendet inom kustfästningarna Yi d mo
bilisering eller belägringstillstånd ävensom förordnat att § l:i3 
mom. 2 av reglemente för marinen, del III, skall i n edan an
givna delar erhålla följande ändrade lydelse: 

§ 153. 

2. Då order om intagande av försvarsberedskap utför

dats, åligger det kommendanten: 

e) att anbefalla anvisade; 
f) att lämna erforderligt; samt 
g) att vidtaga erforderliga åtgärder till förhindrande av 

att ~ genom trafik över de postanstalter eller telegraf- (tele
fon -) och radiostationer, vilka vid mobilisering eller beläg
ringstillstånd bilda fästningspost eller fästningstelegraf - un
derrättelser rörande fästningen eller inom elensamma vidtagna 
militära åtgärder bringas till obehörigas kännedom och att 
för detta ändamål göra erforderliga framställningar till gene
ralpost- och telegrafstyrelserna om vidtagande av de åtgärder 
i nämnda syfte, som på dem kunna ankomma. 

Kungl. Maj :t har utfärdat kungörelse ang. fotisatt giltig
het av nåd:a förordningen den 24 november 1916 med sär
skilda föreskrifter :mg. avlöningsförmåner m . m. vid mari 

nen på krigsfot . 
Sedan Kungl. Maj :t genom nådigt beslut den 22 septem

ber 1917 bemyndigat chefen för sjöförsvarsdepartementet att 
tillkalla högst sex sakkunniga personer för att inom departe
mentet biträda med verkställande av omarbetning av gällande 
förordning ang. lotsverket och därmed sammanhängande för
fattningar, har Kungl. Maj :t, på därom gjord framställning, 
bemyndigat chefen för sjöförsvarsdepartementet att ti llkalht 
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ytterligar e två sakkunniga för deltagande i förenämnda ar
beten i avseende å vissa spörsmål , som departementschefen 
äger närmare bestämma. 

Sedan Kungl. Maj :t genom nådigt brev den 8 november 
1901 föreskrivit, bland annat, att för en avdelning av Vax
holms kustartileriregemente, bestående av högst 4 underoffi
cerskorpraler och 80 man, skulle på tillika angivet sätt från 
och med den l januari 1902 vid flottans station i Stockholm 
tillhandahållas expeditionsrum, inkvartering och naturapor
tion, har Kungl. Maj :t, med ändring av de omförmälda nåd:a 
brev i förevarande avseende meddelade bestämmelsen, före
skrivit, att det antal man av Vaxholms kustartilleriregemente, 
för vilket inkvartering vid flottans station i Stockholm skall 
vara beredd, skall utgöra högst femton och att på stations
befälhavarens vid nämnda station prövning skall bero, i vad 
mån inkvarteringsutrymme därutöver må anordnas för perso
nal av kustartilleriet. 

Kungl. Maj :t har förordnat löjtnanten vid Svea livgarde 
R. K. G. M. Björnstjerna att tillsvidare under sex år vara lä
rare i lantkrigskonst vid sjökrigsskolan. 

P å framställning av lotsstyrelsen har Kungl. Maj :t för ut
bildande av ytterligare personal vid lotsverket för gnisttele
grafstationen å fyrskeppet Grundkallen anvisat ett belopp av 
högst 3,200 kronor att utgå från handels- och sjöfartsfonden. 

Kungl. Maj:t har utfärdat kungörelse ang. användning av 
dissousgas- eller acetylengasbelysning i fartygslanternor . 

Nov. 19. Sedan chefen för sjöförsvarsdepartementet ge
nom n åd. beslut den 9 november 1917 erhållit bemyndigande 
att tillkalla högst tre sakkunniga personer, varav en ordfö
rande, för att inom departementet biträda med verkställande 
av förberedande utredning och avgivande av preliminärt för 
slag rörande en mera rationell uppställning av utgifterna un
der riksstatens femte huvudtitel, har bemälde depaliements
c~ef m ed stöd av berörda bemyndigande tillkallat generalkom
llllssarien F . E. Bergenholtz, i egenskap av ordförande, samt 
revisionskommissarien K. M. Kinnander och marinintendenten 
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av t: a graden R. C. T. Näsman att verkställa förenämn da 

arbete. 

Nov. 23. E. ung!. Maj :t har förordnat komm endörkapte
nen av l :a graden v id flottan C. C. A. Fallenius att från och 

med den l januari 1918 tillsvidare vara chef för marinförvall
ningens torpedavdelning. 

Kungl. Maj:t har uppdragit åt generalkonsuln F. A. G. 
Ben'ncreutz att granska upprättade förslag till författnin gar 
om sjöfartens ordnande inom svenskt territorialvatten vid 
krig e ll er fara för krig samt om gränser för vissa redder . 

Kungl. Maj:t har medgivit att för inredning av lokaler 
för räkenskapskontorets vid flottans stations i Stockholm re
visionsavclelning i det s. k. tyghuset på Skeppsholmen m å an

vändas ett belopp av högst 5,000 kronor. 
Kungl. Maj :t har medgiv i t, att officer och unclcroffin'r 

samt civ il miliUir tjänsteman, som uppbär lön å femte huvud
titelns stat, må under kommendering till tjänstgöring vid Gö

teborgs örlogsdepå därstädes uppbära samtliga sina avlönin gs
förmåner , så framt han därom hos vederbörande statioHshc

fälha vare gjort anmälan. 
På framställning av marinförvaltningen har Kungl. Maj :l 

bemyndigat ~imbetsverket och underlydande myndigheter alt 

i förekommande fall låta riksförsäkra för marinens räkning in

köpta varor, som antingen transporteras å fartyg, vilka ieke 
tillhöra marinen, eller ock utli:lmnas till enski lda fabriker och 
verkst~icler för att användas vid tillverkning av materiel och 

förnödenheter för marinens räkning. 

Nov. 28. Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt beslut den ~3 
november 1917 bemyndigat chefen för sjöförsvarsdepartemen
tet att tillkalla högst fyra sakkunniga personer, varav en ord

förande, för att inom departementet biträda med verkställande 
av utredning och uppgörande av förslag i fråga om erforder
liga bestämmelser beträffande månadslönarnas vid marinen 
anställande, avlöning och pensionering, har bemälde departe

mentschef utsett kommendörkaptenen av l :a graden vid flo l
tan H. A. M. Eneström, i egenskap av ordförande, samt Jeda-
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111oten av riksdagens första kammare, redaktören Carl Gustaf 

Ekman , ledamoten av riksdagens andra kammare, redaktören 
Johan August Ingvarsson och kontrollanten vid flottans varv 

i Karlskrona ingenjördepartement T. Langwagen att verkställa 
förenämnda arbete. 

Nov. 30. Kungl. Maj :t har m edgivit, att marinförvaltnin
gen må träffa överenskommelse med civi lingenjören Liljegren, 

om att han vid förefallande behov skall, utan att elen honom 
åliggande tjänstgöring eftersättes, såsom ojävig sakkunnig del
taga i besiktningar av för m:1rinens riikning upphandlade be
klädnadsmateria lirr och persedlar. Härjämte har Kungl. Maj:t 
medgivit, aU ers~itlning för såda11a hesil<tningar må till Lilje
gren utgå med ett belopp av tio kronor per dag för besiktning, 
som förrättas i Stockholm och tjugu kronor per dag för be
siktning, som. förrättas å annan ort, samt all Li ljegren vid resor 
för elylika besiktningar må uliiver förestående arvode åtnjuta 

rese- och traktarnrntsersättning enligt gäl lande resereglemente. 

P å fn1mställning av marinförvallningen har Kungl. Maj:t 
medgivit, att för anskaffande ns 73 st. elektriska signallan

ternor med ackumulatorbatteri rr _Fimte tillbehör må användas 
ett belopp av högst 18,250 kronor. 

Seclan Kungl. Maj:l genom nådigt brev den 31 augusti 
1911 föresklivet, bland annat, all ankring icke finge äga rum 
i vattenområdet mellan fiirsänkuingarna från Kungsholmen till 
Aspö samt en linje från Flackeken å Aspö i riktning rättvi
sande nord 80° ost t i Il Tjurkö, har K ung l. Maj :t med ändring 
av i förevarande avseend e meddelade bestämmelser föreskrivit, 
att ankring icke må äga rum å del vattenområde, som begrän
sas i norr av en rät linje, dragen från Hägnnäsudde å Tjurkö 
genom Lilla Jerskullens slätprick lill Aspö och i söder av en 
rät lin je, dragen mellan Ellenahhsbryggan . och Bubbeskär; 
dock att fartyg som för lossning eller lastning önskar gå till 
ankars inom nämnda område, m å efter anmälan hos fort
befälhavaren å Kungsholmsfort därtill berättigas, därvid an
karplats för fartyget skall anvisas av å fortet anställd lämplig 
'Person. 
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Kungl. Maj:t har medgivit att till maskinistunderofficeren 

:1v 2:a graden E. H. Andersson må i ersältning för en av ho

nom konstruerad automatisk smiirjoljennordning utbetalas t'll 

belopp av l ,000 kronor, under förutsiittning att svenska sL;1_ 

ten tillförsiiiuns r ä t t att f ii r sin 6i k ni ng t i Il godogöra sig ifn\ga

va ra n de uppfinning. 

Sedan Kungl. Mnj:L genom nåd. hrev den 20 januari 1917 

medgivit , att till komplettPring av materielen för undervisning 

i torped lära vid flottans station i Karlskrona finge använ das 

ett belopp av högst 7,400 kronor, har Kungl. Maj:t, efter fram

ställning aY marinförnJtningen , medgivit att till komplettering 

av matericlen för undPrvisning i torpedlära vid flottans sl<l

tion i Karlskrona må atwiindas yllerligare ett belopp av 1,450 

kronor. 

Kungl. ~1faj:t har mPdgiYit att ti ll å flottans varv tj i:i ns t

giirandc eller till varvets l'iirfogande ställd person, som för sin 

tjänst tillfälligtvis lwordras deltaga i flygning, må utgå flyg

Lilhigg med 8 l;.ronor fiir varje dag under vilken han deltagPr 

i flygning . 

Kungl. Maj:t har dels röreskrivit, att under läsåret 191 7-

1918 undervisning i allmiinn:1 kursen vid sjökrigshögskolan 

skall meddelas , dels i avst'ende å nämnda läsår medgivit, atl, 

därest så erfordras, del för sådan kurs föreskrivna arbets

årets längd må ulan hinder av bestämmelserna i reglementet 

för sjiikrigshiigslwlnn ;n·kortas iiveusom förändring i den ge

nom undervisningsstadgan för sjiikrigshiigskolan fastställda 

ordningen för undervisningen vidtagas , allt i enlighet m ed i 

kommandoviig meddeh1clt' n ii r ma re bestämmelser, dels ock 

föreskriYit ntl kusblrtilleriofficer, som genomgått sålunda :lv

kortad kurs skall i :1vseet1de å kompelens för befordran till 

kapten äga tillgododiknn sig sådan kurs såsom genomgången 

n lim ä n kurs vid sjökrigshögs kolan. 

Dec. 7. Kungl. Maj:t har utfärdat kungörelse ang. änd

rad lydelse av §§ l och 7 i kungörelsen den 31 december 1907 

angående antagning av manskap vid flottans sjömanskår ge

nom kontrakt äYensom nv § l mom . 3 och 4 i kungörelsen 
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den 1\:) maj l\H7 angående antagning av manskap vid kust

artilleriet genom kontrakt. 

1 en lighd med mar i n rörval t n ingens hemsbillan h nr K u ng!. 

Maj:t dels medgivit atl, utan hinder aY stadgandena i regle

mente för marinen del l S 151 mom. 5 och del III § 78 mom. 

5, til lsvidnn• intill ulgånge11 av å r 1918 på vederbörande befäl

havares heprövande må bero, i vad mån ofullständiga bekläd

nadsshill med hiinsy n till dels de omstiindigheter under vilka 

behovet av komplcllering uppkommit, dels andra på frågan 

in verkande omständigheter böra kompletteras , skolande i be

klädnadsbok göras a ntPc kning om a n l ed n ingen till ute bl i ven 

komplettering, clels förordnat, att stadgandel i § 232 mom. 

1 e) av reglemente för m:1rinen del Il skall erhålla följande 

ändrade lydelse: 
»C) att Lillse , ;dl varje nwn iir försedd med alla dc per

sedlar, vilka han far medföra ombord (§ 276: :3) , och att per

sedlarna äro behörigen miirkta, saml, om persedel fattas, och, 

vad bet6iff:1r bekliidnad , efter undersökning vederbörligt be

kläd nadsställ anses höra kumpll'lleras , <'iler manskapet behöver 

uttaga tvål (S 276: 4), d ii riiver uppr~itta rekvisition (form. 26) , 

som in liimnas Lill sekoncll'n; >> 

de ls medgivit , alt tillsvidar!' intill utgångPil av år 1918 utan 

hinder av staclgandl'L i reglenwnte för marine11 del I bil. 38 § 

3 mom . 2 bekliidnadsfiirrådel tillhörande persedlar å i 2:a 

beredskap förlagt fartyg må enligt vederbörande befälhavares 

heprövande fiirvaras i b1nd Yid den station , där fartyget är 

förlagt; 

dels ock bemyndigat marinrörvallningen all utfärda de 

närmare föreskrifter , som vid tillämpningen av dessa bestäm

melser kunna erfordras. 

Sedan tyska }lngfarlygl'L Nl:1ria Bremer den 22 oktober 

191 7, medan det legat fiir ankar ~~ Oregrunds redd , påseglats 

av jagaren Mode saml diiJ·vid erhållit vissa skador, har Kungl. 

M:a l· :t efter diirom "l·ord rramsl~illnino· medn-ivit alt till ånn-far-
. b. b o b 

tyget Marie Brenwrs redare eller r~itlsinnehnvare må av ma

t·införvaltn ingen s i\ som full ers ii Lln i ng f ii r berörda skador ut

betalas ett helopp a,· 30,000 tyska riksmark. 
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Dec. 11. Kungl. Maj:t har blaud annat förordnat , all 

fast anställt manskap vid marinen , som under tiden efter III 

gången av augusti månad 1914 intill utgången av år 1915 al

njutit familjeunderstöd , skall ~iga att , utan hinder av föreskrif 
terna i nåd. kungörelsen den 8 juli 1916 ang. krigstidshj ~ilp 

under år 1916 åt befattningshavare i statens tjänst, till veder
börande myndighet ingiva ansökning om krigstidshjälp för 
nämnda år före utgången ~w mars månad 1918. 

Dec. 14. Kungl. Maj:t har dels utfärdat kungörelse :1ng. 
ändrad lydelse av § 2 i instruktionen för marinöverintenden k 11 
och chefsintendenterna vid flottans stationer den l decemlwr 
1903, dels ock förordnat , att §§ 127 mom . 8 och 187 mom. 
8 i reglemente för marineu, del I , skall från och med den 1 
januari 1918 erhålla följande ändrade lydelse: 

§ 127. 

8. Mariningenjör, förste marinintendent eller marinin kll · 
dent av l :a graden, som uppfyttas från lägre till högre lön e
klass , får beräkna sin lön efter den senare löneklassen från 
och med månaden näst efter den, i vilken uppflyttningen ägt 

nun. 
§ 187 . 

8. Av den vid vardera stationen anställda persunalen av 
marin in teudcnturkåren skall den förste marin intendent, som 
lill hör första löneklassen , vara chefsintendent vid stationen . 

Efter framställning av marinförvaltningen har Kun gl. 
Maj:t dels medgivit, att med iiverdrag försedda filtar av annan 
storlek än den i sängservisstaten fastställda må på försök an · 
våndas att ingå i sängservisen Yid förlåggning i land, dels för 
ifrågavarande försök anvisat högst 1,000 kronor; dels ock be
myndigat marinförvaltningen att ulnirda de n~irmare förcskrif· 
ter, som för försökens anshi llande kunna anses erforderliga. 

Sedan landshövdingskan Elisabeth H.oos anmält, att en 
:'\ Guttland igångsatt insamling till förmån för Gottlands lufl· 
försvar dittills inbragt ell bl'lopp "'" li3,035 kronor 77 öre, vil· 
ket belopp jämte upplöpande r~inlor och ytterligare medel , son1 
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l{llll de för åndamålet insamlas, vore avsett att, därest sådant 
tillåtes, till K ung l. Maj :t överläm n as då uppförandet av en 
[langar å Gottland blivit beslutat, har Kungl. Maj :·t funnit gott 

1110 ttaga dc erbjudna penningmedlen för att användas i första 
]land till uppförande vid Fårösund av en hangar för marinens 

fl ygväsende. 

Sedan Kungl. Maj:t dels genom nådigt beslut den 25 maj 
1917 från den Björkquistska nationalinsamlingen till försva
rets stärkande utöver förut erhållna medel emottagit ett be
lopp av ytterligare 1,482 kronor 13 öre, utgörande inkomna 
efterbetalningar till insamlingen för grundandel av en luftflotta , 
dels ock genom nådigt beslut den 9 november 1917 föreskri
vet, att av ifrågavarande belopp 741 kronor 7 öre skulle till
falla; armen och återstoden marinen samt att medlen skulle 
användas till utveckling av armens och marinens flygvapen, 
har Kungl. Maj :t, efter framställning av chefen för · marinsta
ben , medgivit att för marinens andel måtte få för marinens 
flygväsende anskaffas en flygkamera av modern typ. 

Kungl. Maj :t har utfärdat kungörelse angående tillägg till 
och ändring i reglementet för navigationsskolorna i riket den 
29 mars 1912. 

Kungl. Maj :t har utfärdat kungörelse a ng. ändrad lydelse 
av §§ 6 och 29 i förnyade instruktionen för lotsstyrelsen den 
13 dece1nber 1907. 

Kungl. Ma.i :t har meddelat föreskrifter för tillämpning av 
grun derna för tillfällig löneförbättring under år 1918 åt lärar
persona l vid sjökrigsskolan , skeppsgosseskolan och naviga
tionsskolorna. 

Dec. 21. Kungl. Maj :t har uppdragit åt kustbefästnings
kommissionen att så snart ske kan inkomma med förslag be
träffande utförande av de arbeten och anskaffningar för stär
kande av det fasta kustförsvaret, vilka böra påbörjas under 
år 1918, därvid kustbefästningskommissionen skall äga att av
giva förslagen efter hand i den mån de kunna utarbetas även
som iakttaga dc grunder för uppdelningen mellan kommissio
nen och marinförvaltningen av verksamheten i förevarande 
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:1vseende, som kommit till uttryck i hemligt nadigl brev den Ii\ 
november 1917 angående utförande av viss befästnin12·sanhoo 

<J (. ht;-

ning ; och h_ar Kungl. Maj:t tillika förklarat att Kungl. ~{aj,: t 
framd eles v1lle m ed dela närmarP direktiv för kustbefästnincrs 
kommissionens arbete. t"'· 

_K ung l. Maj : L har förordnat, att i nti Il dess 11 u pågående 
partiella mobilisering av marin en upphör eller allmän mohili . 
sering eller nwbilisering av marinen i dess helhet kan varda 
anbefalld , bestämmelserna i förordningen den 24 novembe r 
1916 med s~irskilda föreskrifter ang. avlöningsförmåner m. 111 

vid marinen på krigsfot från oc h med den l januari 1918 tills~ 
vidare skola äga tillämpning, dels å sådan under förordnin"en 
hänförlig stampersonal över stal e ller personal över stat e~ler 
personal i reserven , som i innehavande beställning inkallats 
eller inkallas till tjänstgöring vid mobiliserad del av mari nen, 
dels å sådan v~irnpliktig personal , som inkallats eller inkallas 
till tjänstgöring jämlild S: 28 värnpliktslagen e ller efter slutad 
fredstjänstgöring kvarhålles i tjänstgöring, dels ock å frivi llig:1 
som antingen an stä Ilas såsom meniga i reserven eller ocl; i 
elensamma konstitueras till militär tjänstegrad eller civilmilihir 
befattning; dock att från förordningens tillämpning tillsvidare 
skola undantagas värnpliktiga och frivilliga, som före den l 
augusti 1915 konstituerats till militär tjänstegrad eller ciYi l· 
militär befattning. 

K ungi. M~lj :t ha r utfärda t kungörelse an g. vissa än d ringa r 
förnyade reglementes för sjökrigsskolan elen 8 oktober 1916. 

Kungl. Maj :t har utfä rdat kungörelse :mg. ändrad lydelse 
av §§ 8 mom. 2 och 9 mom . ~) i regl ementet för sjökrigslli.Jg
skolan den 23 juli 1908. 

Dec. 31. Fiir underhåll och vård av de sjökrigshistorisk:I 
samlingarna har Kungl. Maj:t an visat ett be lopp av högst 7,200 
kronor. 

Kungl. Maj:t har medgivit , att för anordnande vid hadin· 
6~ttJ~ing utom flottans sh1tion i Stockholm av övningar i sinl· 
nmg och livräddning under iivningsåret 1917- 18 med nw n
skap tillhörande sjömanskårens skolor samt andra skolor oc l1 
kurser vid stationen m å användas högst 1,200 kronor. 

45 

För undervisning i ryska språket åt officerare såväl inom 
marinstaben som vid fl ottans station i Stockholm har Kungl. 
Maj :t stä lit 900 kronor l i Il chefens fiir marinstaben förfogande. 

Efter fram ställning av örlogsmannasällskapet i Karlskrona 
har Kungl. Maj:t medgivit att till ifrågava rande sällskap må 
för år 1918 under nu giillande villkor utbetalas , utöver till 
sällskapet för niirvarancle utgående :1nslag av 2,000 kronor ett 
ytterligare helopp av 2,000 kronor. H~irjämte har Kungl. Maj :t 
tinbefallt marinförvaltningen att taga under övervägande, huru
vida ova n omförmälda, till örlogsmannasälskapet från anslaget 
till extra utgifter utgående helopp jämte iivriga fr ån samma 
anslag för liknande iinchlmål tillsvidare utgående bidrag borde 
sammanföras till ett särskilt anslag under riksstatens femte 
huvudtitel ävensom i sammanhang med avgivandel av förslag 
till ber~iknancl<> av utgifterna under nämnda huvudtitel för år 
191 9 inkomna med det yttrande, som därav kunde föranledas . 
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1 :o marinläkaren K.fellberg (förutom i innehavande be

fattning som 1. läkare å stationen) som distriktsläkare inom 2. 

distriktet; 
1:e marinläkaren 'Widstrand som distriktsläkare inom 1. 

distriktet; samt 
1 :e marinläkaren Hult som kasernläkare inom kaserner 

och varv. 

G. O. 41 den 14 januari. Kaptenen W. E. K.. W. Lillie

höök skall med ändring av g. o. n:r 342/1917 från och med 

den 16 innevarande månad tillsvidare tjänstgöra som chef för 

1. skeppsgossekompaniet Kaptenen Dyrssen skall från och 

med samma dag tillsvidnre tjänstgöra som chef för 3. skepps

gossekompaniet 

G. O. 50 den 15 januari. Sedan beslut den 31 sistlidna 

december fattats om inkallande för rikets försvar jämlikt § 28 

värnpliktslagen av sådana värnpliktiga, vilka rfter ingången av 

år 1918 bliva överförda från flottans sjömanskår till värnplik

tiga av klass A och som icke enligt utfärdade bestämmelser 

äga tillgodorälma sig minst 2 års fullgjord värnpliktstjänstgö

ring till rikets försvar jämlikt berörda paragraf av värnplikts

lagen, 
har K. M :t befallt, 
att sagda värnpliktiga skola inkallas till krigstjänstgöring 

omedelbart efter avgången från stamanställningen vid flottans 

sjömanskår; skolande dc värnpliktiga härvid kvarhållas i 

tjänstgöring och meddelande härom lämnas till vederbörande 

rullföringsbefäl, som äger att efter utfärdandet av inskrivnings

böcker och värnpliktssedlar översända ctessa till vederbörande 

beväringsbefälhavare. 

G. O. 60 den 17 januari. Löjtnanten vid kustartilleriet 

Lindbohm skall under innevarande arbetsår tjänstgöra som 

repetitör i kustfästningslära vid sjökrigshögskolan. 

G. O. 67 den 19 januari. Kommendörkaptenen av 2. gr. 

Norman skall från och med elen 1 instundande juli tillsvidare, 

dock under högst fyra år, tjänstgöra som lärare i minlära vid 

sjökrigshögskolans minkurs. 

G. O. 1918. 2 
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Kaptenen Bergmark skall frå n och med den l instundande 

februari tillsvidare, dock högst intill den l oktober 1924, tjiin sL

göra som lä rare i m in li:i ra vid sjökrigshögskolans allmän 11 ~1 
kurs , skolande dock kaptenen Bergmarks nämnda lä rarbefatL

ning under inneYarande läså r 1917- 1918 utan särskild kost

narl för sta tsvcrkct på vikariat och efter a v c hefen för sjii

krigshögskolan uppgjord fördelnin g bestridas ay kapte1wn 

Alwrg oc h l ö .il n a n ten vid ku star till er iet All brandt. 

G. O. 86 den 26 januari har be f a lit: 

atl allmänna kursen vid sjökrigshögskolan innevarandl' ar 

skall pågå till och med den 15 instundande april utom för dl' 

officerare, vilka ämna siik:1 tekni sk fortsättningskurs, för vilka 

den allm~inna kursen skall pågå till och m ed elen 15 inst un

dande juni; 
att und ervisning i ämnena matematik och fysik m å , dln 

c hefen s för sjökrigsskolan bestämmande, inställas utom för dr 

elever, so m iinska söka teknisk fortsättnin gs kurs; samt 

atl ch efen för sjökrigs högskol a n m å göra dc in skränknin

ga r i unelervisningens omfattning, som till följd av arbctsårl'ls 

förkor tning må befinnas erforderliga; äga nde n yssnämnde chef" 

till ch efen för sjöförsva rsdepartementet anmäla i vi lken ut

sträckning avvikelser i berört avseend e eventuellt blivit gjorda 

G. O. 88 den 26 januari. I J 918 års s la t fiir flottan s sjö

manskår upptagna 137 r1rvoden åt kompanikorpral er skola så

lunda fördelas : 
Karlskrona station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Stockholms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 

G. O. 101 den l iebruari. K. M:t har medgivit, att cliL'

fcn för kustartilleriet må beträffa nde tiderna för påbörja11dc 

och aYslulancle av kurser och iivningar, som pågå mellan regr

mentsiiYningar, vidtaga sådana smärre ändringar av de i kusl

nrtilleriets sko lreglemente angivna tiderna , som ej medföra 

ökade kostnader för statsverket och ej inverka på vare sig dc 

värnp liktigas inka llande ell er hemförlovning eller på för stam 

manskapet föreskriven antagningstid eller utbildningstid till 

olika ljänstbarhetsgrader. 



KUNGL. SJÖFÖRSYARSDEPARTEMENTETS 
KOMMANDOEXPEDITION. 

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

o 

l ,.. 

l 

J l 

= 

N:r l. 
------.,-

varjämte i samband härmed genom nådigt heslut den 31 december HJ17 föreskrivits att, för den händelse flottan förblir mobiliserad, marinen i allmän tjänst, sjötjänst och stalionstjioinst tilldelade värnpliktiga skola efter avslutad fredstjänstgöring enligt § 28 VL kvm·hnllas i krigstjänstgöring till 

de i nedanstilende tabell inom parentes angivna tiderna. ' ) BeträtTande hemförlovning eller tjänstledighel i vissa fall för till krigsljiinstgöring kvarhållna värnpliktiga i allmän tjänst och sjötjioinst, inskrivna fil· Ull6, är stadgat genom nådiga beslut den 18 oktober oeh den Bl december 1917. 

Tjiinst. 
!l -~~~·--'-h_·_1_9_1_6~ins_l•_r·-h-·r-la~o--c-h--m-e-;;d·~d-e-m~t-ja_·,--',s'-tg_o_-,_·ir_'"_as_k_)_·l_d_ig_a_·~~~~-~i-~~--~l-t·~1-9-17~i-n_s_k_ri_v_n_a~o-cl--l -J-n-ed, ,-d-e_J_n~lj_ä_n-st_g_ö-ri_n_g_s-sl-<y_l_d-ig_a_·~-~-- -- .h_· _19H_ p_å~h-ö-st_e_n_,_1_9_1_5_,_1_9_1_6,~1;;-9-1_7_c_l_l_ci_' _1_9--l-8~h-rs-· l,_-~_·i_n_1 _a_o_c_l_l_m~ed~-] -~~~~'-_lr_·_1_9_1_8~ii-1s_k_r_h_-1_1:_t_o_c_h~m-e-d,-d_c_m __ ._tj_ä_n_st_g_ö_r-in_g_s-sk_y_l_d-ig_a_·~~~-Hcla tj1instgöringen i en följ!! eller fiirstn tjänstgöring. Hela tiänstgiiringen i en fiilj!l eller första tj;instgöring. dem tjänstgöringsskyldiga. Amlra 1j;instgöring. Hela tjänstgingören i en föl.i!l eller fö1·sta tjiinstgöl'ing • . 

Vapenföra. l -~Ickll~apenföra. Vapenföra. . _ Jl Icke vapenför<. Vapenföra. l Icke vapenföra. Vapenföra. ·~~-~~ Icke vapenföra. 

l-t-.n-gt-:-:.'1-l-.n-ry_ c_k_n-in_g_s_d_a_g_. ,-~-U-tr-y-ck_n_i_n_g-sd_a_g-. 1 ::~::.1 Inryckningsdag. I LJt-ry_c_k_n_in_g_s~dng. ,t~;~~-~ Inryckningsdag. l Utryckningsdag. l!t.~~;. J Inryckningsdag. l Utryckningsdag. k•~t::.l Inryckningsdag. l Utryckningsdag. ll.t-.n-gt-:r-l.'I_I_n-ry_ c_l_m_in_g_s_d_a_g_. -,-~-U-tJ--y-c-kn_i_n_g-s d_a_g-.-]d-1~-~-~-;'.I-In-,--y-c_k_n-in_g_s_da_g_.'I-Utryckningsdag !et:::; J Inryckningsdag~~~tryckn~ngsdag, 
l l l l l l l 

Alhniin tjiinst. l 

sjökaptener, styrmän, mask inistcr av 1:a och 2:a l 
klass, ånnsom studenter och med dem jämlikt 
§ 2 IF i värnpliktshänseende likställda ........ . 

Årsklasserna l\Jl6, 1917 och 1918 ...... . ..... . ... .. 360 l nov. l 916 

Sjötjiinst. 

studenter och med dem jämlikt § 2 IF. i Ylirn-
pliklshänseende likställda ....... . .................. . 

Årsklasserna 1916, 1917 och 1918 .................. 360 l febr. 1917 

1 , Il 
1 

il 

28 okt. 1917 
(28 febr. 1918) '1 

,j 

240 l nov. 1916 

l febr. l 917 

30 juni 1917 
(28 jan. 1918) 

500 l 14 jnni Hll7 

l 
360 l nov. ]917 

l 

500 

360 

14 jun i 1917 

l febr. 1918 

28 okt. 1918 laGO') 

28 okt. 1918') Ii 240 

l 

14 juni 1917 10 juni 19182) -

(28 okt. 1918) 
l nov. 1917 30 juni 19188) -

Il 
" 'l !! - 500 l 14 juni 1918 

360 l no\'. 1!)18 

'l l 

28 okt. 1918 il 365 14 juni 1917 15 juni 1!)18 - -- l - : - -~ l -~ 500 14 juni 1918 l 

28 okt. 1919 360 2) 1 14 juni 1918 10 juni 19192) 

28 okt, 1919 240 l l nov. 1!)18 30 juni 1919 

14 juni 1\Jl8 15 juni 1919 
1 1 'l (28 okt. 1!)18) · 

28 jan. 1918 ll 240 30 sept. 1917 28 jan. 19198
) /, 240 l febr. 1818 30 sept. 1918') - -~ ~~~ - ~ l -~ 360 l (cbr. 1919 l 

l (20 juni 1918) l l , (20 juni 1918) i 1 

28 okt. 1919 l 365 

28 jan. 1920 240 l febr. 1919 30 sept. 1919 

Stationstjäust. 

Värnpliktiga ingenjörer och elektroingerjörer3). • -

>> intendenter') ........ . .... . . . .. . ....... ·{ = 
11 liikare5) . .. . {' = 

Tekniker och eicktrotekniker 

Skrivbitrii<len: ") 
a) I VL § 27:2 B nämnda värnpliktiga ...... 

b) övrign . . ... . .......... . ...... ....................... . 360 

Bagare, skrädtlare och skomakare ................ . 360 

l Militärarbetare från: 
l - ., 
1 a) Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Orebro, 
1 Södermanlands och Västernorrlantis in-

skrivningsotnråde . ............ . .................. . 

b) Övriga områden (och sjömanshusen) .. . ... ! -

Övriga stalionstjänst tilldelade ..................... ·1 360 

KustnrtilleritjUnst. 10) 

(Fäs ln in g s t j än st.) 

studenter och likställda samt sjökaptener och 

l l 

styrmän ..... . .. . ............ . ..... ..... . .... .. ... . . . .. . 458 

Övriga m( 

10 jan. 1917 

l febr. 1917 

l febr. 1917 

l 

l = 
' 6 jan. 191/l 240 

(10 febr. J91R) l 
28 jan . 191S -

'l 
l 

,l _ 
1-
1 

28 jan. 1918 

10 jan. 1917 il sept. 1917 
(lO febr. 1918) 

365 14 juni 1917 

360 10 jan. 1918 

l febr. 1918 

360 l febr. 1918 

6 jan. 1919 
(J O febr. 191 9) 

2il jan. 191!) 

28 jan. 191\J 

3li5 

Il. 36.') 

·. 240 

240 

240 

240 

1240 i 

14juni 1917 

14 juni 1917 

LO jan. 1918 

l febr. 1918 

14 juli 1917 

J febr. 1918 

l febr. 1!)18 

lii juni 191·0 

(14 juli 191: 

15 juni 191. 
(14 juli 19U 
il sept. 19U 

(10 febr. l!:Jl 
30 sept. 191 

(28 okt. l 91: 

12 mars 191 
(15 aug. 191 
:Jo sept. 191 

(28 okt. 191: 
30 sept. 191 
(28 okt. l 91: 

A.r 1917 inskrima och med dem tjänstgöringsskyldiga. Ar 19H på hösten oeh år 1915 iuskrivnH och med dem tjänstgörings· 
skyldiga. U.epctitiousöming. Uela tj;instgöringcn i en följd eller f'örst:t t,Hinstgöriug. 

Vapenföra. 

28 juni 1917 

10 nov. 1917 
l febr. 1918 

l 30 sept. 191/l 365 12) 

1

30 sept. 1918 11)lj} j 
22 dec. 1918 1 240 \ 

l l 

l 

lcke vnpenföra. 

28 juni 1917 

28 juni 1917 
1 febr. 1918 

l 

29 juni 1918 12) -

24 febr. 1!JI8 ")} , 
30 sept. 1918 42 

- --- -

Vapenföra. Icke vapenföra. 

18 ang. 1918 30 sept. 1918 - l 

135 
iH~f) 

:lli5 
365 
365 

-l 

- 1 

42 

U jtmi lQl§ 
28 sept. 1917 
28 sept. 1918 
3 jan. 1918 
3 jan. 1919 

2§ ökl. 191R 
2\J okt. 1911-1 
2!J okt. 1919 
4 jan. 1919 
4 jan. 1920 

l
l 
l --

1- l 

l 
il -

,h 1916 inskl'int:t och med dem tjänstgöringsskyldiga. 
Repetitionsil min g. 

Vapenföra. Icke vapenföra. 

l 
18 aug. 1918 BO sept. 1918 l - -

355 

105 
00 

360 

360 

360 

458 

14 juni 19Hl 

14juni 1918 
14 juni 1918 

l febr. 1919 

l febr. 1919 

1 febr. 1919 

15 juni 191!) 

28 sept. 1918 
13 sept. 1918 

2R jan. 1920 

28 jan. UJ20 

365 14 juni l \Jl8 

365 

240 

240 

i 

11 240 

240 

14 juni 1\liS 

1 febr. 1!)19 

l febr. 1919 

14 juli HJ18 

l febr. 1919 

28 jan. l !)20 l 240 l fehr. 1919 

15 juni 1919 

lii juni 191\l 

30 sept. Hll9 

30 sept. l 919 

12 mars 1919 

30 sept. 1919 

30 sepl. 1919 

1r 1918 inskrima och med dem tjänstgöringsskyldiga. 
Hela tj;iustgöriugen i en följd eller första tjiinstg·öring. 
~- - ~- ·---~~--,---------~~-

Vapenföra. 1! Icke vape1döra. 

l 

'l 
28 jnni 1918 30 sept. 1919 365 12) 28 juni 1918 29 jnni 191912) 

28 jnni 1918 24 febr. 1919 11 ) 10 nov. 1918 
1 febr. 1919 

30 s?pt. 1919 ") i}240 J 
22 dec. 1919 j l l febr. 1919 30 sept. 1919 

l 
l 

Slackholms slott den 2 jan. l Ul8. 

På nådigsic befallning 

EHIK PAUISTIER\TA. 

A n m ä r k n i n g a r. 

t) Av flottans v t"irnpUktiga, inrycka de, som ti1lhöra Karlskrona 
station, i Karlskrona , och tle, som tillhöra Stockholms station , 
i Stockholm. 

2
) ~ör ir.kr, vapenfö-ra ~tuclente· l' och med dem jämlikt § ~ IF 

likställda ~.lr tjänstgöringstiden 365 dagar ocl1 utryckningsdag: 
årsklass 1917 den 15 juni 1918 och årsklass ID18 den 15 juni 
1919. 

') Värnpliktiga ingenjörer och elektroin.gcnjörer inkallas till första 
tjäustgöriug sedan dc två första årskurserna vid tekniska 
hög;;;;kolan eller mot svarande kurser vid Chalmers telwiska 
in~:; U tut genomgll. t ts, doek senast unller S:e året, och t ill andra 
tjiLnstgöring det år, då avgångsexamen från tekniska hög
skolan eller Chalmers tekniska insti t ut avlagts , dock senast 
under 7:e året. 

~) Yärnpliktiga intendenter inkallaa till förHta tjänstgörir1g nnller 
första året och till andra tjänstgör:ng det år, då avgångs
examen från handelshögskolan avlagt-s, dock senast uuder 
4:e året.. Värnpliktig, som vid första. tjäns tgöringens början 
avslutat studierna , må fullgöra all l Jouom åliggande tjänst
göring i en följd. 

") VärnJJliktiga liilwre inkallas till fö rsta t jänstgöring under 
första året och till andra tjänstgöring under något av åren 
4~11 1 E>edan rlen värnpliktige avlagt medicine kandidatexamen 
och fullgjort för medicine l.iceut.iatexamen föreskriven prope
deutisk tjiLnstgöring smnt tjänstgöring vid Serafimerlasarettets 
medicins ka och kirurgiska kliniker. 

n) rrill skrivbiträde i sjUrullfö,·ingsexped~·tion uttngen värnplik tig 
skall, obcrocnile :w dc i t.abellen angivna tjänstgöringstiderna, 1 

· 

l 
inrycka t ill t jänstgU rlng den l okt. 1918. 

' ) Vederbörande beväringsbefä1havaTe Uga att verkstä.lla sådan 
miuclre hemföl'lovning före de iuom parentes angivna t.iderna, 
som nnscs av behovet oundgitngligen påkallad. 

11) Ut1·yckning:sJag i hh1al else a v eventt~ellt kvnr1?ållande i .krigs
t jänstgöring l.:omme1· a tt framdeles tJllkännagrva8. 

9) l!"'. d. varv_sarb et~re, :jlkn,. efle!.. avslutad. stam~m;tä.llning 
övcwförts bil mannen 1 statJOn StJa.nst. och v1lka pa gn.m(l av 
G. o. IRfi /! 916 skola fu_llg-öra reJ?eti~~?nsö~.n~ng; under .4:~ året, 
skola innev n.r nn de fn· mr_yc ka t1 Jl tjtmsigonng den l )Ull l k18 
och utrycka d~n lO o kto l~ e r _ lDI ~ . 

'"! 'y 1.- ll't'll"i,l.ll"I'Iets v1i1·nj)llktJga wr.vcka : .B. lt \j} G 6 tl l-1:1 \ " i l! l l Jl!KLJg<~ l ll.l..)'"l.on.o. -

a) stude11te?' od~ likstä lld(t samt sjökuptenu och stynnän: vid 
det t rupp förbaJ Jd till vilket de av inskrivningsrevisionen 
bliv it t ill U.ol ndP : 

b) öcriyn rärnp 7i l,-liyn tillhörande ntllföri-ngsområde: vid det 
trupp förhand 1 so m de en li gt arm~ns g. o. angående de 
väl'llpl iktigas t il hlelniug skola tillhöra, dock med iakLtagande 
av, att viirn pliktiga t illhörande rullföringsområdena n:r 
75-7ö - - med ttmlautag av dem, som tilldelats min:wdel-1 
~1ing€'n oeh som skola f ullgöra fOrsta tjänstgöring ~ skola 
tnryeka ti ll J:' (u·ös unds kus tartilleridetachement ; 

e) Uvriga väntzlll:ktiga tilf.höranri~ sjömanshits: 
vid Vaxholm s k tl;:;hu·t..illet·iregemententes huvwlstyrka frän 
s jömanshwwn n:r 201- 203, 201 - 235, 2a7-217 samt från 
n:r 23G d e av minav!lelning-m1 1 som skola fullgöra första 
tjdnstgöring, 

v id }'årösunds kustartillerilletachement från s jömanshu
s et n:r 23() med undant-ag av ovan nä.mnrla. 

vid Karhinona KnstartiUeriregemente d ,n sjömanshusen 
n :r 209-::- 230, 

v id Alvsborgs knstar t ill erikår från sjömauslwsen n:r 
20~ - 20R. 

ll) Hah·a antalet värnpli ktiga från varje rullföringsonnåde (från 
varje församliJJg i Sto c ldwlm l inkallas ti ll vardera av inrYck-
n~pti~rna. • 

12
) För icke vape-nföra sjökaptener och styrmän är tjänstgöringa

tiden 360 dagar och utryckningsdag: årsklass 1917 den 24 
jnni E!!S och år1:~klass 1918 den 24 juni 1919. 

~ af Klillf. 
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G. O. 105 den 2 iebruari. K. M:t har medgivit, att sta

tens Industrikommission må genom sin militärbyrå direkt för

handla m ed de marinens förvaltningsmyndigheter, som äro i 

behov av sådana under statsbeslag varande varor, villm om

händerhavas av Industrikommissionen , ävensom direkt från 

sagda myndigheter infordra för kommission ens verksamhet er

forderliga uppgifter m. m. rörande ifrågavarande varor. 

G. O. 117 den 6 iebruari har fnstställl Hornsignaler för 

kustartiller i et. 

G. O. 130 den 8 iebruari. Marinintendenten av l. gr. 

Dahlgren skall från och med den 11 demws tillsvidare tjänst

gö ra såsom fäslningsintendPnt i Vaxholms fästning. 

G. O. 154 den 19 iebruari lwr befallt, atl sex mariningen

jörselever må under innevarande år antagas. 

G. O. 159 den 21 iebruari. Sedan chefen för kustartille

ri et genom g. o. n:r 1037 /1917 bemyndigats att kommendera 

två honom underl ydande officerare att för särskilt uppdrag 

tillfälligt ljtinstgiira i chefens för kustartilleriet stab under högst 

fy ra m ånader, räknat från oeh med den l november 1917, har 

K. M:t bemyndigat chefen för kustartilleriet all utsträcka ifrå

gavarande kommendering för en tid av ytterligare tre månader. 

G. O. 164 den 23 februari. K. M:t har denna dag ut

nämnt och förordnat kapte1wn vid flottan A. H. von Bahr att 

vara adjutant hos H. J{. H. Kronprinsen. 

G. O. 167 den 25 iebruari har fastställt följande ~indrin

gar och tillägg i reglemente för marinen, del II. 

l. 

2. 

s 83. 

3. Högste hrfiilhavaren m å, därest han anser att ankom

Illande hemlig handling ej li.ingre behöver förvaras, låta bränna 

densamma , varom anteckning göres i vederbörligt diarium. 
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X ven äger högste befälhavaren att · anbefalla (medgiva) 
underlydande befälhavare att på enahanda sätt förstöra till ho
nom ankommen hemlig handling . 

l. 
2. 

§ 95. 

--------- --
3. Vid expeditionens slut ------- - _ 

krigsdagboken eller jämlikt § 83: 3 blivit förstörda, ävensom 
tillhörande diarier. Liggare - - - - - behållas. 

Jämväl under pågående expedition må, då förhållandena 
sådant påkalla, högste befälhavaren till stationsbefälhavaren 
överlämna ovannämnda handlingar i förvar, i den mån de icke 
längre erfordras ombord. 

§ 172 1/2. 
(Gäller endast chef å enkelt fartyg.) 

Fartygschef må, därest han anser att ankommande hem
lig handling ej längre behöver förvaras, låta bränna densam
ma, varom anteckning göres i vederbörligt diarium. 

§ 192. 

l. 
2. Diarier, - - - - - - krigsdagboken eller jäm

likt § 83: 3 eller § 172 1
/ 2 blivit förstörda, ävensom - - -

- - - - - - - - - stationsbefälhavaren. 
Jämväl under pågående expedition må, då förhållandena 

sådant påkalla, fartygschef till stationsbefälhavaren överlämna 
ovannämnda handlingar i förvar, i den mån de icke längre er
fordras ombord. 

Kladdar - - - - - - - - - - - skett. 

G. O. 178 den 27 februari har befallt, att Hemsö fäst
nings försvarsområde skall utgöras av: 

fästningens försvarsanstalter samt 
det område, som begränsas av: linjen mellan Härnö lots

station och Kattan; västra stranden av Härnö till öns nord
västra udde; linj en mellan nämnda udde och innersta punkten 



Utdrag ur Kungl. brev m. m. 1918. 

januari 14. Kungl. Maj :t har föreskrivit, dels att § 159 
mom. l i reglemente för marinen, del I, skall erhålla följande 
ändrade lydelse, nämligen: 

§ 159. 

l. - ---

att ifråga om färd i tmpp skall gälla: 

att överenskommelse må efter heprövande av den befäl
havare, som anordnat trupptransporter, i den mån förplägna
den icke lämpligen kan ombesörjas genom medförande av för
nödenheter från vederbörlig matinrättning träffas med lämp
lig person om tillhandahållande av mat under färden åt dem 
av truppen, som icke erhålla dagtraktamente, varvid största 
möjliga hushållning för kronan iakttages ; dock att, därest hin
der möter för lämnande av förplägnad på något av förutnämn
da sätt, portionsersättning beräknad efter två kronor per dag 
må i stället till portionsberättigad utbetalas; skolande anled
ningen till dylikt hinder påtecknas vederbörlig verifikation ; 
och ___ _ 

dels ock att § 85 mom. 1 g) i reglemente för marinen, 
del III , skall erhålla följande ändrade lydelse, nämligen : 

s 85. 

l.-- --
g) att i fråga om färd i trupp skall gälla : 

K. Br. 1918. 1 
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att överenskom me l se må efter regcmen t s- (kår-) c hei'Pns 

heprövande, i den mån fiirpl~ignadcn icke lämpligen kan 0111 _ 

besörjas genom medförande av förnödenheter från rcgcnw nteL 

(kåren) , trilfl'as med lämplig person om tillhnnclahå llnndl' av 

mat under färden åt dem av truppen, som icke erhålla dag. 

traktamente, Yarvid största möjliga bushallning för ho11 0 111 

iakttages; dock au, därest hinder möter för lämnande ay liir. 

plägnad på något av förutn~imncla s}i t t , portionsers~i ttni ng be

räknad efter två kronor per dag m å i stället till portionsbe

rättigad utbetalas; skolande anledningen till dylikt hinder på

tecknas vederbörlig Yerifikation; -- - - - - -

Efter framshillnin!Z av chefen för SJ.Ökri!Zsskolan har 1\.un<>l 
v ~) h . 

:\ifaj:t föreskrivit, att å r 1918 må antagas högst -±0 sjökadetter. 

Januari 18. Kungl. Maj:t har tilldelat kommcnclörk:1p

tenen av 2:a graden vid flottan C. E. Holmberg och kaptene n 

vid kustartilleriet C. A. Claus för biträde inom sjöförsYarsdc

partementet vid beredande av vissa ärenden rörande reg le

ring av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel för år 1919 

gratifikationer med tillika angivna belopp. 

Kungl. Maj :t har föreskrivit, att § 355 av reglemente för 

marinen , de l I, och § 206 av samma reglemente, del lli , skola 

i nedan angivna delar erhålla följande ändrade lydelse. 

s 355. 

1. ----

2. Utvägning av - - - - densamma. Vid utvägning 

skola jämväl nårvara en ::tv de i matinrättningen tjänstgönmde 

kockarna ävensom utspisningsnämncl, varom nedan sägs, eller 

ledamot av sådan nämnd, med särskilt å liggande - - - -

utvägda provianten. 
3. - - - - - - - - - - -

5. Vid en var av för manskapet anordnad matinrättning 

skall befälhavare, vilken har närmaste tillsynen eller uppsil{

ten över matinrättningen, bereda möjlighet för det manskap, 

som i densamma undfår portion in natura, att, på sätt befäl· 

havaren bestämmer, utse en utspisningsnämnd, bestående nv 

tre bland manskapet. 

3 

Utspisningsnämnden eller, enligt nämnelens eget bestäm

Jl1ande, ledamot av elensamma må närvara vid proviants be-

siktning, utvägning, uttagning· ur förvarin!Zsrum 1 i Ila crnin" 
LJ' v ' b b 

samt utportionering och m å till det befäl, som har närmaste 

till synen eller uppsikten över matinrättningen, framföra man 

skapets önskemål och erinringar rörande utspisningen. 

En av utspisningsnämnelen utseeld ledamot inom nämnden 

skall tillkallas vid uppgörande av förslag till manskapets ut 

spisningsstat för att jämväl framföra manskapets önskemåL 

s 206. 

l. - - - ~-

12. Utvägning- -- - - densamma. 

Vid utvägningen skall jämväl närvara en av de i mat

inrä ttningen tj~instgörande kockarna ävensom utspisnings

nämnd, varom nedan sägs, eller ledamot av sådan nämnd, 

med särskilt åliggande att tillse, att manskapets rätt tillgodoses. 

13. 
16. Vid etc. - - - - lika med § 355 mom. 5 - -

- - manskapets önskemål. 

Kungl. Maj :t har medgivit, att ofiicerare, underofficerare 

och gifta underofficerskorpraler ~ivensom civilmilitär personal 

tillhörande flottan eller inom Karlskrona eller Vaxholms fäst

ningar förlagda truppförband må under enahanda villkor som 

i nådiga brevet den 23 februari 1917 angivas, uneler tide~ den 

l januari-30 juni 1918 mot kontant ersättning enligt fast

ställt m edelpris för året från vederbörande materialförråd ut

bekomma för deras bostäder erforderliga glödlampor. Vidare 

har Kungl. Maj :t bemyndigat marinförvaltningen att ej min

dre vidtaga de vidare åtgärder, vilka av det sålunda lämnade 

medgivandet betingas, än även meddela därav föranledda när

Inare bestämmelser, särskilt i syfte att förebygga missbruk av 

samma medgivande. 

I anledning av utav kommendanterna i Vaxholms och 

Rarlskrona fästningar avgivna årsrapporter för år · 1916 har 

R ung l. Maj :t uppdragit åt mrainförvaltningen och chefen för 

Inarinstaben att, i samråd med chefen för kustartilleriet i vad 
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kus tarti lleriet angår, verkställa utredning beträffande kustfäst

ningarnas behov i fredstid av vedettbåtar samt att ink0111111a 

med det förslag , vartill utredningen må föranleda. 

Kungl. Maj :t har tilldelat underofficerskorpralen K. J 

Näsström en gratifikation för konstruktion av automatiskt sikt~ 

för artilleripjäser. 

Kungl. Maj :t har medgivit, att till marinlitteraturförenin

gen må utbetalas understöd dels för år 1917 med 800 kronor 

dels ock för år 1918 med 1,200 kronor, mot villkor, såvitt 

rörer understödet för år 1918, att föreningen kostnadsfritt till 

sjöförsvarsdepartementet överlämna 20 exemplar av ge110111 

föreningens försorg under år 1918 utkommande arbeten , att 

förd elas på sätt chefen för nämnda departement bestämmer. 

På framställning av marinförvaltningen har Kungl. Nlaj: t 

föreskrivit, att den , som under år 1918 till någon av marinens 

myndigheter gör anmälan om vid rikets kust anträffad mina, 

må, under förutsättning att sådan anmälan leder till minans 

tillvaratagande eller oskadliggörande, tillgodonjuta ersältning 

med fem_ kronor för varje mina; ägande marinförvaltningen, 

med anledning av vad sålunda stadgats, meddela närtnare bc

stämelser. 
Kungl. Maj :t har för inköp av ett antal exemplar av »> n

ternationella radiostationsförteckningen >> anvisat 550 kronor. 

K ung l. Maj :t har medgivit, att till tre personer i Mus kö 

socken må utbetalas ersättning för den förlust, de lidit till fö ljd 

av intrång i fiske genom flottans skjutövningar med tillhopa 

150 kronor. 
Kungl. Maj :t har, med upphävande av de genom nådigt 

brev den 24 januari 1913 meddelade bestämmelser, fastställt 

föl"":lnde pris å svenska sjökort och seglingsbeskrivningar, vilka 

jämlikt 26 § 3 mom. av nådiga instruktionen för sjökarte

verket den 22 november 1912 för tjänstebruk tillhandahållas 

svensk statsmyndighet, nämligen: 

sjökort i stort format (111X75 cm.) ........... . 

>> i litet » (77X57 cm.) . .......... . 

Svensk Lots del I, II och III, vardera ... .. . ... . 

>> >> >> IV ..... ..... ... ............. . 

kr. 

)) 

0: 90 
0 : 60 

3: 
2: --
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av viken på östra sidan av Vägnöhalvön; Sanna sundets och 

Angerman ä l v ens västra strand till V eda järnvägsstation ; linjen 

mellan nämnda station och Svartnaranäsets norra udde ; lin

jen från denna udde över udden vid Fäl till östra stranden 

av näset m ellan N arafjärden och Grönviksfjärden; samt kust

lin jen intill fastlandsudden sydost om Berghamn. 

O. O. 182 den 28 februari. Sedan genom beslut den 23 

innevarande månad föreskrivits, 

att de genom heslut av den 30 november 1917 meddelade 

föreskrifter angående tjänstledighet för vissa till krigstjänstgö

ring inkallade v~irnpliktiga av klass A skola gälla även beträf

fande 

dels v~irnpliktign , som efter avslutad stamanställning blivit 

kvarhållna i krigstjänstgöring, samt 

dels ock manskap av sjömanskåren, som tagit förlängd 

anställning under den tid, mobiliseringen varar ; 

dock att tjänstledighet för ovannämnt manskap ej må ut

sträckas längre än till den 11 april innevarande år, 

har K. M:t befallt, 

att vid beviljande av ovannämnd tjänstledighet föreskrif

tern a i g. o. n :r 1648/1917 skola lända till efterrättelse. 

G. o: 190 den 2 mars. Kaptenen W eller slwll under 

innevarande arbetsår tj~instgöra såsom repetitör i torpedlära 

vid sjökrigshögskolan_ 

G. O. 206 den 6 mars. Nedannämnda ofiicerare skola 

un der nedan angivna tider bestrida följande lärarebefatlninaar 
. 

b 

VId sjökrigshögskolan, nämligen 

kaptenen A. E . O. Giron i marinorganisationsl~ira från och 

~ed nästkommande allmänna fortsättningskurs början tills

VIdare, dock högst intill den l oktober 1924; 

kaptenen greve Ehrensuc'ird i strategi med undervisnings

skyldighet i allmänna kursen från och med nästkommande 

alhnänna kurs början tillsvidare , dock högst intill den l okto

ber .1924; samt 

G. O. 1918. 3 
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kaptenen vid kustartill eriet Claus i kustfästningslära i fo rt

sättningskurserna från och med nästkommande fortsättning~ 

kurs början tillsvidare, dock högst intill den l oktober 1924. 

G. O. 226 den 13 mars. • Med upphävande av g. o. n:r 

731/1916 har Kungl. Maj :t befallt, att den personliga b('Yiip

ningen för kustartilleriets personal skall utgöras 

för officewre och underofficewre av pistol och sabel, Yar

av endast det förstnämnda vapnet anskaffas av staten ; 

för manskap enligt gällande normalkrigsutrustningslista, 

dock att i fredstid oberoende härav 

a) karbin (gevär m ed bajonett) jämväl utlämnas till rl em 

av artilleriavdelningen , som enligt normalkrigsutru stnings

listan skola vara beväpnade med pistol , samt att 

b ) i Beklädnadsstat för l.:ustarlilleriets manskap och Kläel

seltavla anbefallda föreskrifter angående huggare m ed porlope 

och livrem samt bärandel därav skola tillämpas . 

Till den personliga beväpningen hörande remtygspersed

lar skola tillverkas efter modell, som marinförvaltningen äger 

bestämma. 

O. O. 233 den 14 mars har befallt: 

att mariningenjören av 2 :a gr. Dahlstrand och elektro

ingenjören Christofferson skola från och med den l nästkom

mande oktober tillhöra flottans station i Stockholm; 

att marinintendenten av l :a gr. Moberg skall från och 

med den 15 nästkommande maj frånträda befattningen som 

proviantintendent vid flottans station i Karlskrona ; 

att marinintendenten av l :a gr. Petersson skall med från

trädande av innehavande befattning som kassakontrollant vid 

Karlskrona station från och med sistnämnda dag tjänstgöra 

som proviantintendent vid samma station; 

att marinintendenten Moberg skall från och med samma 

dag under så lång tid som erfordras för avlämnandet av haus 

uppbörder stå till stationsbefälhavarens i Karlskrona förfo

gande samt därunder m ed proviantintendents skyldigheter 

handhava den del av uppbörderna, som icke fråninventerats 

honom; 

a tt följande marinintendenter sk~la med nästkommande 

juni m ånads utgång frånträda nu innehavande befattningar, 

nämligen: 

vid Stocklwlms station: som sekreterare hos varvschefen 

marinintendenten av l :a gr. Thörn; 

vid Karlskrona station: som biträdande stationsintendent 

marin intendenten av l :a gr. Aurell; 

a tt följande marinintendenter skola från och med den l 

nästkom man de juli tillsvidare bestrida följande tjänstebefatt

uingar, nämligen 

i Vaxholms fästning: som fästningsintendent med m·dina

rie t jänstgöring vid kustartilleriet marinintendenten av l :a gr. 

Thörn ; 

vid Stockholms station: som sekreterare hos varvschefen 

marinintendenten av l :a gr. Aurell; 

vid Karlskrona station: som biträdande stationsintendent 

m arinintendenten av 2:a gr. Collberg ; samt 

att följande marinintendenter skola från och med nedan 

angivna tider tillhöra flottans stationer enligt nedanstående, 

nämligen 

Stocklzolms station: marinintendenten av l:a gr. Aurell 

frå n och med den l nästkommande juli , marinintendenten aY 

2:a gr. Gynther från och med den l nästkommaned oktober, 

marinintendenten av 2 :a gr. Österdahl (för tjänstgöring i Mar

strand) från och med elen l nästkommande oktober; och 

Karlskrona station: marinintendenten av 2:a gr. Dalmark 

från och med den l nästkommande oktober. 

G. O. 244 den 16 mars. Nedannämnda officerare skola 

med utgången av nästkommande s.eptember månad eller å 

nedan särskilt angiven tid frånträda följ ande befattningar: 

i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition som 

adjutant kaptenen Öberg; i marinförvaltningen som tjänstgö

rande officerare kaptenerna Olsson och Karlsson; i marinsta

ben som avdelningschef för operationsavdelningen kommen

dörkaptenen av l :a gr. Gisiko ; som avdelningschef för mobili

seringsavdelningen kommendörkaptenen av l:a gr. Starck; 
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som chef för marinens flygväsende kommendörkaptenen av 

l :a gr. Unger; som tjänstgörande officerare kommendörka pte

nen av 2:a gr. Eklund, kaptenen Lindberg och löjtnanten 

greve A. H. V. Mörner; vid s.iökrigsskolcm som adjutant kap

tenen vVester; som kadettofficer kaptenen Ekstran d den 30 
novembe-r 1918; vid sjökorteverket som tjänstgörande o1Tice

rare kaptenerna Krook och Schollin; hos inspektören :w flot

tans övningar till sjöss som adjutant kaptenen V/ ra n gel ; 

vid Karlskrona station: som chef för underofficers- och 

sjömanskårerna, tillika beväringsbefälhavare , kommendören 

m. m . greve Hamilton ; som chef för ekipagedepartementet 

kommendörkaptenen av l :a gr. Norselius ; som chef för skepps

gossekåren kommendörkaptenen av l :a gr. Peyron; som äldste 

instruktionsofficer vid sjömanskårens skolor kom mendörkap

tenen av 2:a gr. af Klercker ; som adjutant hos chefen för 

nnderofficers- och sjömanskårerna kaptenen Elliot och löjt

nanten K. G. . Laurell; som chef för 3 :e matroskom pani et 

kaptenen Braunerhielm; som chef för l :a och 3 :c bevärings

kompanierna kaptenen von Arbin; som chef för 2:a skepps

gossekompaniet kaptenen greve Mönwr; som chef för 3:e 

skeppsgossekompaniet kaptenen Dyrssen ; som gnistofficer Y id 

torpeddepartementet kaptenen Svenonius; som äldste officer 

vid sjöinstrument- och sjökarteförrådet kaptenen Söderhamn; 

som adjutant hos varvschefen löjtnanten Hummel ; 
vid StocJ..:lwlms station: som chef för skeppsgossekåren i 

~'farstrand kommendörkaptenen av 2:a gr. frih. Liljencrantz ; 

som äldste instruktionsofficer vid sjömanskårens skolor kom

mendörkaptenen av 2 :a gr. de Brun; som chef för 6:a matros 

kompaniet kaptenen Rydström; som informationsofficerare i 

underofficersskolan kapten erna greve \Vachtmeister och Eli

sen; som adjutant hos varvschefen löjtnanten greve Wacht

meister; som minofficer kaptenen Söderberg ; samt som tjän st

görande officer vid skeppsgossekåren i Marstrand löjtnanten 

N. A. Broms. 

G. O. 245 den 16 mars. Nedan upptagna officerare sk ola 

från och med den l nästkommande oktober tillsvidare tillh öra 

följande stationer, nämligen : 
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Karlskrona station: kommendörkaptenerna av l :a gr. frih. 
sparre och Unger, kommendörkaptenerna av 2:a gr. Dahl , frih. 
Liljencrantz och de Brun, kaptenerna Sylvander, Krook, greve 
Wachtmeistcr , Söderberg, Schollin , Nerman , Ellsen , Hummel. 
stephenson l\Iöller, \Vallin och Blix, löjtnanterna Muhl, C. A. 
Laurell, Afzelius, Beckman och Graaf; 

Stocl.:holms station: kommendören greve Hamilton, kom
mendörkapten erna av l :a gr. Norselius, Schneidler och Peyron, 
kommendörkaptenen av 2:a gr. Selander, kaptenerna C. A. G. 
Braunerhielm., Svinhufvud, \Vrange l, Palm, I. A. Cassel, frih. 
Beck-Friis , von Arbin och Aberg, löjtnanterna K. G. Laurell, 
:Hummel , E. Linder, Erikson, Anderberg, frih. Palmqvist och 
Tornberg (för tjänstgöring i Marstrand). 

G. O. 267 den 22 mars. Nedannämnda otricerare skola 
från och med den l nästkommande oktober eller annan nedan 
angiven tid tillsvidare, med undantag av de tider, då de på 
grund av utfärdade g. o. erhållit annan kommendering, be
strida följande tjänstebefattningar: 

i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition som 
adjutant kap.tenen frih. Beck-Friis; i marinstaben som avdel
ningschef för operationsavdelningen kommendörkaptenen av 
l:a gr. Starck; som avdelningschef för mobiliseringsavdelnin
gen kommendörkaptenen av l :a gr. Peyron; som tjänstgörande 
officerare kommendörkaptenen av 2 :a gr. Selander och kap
tenen Tiselius; vid sjökrigsskolan som adjutant kaptenen Bur
man, skolande denne från och med den l nästkommande ok
tober till höra flottans station i Stockholm; som kadettofficerare 
löjtnanten greve \Vachtmeister från och med den 15 instun
dande maj och frih. Palmqvist från och med den 25 instun
dande jun i ; hos inspektören av flottans övningar till sjöss som 
~djutant kaptenen Arnberger; 

vid Karlskrona station: som chef för underofficers- och 
sjörnanskårerna, tillika beväringsbefälhavare, kommendörkap
tenen av l :a gr. frih. Sparre; som chef för ekipagedeparte
mentet kommendörkaptenen av 2:a gr. frih. Liljencrantz; som. 
chef för skeppsgossekåren kommendörkaptenen av 2:a gr. de 
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Brun; som adjutanter hos ch efen för underofficers- och sjö. 
manskårerna kaptenen greve Mörner och löjtnanten G. G. To. 
ren ; som chef för 3 :e matroskompaniet kaptenen Sylvander· 
som chef för l :a och 3;e b eväringskompanierna kaplen e 1~ 
Krook; som chef för 2: a skeppsgossekompaniet kaptenen greve 
\Vachtmeister ; som chef för 3:e skeppsgossekomp::miet kap
ten en Schollin; som äldste instruktionsofficer vid sjömanskå
rens skolor kaptenen Söderhamn; som befälhavare över gn ist
stationen kaptenen Svenonius; skolande kapten en Sundblad 
med utgången av nästkommande september månad avgå från 
'amma befattning; som gn istofficer vid torpeddepartementet 
li'ijtn anten ·wahlpuist; som ä ldste officer Yid sjöinstrument
och sjökarteförrådet k apten en E li sen; som adjutant h os \·arvs
ch efen löjtnanten frih. H ermelin ; 

vid Stocl..:holms stockholm.~ stnlion: som chef för sjöma ns
kårens skolor kommendörkaptenen av l :a gr_ frih. :\kerhielm; 
som äldste instruktionsofficer vid sjömanskårens skolor kap
tenen Wester; som chef för 6: e matroskompaniet kaptenen C. 
A. G. Braunerhielm; som ch ef för lO:e matros- och 2:a eko no
mikompanierna kaptenen Malmgren ; som information so!Tice
rare i underofficersskolan kaptenen von Hofsten (s tyrma ns
klassen) och kaptenen Måhlen (artilleriklassen); som adjutant 
hos varvschefen löjtnanten Bexelius; som chef för skeppsgosse
kåren i Marstrand kommendörkaptenen av 2 :a gr. Elliot, sko
Jande denne från och med den l nästkommande oktober till
höra flottans station i Stockholm; som tjänstgörande officer 
vid skeppsgossekåren i Marstrand löjtnanten Tornberg. 

Nedannämnda officerare skola från och med den l näst
kommande oktober under ett år, med undantag av de tider, 
då de på grund av utfärdade g. o. erhållit annan komm ende· 
ring, tjänstgöra enligt följande: 

i marinförvaltningen som tjänstgörande officerare kapte· 
n en Hillman, tillika tjänstgörande vid artilleridepartementet å 
flottans varv i Stockholm, och löjtnanten A gren; i marinstaben 
som tjänstgörande officerare kaptenerna I. A. Cassel , Kihnan, 
Calissendorff och Lindström; 
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å Karlskrona station: som tjänstgörande officerare vid 
varvsdepartementet kaptenerna vVahlström vid artilleridepar
tementet, Ottosson vid mindepartementet som minofficer och 
Warfvinge vid torpeddepartemenlet; vid skeppsgossekåren 
löjtnanterna Beckman , Graaf, Hedberg, Hauffman, vV etterblad 
och Falkenberg; å stationen för övrig tjänstgöring kommen
dörkaptenerna av l:a gr. Unger, Holmgren, av 2:a gr. Dahl, 
EJ,elund och af Klercker, kaptenern a Tyden, Tamm, Rosen
svärd, C. F. A. Cassel, Zander, Ekebohm, Schussler, Söcler 
berg, Soot-Tisell, Bergman, Nerman, Sundblad, Ekeroth, Bon
veJJg, Egerström , Hummel, Stephenson-Miiller, Numa , vVallin, 
BJix. Dyrsse n, \Ves tman , F lory och Hallström, löjtnanterna 
Odqvist, m ed bibehållande av sin befattning som kadettofficer, 
Muhl , C. A. Laurell , Afzelius , Nordling, Tholander, Virgin, 
H. A. Broms, Landquist, Elliot, Ekelund, Naumann, T. V. H. 
Thoren, von Bornstedt, Dahl , Hagman , Sahlin , Thorburn, 
Ström, Gahn , Falkman, Wigert, Wockatz, Lilienberg oc.h Nord
strand, underlöjtnanten Natt och Dag, fänrikarna Bolling, 
Tamm, So!lenberg, 1-Iogncr, Noren, Odqvist, \Virstriim, Kahl , 
Montelius, Augustiansson och van Rijswijk ; 

å Stockholms station: som tjänstgörande ofTicer vid artil 
leridepartementet kaptenen Hillman , tillika tjänstgörande i ma
rinförvaltningen; som minofficerare kaptenen Åberg oc.h löjt
nanten Samuelsson ; som befälhavare över gniststationen kap
tenen Ulff ; å stationen för övrig tjänstgöring konteramiralen 
:1f Klint, kommendören greve Hamilton, kommendörkaptener
na av l:a gr. Norselius, Nordenfelt , Schneidler, Gisiko, av 2:n 
gr. Feychting oc.h Eklund, kaptenerna Celsing, von Horn, Ryd
ström, de Broen , Svinhufvud, Ljungquist , Fevrell , \Vrangel, 
von Arbin, Dahlbeck, Olsson , Karlson, Lindberg, Ström , Krok
stedt, von Krusenstierna, Koch , Unnerus, Lundqvist, .\splund, 
Rnafve, Ros , Eksh·and från och med elen l december 1918 
Angelin, Öberg, W etter, med bibehållande av sin befattnin~ 
~~m kad~ttofficer, och Uggla , löjtnanterna Torelius, Biörklund, 

ager, Lm d gren , Enell, greve K. G . . Hamilton, greve Spens, 
Skarin, Ternberg, E. D. Toren, Strömbäck, Neumiiller, Gref
herg, S. A. Linder, Christiernin, von der Burg, frih .. vVrede. 
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Darin, Almgren, greve A. H. V. Mörner, Martin , K. G. A. Laurel\ 
Schulzc, vVeinberg, Humrncl, von Schoultz, Söderhielm, K. A: 
Broms, E . Linder, Johnsson, Erikson, Lindberg, Eckerströl1l 
Färnström , Hcrlitz , vVesterling, N etzler, greve vV. P. Hatnil: 
ton , Dyrssen , Anderberg, Båge, greve H. Mi.irner, Hedenström. 
Sterner, Wiedenunm, Adlerstråhle, Brynolf, Tillbcrg, Boldt
Christmas, Bäckström, Simonsson, Berendt, Ahlbom, Gester, 

Tåhlin, R . V. A. Thoren, Balck, Arve, Thuresson, Ramstedt 
och Fiirst, fänrikarna N ord gren , Simonsson , Tegner, Stefen
wn , Skjöld, Stael von Holstein , Svedelius, F ors hell , \V esström 

och vVallströrn. 

G. O. 278 den 2 april har befallt: 

att kommendörkaptenen av 2:a gr. Meister skall elen 12 

i~1stundande april avgå från nu innehavande tjänstebefattning 
och därefter tjänstgöra å stationen för övrig tjänstgöring ; 

att kaptenen Svinlwfvud skall från och med elen 13 in
stundande april tillsvidare med undantag av de tider, då han 
genom g. o. erhållit annan kommendering, tjänstgöra som 
kasernbefälhavare vid flottans station i Stockholm; 

att kaptenen Brodin skall fortfarande intill den 15 instun
dande april stå till marinförvaltningens förfogande för särskilt 

nppdrag; 
att löjtnanterna Odqvist och friherre Palmqvist skola, den 

för re från och med den 17 och den senare från och med den 
:~5 instundande juni, tjänstgöra vid sjökrigsskolan i Stockhom 
smnt därefter vid innevarande års rekrytkurs för sjökadetter ; 

samt 
att löjtnanten vid kustartilleriet Gehlin skall från och 

mtd den l nästkommande oktober under ett år, med undan
tag av de tider, då han genom g. o. erhållit annan kommen

drring, tjänstgöra i marinstaben. 

G. O. 278 den 2 april har befallt: 
l. att utöver redan på expedition varande eller till rust

ning anbefallda fartyg följande sk,ola innevarande år rustas: 
a) logementsfartyget Frefa för att i senare delen av april 

kunna utgå på omkring 5 månaders expedition ; 
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b ) kanonbåten Svensl.-suncl och ångfartyget Alfhilrl för att, 
..ten förra å lid, om framdrles. bestämmes , och den senare i 
slutet av april kunna utgå på expedition ; 

c) övningsskeppen Najaden och .Jormmas samt övnings
briggarna Gladan och Folken ävensom looementsfartvaeet Norr-b .. b 

köping för att i början av maj kunna utgå på omkring 4 1
/ 2 

månaders expedition; samt 
d) för stationerna erforderligt antal båtar och ångslupar; 
2. a) att å de rustr~de stridsfartyg, i vilkas besättningar 

elever i nedannämnda skolor och kursrr ingå , utom Öresunds
avdelningens fartyg samt Svensksund och , vad beträffar i 3. 
pansarbåtsdivisionen ingdende fartyg, med iakttagande av be
stämmelserna i mom. 3 a), skola från dag i mitten av april, 
som vederbörande befälhavare äger bestämma, under en tid 
av omkring f månader anordnas: 

i skolreglementet nämnda yrkessJ,·ofor, gemensamma för 
stam och värnpliktigr~, ävensom rekrytskola och erforderliga 
yrkeskurser för stam och värnpliktiga; samt 

yrkesskola för reservofficersaspiranter och repetitionskurs 
för reservofficemre; 

b) att i de i föregående punkt nämnda yrkesskolorna skola 
i de fall, då eleverna i nämnda kurser icke lämpligen kunna 
beredas tillfälle att genomgå desamma å stationen, och i den 
mån dylik utbildning kan ombord anordnas, inbegripas jämväl 
sådana, som jämlikt utbildningsplanen skola försiggå i land; 

c) att det manskap, som jämlikt utbildningsplanen sko~at, 
men hittills icke kunnat beredas tillfälle att genomgå korprol
skola eller yrkesl.:urs , om möjligt skall före den 1 nästkom
~ande september hava bibringats ifrågavarande utbildning i 
andamål att, såvitt möjligt, till nämnda dag allt sjömanskårens 
manskap må, utom i fråga om underofficersskola hava oenom-
o o tt . . . . ' b 
~a l utbrldmngsplanen föreskrivna skolor och kurser, sko-
ande vederbörande kårchef den l nästkommande a.vgusti till 

chefen r· -··r·· . o or SJO orsvarsdepartementet msända namnförteckning 
a det ma k .. - f o • c ns ·ap, som - aven 1 Taga om underofficersskola -
Icke h ·u· l' t l d ·11 o . • < ~unna wmmen eras h erhallande av vederbörlig 
Uth~ldnin a· ;:,, 
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d) att i fråga om i punkterna h) och c) här ovan anbefalld 
utbildning vederhörande befälhavare äga att anbefalla de av
vikelser från gällande beshimmelser angående omfånget av 
kurser, sättet för övningarnas bedrivande och fordringarna för 
erhållande av visst betyg, som må befinnas nödvändiga mect 
t1ä n syn till de rådande förhållandena, skolande till ch efe n för 
sjiiförsvarsdepartementct anmälas, i vilken utsträcknin g av

vikelser i här berört avseende blivit gjorda; 
e) att likartade bestämmelser i fråga om i föregående p unkt 

nämnda avvikelser skola i största möjliga utsträckning lill
Jämpas, skolande beträffande utbildningen ombord av hiigste 
befälhavaren över kustflottan utfärdade dylika bestämm elser 
tjäna till ledning å övriga sjöstyrkor och beträffande u lhild
ningen i land samråd äga rum mellan stationsbefälhava rna 

Yid t'lottans stationer ; 
f) att i ändamål att så långt som möjligt på för ulhild-

ningen lämpligaste sätt fördela det stammanskap, vilket hiir 
• .-n110 maå i denna aeneralorder nämnda skolor och kurser, iiven-
~~ b b 

som den tillgängliga inslruklionspersonalen, smärre personal-
ombyten mellan stationerna och fartygen må vidtagas ri ter 
samråd mellan vederbörande kårchefer och befälhavare även
som enli"t vederbörande befälhavares bedömande, mellan sam-

' t:> 
ma sjöstyrka till hörande fartyg , med iakttagande dock , a~t 
utbildningen i skjut- och signalskola i möjligaste mån hedn
ves fartygsvis, skolande kårcheferna senast den 13 april till 
nyssnämnda befähavare överlämna uppgift å det beräknade 
antalet den 16 april å respektive sjöstyrkor emharkerade ele

ver, vi lka böra genomgå olika skolor och kurser; 
3. a) att .å 3. pansarbåtsdivisionen skola anordnas, för

utom i mom. 11 och 12 omförmäld utbildning, även i monl. 
2 a) nämnda skolor och kurser för stam och värnpliktigo, vil
kas skolor och kurser må, oberoende av bestämmelserna i sist
nämnda 1~oment, anordnas å lämpliga tider under expeditionen; 

b) att fartyg ingående i 3. pansarbåtsdivisionen skola ~.e
träffande underofficerare och . manskap bemannas enligt gal
lande mob.-tab. ser. G. n:r II:a ; ägande dock vederbörande sta
tionsbefälhavare att, efter framställning av divisionschefen för 
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sagda division, vidtaga de jämkningar i nämnda mob.-tab., 
som med hänsyn till förläggningen av i mom. 11 och 12 om
fönnäld personal prövas erforderliga: 

4. a ) att de båda stationerna tillhörande torpedmatroser , 
torpedeldare och torpedhan l verkare, Yilka jämlikt skolregle
mentet skola genomgå kurs Yid torpeclskolo, men icke kunnat 
kammenderas till i mom. 2 a) nämnd dylik yrkesskola, skola 
kommeneleras å logementsfartyget Freja för att där genomgå 
torpedskola och övas å de kustflottans fartyg , högste befäl 
havaren över kustfotlan bestämmer ; 

b ) att de båda stationerna tillhörande styrmän och under
vattensbåtseldare , som jämlikt skolreglementet skola genomgå 
kurs vid undervottensbdtskolo, skola under erforderlig tid ge
nomgå nämnda skola vid undervattensbåtberedskap i Karls 
krona; 

c) att vid i punkt b) nämnd undervattensbåtberedskap må , 
utöver den konsumtion av utredning m. m. och den tid för 
övning under gång, som jämlikt bestämmelserna för under
vattensbåtberedskap är tillåten, förbrukas vad som erfordras 
för verkställandel av vid undervattensbåtskola föreskrivna öv
ningar, varjämte för sagda ändamål erforderlig övning under 
gång må företagas, skolande därvid största möjliga sparsam
het, särskilt vad beträffar olJ'eförbrukninl!en iakttacras · 

• .._, ' b ' 

5. att för mineringsskolons övningar skola genom varvs-
chefens i Stockhohn försorg efter vederbörlig rekvisition ställas : 

till högste befälhavarens över kustflottan förfogande: l 
ångslup, erforderlit antal pråmar jämte min-, kontramin- och 
annan övningsmateriel, samt 

till avdelningschefens för Göteborgsavdelningen förfogan 
de: erforderliga min- , kontramin- och annan övningsmateriel ; 

6. a) att vid Karlskrona station och Göteborgs örlogsdepå 
skola under tiden l maj-30 september anordnas flygberedsko

Per, skolande med avseende å nämnda beredskaper iakttagas: 
b ) att flygberedskaperna slwla vara underställda stations

befälhavaren i Karlskrona respektive chefen för Göteborcrs ör
logsdepå, genom vilkas försorg inkvartering och bespfsning 
m. 111. för till beredskaperna kommenderat manskap skall ord-



18 

nas ; ägande vederbörande stationsbefälhavare, vad br trii ffar 

Göteborgs flygberedskap efter framställning av ch efen fiir (1 öte

borgs örlogsdepå, att i iivrigt utfärda de närmare föreskrifter 

för beredskapernas ekonomiska förh ållanden, som m å priiYas 

erforderliga ; 
c) att till beredskaperna skola förläggas Yid Karl skro na 

station 5 flygbåtar oc h Yid Göteborgs örlogsdepå 2 fl ygha tar 

som varvsch efen i Stockholm efter förslag av ch efen l'iir 1n a: 

rinens flygväsende äger bestämma, varjämte Yardera fl yglwrcd

skapen skall tilldelas en flygväsendet tillhörande moto rbåt, 

ägande stationsbefälhavaren i Stockholm föranstalta om niimn

da materiels transporterande till Karlskrona respekti ve Göte

borg; 
d) att kurser skola anordnas: 

vid Karlskrona j'lygberedslwp för de av stam O(' h Yiirn

pliktiga, vilka skola utbildas till flygbåtförare och fl yghatma

sl,inister, och 
vid Göteborgs flygberedskap för dc officerare, vilka skola 

utbildas till flygbåtspanare; 

e) att förslag till program för utbildningen och erforder

liga närmare bestämmelser för dess bedrivande vid ovannämn

da beredskaper skola uppgöras av chefen för marinens fl yg

väsende och överlämnas för fastställelse till stationsbefä lhava

ren i Karlskrona och chefen för Göteborgs örlogsdepå ; 

7. a) att de skeppsgossar av 3. årskursen, vilka un dergå 

yrkesutbildning för tjänstgöring såsom artilleri- , signal -, tor

ped- och minmatroser, skola omedelbart efter slutad sk epps

gosseskola till och med den 29 juni utbildas å GöteborgsaYdel

ningen och å avdelningen genomgå respektive skfut-, siynal-, 

torped- och mineringsskola samt förläggas å logementsfartyget 

Norrköping, ägande varvschefen i Karlskrona att, efter veder

börlig rekvisition, ställa erforderlig telefon-, min-, kontrmnin· 

och annan övningsmateriel till avdelningschefens förfogande; 

b) att de skeppsgossar av 3. årskursen, vilka undergå yr

kesutbildning för tjänstgöring såsom ekonomimän, skola ge

nomgå föreskriven utbildning ombord eller iland enligt veder· 

börande stationsbefälhavares bestämmande; 
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c) att, seelan Kungl. Maj:t i nåder förordnat , att 3 . års 

kursens skeppsgossar el en 29 nästkommande juni skola karl 

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

.karl skrivning stadgade fordringar, så lunda nykarlskrivct man

skap därefter bör kommenderas å stridsfartygen såsom ersätt 

ning för 2. klass sjömän eller yrkesutbildade värnpliktiga en 

ligt vederbörande k årchefs hestämmande; 

8. a ) att övningsskeppen Nafadcn oc h .Jmrwnos samt öv

ningsbr:iggen Glodan skola frå n oc h med el en 1 maj under 

omkring 4 1/z m ånader utgöra en r~vd elning - S k c p p s g o s s e

a v d e l n i n g e n - för ·övande av skeppsgossar tillhörande l. 

och 2. årskursernr~ , skolande Najaden och Jarramas företrä 

desvis bemannas m ed skeppsgossar tillhörande skeppsgossekå

ren i Karlskrona och Gladan med skeppsgossar tillhörande kå

ren i Marstrand samt vardera årskursens skeppsgossar fördelas 

mellan fartygen i proportion till dessas respektive b esättnings

styrkor; 

b) att de i föregående punkt omnämnda skeppsgossar, vilka 

icke kunna sjökommenderas å skeppsgosseavdelningens fa1iyg , 

skola förläggas å logementsfartyget Norrköping, varifrån even

tuellt erforderlig ersättningspersonal till skeppsgosseavdelnin

gens fartyg skall, efter framställning till avdelningschefen för 

Göteborgsavdelningen, lämnas ; 

c) att logementsfartyget Norrköping och övningsbriggen 

Falken, den sistnämnda med b esättning inmönstrad å »N ou

köping », skola under tiden 4 maj- 15 september ställas till 

avdelningschefens för Göteborgsavdelningen förfogande för 

övande av i punkt b) nämnda skeppsgossar; 

.. d) att i punkterna a) och c) omnämnda övningsskepp och 

ovningsbriggar skola under återstående del av april månad stå, 

Najaden , Jarramas och Gladan, till stationsbefälhavarens i 

Karlskrona och Falken till chefens för skeppsgossekåren i Mar

strand förfogande för beredande övningar med skeppsgossar; 

e) att i punkterna a) och c) nämnda fartyg skola b eman

nas enligt bilaga 1 till reglemente för marinen, del' II; 

. 9. att logementsfartyget Freja skall efter skedd inmönst

tlng ingå i kustflottan och genom högste befälhavarens över 
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kustflottan försorg förflyttas till plats, som av denne bestä
111

_ 

mes, skolande besättningslistan för logementsfartyget bestä111_ 

mas av stationsbefälhavaren i Stockholm efter samråd llled 

högste befälhavaren över kustflottan; 

10. a) att kanonbåten Svensksund och ångfartyget Alfhi/d 

skola, den förra från tid, som framdeles bestämmes, oeh den 

senare från och med den 23 april användas för arbeten llled 

militärleder enligt de nännare föreskrifter, som chefen för ma. 

rinstaben äger meddela, skolande Svensksund tilldelas 3 motor

båtar (2 med avancemotor och l med pentamot01·) och Alfbild 

2 motorbåtar (l med avance- och f med pentamotor) från 

Stockho!ms station ; 

b) att de eldare, som avses att tjänstgöra såsom molor

skötare i de punkt a) nämnda motorbåtarna, skola från och 

m ed den 11 nästkommande april under omkring 14 dagar 

tjänstgöra å Stockholms station för att genom chefens för un

derofficers- och sjömanskårerna i Stockholm försorg genomgå 

en kurs i motorskötsel enligt de närmare anvisningar, chefen 

för marinstaben äger meddela; 

c) att besättningslistor för Svenskund och Alfbild skola 

bestämmas av vederbörande stationsbefälhavare efter samråd 

med chefen för malinstaben.; 

11. att med avseende å utbildningen av sjölearletter skall 

iakttagas: 
a) att 1., 2. och 3. årskursernas sjökadetter skola genomgå 

skola ombord å 3. pansarbåtsdivisionen under tiden 15 maj-

15 oktober, skolande kadetterna fördelas å i divisionen ingå

ende fartyg enligt divisionschefens för sagda division bestäm

mande; 
b) att under tiden 25 juni- 31 augusti två av de i öre

sundsavdelningen ingående torpedbåtar, som avdelningschefen 

för Öresundsavdelningen efter samråd med divisionsch efen för 

3. pansarbåtsdivisionen äger bestämma, skola ställas till sist· 

nämnda chefs förfogande i och för sjökatternas praktiska öv· 

ningar, varjämte under erforderlig tid, efter vederbörlig rekvi· 

sition, varvschefen i Karlskpona äger ställa till nämnda divi· 

sionschefs förfogande för kadetternas sjömätnings- m . fl. öV· 

ningar erforderliga ångslupar och båtar m. m. 
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Vidare har K ung l. Maj :t medgivit, att segelhandboken 
svensk Lots må tillhandahållas allmänheten till följande pris 
för exemplar och del nämnligen: 
delarna I-III . . . .......... . . ........ . ........ kr. 4: -
del IV ... . ......... ·l·.................... . .. 2: 50 

Kungl. Maj:t har bifallit en av fyra underofficerskorpraler 
gjord ansökning att utbekomma servisbidrag för vissa tider 
åren 1916 och 1917, då de varit kommenderade å undervat
tensbåtar, men på kronans bekostnad bespisats i för under
officerskorpraler särskilt anordnad mäss å stadshotellet i Mar

strand. 

januari 25. På framställning av marinförvaltningen har 
Kungl. Maj :t, med ändring av nådiga brevet den 29 september 
1916, fastställt priset för elektrisk strömleverans till den å be
fästn ingarna vid Karlskrona ordinarie förlagda personal, uti 
vars bostäder elektrisk belysning tillhandahålles, att under år 
1918 utgöra 25 öre pr kilowatt-timme för en sammanlagd 
årlig kvantitet av 100 kilowatt-timmar pr lägenhet, fördelade 
med 10 kilowatt-timmar för vardera av månaderna septem
ber-april och 5 kilowatt-timmar på vardera av årets övriga 
månader, samt 50 öre pr kilowatt-timme för överskjutande 
förbru kning. 

Kungl. Maj :t har föreskrivit, att gottgörelse till värvnings
förrättare skall under tiden från och med den l januari till 
och med den 30 juni 1918 utgå med 30 kronor för varje an
tagen man ävensom anbefallt stationsbefälhavarna vid flottans 
stationer och chefen för kustartilleriet, att sedan Kungl. Maj :ts 
i proportion till innevarande års riksdag angående regleringen 
av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel framlagda för
slag ifråga om rekryteringsmedlen blivit av riksdagen prövat, 
i god tid före den l juli 1918 till Kungl. Maj:t inkomma med 
förnyat förslag rörande gottgörelse till värvningsförrättare un
der senare hälften av år 1918. 

På framställning av marinförvaltningen bar Kungl. Maj :t 
llledgivit, att till lega till sjömanskårens manskap för förlängd 
tjänstetid må användas ett ytterligare belopp av högst 5,000 
kronor. 

[(. Br. 1918. 2 
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Kungl. Maj :t har medgivit att å av sjöförsvaret dispone
rad, kronan tillhörig mark, må under år 1918 för m arinen s 
räkning odlas potatis, andra rotfrukter och grönsaker, enlig t 
närmare bestämmelser, som marinförvaltningen äger att ut
färda. Vidare har Kungl. Maj :t medgivit, att, i den mån mar]-,, 
varom här är fråga, icke tages i anspråk för kronans räkninn b' 

densamma må, efter marinförvaltningens beprövande, unde r 
innevarande år upplåtas till enskilda, företrädesvis tillh ör~mde 

marinen, för sådan odling, som ovan nämnts. 

I enlighet med av marinförvaltningen gjord h em ställan 
har Kungl. Maj :t för anordnande av föreläsningar och idro tts
övningar under år 1918 för flottans och kustartilleriets man

skap anvisat ett belopp av 5,000 kronor. 

Kungl. Maj :t har för anordnande av föredrag inför ofTi
cerare av Karlskrona fästnings garnison under år 1918 am·isat 

ett belopp av 200 kronor. 

På framställning av chefen för kustartilleriet har Kungl. 
Maj :t föreskrivit, att innevarande år må antagas högst l-± kus t

artillerikadetter. 

januari 30. Kungl. Maj :t har föreskrivit , att en expedi 
tion skall, i enlighet med de närmare bestämmelser, som i 
kommandoväg utfärdas , och med iakttagande av i övrigt med
delade föreskrifter, avgå till Finland för h emförande av där
slädes vistande svenska undersåtar, vilka med anledning av 

där rådande förhållanden önska återvända till Sverige . Där
jämte har Kungl. Maj :t m edgivit, att sedan samtliga svenska 
undersåtar, som önska återvända till Sverige, beretts plats om
bord å expeditionens fartyg, jämväl norska och danska iisen
som, efter av chefen för sjöförsvarsdepartementet i varje sär
skilt fall lämnat tillstånd, andra främmande undersåtar må, 

den mån utrymmet medgiver, medfölja . 

februari l. Kungl. Maj :t har uppdragit åt chefen för 

marinstaben att utfärda cirkulär rörande vidtagande av å t
gärder mot minfaran, att tillställas vederbörande myndigheter, 

korporationer och enskilda. 
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K ung l. Maj :t har bemyndigat befälhavaren för den till 
Finland anordnade expeditionen för hemförande av där vistan
de svenska undersåtar kommendörkaptenen friherre L . Aker
bielm att i enlighet med bestämmelserna i lagen den 2-± maj 
1895, angående skyldighet för kommuner och enskilda att full
göra rekvisition er för krigsmaktens behov, taga Stockholms 
stad tillhöriga ångfartyget »Isbrytaren Il» i anspråk för om

förmälda ändamål. 

Februari 8. På framställning av marinförvaltningen har 
Kungl. :Maj :t medgivit att till vissa underofficerare, som kom
menderats såsom biträden åt kontrollanter vid vissa fartygs 
byggen må, utöver dem förut tillerkänd särskild ersättning av 
25 kronor för månad, tillsvidare under den tid från och med 
den l januari 1918, varunder kommenderingen varar, dock 
längst till och med den 30 juni 1918, utbetalas ett tilläggsar
vode efter 40 kronor för månad, att utgå av de för resp . far
tygsbyggen anvisade medel. 

I enlighet med framställning av chefen för sjökm·teverket 
har Kungl. Maj :t m ed upphävande av de genom nådiga breven 
den 21 april 1886 och den 23 september 1910 meddelade be
stän1melser angående dagarvoden till underbefäl, sjömätnings
förrättare, föreskriva , att underofficer eller underofficerskorp
ral, som kommenderas till sjömätningsexpedition såsom mät
ningsföl:rättare, skall tillsvidare åtnjuta, förutom i r eglemente 
för marinen , del II, angivna avlöningsförmånr under sjökom
mendering, dagarvoden uneler första och andra t]. änstcrörinos-, . b b 

a~·en vid sjömätning m ed en krona, under tredje till och m ed 

~!.u.nde åren med två kronor och under åttonde samt därpå 
folpnde åren med tre kronor, skolande nämnda arvoden b e
stridas av till sjökm·teverkets »allmänna utgiften anvisade 
IUeclel. 

Kungl. Maj :t har, med upphävande av motsvarande, ge-
nom Od· b . . . na 1gt rev den 24 .Januan 1913 meddela de bestämmelser 
1. ämnet, funnit gott fastställa följande pris å kartar beten , som 
t~!lhandahållas marinen jämlikt 26 § 4 mom . av instruktionen 
for sjökarteverket den 22 november 1912, nämligen: 
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tryckning av översiktskort i formatet 75 X lll cm ... kr. O: ~O 

>> militärspecial å vävpapper i formatet 

57 X 77 cm . ..... .. ............... . . 

>> >> militärspecial i formatet J8X J8 cm .. . 

uppfordring av militärspecial eller översiktskort, 

som skäres i två delar . . . .. .... . 

)) >> översiktskort, som skäres i tre , fyra 

eller sex delar . .. ...... ...... . . . 

0: 90 
O· 70 

1: 10 

l: 60 

I\:ungl. :Maj :t har förordnat, att lagfaren ledamot i in skriY

ningsnämnd för sjömanshus skall för tjänstgöring un der ar 

1918 äga åtnjuta, förutom honom jämlikt förordnin gen den 

21 maj 1915 angående avlön ing för sjörullföringsbefäl och liir 

marinens värnpliktiga under fredstid m. m. tillkommande r<'St'

e rsättning och dagtraktamente, ett an·ode av tio kronor fiir 

varje dag, han deltager i nämndens sammanträde. 

Kungl. ·Maj :t har föreskrivit att för h emförande av i F in 

land vistande svenska undersåtar skola avgå ytterligare dd 

antal expeditoner, som för ändamålet m å befinnas erford erlig t, 

i enlighet m ed i. kommandoväg meddelade nännare bestiim

mclser. 

Februari 13. Kungl. Maj :t har föreskri vi t, att en l'XlW

dition skall i enlighet med de närmare bestämmelser, som i 

kommandoväg utfärdas, avgå till .-\land för avhämtande av 

svenska undersåtar och ålänningar, vilka på grund av diir ra 

dande förhållanden önska bliva överförda till Sverige. 

Februari 15. Kungl. Maj :t har tillerkänt marinintenden

ten av 2:a graden K. G. FaYre, dels för handhavandet uneler 

å r 1917 av arkivet vid flottans station i Stockholm visst helopp 

och dels för bestyr uneler niimnda å r m ed anbefalld utgallring 

i arkivet vid ifrågavarande sta tion visst belopp, ii.vensom med

givit alt till flaggunderoff iceren vid stationen C. V. Karlsso n 

m å för biträde vid omförmälda utgallring utbe talas tillika an

givet belopp. 
Kungl. lVfaj :t har medgivit, att till bevakningsfartyget Sl,a

gerak ma under den tid av å r 1918, då fartyget användes fö r 

svenska hydrografisk-biologiska kommissionens räkning eller 
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eljest för uWirclande av uppdrag i statens tjänst, fortfarande 

utlånas nautiska instrument m. m. 

Kungl. Maj:t har föreskrivit, att kostnaderna för under

hållet av tvättinrättningens å Rinclön inventarier skola frun 

och m ed den l januari 1918 ingå bland driftkostnaderna för 

tvättinrättningen. K ung l. Maj :t har tillika bemyndigat marin

förvaltningen att utfärda de närmare bestämmelser för tvä tt

inrättningens drift, som m å befinnas erforderliga. 

Kungl. Maj:t har medgivit, att till kommendörkaptenen av 

2:a gr. vid flottan G. Ekelund må såsom ersättning för det 

arbete m . m. , som han nedlagt för uppfinningen av ett av 

honom konstruerat navigationsinstrumcnt, s. k. distansur, ut

betalas tillika angivet belopp. 

Kungl. lVIa j:t har m edgivit, att till upphitta rna av en på 

Gräsholmen vid Gottland ilandfluten svensk torped må utbe

talas tillhopa 300 kr. 

Februari 22. Kungl. :rviaj:t har förordnat marinintenden

ten av 2:a gr. Carl Edvard Kurt Zetterberg . såsom general

mönsterkommissarie och marinläkaren av l :a gr. Viktor Lau

rentius Lundberg såsom generalmönsterläkare vid år 1916 på

börjad generalmönstring m ed södra distriktet av båtsmans

hållet. 

Kungl. Maj :t har bemyndigat marinförvaltningen att i den 

utsträckning, vartill förhå llandena enligt marinförvaltningens 

heprövande giva an ledning, låta vid marinens matinrättningar 

och liknande anstaller vidtaga erforderliga anordningar för till

varatagande av fett ur avloppsledningar. Vidare h ar Kungl. 

Maj :t uppdragit åt marinförvaltningen att ej mindre träffa när

mare överenskommelse med statens industrikommission betrti f

fande övertagande n,· uppsamlat fett än iiven utfärda dc nii r

Jnare föreskrifter rörande kontroll m. m., som prövas vara 
erforderli cra t> • 

.. Kungl. Maj:t har förordnat, att, oberoende av för marinen 

~allancle bestämmelser, ersätning för innestående skeppspor

tion skall för innevarande ars första kvartal för all personal 

utgå med samma belopp som dC't vid flottans station i Karls -
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krona för samma tid gällande medelpriset å portion , under 

sjöexpedition er. Kungl. lVIaj: t har vidare förordnat, att under 

sagda tid , utan hinder av stadgande i reglemente för marinen 

värdet å proviantartiklar, som från fartygs förråd utlämn as till 

mäss, vars medlemmar begagnat sig av rätten att haYa skepps

portion innestående, skall, likaledes för all personal, beriiknas 

efter vederbörande medelplis vid flottans station i Karl skrona. 

Februari 26. På förslag av marinöYerintendenten iiYen

som chefen för marinstaben har Kungl. Maj :t förordn at, alt 

§ 51 mom. l i reglemente för marinen, del I skall erhalla föl

jande ändrade lydelse: 

l. Om villkoren för utnämning till marinunderin lenelent 

stadgas särskilt (bil. 4). 

Uneler fredstid fordras för att kunna utnämnas till mari n

intendent av 2 :a graden att hava Ya rit marinunderin lenelen t 

i minst två år samt för att kunna utnämnas till marininten

dent av l :a graden att efter utnii.mningen till marinunderin

tendent hava tillhört marinintendenturkåren i minst nio år ; 

dock att den, som vunnit intrii.cle i marinintendenturkåren cftr r 

avlagd sjöofTicersexamcn, må beträffande förenämnda ljiinste

tid för befordran räkna denna från dagen, då sagda examen 

avlngts. 

Utnämning vid marinintendenturl..:ären av denna kar till

hörande tjänsteman , som anstiillls över stat i mmininlcndcn

turl~ären , ävensom uppflyttning till lön från lägre till hi)grc 

löneklass för marinintendent av l :a graden skall i mån a Y upp

kommen ledighet ske i tur. 

Mars l. Kungl. Maj:t har medgivit, nU genom chefens 

för sjöförsvarsdepartementets försorg må från trycket utgivas 

en redogörelse för dc åtgärder, som av Kungl. Maj:t vidtagits 

med anledning av de på Åland rådande förhållanden a även

som att i nämnda redogörelse må - efter chefens för sjöför

svarsdepartementets bedömande - i erforderlig mån li:imnas 

sådana uppgifter, som enligt gällande bestämmelser äro av hem

lig natur. 
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Kungl. Maj :t har förordnat, att förhyrning och försäkring 

av fartyg m. m. för expeditioner till Finland skall verkställas 

genom marinförvaltningens försorg i enlighet med av Kungl. 

Nfaj :t meddelade föreskrifter. 

Seclan i samband med överenskommelse om överförande 

av sydöstra Finlanels skyeldskar från Åland över Sverige till 

Finland avtal träffats om överlåtande till det på Åland förlagda 

lwstal'lilleridetachcmentet av i upprättat värderingsinstrument 

avgivna, av nämnda kår elisponerade 18 si. hästar samt fordon 

m. m., mot det att vad sålunda överlätes av svenska staten 

ersattes m ed visst antal hästar, på sätt jämväl i instrumentet 

närmare angå ves, har Kungl. Maj :t uppdragit åt chefen för 

kustartill eriet att låta upphandla och till vederbörande ombud 

för nämnda skyeldskår i Haparanda överlämna hästar till det 

antal och av den beskafienhet, som i nämnda instrument an

gives . 

Kungl. Maj :t har medgivit att till styckjunkaren J. G. Cm·ls

son, vilken under ticlen l januari 1916-30 september 1917, 

med bibehållande av ordinarie befattning, tjänstgjort såsom 

tillsyningsman vid kruthu set å Drotlningskär, må utbetalas viss 

gratifikation. 

Sedan åtskilliga personer i Harstena by i Östergötland an

hållit om ersättning enligt tillika angivna grunder för den för

lust, som til lskyndats dem, därigenom att befälhavaren å sjö

mätningsfartyget »Alfhild » den 14 juni 1917 låtit uppsätta ett 

sjömätningsmärke å en dem tillhörig kobbe, benämnd >> Skäl

grund », i anledning varm· säl bortskrämts samt minskning i 

beräknad sälfångst vållats sökandena, har Kungl. Maj :t nu 

medgivit, att till sökandena må såsom ersättning i förevarande 

avseende utbetalas 8,626 kr. 80 öre. 

Kungl. Maj :t har medgivit, att för tryckning av föreskrif

ter rörande post- och telegrafväsendet i kustfästningarna vid 

lllobilisering eller belägringstillstånd m. m. i en upplaga av 
800 exemplar samt distribuering av samma arbete må ställas 

till chefens för marinstaben förfogande ett belopp av högst 350 

kr. Vidare har Kungl. l\iaj:t föreskrivit, att av ifrågavarande 

Upplaga 600 exemplar skola tillställas marinens bokdetalj och 



12 
återstående exemplar avses att tillhandahållas allmänheten fran 
aktiebolaget P. A. Norstcdt & Söners för!ag mot ett pris av 60 
öre för exemplar. Kungl. Maj :t har medgivit, att för u tarbetandel av d3e-sl~inunelser för artillerimaterielens skötsel och v~\rd vid mari
nen" må till kommendörkaptenen av 2:a gr. K. \\'ester och 
kaptenen H. Malmberg utbetalas viss ersättning. 

Kungl. Maj:t har medgivit rcdcrialdiebolagct Skanör till
höriga fartyg, vilka gå i trafik mellan Skanör och hamnar 
vid Öresund, att tills vidare åtnjuta frihet från den skyldig
het att vid passerandet av Kogrundsrännan mot erläggande 
av stadgael avgift använda behörig svensk kronolots, som fii
rcsl;:.rives i lmngörelsen den 14 juli 1916 med best~immclscr 
för sjöfarten i anledning av mineringar i Kogrundsriinnan, 
med skyldighet dock för bolaget att ställa sig till eftnriiltel
se ej mindre de i förenämnda kungörelse i övrigt meddelade 
bestämmelser än även de särslöida föreskrifter, som ~n· del
ningsehefen för Orcsundsavdclningen med anledning av del 
sålunda lämnade medgivandet må finna erforderligt nwddc\a . 

Kungl. Maj :t har medgivit, att för förstärkning under in
nevarande år av pollsbevalmingen å flottans stnti.on orh 
varv i Stocl;:holm må användas ett helopp av högst 3,7:l0 l;:r. 

Kungl. Maj :t har fastställt ritningar till ändringsarbe ten 
ä magasins- och stallbyggnaden på underbefälsskolans tom~ 
i Karlskrona i och för beredande :w lokal fiir undervi sning 

1 

torpedlära vid flottans därvarande station. 
Mars 8. Scclan K ung l. Maj: t uppdragit åt generall;.on-

B t tt ·· ·l «r'1l1· suln, kammarherre F. A. G. crenereu z a overse oc 1 ~-' . "ll l ·· l · f o S\o[ar-sl;:a uppriiltade förslag dels b mngore se 1 raga om · . tens ordnande inom svenskt territorialvatten vid krig eller fa-
ra för krig, dels ock till gränser för de i sammanhang med 
vissa hamnar varande öppna redder, som omförmäles i l;.UJ1~ 
aörelsen den 20 december 1912 med vissa beshi.mn1dscr 

1 

::-> • l - ll f .. l , .,nde avseende å Sveriges neutralitet under ~ng me an ran1 
1

-' · makter, har Kungl. Maj :t nu tillerkiint generalkonsuln Hcren-
creutz visst arvode för berörda arbete . 

13 

Kungl. Maj:t har förordnat underlöjtnanten i marinen C. 
M. P ettersson att tillsvidare uneler tiden från och med den 1 
april 1918 till oeh med den 30 september 1919 vara besikt
ningsman vid flottans station i Karlskrona. 

Kungl. Maj: t har anbefallt marinförvaltninaen att notta·· . . . o c o 0 0fc1. 
Kungl. MaJ:ts befallnmgshavancle i Göteborgs oeh Bohus län 
av nämnde befallningshavande förskjutna kostnader för upp
sättande av anslagstavlor för Älvshoras fästn1"11 as s·J- del 0 L t"- -..y S0l11-
råde med ett b:lopp av 2,693 kronor 50. Därjiim le har Kunal. 
1\<Iaj :t uppdrag1t åt marinförvaltningcn, dels att efter vcrkstii~d 
utredning ~iii Kungl. Maj :t inkomma med förslag till de belopp, 
som ef~cr mgången ~v ar 1918 må av en nn a\· Kungl. Maj:ls 
befallnmgshavanclc 1 Stockholms, Blekinge samt Göteborers och 
Bohus län årligen användas till ersättninn åt r·0·· 1• 1 tt··~ t · L o ~us as nln-
garnas skyddsområden förordnade tillsyninosmäi el ·1. ·1-. . b 1, e s oc-.. 
att, l samband med framstälJnin"'lr 'lVSeclda att r·· 1·· . . o' , c c , ore aggas 
1919 ars nksclag, avg1va det förslag angaende beredande av 
medel för bestridande av de med förordningens elen 26 mars 
1915 fortsatta tillämpning förenade kostnader. 

. Kun?l. Maj:t har för tryckning av korrckturupptaaa av mmexe~·eisreglemente fiir lmstartillericl ställt till chefe 1~s för 
kustarti lleriet förfogande ett belopp av l 500 l v ' , ;.ronor. 
.. Ku_ngl. ~Iaj:t har medgivit, att under p~l.skhel""en 1918 be· \"llj'ld t .. tl el" l 

h 
'-' J~ n s . e lg Jet flottans stammanska p, som ombord åtnju-

ter portwn m natur'l och o "Il k · · 
. · '' pa Vl ;:et ·ngsavlöninusre"lementet 
1cke tilh r · 

0 

h 
• - c npas, ma, utan bmcler av nu giillancle beshimmelser 
t rerrlemente f"" . d l I o or 1nannen, c l, under tJ"iinstledio·het rar f . d· a· _ .. .. , . o , son1 vu-yra clo,U eller clarutover, alnJUla ersättnina för innestå-ende sl·ep ·t· . l" o c 

. "' pspor 1011 l en tghet med föreskriften i re«lemente för 
mannen , del Il, § 316 mom. 4. h 

r· Kun~l. Maj:l har medgivit, att för tryckninrr och distribue-mg av Cirl l.. l f .l . . o ,... . m ar mec ör lallningsregler belräfl"anclc upj)ta··cl· t· '"l110r 111 o f 11 . .. . 
< \. el hel a ~.. ehefens for mannstaben förfogande ställas ett 

opp av hogst 200 kr. 
Kunal MaJ· ·t h - d . "t . . Hl l h. • :s · • ' · ar me giVI , att till en fiskare, som i februari 

v l tral·t F "b ·· solll h .. - '" e~ av n erga å Oland upphittat två minor även-arom g rt .. 1 · .. !;Ör::tnde o J~ anma ~n, ~Ilken foranlett minornas oskadlig-' ma sasom ersattmng utbetalas ett helopp UY 10 kr . 
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Kungl. Maj :t har förordnat, att ångfartyget »Ram , jiitnle 
bokförda inventarier, skall överföras från flottan till sjöLirle
verket och hädanefter benämnas sjömätningsfartyg. Eoslna. 
derna för fartygets rustning och underhåll skola bestridas <t\' 

sjökarteverkets medeL 

Mars 15. KungL Uaj :t har b emyndigat marinfönailnin
gen att uppdraga åt löjtnanten vid kustartilleriet R. O. EggPri
sen att utarbeta instruktion för vårelen och redovisningen m. m. 
av marinen tillhörande handvapen ävensotn föreskrifter lwlriiJ
fande kulsprutors kalibrering, unelersökning och vård . 

KungL Maj :t har medgivit, att till hestridande av ko~ lua
derna för tryckning av beskrivningar över viss flottans arlillcri

Inateriel må mwiinclas ett belopp av 1,200 kr. 

Seclan nya margarinaktiebolaget Svea i Kalmar, som enligt 
kontrakt åtagit sig att under år 1914 leverera margarin till b l. a. 
Fårösunds kustartilleridetachement och clåvar::mde Xlvshorgs 
kustartilleridelachement, hos Kungl. Maj :t anhållit att till lind
ring av den förlust, som bolaget lidit å efter den 1 augusti 1914 
till nämnda kustartilleridetachement verkställda leveranser av 
margarin, utbekomma ersättning med 25 % å de i kontrakten 
bestämda pris eller lägre ersättning, som kunde anses skälig, 
har K ung l. Maj :t nu medgivit, att till bolaget må såsom ersätt
ning i förenämnda m·seende utbetalas ett belopp av 37:) kr . 

KungL Maj:t har am·isat ett belopp av 3,097 kr. fi)r an
skaffning av inventarier till det nyinrättade 4:e beväringskom
paniets vid flottans station i Stockholm lokaler. 

KungL Maj :t har avslagit en av två personer gjord ansöl'
ning om befrielse från ersättningsskyldighet på grund av bor
gen för ett entreprenadavtal rörande uppförande av förraelshus 

för flottans räkning. 

Ma.rs 22. Kungl. Maj :t har uppdragit åt chefen för sj öf~r-
d. o tt ,o o f " ·f'lltlllllg 

svarsdepartementets kommandoexpe t1non a ga 1 or ' .. 
. "f . . .. d.· . . . ·eo·lernentc for om tryckmng och ha tmng ~w v1ssa an ungar 1 r n _00 

marinen, del I-III, i en upplaga av 3,000 ex. för del I. 3,D 

ex. för del II och 1,800 ex . för del III. 
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Kungl. Maj:t har medgivit, att å flottans varv i Karlskrona 
må utföras vissa isHmdsiittningsarbetcn å ett Karlskrona stad 
tillhörigt mudderverk, under förutsiittning att flottans egna ar
beten ej därigenom åsidosättas. 

K ung l. Maj: L ha r medgivit, att ersättning till envar av dc 
för Kar lskrona fiistnings skyddsområde förordnade tillsynings
män, som hava sin tjänstgöring inom Karlskrona stad, må från 
och m ed ingången av år 1918 tills vidare utgå med högst 400 
kr. fö r år riiknat. Vidare har Kungl. Maj:t medgivit, att för 
bestridande av kostanderna för avlöning av tillsyningsmän för 
l{arlsl<rona fästnings skyeldsområde under år 1918 må av Kungl. 
Maj :ts befa Ilningshavande i Blekinge län användas ett belopp 
av högst 2,000 kr. 

Kungl. Maj:t har uppdragit åt marinförvaltningen att gå 
i författning om tryckning och bindning av en av torpedingen
jören J. A. F. Arsenius på uppdrag av marnförvaltningen ut
arbetad »Beskrivning över duhbeltubcr m. m. >> i en upplaga av 
500 ex., varjämte Kungl. Maj:t tilldelat torpcdingenjiiren Arse
nius visst belopp såsom författararvode. 

Ma.rs 26. Sedan hos K ung l. Maj :t anmälts, att i och för 
komplettering av marinstabens sjömiitningsmaleriel för u tW
rande av planerade militära sjömätningar uneler år 1918 er
fordrades anskaffning av 16 drakar samt att enligt fr{m sjökar
teverket lämnat meddelande sjökarleverket behövde utöka sitt 
förråd med 5 drakar, vadan sålunda anskaffning av tillhopa 
21 drakar kriivd('s , har Kungl. Maj :t nu medgivit, att till che
fens föT marinstahen förfogande må fi)r ifrågavarande i1nclamål 
ställas ett belopp av högst 1,100 kr. 

April2. Kungl. Maj:t har mcdgivit, aU fiir krigsberedskap 
och övningar vid fiollan under år 1918, i den mån desamma 
skola bekostas av reservationsanslaget till flottans krigsbered
skap och övningar, anslaget till förstärkning av niimnda reser
v_~ltionsanslag och vissa bcspa ringar å flottans övningsanslag 
fore år 1914, må tillsvidare disponeras ett belopp av högst 
4,5:11 ,167 kronor 9 öre. 
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Vidare har Kungl. Maj:t föreskrivit: 
att skeppsgossar, tillhörande 3 :e årskursen skola dPn 29 

juni 1918 karlskriva ~ till 3:e klass sjömän, i den mån ck upp
fylla fiir sådan karlskrivning stadgade fordringar; 

att karlskrivningen skall verkställas av avdelningsc.hrfcn 
för Göteborgsavdelningen helriifiande honom underlydande 
skeppsgossar och eljest av vederbörande slationsbefiilhavare; 

att de sål~mda karlskrivna å tid fiir ordinarie karlskrivning 

i september 1918 skola uppflyttas i 2:a sjömansklasscn , i elen 
mån de uppfylla l'iir karlskrivning till 2:a klass sjömiin i rPgle 
mente för utbildning av flottans manskap stadgade fordringar , 

dock att fiireskrivcn sjiitid ej erfordras; samt 
att ifrågavaranek nmaskaps tjänstgöring i sjömansk :"m'n 

före den i niistfi',regåendc stycke angivna tid ej må tagas i !w

traktande vid Jwriilming av tjiinstetid, varom i reglemcn k l'iir 
ma1•inen del l R 38 mom . 5 st<Jdgas; dock att den, som vid 
tiden för ordinarie karlskrivningen i september 1918 bliver upp
flyttad ti ll 2 :a klass sjöman, må från denna tid tillgodoriikna 
sig en extra tjänstetid av 12 mrll1adcr, som om han i)vngiill 

till sj(imansldiren si'tsom 2 :a k lass sjöman. 
Slutligen har Kungl. Maj:t i sammanhang härmed lil lrr

kiint registratorn oc.h a kttw rien i marinstaben, ma r ini n!l'nden 
tcn av l :a graden i marinen E. K. Brisman, vilken l' i"ll· il"ritg:t
varandc iivningar utfört vissa beriikningar jiimte statistik , sft

som ersiittning fiir beriirda arbete tillika angivet belop p. 
Kungl. Maj:l - som genom n[tdigt hrcv elen 27 april 1917 

tnedo·ivit aU för kri"shereclskaj1 och iivningar vid kustnr titteric l 
b ' n <.J 

under :Jr 1917 finge anviindas hland annat ell helopp av J 00,000 
kronor av del e1~ligl riksdagens skrivelse n:r 80 den lf> npr~ l 
1917 beviljade anshtg 200 000 kronor, till fiirstiirkning <IV ord t
mu,ie rcset:vationsan~htgei \iii kuslarlilleriels krigsbcredsk1p och 

iivningar fi"n- :1ren 1917 och 1918 - har medgivit, att fiir krigs
beredskap oc.h iivningnr vid kustartilleriet under {u 1918, i den 
mån de skola hckost:1s av reservationsanslaget till kusturtille-
. · l ·· · · · o t"ll · 'd · el" r·ts dels rwts kngshereclsknp oc 1 ovmngar, ma 1 sv1 mc tspone , · 

niimncla reservationsansl:tgs belopp för år 1918, ulgiirnndc 
492,600 kronor, dels ock ej mindre ftlPrs1{wnclP belopp 100,0°

0 
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]n-onor a v det enligt rikselagens ovan omförmälda skrivelse n : r 
80 den 5 april 1917 beviljade anslag än iivcn vad som må fin
nas oanvänt av förcniimnda, genom nådigt brev elen 27 april 
1917 anvisade medel. 

Vidare har Kungl. Maj :t funnit gott 
dels medgiva, 
att för 1918 ärs övningar vid kustartilleriet m:l till Jiigsta 

möjliga pris förhyras följande antal bogserbåtar, nämligen av 
chefen för Vaxholms kustartilleriregemente en båt uneler två 
månader, av chefen för Karlskrona kustartilleriregemente en 
bå l under 5 mflllacler o c h ytter l i g are en båt u n der tre veckor, 
av chefen fiir Älvshorgs kustartillerikår en hål uneler tio dagar 
oc h av chefen för Farösunds kustartillcridetac.hement en hftt 
lil,aledcs under tio dagar. 

att truppförhandens behov av hästar under ifrågavarande 
övningar m:\ på del siilt t.illgocloses , att fiir bestridande av saml
liga kostnader för förhyrande och furagering m. m. av hiislar 
under den tid och till det antal, som kan komma att erfordras, 
må användas av c.lwfen för Vaxholms kustartilleriregemente cU 
belopp av högst 45,000 kronor, av c.hefen för Karlskrona kusl
arlillerircgcmenle ett hl'lopp av hiigst 24,000 kronor och av 
chefen för Älvshorgs kust~nt.illcrikår elt helopp av högst 1,818 
kronor, eller tillhopa hiigsl 70,818 kronor, samt 

atl vid va rclera a v kusl:uli llcriets mineringsskolor :"1 r 19,18 
må såsom pris vid Uivlingsminering utdelas högst 300 krono•-, 

dels ocJ..: föreskriva , att hiirav föranledda kostnader i den 
mån dc icke skola utu~\ av ansl:wet till lel..'a och fnr;crerin•' 

l._l ' ' {_} . (h ~ 

m. m . f"iir ltiislar vid kusl;trtilleriel , skola hestridas av för krigs 
heredsl,ap och i)v ningar vid ldlslartill erid tutder år HllS anvi
sade meckl. 

D~irjiintk har Kungl. Maj:! , till fiir<'h ygga mle av möjiglw
Len all s:'tlund:t am·is:tdc helopp iiverskridas, anlwl"allt maPin 
förvaltningclt :tll, diircsl s:'td:111t liverskridande km hcfat·as, i 
s.amr{td med cltt'fL'n fiir kusl:trlilleril'l till Kungl. Maj:t i gocl 
1•d inkomma med fiirslag till de ålgiirclcr, vartill marinförvall
llingen finner omsliindigheterna föranleda. 

April 5. K 11 ng l. Maj: l h <t r hcmynd i gal slalionshcfiilhava-
rcn 'd fl . Yl ollans slatwn i Stoc.kholm att under erforderlig lid 
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för innevarande års sjömiitningsexpcdilioner förhyra, fiirPlrii
desvis bland i sjiiljiinst hdaren personal, manskap för h(•rnan. 
ning av sjömiitningsfartygen till sådant antal, som, utiiver l"riln 
flottan kommenderad personal, hefinnes erforderligt l' iir c]p 

fastshillda LesäUn i ngslislornas komplettera n de, dock all dl' t 
sålunda förhyrda manskapet Pj må överslig~1 elt antal av högst 
:lO man, samt att stationshefiilhavaren hcräffancle denna ri ·ll· 

hyring ii ger aLt sa m råda med c hcfen fiir sjökarlcverkl'! . Vi 

dare har Kungl. Maj:L hemyndigal chderna ~'l sjökarl\'v \Tkds 
fartyg innevarande år all för hilwhållande av hesiillninga rna 

fulllctliga uneler påg:\cndc expeditioner, dler medgivande av 
chefen för sjökarteverkct, förhyra erforderligt manskap . 

K u ng!. Maj :t har medgivit, att till en eller högst l v:i llll 

derofficerare , vilka, då så erfordras, skola kommenekras till 
tjii nslgöring vid Karls krona fiislnings tygverksliider å K l! Jl g' 
holms fort och Viislra IIiislholms fort, m:'l uthd:lias en kon 

tant ersiillning, motsvarande sammanlagda heloppct :1v miiss 
penningar o<'h portionsersiillning, som enligt rcglt·nwn!P fiir 
marinen del lll § 84 i liknande fall ulgft vid iivningsl'iirl iigg

ning, ävensom alt kostnadnna il~irfiir må lwslridas <lY :tn slagct 

till underhåll av kustartilleriets hyggnacler och materiel. 

April 12. .Jiimlt• del 1\:ungl. Maj:L sislniimnda d~1 g lalil 

utf}irda nådig l,;ungörelsc angäende vissa iindringar i in s truk 

tionen för marin förvallningen den 20 no vem her 190S sa m l na
dig instruktion för inspektören för undervallensbätvapnd , har 
Kungl. Maj:L förordnat, all S 1S5 mom. l i reglemente l"iir uw 
rinen , del I, skall i nedan angivna eld erhälla följande iin d rade 

lydelse : 

'S 1S5. 

1. Under - -- av: 

iuspek liiren av fiollans iivniugar till SJOSS (hi!. ;~ "l ) ~ 
inspektören fiir undervallcnhfllvapnl'l (bil. a-! 1/J ; 
marinöverdirektören (bil. 35); 

chefen för kustartilleriet (del lll). 
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c) att under elen tid 3. pansarbåtsdivisionen är för övnin

"ar förlagd till Karlskrona, stationsbefälhavaren i Karlskrona 
~fler vederbörlig framställning iiger ställa undervisningslokaler 
ä stationen samt varvschefen i Karlskrona erforderlig under

visningsmateriel till förfogande för kadetternas undervisning 
i torpedmaterielen samt dess skötsel och vård, varjiimte nämn 
dc varvschcf, efter samråd med divisionschefen för 3. pansar

båtsdivisionen, må som liirare vid nu nämnd undervisning ställa 
en av de å varvet lFinstgörande torpedingenjörerna till divi 

sionschefens förfogande; 

el) att för dc sjökadetter, vilka instundande sommar kom 

ma att antagas , skall vid K~1rlskrona station anordnas rekryt
kurs under Liden 16 juli- 29 september, skolande ifrågava
rande kaeleller jämte för dem avsedda kadettofficerare den 16 
juli inslii lla sig i Karlskrona samt uneler rekrytkursen vara för

lagda i skeppsgossekasernen; 

e) att slalionslH"fiillwva ren i Karlskrona ii ger all efter 
framslällni1lg av chl'fen för sjökrigsskolan kommendera er

forderlig el·«momi- ocfl hanclrtickningspersonal till i föregående 
punkt omnämnd kurs; 

12. alt med avseende å utbildningen av kuslartillcrilw
deUer, mor i ni ngenjursas pi runt er, nwri n inge njörscl e uer, nwri n
intendenlsrrspiranfcrna, 1. årskursen, skola genomgå föreskri
ven ulbil clning tt ~1. pansarhålsdivisionen och fördelas å d~iri 

ingående f~trlyg enligt divisionschefens för niimnda division 
besttimmanclc, skolande ovanniimnd utbildning iiga rum för 

~<.ustarlillerikadellerna under Liden 15 maj- 22 juni, för marin
mgcnjörseleverna under Liden :!5 juni- 24 augusti och för ma
rinintendcnlsaspiranter 1. årskursen under Liclen 25 juni- lO 
september; 

b) att nwriningcnjörsospimnfcrnrr, 3. årskursen, skola ge

~omgå föreskriven utbildning under tiden 10 juni- 24 augusti 
a de kustfl ottans jagare, som av högste befiilhavaren över kust
IloLLan bestämmas; 

c) att marininlendentsaspiranlernu, 2. årskursen, skola ge
nomgå föreskriven utbildning under tiden 25 juni--lO septem-

G. O. 1918. 5 
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ber å de kustflottans fartyg, som av högste befälhavaren över 

kustflottan bestämmas; 
d) att reservofTicersaspirantem(l skola genomgå fiire:,kriven 

utbildning å de kustfiollans fartyg, som högste bd~llhavaren 
över kustflottan äger besUimma ; 

13. a) alt ovannämnda fartygschefer skola å n edan an-

givna tider hissa sina befälstecken: 
chefen å lgoemenlsfarlyget Freja elen 22 april , 
cheferna å övningsskeppen N a jaden, J arra mas, ii v n i ngs

briggarna Gladan och Falken samt logementsfartygel ;.;orr

köping den l maj, och 
chefen å ångfm"lygel Alfhild den 23 april; 
b) alt vederbörande stalionshdiilha va re ~i ger hesiii mm a 

tiden för inmönstring av genom denna generalorder till rust
ning anbefallda fartyg , vilka enligt föreskrifterna i S 68: 1 av 
reglemente för marinen del l skola inmiinslras av slalionshe
fiilllavaren eller chefen fiir underoiTicers- och sjiimanskarnn:1 , 
skolande sådan inmönstring äga rum så snart Himpligeu ske 

kan efter slutad rustning. 

G. O. 279 den 3 april. 1\omnwndiirkaptenen :w :.! . gr. 
Liibeck skall från och med den l niistkommandt• oklolll'r tills 
vidare tjiinstgöra sftsom chef l'iir marinens flygviiscnd e. ~ ko 
la n de kommendörlw p len en Li.i h cc k med utgflllgen a v nii sl kom 
mandc september månad avg[t från nu innehavande ljiinsll'-

hefaltu in g. 

G. O. 281 den 3 april har J,efalll: 
:1tt dc i S 51: a l F ol'ldiinn<ilda vitmpliklig:l , sunt vtd 

ärels inskrivningsf'i)rriiltningar vid sji.llll:lllsltus inskriYi ls utan 
all tilldelas ltiircn eller marinen , skola tilldelas nwrincn i nll
llliin t]c"insl ; samt 

aU av de i 8 25 monl. l: h V L omfiirmiilda viimplildig:t, 
som Yid [u·l'ls inskrivningsl"i)rriillningar vid sjiinwnsltus ins t"·i
vils ulan all tilldelas ltiiren elln marinen, skola samtliga "~irn 
plikliga tilldelas nwTincn i ollmiin ljiinsi. 

G. O. 304 den lO april. I g. o. n:r 3GO 'HHS oeh 701 1\l l
0 

ulf~irdadc beslämmelser för beviljande av ljiinsllcdigltel ftl fiol· 
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wns i land tjiinslgiirande personal jiimväl skola gälla under 
tiden den l inncvarnncle månad till elen 1 juli 1918, m ed iakt
tn gande av föreskrifterna i hrevl'l elen 3 juni 191S angl"H'nde 
riill fiir viss personal att vislas utomlands. 

G. O. 326 den 18 april har befallt: 

att vid vardera flottans varv i Karlskrona och Slackholm 
skall under liden maj- sepll'mber innevarande ftr för p('rsonal 
:w maskin:wclelningen anordn:1s en kurs i e lektriska m:lteric
Iens handha vande och vård ; 

alt km·se n skall hava till iindamål filt bibringa ekverna 
den kunskap oc-h fiirdighel , som erfordras fiir all p:"t egen 
hand kunna skiila den Picktriska malericlen ft fiollans strids
fartyg; 

all kursen fiin-lriidesvis sk:ill flnordnas såsom verkstads
kurs vid ingcnji.,rdcparlenwnlel (vid elektrisk verkstad) en li gt 
mom. 127 SHF, iigandc dm·k vt'derbiirande stalionsbeHi lh avarc 
all, di.ires.t iivt•n•nskomnwls(' med privat elektrisk firma i sta
ti onens niirhcl bn lriiflas om undervisningens bedrivande di.ir
sliides utan sii rski Id kosln:1 d fiir krona n, I:Ha ulbildn ingen ji.im 
vät fiirsigg~t vid sildan firmas vcrkstiidcr; 

a lt såsom !Pdnrc av kursen skall tjiinslgiira den vid veder
börande van· lj iins lgiirande l'iPklroingenjiir, som varvschefen 
iiger utse; 

.. att såsom l'lcvcr skola kommenderas av :"t varven tjiins,l
gora n de u ndnofricera re, underofTicerskorpralcr och korpr:1ler, 
som genomgtil L underofTiccrsskola, dc vilka vederböra nek chef 
fi/r und erofricers- och sjiimanskt\rcrna t>!"ler fi"n·si<t" av chefen 
fiir i ngcnjiirdepa rll'menld lwsliimmer ; "' 

aLL dagen fiir kursens biirjan och avslutande beshimmes 
av V(•derhi)ranck sl:ll ionshdii l ha v n n· efter fi)rsbg a v varvs
chcfcn ; 

att dcl:iljeral program fi)r knrsen skall uppgöras av leela
ren med ledning av neclanst:knde P. M.; 

1 
att för elev, som gcnomgftll kursen , skall i förhållninfls -

)Oken 1\ ll ·I· . l Ull., l . . r·· . b k " pps .1ge >> JI c n111g m. m. >> m oras >>Clcklnsk yr-
cskuts >> och betyg; skolande fiir clt>n , som erhållit godkiin -
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nande betyg, ä uppslaget >> Uppflyttning m. m. >> jämväl nn

tecknas ''Uttagen till elektriker», vilken anteckning vid h(l. 

fordran till underofficer införes i (U t drag ur) undero!Tin·rs

rullan; samt 
att sålunda ultagen personal vid sjökommendering f"iirr . 

triidesvis bör ansrs för tFinsl 1'1 pansarbålarna såsom dyna. 

morumspersonal. 

P. M. 
till ledning för kurs uti elektroteknisk specialutbildning. 

l. Kursen lägges övervägande praktisk , så alt genom drn

samma åsyftad kunskap bibringas eleverna genom deltn gan dc 

uti elektrotekniska arbeten, som tillkomma en uppbördselektri

ker och en dynamorumsmaskinist aU utföra, och genom öv

ningar med tillgiinglig sådan materiel, som tillkommer dem 

ntt handhava. 

2. Ungefär tre månader av kursens tid ägnas åt stark

strömsteknik och skola eleverna därunder beredas tillftil lr all 

deltaga uti uppsökande av fel i anläggningar, apparater, ar

matur och instrumentering, uti reparation av dylika fel, uti 

montering, lindning och repar8tion av motorer och genl'ra to

rer, provningar samt övriga praktiska arbeten, vartill kan fin 

nas möjlighet. 

3. Ungefär två månader av kursens lid ägnas åt sv:lg

striimsteknik, orderapparater och gyroscopkompassanlii gg nin 

gnr m. m . Eleverna beredas diirunder, i mån så ske kan, 

tillfiille alt taga kiinnedom om elylika anHiggningar s:unt uli 

felsökning och reparation av densamma . Behövlig instruktion 

om anliiggningarnas konstruktion öch verkningssiitl liim nas till 

det omfång, som k:m nwdhinnas och ansL'S behiivligt fi ir ett 

riill handhavande. 

G. O. 342 den 23 april. Med upphiivancle av g. o. n:r 

:143/1914 och 444/ 1917 har befallts , alt följande beslämmelsN 

skola giilla bctr~iJTande bcviipningen av rtollans prrsona l. 

l. l tjänst varande ofTicerare och underofl'icPrarc av sta m

men , i t"jiinstgiiring varande ofl"icerare i reserven , tivensO'I ll re-
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Kungl. Maj:t har tillerkiint en person ersättning för av ho-
110111 i början ::tY oktober 1917 Yerkstiilld bärgning av en mina 
och en torped med -±0 kr. Vid are har Kungl. Maj:t medgivit 
att till tvenne fiskare ma utbl'talas ersättning för en av dem 
bärgad svensk kalltorped med 300 kr . 

Kungl. :.Iaj:t har medgi\'it, att :'tr 1918 må vid kustartill e
riet antagas 10 reservofl'icersa spiranler för utbildning till ar
tilleritjänst samt 2 för utbildning till mintjänst. 

Kungl. ?I'Iaj :t har medgivit, att för »Beskrivning över a nk. 
ringsplatser och skjutbanor i Stockholms skärgård» m å ställas 
till chefens för marinstahen förfogand e etl belopp av högst 800 
kronor. 

På framställning av marinförvaltningen har Kungl. l\Iaj :t 
medgiYit, atl under instundande sommar å sjömiitningsfartyg 
embarkerad personal, som mässar vid eller bespisas från gun
rumsbord, ävensom sådan personal, som, utan att enligt rcglc. 
mentet för marinen del II vara berättigad till skeppsportion. 
mässar i eller bespisas från underofficersmäss, må efter därom 
gen om miissföreslandarcn i vederbörlig tid gjord anmälan enligt 
fartygsch efens bedömande utbekomma skeppsportion i natura 
mot kon ta n l ers~i Llning från resp. mäss, beräknad på sätt fin
nes stadgat hetriifTande ersättning för innestående skeppspor
tion, dock att sålunda m edgiven rätt till skeppsportion icke skall 
berättiga till erhallande av extra förplägning enligt reglemente! 
för marinen del II § 318 mom. l. 

Kungl. ~Iaj:t har medgivit, att för återuppförande av två 
nedbrunna uthus å Nya varvet må användas ett belopp av högst 
1,500 kr. 

Sedan chefen å en vedettbåt hos Kungl. Maj :t anmält, atl 
kajutan och underoft'icersmässen å Yedetthåten under vinter
månaderna vore obeboeliga, har Kungl. Maj:t medgivit, att så
som e rs~ittni ng för kostnaden för förhyrande åt den därstädes 
boende personalen av bostäder i land under tiden november 
1917- m a rs 1918 må utbetalas ett belopp av tillhopa 482 kr. 
50 öre. 

På framställning av lotsstyrelsen har Kungl. Maj :t förord
nat, dels alt vad gällande lotsledsförteckning innehåller beträf-
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fandc Storkage lotsplats skall ur förteckningen utgå, dels att 
lotsledsförteckningen bctrii.ITandc Urs\·ikens, Romclsö och Bju. 
röklubbs lotsplatser skall erhalla tillika angiven ändrad lyclelst•. 
dels ock att ifrågavarande ändringar skola träda i kraft , onw. 
delbart efter det kungörelse härom bliYit av lotsstyrelsen i Yt·

clerbörlig ordning utfiirclad. 

April 19. Pa förslag av chefen för marinstahen har KnnoJ 
:\faj:t förordnat, att§§ 238, 242 och 248 i reglem ente fiir 11~~1 : 
rinen, del I , och §§ 163 och 246 i reglemente för marinen , 
del III, skola i necbn angivna delar erhålla fö lj ande iindrade 
lyde lse: 

Reglemente /ör marinen, del l. 

~ 238. 

l. 

1 1 /~ . Förste läkaren skall minst en gång varje kvartal 
a tid, som stationshcfälh:1\·arcn eller, i fråga om varn•t till
hörande lokaler, varvschefen, efter av nämnda läkare gjord 
framställning. bestämmer, verkställa inspektion av det hygie
niska tillståndet inom området för hans verksamhet, van·icl 
kasernerna samt Yerkstäderna med därtill hörande, fiir m;ln
skapet och a rbetarna avsedda lokaler böra genomgås. Skriftlig 
rapport över versktälld inspektion avgives till stationslwfiilha
varen, och beträffande varvet tillhörande lokaler till van·sclw
fen. vilken överlämnar densamma till stationsbefälh:n·arrn: 
skolande rapporten innehålla uppgifter angående lokalernas 
tillstånd, belysning, uppvärmning och ventilation , sängutrust
ningen, avträdens och pissoirers beskaffenhet, bad-, köks-, tviitt
och marketenterilokalers tillstånd, dricksvattnets och prO\ ian
tens beskaffenhet m. m. ävensom manskapets personliga hYgien 
samt annat i hygieniskt avseende anmärkningsvärt. 

2. 

§ 242. 

5. En marinläkare av 
som därvid förekommer. J\asernläkaren skall med uppmiirk-
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11]1et följ·a hälsovårdens handhavande inom kasern , där han sai · 
ombesörjer läkan-ården, samt verkställa hi.karbesiktningar å 
korpral er - - - - - i hälso- och förbandslära. 

6. - - - - -- - - - - -

s 248. 

3. Den hikare, som beo rdrats förrälta sjukvisitationerna 
i ];:asernernas sjukrum, skall m ed uppmärksamhet följa hälso
,-å rd ens handhavande inom kasernerna. 

Reglemente lör marinen, del Il!. 

s 163. 

2. Det åligger fästningsläkaren: 
a) att - - - - - befrämjande; 
b) att - - - - - läkarna inom fästningen; samt 
c) att minst en gång varje kvartal å tid , som kommen

danten , efter hos denne gjord framställning, bestämmer, verk. 
ställa inspektion av det hygieniska tillståndet inom området 
för hans Yerksamhet, Yarvid kasernerna och forten samt verk
städerna böra genomgås ; skolande skriftlig rapport över verk
ställd inspektion avgivas till l'ommendanten med uppgifter an
gående lokalernas tillstånd, belysning, uppvärmning och ven. 
tilation , sängutrustning, avträdens och pissoirers beskafrenhet, 
bad-, köks-, tvätt- och marketenterilokalers tillstånd, dricks
vattnets och proviantens hesk1fl'enhet ävensom manskapets 
personliga hygien samt annal i hygieniskt avseende anmiirk
ningsvärt. 

3. ----

~ 2-1:6. 

2. Bilrädande läkare - - - --- - åligganden: 
a) att bestrida läkarvården samt med uppmiirl;:samhet 

följa hälsovårdens handhavande inom kasern, där han ombe
sörjer läkarvården; 
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h) 
Pa förslag av chefen fiir marinstaben har I\. u ng l. :\Ia i :t 

fö rordnat, 8tt S 180 i reglemente fiir marinen dPl I , ~ Öl. i 

reglemenll' för marinPn del ll och ~ 134 i reglementP l'iir m;
1
. 

ritwn del HI skola i nedan :1ngin1a dPlar erhålla fiil_J·ancl·· ·· 1 - , an ; . 
rade lydelse: 

Reglemente för mnrincn. del I. 

5 180. 

2. Angaencle 
stadgat (bil :31 ). 

BetriifTandP befälh:n·:ucs skyldighel att uppgöra n•dm j,_ 

ningsrii.kning över wrkställighet as höteshcslut, alt :tvl iim 11 ,1 

J~rigsrätls saköreslängd ii,·ensom rcdO\·isning för nrksliillig hl'! 

m· krigsdomstols böteshrslul och alt göra anmälan i fall. da 

krigsrii.tt ej undPr helt kalenderar adiimt böter. är siir~k i! t 
stadgat. 

Reglemente för murinen. del Il. 

s 61. 

T fråga om bestrafTningur och tillrii.tt:n·isningar hii.nYi ~.~ , 
till del I. 

Beh·äfTande befälhaYares skyldighet alt uppgöra redoYi ~

ningsräkning iiver wrkställiglwt a' hötesbeslut, att aYlii.mn:l 

krigsrätts saköreslängd iin·nsom redoYisning för verkstiilliglll'l 

a,· krigsdomstols hötesheslut och att göra anmälan i falL du 

krigsrätt ej under helt kalenderår :1clömt böter, ii.r siirsl,ilt 
stadgat. 

3. 

Reglemente för marinen. del lll. 

§ 134. 

Angående - - stadgal (biL 21 ) . 

Betrii.fTande befälhavares skyldighet att uppgöra rcdoYi~ 

ningsräkning ön•r nrkställighet a,· bötesbeslut, att aYliimna 

krigsrätts saköreslängd ä,·ensom redoYisnin" för verkshlJio·hcl 
...... b c t" 

av krigsdomstols hötesbeslut och att göra anmälan å fall. d:t 

lzrigsrätt ej u n der lwlt kalenderår ådömt biiLE'r, ii r särs k i l t 

stadgat. 
Sedan av pass~tgerarc a pansarbåten »Oscar l h vid dess 

resa fr8n Al~wcl till Stockholm dt•n 21 mars 1918 insamlats 

någo t över 150 kr., vilken summa till fartygschefen iivcrliim

nnts med en av givarna uttalad önskan, att beloppet matte 

användn s till hjälp för någon eller några behövande sjömam

änkor, har Kungl. Maj:l medgivit, att niimnda helopp må iiver

lämnas med hiilflen till vardera av underofTicerskorpralssiill

skapct och korpralsföreningen i Karlskrona för alt av dessa 

an vändas enligt givarnas önskan. 

Kungl. Maj :t har förordnat , dels n LL lotsledsförteckningen 

beträffande lotsp latserna a fastlandet inom mellersta lotsdi

strildet skall erhålla viss ändrad lydelse, dels ock atl ifråg:t

var:mde ii.ndringar skola triida i kraft. omedelbart efter det 

kungörel se härom blivit av lotsstyrelsen i vederbörlig ordning 

utfärdad. 
Sedan marinfön·altni.1gen iiverliimnat uppgift angående 

behandlingen av dc i nämnda ämbetsnrk till ar 1917 balan

senlde mal och under loppet av samma är dit inkomna ären

den ävensom förteckningar över oa,·gjorda ärenden, har chefen 

för sjöfiirsvarsdepartemcntet, efter ärendets föredragning infiir 

KungL ?llaj :t , överlämnat ifrågavarande uppgift och förteck

ningar till justitiekanslern. 

April 30. Kungl. Maj :l har förklarat, att den omständig

heten, all fartyg undN ticlen intill den l maj 1919 under resa 

mellan utrikes orter utan anlöpande av svensk hamn i farvatt

net därutanfiir lossa bränn- eller smörjolja, avsedd till tjänslP

bruk för i statsverkels tjänst ansiiilida lotsar eller befattnings

havare vid tullverket, icke ska ll enbart för sig föranleda upp

debiterin g ~w fyr- och bålcn·gifter, därest genom intyg av w

derbörande tjiinstcm;m vid Jols- el ler tullverket styrkes, att det 

lossade, till kvantiteten närmare angin1a partiet olja införes 

för ovan omförmälda ändamål samt lossningen sker under 

tullbevakning, vilken på bekostnad a\' den, som påkallat loss

ningen , för ändamålet l)('ordras av nderhörancle tullmyndig

het i di striktet. 
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Maj 3. På framstiillning flY marinförYallningen har 1\:un<>l ,.,. 
~[aj:t meclgiYit, att i Marstrand kvan·arande personal :l\· man -

skaps grad, tjänstgörande vid skeppsgossekare n clärsUidrs , ma 

under den tid instundande somma r , chl. utspisning fran karl'n s 

matinriitlning icke iiger rum, atnjuta portionsersättning nw d 

:3 kronor 50 öre för man och dag. 

l~ ung l. ~[aj :t har nppclr:1git al marinnigenjören a" l :a gra 

den Yid mariningenjörkåren G. H. Halldin alt med bilwhal 

[ande av innehavandt' tjänslelwfattning och i enlighel i11 l' d 

de ~m\· isningar, som chefen för marinstaben riger meddela , cl l' ls 

slutföra utarbetandet a\· ett lilliigg till instruktionsboken · l: n. 

dervisning för manskapet vid fiollan IV A, pannor och 111 ,1. 

skinen, innefattande beskriYning över nytillkommen m:lskin . 

materiel jiimte pl::mscher, dels ock verkställa omarbetning a 1• 

;.,amma instruktionsbok. 

[~ungt. ~Iaj:t har uppdragit at chefen för sjöförsYarsdcpar. 

tl'nll'ntels kommandoexpedition ~llt gä i författning om lrn·L

ning och bindning av instruktionsboken >> Undenisning. l'ii• 

:nanskapet Yicl fiollan I\' B pannor och maskinen i Pn upp. 

faga a'" l 0,000 ex e m p la r, vilka skola ÖYerlämnas till marinl' ns 

bokdetalj och därifran kostnadsfritt utliimnas till wderhiirnn ck 
myndigheter. 

I~ u ng l. i\ l aj: t ha r meclgi vi t att valda revisorer u n der i n Il l'· 

nuande ars revision av flottans pensionskassas förvaltning och 

räkenskaper ar Hl17 ma åtnjuta i dagtraktamente under ckr;lS 

samman triidc, de p a förrättningsorten bos a t ta sex kronor och 
de öniga ~1clerto n 'kronor. 

Seclan Sveriges redareförening hos Kungl. \!aj:t hcmstiillt. 

att förberedande lärokurser, avseelda att unclerlii.lta inträde l'iir 

eleverna i navigationsskolornas styrmans- och maskinislklas

ser, matte under innevarande år bliva anordnade på s~llnm:t 

orter som under år 1917, mot det att redaref'iireningen eller 

visat behov ställde ett belopp av intill 2,500 kr. till wcll'rhii 

rancle myndighets förfogande för bestridande av an·oden at 

liirare, i den mån kostnaderna härför icke kunde av statsme

del utanordnas, har nu Kungl. Maj:t uppdragit åt marinförvall

ningen a tt , i den mån de av reclnreföreningen til l förfog,tndc 
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ställda medlen därtill lämna tillgång, under innenuande ~'tr 

anordna vid samtliga navigationsskolor i riket förbnPclande 

](lu·ser för inlrii.dessökanclc till styrmans- och 2:a m:tskinist

i;.l asserna. 
Kungl. Maj:t har. i anledning av skrivelse fran riksdagen. 

föreskrivit , all utön·r det helopp av 60,000 kr. , Yilkel enligt 

medgin1nde vid 1917 ars riksdag för utförande av vissa iind

ringsarbeten a minfartygel >> Clas Fleming >> må tagas i ansprak 

n v behållningen å dc a v 1908 och 1909 ars riksclag~n ~un-isa de 

extra ansla gen till nybyggnad av l :n klass torpedhatarna >> Po

Jm·is >> , » Perseus >> , >> Regulus >> och Rigel>>, må fiir omförmiilcl:l 

ändamål av niimnda behallning ~nwiindas ett ytterlig~ne helopp 

av 20,000 kr. 
I anledning ay skrivelse från rikselagen har KungL l\Iaj:l 

föreskrivit, att aY femte huntdtitelns allmänna besparingar 

må anv~in das ett belopp av 16,000 kr. för utförande ~w min

rälsan ordningar å kanonbåtarna >> H.ola >> och »Disa >> . 

Kun gL "\Iaj:t har föreskriYit dels med stöd av ~ 28 värn

pliktslagen , aU de marinen i allm~in tjänst tillclclacle, icke nt

penföra Yärnpliklign n Y årsklassen 1917 , beträffande vilka be 

stämmelser angående knnhållande icke meddelats i Kungl. bre

vet den i.H dec. 1917, skola efter a\·slulacl frcdslji1nstgöring 

kvarhållas i krigstjiinstgöring till och med elen 28 okt. 1918, 

för den händelse flottan till sistnämnda tidpunkt förbliver mo

biliserad; dels. med ändring av genom förenämnda KungL brev 

den 31 dec. 1917 giYn~1 bestiimmelser, att efter avslutad, nu 

pågåen de fredstjänstgöring skola lwmförloYas följande kall'

gorier , niiml igen : 

år 1917 inskri,·na och med dem lji1nstgöringsskyldiga, ma

rinen i allmän tjänst tilldelade icke Yapenföra sjökaptener, styr

män, maskini ster nY l:a och 2:a klass äYensom stuelenter och 

med dem jämlikt § 2 inskrivningsförordningen likställda; 

år 1917 inskrinu1 och med dem tjiinstgöringsskylcliga, ma

rinen i sjötjänst tillclc lndc icke Yapenföra stuelenter och med 

dem jämlikt § 2 inskrivningsförordningen i värnpliktshänse

ende li kställda; samt 

år 1917 in skrin1a oc h med dem ljänstgöringsskyldiga, ma-
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nnen i stotionslfänst tilldelade, icke vapenföra teknil;;el och 
eicktrotekniker samt skrivbiträden , som äro att h~inf'ii r <1 til l i 
S 27 : 2 B Yärnpliklslagen nämnda v~irnpliktiga; 

d.e/s ock att ar 1917 inskrivna oc h med dem tjänstgör ings
skyldiga mililicirarhctarc frå n Blekinge, Kronobergs , Kal mar 
Ö rebw, Södermanlanels och Västernorrlands inskrivnin gsomra: 
den skola , i elen mån de ic ke oundgängligen erfordras f<i r t jiin
stens behöriga skötande, enligt vederbörande slalionslw liilha
ntres bestämmande hemförlovas från elen genom ovanniimnda 
I\ ung l. brev den 31 dec. 1917 anbefallda krigstjiinstgör i n gen 
l öre elen i samma brev fastställda utryckningsdagen. 

Kungl. :.\faj:t har fastställt vissa ändringar i lotsledsförll'ck
ningen b eträffande n edre norra lotsdistriktet, att träda i k raf t 
omedelbart efter det kungörelse härom blivit av lotsstyrelsen i 
Yeclerbörlig ordning utfiirdad. 

Maj 1():. Kungl. Maj:t har medgivit, att för odling a \ po
tatis, andra rotfrukter och grönsaker å av sjöförsvaret d ispo
nerad, kronan tillhörig mark må under en tid av ungefä r en 
Yecka användas omkring 20 värnpliktiga vid Fårösunds k us l
artilleridetachement, i den mån arbetet icke utgör avsevärt hi n
der för de Yärnpliktigas utbildning. 

K ung l. Maj: t har för slutförande av inredningsarbeten i 
Fredriksborgstornet i Vaxholms fästning anvisat ett belopp av 
7,250 kr . 

Maj 14. Kungl. Maj :t har förekrivit, att de arbetare Yid 
flottnus varv i Stockholm, som styrka sig innehava koloni
lotter, må av varvschefen beviljas tjänstledighet för odlings
arbete under 2 dagar på våren och 2 dagar på hösten inne
ym·ancle år med bibehållen avlöning. 

Maj 16. På framställning av marinförvaltningen har Kun gl. 
~Iaj :t medgivit, att för tillkallande av sakkunnigt biträde för 
uppgörande av förslag med fullständiga ritningar och hand
lingar till värme- och ventilationsanordningar samt ledningar 
för vatten och avlopp uti Oscar II:s fort må användas ett Jw
lopp av högst 3,500 kronor. 
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er,officersaspiranter och sjökadetter med nnderofTicers tjän
s 
stegrad skola såsom perso n lig bcYäpning tilldelas pistol (re-
roh·er); skolande detta vapen Yicl sjökommendering medföras 

ombord . 
2. Ombord d flottans fortyg och sjöpositionrr fördelas 

t;anclvapnen enligt följand e. 
a) Pistol (revolver) tilldelas ciYilmiliiär personal av offi

cers tjänsteklass samt underofl'icerskorpral , med iakttagande 
av att å fartyg , varå enligt gällande mobili seringstabell högre 
befälhavare än fartygschef skall finnas , erforderligt anta l va
pen upptages för stabs- och expeditionspersonal av nn nämnda 

kategorier. 
b) 1\.m·bin fämte i mån cw tillgång därtill h öwnrlc bojanett 

tilldelas korpraler och meniga av däcksavde lningen samt dess
utom å jagare halva och å torpedbåtar ävensom unelervattens
bå tar hela antalet korpraler och meniga av maskinavdelnin
gen ; skolande sjöpositionernas personal företrädesvis tilldelas 

karbin med sabelbajonett. 
c) Huggore tilldelas korpraler och meniga av ekonomi- , 

hantverks- och maskinasdelningarna, som icke på grund av 
ovan stående bestämmelser skola vara beväpnade med karbin. 

d ) Utöver de pistoler (revolvrar) , som på grund av ovan
ståen de bestämmelser äro erforderliga, skall å l :a och 2 :a kl. 
fartyg utom torpedbåtar och undervattensbåtar finnas det an
tal , som anses erforderligt såsom ersättning i händelse av skada 
eller förlust. 

G. O. 354 den 25 april. Det antal korpraler - vid Karls 
krona station 3 och vid Stockholms station 2 - som jämlikt 
kungörelse av den 18 juni 1915 RMI bil. 6 b angående ut
bildning till reservofl'icersaspirnnter av vid sjömanskåren an
ställda korpraler årligen kunna uttagas för nämnda utbildning, 
111å ökas till det antal, som, seelan antagning av sjökaptener 
till r eservofficers utbi ldning ägt rum, ytterligare erfordras för 
fyllande av det i stat upptagna antalet reservofficersaspiranter. 

G. O. 359 den 26 april. Konteramiralen af Klint skall 
den 30 innevarande månad avgå från sin kommendering såsom 

G. O. 1918. 6 
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chef för sjöförs varsdepartementets kommandoexpedition s ~tmt 
från och med den l instundande maj tillsvidare sta till ('Itc
fcns för sjöförsvarsdepartementet förfogande mr siirskill u pp
drag. 

Kommendörkaptenen av 1 :a gr. Lybecl.: skall från och med 
el en l maj tills vidare tjänstgöra som chef för sjöfiirsvar>.dc
partementets kommandoexpedition. 

G. O. 363 den 27 april har faststiillt följande iindringa r 
i Reglemente för utbildning av flottans manskap (skolrcg]('. 
mente) . 

S 24 mom. 163. 

Anm. 3 ' (, . Undervisningen i hälso- och sjukvård hiir 
äga rum så snart ske kan etfer stammanskapets inträde i tj iins l 
eller de värnpliktigas inryckning. Värnpliktiga meddelas un 
dervisning i hälso- och sjukvård endast till den omfatlning. 
som erfordras för inhämtande av hygienens enklaste grun cll' r. 

G. O. 398 den 4 maj har fastställt följande ändring i 
Reglemente för 11ibilclning cw flattons nwnsl.:op (SJ.:olreglem en l c) 
1910. 

Mom. 10 1
./2 . Vid yrkesskola ombord för skcppsgoss:H. 

som utbildas till torpedmatroser, skall anteckning i betygslislan 
göras för de elever, sam ha,·a anlag för mottagning med ljud
och blinkapparat; skolande med ledning av dessa antecknin g:tr 
kommendering till utbildningskurs i torpedbåtsgnist sedernll' r ~l 

ägar rum. 

G. O. 409 den 7 maj har hefallt: 

aU allmän fortsättningskurs vid sjökrigshögskolan skall in
stundande höst pä tid, som framdeles bestämmes, taga sin 
början; 

all i sagda kurs skola såsom eleYer kommeneleras hiigsl 
följande antal officerare, nämligen 8 ay flottan och 3 av ku st
artilleriet; 

att g. o. n:r 51±/191-! upphäves i vad beträtTar kommcn 
cleriilg aY officerare till allmän fortsättningskurs; samt 

att dc officerare av marinen, som läsåren 1912-19 1;\ , 
1913- 191-! och 1917- 1918 genomgått allmän kurs Yicl sjii-
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Kungl. Maj:L h~tr medgivit, atl, utan hinder av den genom 
nåd igt brev den 21 juni 1912 fastställda skogshushållningsplan 
J'ör vissa markområden inom Vaxholms fästning , vissa områ
den å Rindö västra del må avröjas för all bereda möjlighet alt 
därstädes nnordna planteringsland för underofficerare vid Vax
holms kus La rli Ile r i regemen Le. 

Kungl. Maj:t har för reparation av skoltvallen å Söder
sljäma stiilll till marinförvaltningens förfoga,nde cll helopp av 
11 ,700 kronor. 

Kungl. Maj:L har bemyndigat marinförvallningen all till 
d irektionen f'iir sjöofl'iccrssiillskapd i Slockholm mol redovis 
nin g utbetala ett helopp av 180 kronor 30 iire, med skyldighel 
f'ör sällsk~1pcl aU till sjökrigshögskolan överliimna de kartor 
och ri tningar, som för i fråga varande föredrag kunna ha va an
ska fTats. 

K ung l. Maj: l ha r medgiv i t, aLl en a v kapknen vid fl ollan 
C. G. Kroksledt och civilingenjiiren A. Falke ularhebtd beskriv
ning över 80 hkr. le Rh Cnw flygmolor m å genom marinförvall 
ni ngens försorg tryckas j en upplaga av 200 exemplar. 

Maj 21. Kungl. Maj:L har uppdragit ål chefen fiir ma 
rin stahcn all, i samråd med chefen fiir kustarlillcricl, såvill 
kuslartiiJeriel angår, efter vcrksliilld utredning skyndsamt av
giva fullshindigl förslag i fråga om dc organisatoriska jiimk
ningar bctriifl'anrl<' flottans och kustartilleriets manskap, som 
un der för u Ls~i Uni ng av hi ra Il till det i proposition lili riksdagen 
framsl~illda f'iirslaget om inrällamk av en ny higre unclero1Ti
ccrsgntd ma hdinnas erforderliga eller liimpliga, d~irvid sär
skil t hör tillses , all ål floLians och kustartilleriels korpraler he
redes den f'örbiillrade slilllning, som av förhallandena hetingas ; 
börande vid utredningens vcrksliillande l vft korp ra ler från va r 
dera av Hotlans stationer samt, såvill fd1gan berör kuslarlille
riet, två korpraler från clella vapen tillkallas för alt j iircndel 
höras. 

K ung l. M <t j :L har meclgivil, att till Föreningen pensionerade 
Underofficerare må utbetalas elt understöd för år 1918 av 800 
kronor. 

[(. Br. 1918. 4 
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Kungl. Maj:t hat merlgivil , all fiir innev:trande å r m :i fiir 
underhåll av idrottsplanen vid Vaxholms kustartilleriregenwnt l' , 
utiiver förut anvisade medel , användas ett belopp av 800 kronor. 

Maj 31. Kungl. Maj:L har medgivit , :1Lt dels fiir anliL:tn <k 
av sakkunnigt biträde i vissa uppvärmnings- och ventilalion s
l'rågor inom Karlskrona fäst n in g på n v brfii lhav:111dc a m i ra l<'ll 
angivnn villkor, dels ock för :tnstiillande av ell rilbilriid<' l'iir 
ularbelande av ritningar lill har:tckbyggn:tder å Aspii 111 ~1 an
viinclas ett helopp av lillhop:t 1,000 kronor. 

,Kungl. Maj:t har medgivit, att t i llsvidan~ till O('h ml'd ut 
gtmgen av innevarande år m å utan ersiittning utliimnas dl'l s 
t ill i land tjänstgörande skeppsgosse l ,, g ram lvf1l för d:tg, 
dels ock till sjökommenderad skeppsgosse en tvMthorsle och 
L v å handdukar; skolande h ii ra v föra n Il' dela kostnader för ut 
liimnande av tvål , lill cll he lopp av högst 2,000 kronor l'iir 
år räknat, utgå av anslagd lill uprwiirmning, lwlysning ck. 
samt övriga kostnader, till dl helopp av hiigsl :1,000 kronor 
l'iir år riiknat, bestridas av anslaget till l'lollans krigslwredsk :q> 
och övningar. 

Kungl. Maj:t har uppdragit ål doccnll'n vid Slocklwlm s 
högskola, fil. d:r O. A. Liljcslriim att ularhela lii rohok i l'i<·k 
tricilelsliira för unelervisningen i sjökrigsskolan. 

juni 6. Kungl. Maj:t har nwdgivil, att k:1nonhalen SY<'It sk
sund under dess jiimlikl generalorder n:r 278 den 2 april l!IIK 
anbel'allda expedition för verksiiiilande :t\' mililiira sjiimiitnin 
gar kommenderad person:tl , som m~issar ,·id eller bespisas l'ran 
gunrumsbord, ävensom s:1dan personal , som utan all l'ttli gl 
reglemente för marinen del 11 v:1ra lwriitlig~td till skeppsportion 
m iissa r i eller bespisas fran underofl'iccrsmiiss , m~'l ef'lcr diirotn 
ge nom miissförcståndaren i ·wderbiirlig tid gjord anmiilan t·n 
ligt fartygschefens bedömande utbekomma skeppsportion in 
natura mot kontant crsiiltning från resp . miiss , heriiknad pa 
: iill finnes stadgat lwtriifl'ande ersiittning för innrslårndr• 
skeppsportion, dock alt sålunda medgiven riitt till skeppspor 
tion icke skall berättiga till erhållande av extra fiirpliig nins 
enligt reglemente för marinen del ll s·: 318 mom. l. 
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Kungl. Maj:t har medgivit , all för attordnande ~l\' upp
,·~i rmning samt vallen- och avloppsledningar i en barackbygg
na d å Nya varwt m å :mviindas cll belopp av högst 16,600 ]"·· 

På framställning av ehden l'iir skeppsgossekaren i i\·far 
s trancl har Kungl. Maj:t medgivit , alt, d å kommenderin g a\' 
inslruklionsbefbil för ledning :l\' iclroll , ·id niimncla k å r icke 
ku nde ske, lämplig pnson tills vidare ma utses till iclrollsleclarc 
m ed ett arvode av 200 kr. fiir His:'tr. 

juni 11. Kungl. Maj:t har medgiYit: 

l) hclriifl'ancle die!- och miisspenningar s:ttnt sen·isl>idr:tg 
fi )r j'lotluns personal (reglcnwnle fiir marilll'll del J l, bil. 21 ) : 

o tf beloppet a v dietpen n inga r ma höjas, 
diir del nu uppgår lill a kronor, med 2 kronor lill i) kronor , 
diir del nu uppgår till 4 kronor, med l krona :JO iire till 

i) k ronor 50 ii re; samt 

cliir del nu uppgår till 5 clln G kronor, med l krotw lill 
G k ronor, resp. 7 kronor; 

ull miisspcnningarn~1 ma hiij:1s nH·d GO o/c. elln fran 70 iin· 
lill l krona 5 iire , från 1 ];.rona till l krona 50 i>rc saml l'ran 
2 kronor till :1 kronor ; samt 

oU se rvishidraget må hiija s fran 15 iin· lill 2:i iire; 
2) hctriifTancle miisspenningar för kusforiilll'ricts person;il 

(rcg ll'nH'nlt' l'iir marim·n , del III bil. Vl): 
oft beloppet för ofTicn O('h wderlik<· m:\ hiijas f'ran :l kro 

nor med l krona 50 iire till 4 kronor 50 öre saml f'iir under· 
offi cer, rL'St•n·ofl'icl'l'saspimnt o('h undnofl'i('erskorpr:il , so1n 
bli vit komnwndcrad att giir:1 lj iins l i sliillel f'iir unclerofl'i('l'l' , 
från 70 iire lill l krona 5 iit'l'; 

skolandL• \·ad så ltmcla hlivil und er l ) och 2 ) lliir m ·; 1n 
föreskrivet giilla undn liden l'ran och med der, .JUilt IHIH 
till s viclare lill och med Hl18 ars utgång. 

Vida re har Kungl. i\ l aj :l nwdgiYil, all <k n i regknwn ll' 
l'ö r marinen , del Il , hil. 22 , lwstiimda crsiiltning f'iir mii~sning 
eiJer bespisning må u n dn ticlen fr[ll! och ml'd den l juni tU L ~'l 
till s vidare till och Illl'cl l Hl8 iu·s slut utga: 

fiir envar, som euligl 8 :302: l milssar vid elkr enligt 
§. 319: 1 bespisas frän kajutborcl , med 6 kronor; 
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fiir envar, som en li gt § 302: l miissar vid eller cnlir~t 
~ 319: l bespisas från gunrumsbord eller gemensamt hord, 
med 5 kronor; samt 

för envar, som enligt § :306: l mässar vid eller enligt 
S ;)19: l hespis:1s från underofficersmäss, med 3 kronor 75 iirl'. 

Diirjämte har Kungl. Maj :t - som genom särskilda n:\ 
diga brev dels den 1-1 juni 1917 medgivit, alt den i reglemente 
!"iir marinen, del n, bil. 22, bestiimda ersättning l"ör miissning 
l'ller bespisning finge under 1917 års senare hiilft ulga fiir 
l'll\"ar i sam111:1 reglementsclel, § 31'6 1110111. 5 f'ller 6 niimnd. 
som bespisas frtm kajutborcl eller annan officersmiiss, nwd 
2 krunor 75 öre, samt för envar i avgivna moment niimnd, 
:,om hespisas från underofficers- eller kadettmiiss, med 2 kro 

nor 25 iire, dels ock den H novemher 1917 medgivit, all lll' 
sliimmelserna i berörda nådiga brev den 1-± juni 1917 ringt• 
giilhl yllerligarf' uneler tiden till och med d.en 30 juni 191K 

- funnit gott. förklara, att de i l"örutniimnda n~1cliga lm·v dt'll 
14 juni Hl17 meddelade före~kril"ter skola giilla ylledigare Ull 

der tiden fdn oeh med den 1 juli lH18 lills vidare till ocl1 
med 1918 års utgång. 

Slutligcn har Kungl. M:1j :l medgivit, alt den i reglenWilk · 
l"iir marinen, del II, hil. 22, anm. l, JJesliimda ersiitluing l"iir 
:;juk, som jiimlikl § 322: 1 miissar {t sjukfarlyg, m[t uuder ti 
den l"r:\II och med den 1 ju u i lH18 tills vidare till och med l\ll K 

:1rs slul utgil, om han miiss:H' i ol"ficnsmiiss, med ;) kronor, 
och, om han miissar i underuiTil:ersmiiss, mecl ;) kro11or :.!~J 

ii l" l'' 

juni 14. 1\ungl. Maj:l lwr genom hl'slut dt•n 14 illill'l .~ l 

ralldt• _ju11i medgivit , :1ll i norm~llportinnsstalt•n samt i spis
crclningen [t flott:ms sjukhus ingående artiklar tills 1·id~Jrt' 

under tiden till utgången av år 1918 finge, i kindelse s~tdanl 
:1v IJrisl p:\ ifdgavarandt' · artiklar vis:1de sig oundgiingligei 1 

niidviindigl l"i"n' bibehållande av portionens niiringsviirde, ut
bytas mot andr:1 liimpliga artiklar med tillriil:kliga kvanlill'
tcr, ulan hinder därav att portionskostnaderna därigenom 
komme all översliga det för normalportionen i vederbörlig 
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ordning fastställda penningv~irdet resp, det i vederbörlig ord
ning fastställda medelpriset å sjukporlion, ävensom förklarat, 
att Kungl Maj :t ville taga under omprövning, huruvida ena

handa medgivande erfordrades för tid efter nämnda tidpunkt. 
r sambnncl dänned har KungL Maj :t anbefallt marinförvalt
ningen att taga uneler överv~igancle lämpligheten av att med 
särskilt beaktande av de vid folkköken vunna erfarenhelen1~1 
låta u treda, huruvida och på vad sätt en omHiggning av ut
spisnin gen vid flottan skulle kunna ske i ändamål att vinna 
förbätt ring av kosthållet med begränsning i möjligaste mån 
av kostnad erna hårför ävensom, clårest sådan utredning an
säges böra äga rum, avgiva yttrande ,huruvida utredningen 
borde verkställas genom särskilda sakkunniga. 

Kungl. Maj:t har hemyncligat marinförvaltningen att resti
tutionsvis till vederbörande redare utbetala fiir ångf:1rtygell 
Vineta samt Isbrytaren I och li för vissa vid uneler svens}, 
örlogsfl agg mellan Sverige och Finland företagna resor erlagcb 
fyr- och kåkavgifter, tillhopa 1,422 kr. 96 öre. 

K ung l. Maj :t har god känt, att till Oskarshamns ångfar 
tygs aktiebolag för bärgning av en flygbål vid Diimmans fyr 
utbetalats en ersällning av 1,000 kL 

Kungl. Maj :t har medgivit, att för ordnande av provianl
transporten m, m, till det förband av kustflottan, som ~ir för
lagt till rikels västra kust, må uneler den tid, berörda förband 
är därshicles för lagt, dock Hingst till och med den :n augusti 
1918, förhyras en molorfiskebåt f"ör en kostnad av hiigsl 40 
kron or för dag. 

K ung l. Maj: l har fiirordnat, all reglemente fiir marinen 
del III § 72 mom, l skall i nedan angivna del erhfdla fi.ll

jande förändrade lydelse: 

»Ch efen för kustartilleriet - - , regements- (kår-) 
kassan; dock att ofTicer, som ~ir kommenderad eller förordnad 
att tj ~instgiira i iiverstyrelsen eller sjökrigsskolan , må, därest ej 
111arinförvaltningen finner hinder däremot möta, lyfta sin avlö
nin g, hos marinfiirvallningen. Den, som på grund av tji1nstgiiring 
På annan plats eller på grund av tjänstledighet iir fiirhindrad alt 
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själv lyfta sin avlöning, äger kostnadsfritt få densamma sig 
iillsiind. '' 

Kungl. Maj:t hnr uppclrngit åt chefen för marinstahen 
och inspektören av flottans övningar till sjöss att gemensa mt 
verksiiiila utredning rörande frågan om iiverflyttande av lw
m~ilde inspektörs inspektionsskyldighet och övriga åliggnndc•n 
pft högste befälhavaren över kustflottan och i samband diir 
mecl nnordnancle :tv bemälde befiilhavnres befattning såsom 
l'n stacligvarnnele tjiinst jiimte diirmed i samband st{wnd(• 
~ piirsmål ävensom att till Kungl. Maj:t avgiva det förslag, v:tr
till utredningen m å föranleda. 

K ung l. Maj :t har medgivit, ;ttt under midsommarhel gen 
1918 med stöd av generalorder den 16 maj 1918 bevilj ad 
tjiinstledighet, flottans stammanskap, som ombord åtnjuter 
portion in nntura och på vilket krigsavlöningsreglementet ich 
t ill~impDs, må, utan hinder av nu giillanele bestämmelser i n•g
k mente för marinen del U, uneler tjänstledighet, som varm 
fyra dagar eller diirutöver , åtnjuta ersiittning för innestående 
skeppsportion i enlighet med fiireskriften i reglemente fiir ma 
rincn del H S' ::H6 mom. 4. 

Scdan Kungl. Maj:t genom nådigt brev den 21 augu sti 
1917 , medgivit, att, oberoende av föreskriften i § 4 av nu giil 
lancle spisordning för friska under tjänstgöring i land, el en i 
normalportionsstaten ingående kvantiteten briid (rågbröd och 
vPtehriicl) finge tillsvidare uneler tiden till den l juli 1918 nwd 
hela sill pcnningviircle ingå i normalportionens penningviirdl' , 
har Kungl. Mnj:t, p ~1 frnmstiillning nv marinförvaltningen , mecl 
givit, att den genom fiircniimnda n~\diga brev meclclclade lw
stiimmelsen må gälla forUnrand e från och med den l juli Hll K 

tillsvidare intill utgången av inn evarande år. 

juni 20. I nnlcdning av framstiillning fr fm chefen fi·H. 

sjökrigshögskolan har Kungl. Maj:t föreskrivit, att under,is
ning i iimnet fysik icke skall meddelas i elen allmänna fort 
sättningskursen instundande höst vid nämnda skola. 

Kungl. Mnj:t har dels föreskrivit, att åt de daglönare vid 
l'lotl:ms station i Stockholm, som styrka sig innelwva kolon i
lottc•r, m :"1 IH'viljns tjiinsllrdigh et fiir odlingsarlwlP med hii H' 
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l;:rigshögskolan o c h som i ÖHigt ~i ro dici rtill heriiltigade och 

önska genomgå allm~in fortsättningskurs, äga snarast till veder

börandP. myndigheter diirom insiinda för0s kriYen ansökan. 

G. O. 433 den 16 maj har ra s t s t~illt följande iindringar 

reglemente för marinen , del l och i reglemente för utbildning 

:tv flottans man skap (skolreglemente): 

Reglementet j'ör mnrin en, del I, sid. 59 .~ 77. 

v) Xgiljett. ------ _- _ 

Liten ägiljrlt av guld bäres - - - -· - -

hos inspektören av flottans övningar till sjöss . 

hos inspektören fiir undcrvattensbMvapnel. 

i komnwndantsstah. 

Sk olreglemente sid. 4.8 mom. 107: 6: 

a tt till chefen för underofficers - och sjömanskårcrna, samt 

vid undervattensbåtsskola jiimväl till inspektören för under

vatten sbåtvapnet insiinda betygslistor (form. l ), där a - -

G. O. 436 den 16 maj har fastställt följande }indringar i 

reglem ente för marinen, de l I och llf. 

R J! l . 

§ 71. 

l. Till ---- är särskilt stadgaL 

Angående hikarundersökning av officer, som kommenelP

ras till kurs Yid gymnastiska centralinstitutcl, sam t angående 

insändande av intyg häröver är siirskilt stadgat. 

2. - - - - - - - - - - - - -- - -

§ 77. 

4. Å - - - - - - - - - - kommendanten. 

Krigsman kommenderad såsom elev Yid gymnastiska cen-
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traJinstitutet står i denna sin egenskap under befa··l a'· 
· över. 

kommendanten för Stockbolms garnison. 

5. - - - - - - - - -

--------

R .lt lll. 

§ 40. 

7. Beträffande - - - - - - ordin·uic t1"a" 11sto··· .·-
' , 0 01!]l<r 

Angående läkarundersökning av oJTiccr, som kommend~~ 
~·as .. till kurs Yid gymnastiska centralin stitute t, samt ang~iende 
msandande av intyg häröver är särskilt stadgat. 

8. - - - - - - - - - - -

§ 226. 

Enskild----------- kommendanten 

Krigsman, kommenderad såsom elev vid gymnastiska Ct>n~ 
traJinstitutet står i denna sin egenskap under befäl av över

kommendanten för Stockholms garnison. 

. O. O. 464 den 25 maj. Kungl. Maj:t har jiimlikt före

skniten i ·§ 39 av Kungl. Maj:ts nådiga förordnina om Yacl 

s~m bör -~akttagas vid tillämpningen av vissa till kri~slagsstifl
nmgen horande bestämmelser (mili tär bestraJTningsförordning) 

a_~ den l~ december 1915 i nåder tillagt chef för flygbered skap 

ratt att tilldela tillrättavisning i fråga om den personal, som 
står under hans befäl. 

O. O. 472 den 28 maj. Befälhavare för sjöstyrka samt 

kommendant i kustfästning skola, då omständigheterna det 

medgiva, till marinförvaltningen insända anmälan 0111 dc :n

tilleri- och torpedskjutningar av mera allmänt intresse ,åsom 

instruktionsskjutningar eller viktigare stridsskjutninga 1:, Liven

som om de mineringsövningar, minsvepningar och minsprän rr-
• b 

nmgar eller prov med artilleri-, torped- och minmateriel av me-

ra krävande art, vilka avses att äga rum, på det att represen 

tant för marinförvaltningens artilleri-, torped - eller minavdel 

ningar må kunna beredas tillfälle att dil·,._,,1·d .. - narvara. 
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G. O. 480 den 29 maj. Följande marinintendenter skola 

med utgången av nästkommande september månad frånträda 

uu innehavande befattningar, nämligen: 

vid Karlskrona station marinintendenten av 2. gr. Gynther 

50111 intendent i chefens för underofficers- och sjömanskårerna 

expedition, samt 

vid Stockholms station marinintendenten av l. gr. Ekman 

som intendent vid skeppsgossekåren i Marstrand, och marinin

tendenten av 2. gr. Dalmark som intendent å stationskontoret 

Föl jande marinintendenter skola från och med den l näst

kommande oktober, med undantag av de tider, då de genom 

, utfärdad g. o. erhållit annan kommendering, bestrida följande 

tjänstebefattningar, nämligen: 

vid KorTskrona station marinintendenten av 2. gr. DalmarJ..: 

som intendent i chefens för underofficers- och sjömanskårerna 

expedition , samt 

vid Stocklwlms station marinintendenten av 4 gr. Öster

dahl som intendent vid skeppsgossekåren i Marstrand . 

G. O. 488 den 31 maj. Scdan Kungl. Maj :t genom nådig 

kungörelse den 26 sistlidna april förordnat om viss tillfällig höj

ning av portoavgifterna, att tillämpas ui1der tiden den l juni 

1918-31 december 1919, 

har Kungl. Maj:t, på grund av bestämmelserna i den ge

nom nådiga kun görelsen den 8 oktober 1915 anbefallda för

ändrade lydelsen av § 7 i nådiga förordningen rörande post

behandling vid krig den 21 februari 1908 befallt: 

att under ovan nämnd tid varje militärbrevkort och mili

tärkortbrev skall före avsändande förses med ett 2-öres tjänste

frimärke; 
att dylika 2-öres tjänstefrimärken skola utdelas på ena

handa sätt som genom g. o. n:r 1754/1914 är föreskrivet be

träffande militärbrevkort och militärkortbrev ; samt 

att vid rekvisition av dylika brevkort och kortbrev skall å 

rekvisitionen upptagas ett motsvarande antal 2-öres tjänstefri

märken. 
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G. O. 510 den 5 juni. Arbetsåret vid sjö k rigshögskolan 
ska ll ta ga sin början den l niis tkommande n ovember k 1. 10 
J. 111 . 

F ölja nde officerare sk ola vara Pl ever : 
i a/lmiinrw j' ortsättningskursen : fr å n flottan k aptl'Jwrn:\ 

Sjöberg, B lix , E kstra nd, Öberg, \Ve tter , Biörklund, löjtnantl'rna 
greve Spens och E . D. T oren ; fr ån kusta r tilleri et löjtnanter na 
Gehlin och Cyru s; 

i nllmänrw kursen : fra n fl ottan ka ptenen Uggla, löjtn:111 . 
ll'rna Lindgren, E nell , Ska rin , Strömbäck , Neumiiller, Grd
herg, S. A. Linder , von der Burg, frih . \Vrede, Da rin , ·Martin , 
1\:. G. Laurell , greve vVachtmeister , Schul ze, W einberg, Hum 
mel , ,·on Schoultz, Söderhi e lm, N. A. Brom s, J ohn sson, Erik
son , L indberg, Tholander , E ckerström , Virgin och F ärnslröm : 
skolande löjtnanterna Tholancler oc h Virgin fr ån och med ele n 
1 in stundande oktob er tillhöra flottan s station i Stock holm: 
!'r än kusta rtill eriet löjtna n f~ rna Eggertsen , En glund, ~J öl l n 
oc h Bergman. 

G. O. 629 den 4 juli har fastställt ritning å 30,;; cm. Spriing
granat M/16. 

G. O. 630 den 4 juli h ar fasts tällt ritning å 30,5 c m. Halv
pansargranat M/16 m ed ka pp . 

G. O. 631 den 4 juli har fastställt följand e ändring i Reg
.l em enle }'ör utbildning cw l/ ottans manskaf! (SkolreglcmenLel 
1910, mom. 100. 

100. Stationsbefiilhava res 

(fo rm . l-Il 
Av ovannä mnda uppgifter böra , beträffand e mobiliserings

hem annade fartyg, de i a ) och d ) omnämnda enligt vederbli
rande b efälh avares bes tämmande bifogas endast i dc fa ll , a tt 
skolor, kurser och övningar anordnats och fortgått nmma ll 
samt att uppgifterna kunn a a ntagas fylla det med desamm~t 
avsedda ä nda må let, börande samtliga uppgifter a vgivas så en 
_kelt oc h kortfattat, so m formulä ren medgiva . 
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G. O. 640 den ll juli. Drn grnom g. o . n:r :14211918 ut 
fii rdadr !w stä mnw lsen a t t i tjiinsl ,.n r:1nck underotrircr:nc ~kola 

o 111 [)l'rson li o· lwv;ipnin<>' tillclclas pistol (rn·olver) til lsvJdmr saso · · n ... t"'~ 

icke skall gii ll a i l'r:\ga om unclcrolriecrure av B. graden. 

G. O. 646 den 13 juli h~u· lwl'nlll , :\IL mrd iindring av g(• 
nom g. o. n:r -±G811907 , pu11kt G, utl'iird:Hll' hcsliimmclsr·r. IH'
triifT:1nck den personal , som till svidare skall v:tra komnH'JHIP
racl till tj iinstgiiri11g vid sb•ppsgossek{ncn i :'>'larstrand, fiiljandc 
skall giill a i fd1ga om upplliirdsm:tn fiir karens m:tskinnwlniel: 

(i . - - - - - - - - - - - - -
ruo eller uo av 2. gr ., olwroende av slal . . . . . . . . . . . . . . l. 
Uppbördsman , utom l'iir kårens m~tsl;:inm:tkricl. a kascrnf:tr 

Lyge t, ti llika hanclhavancll' malinriiltningcn och lviitten l , 

UOK av maskinavclP iningen , upphördsman !'ör ld u·pns ma
ski mnatcricl, tillika handlwvanck viirmeledning, helys -
ning och ångkokinriillningen .... . . ........ · · · · · · · · l . 

G. O. 708 den 31 juli. Följande anl:1l korpraler må innr
varande ar uttagas fiir utbildning Lill reservofTicersaspirantl•r 
jämlikt reglemente fiir marinen del J hil. G, niimligen snm 
manlagt vid Karlskrona station 9 och vid Stockholms station 7. 

G. O. 723 den 5 augusti. Den pNsonal , som innevarande 
~1r vi nner sådan anstiillning vid marinen i offin•rs- L'ller uneiN
officers Ljiinslesliillning, aU med densam ma j ii m l i k L reglcnwn le 
för marinen följer skyldighel alt hlancl uniformspnsedlar ~~n 
skaffn jiimväl paraddriikl, m å Lillsviclnre uppskjuta anskafTan 
det av dylik driikt , skol:mdc denna personal tillsYielare vid de 
tillfä llen , dä bärandel av paraddriikt iir l'öreskrivrn i t,iiinsl en 
i st iill el för daglig driikl , l'iir on-in·rare ol'h ved(']'lik~\1' med 
rock , för underofl'ieerarl' och vcch·rlikar ml'd kavaj. 

G. O. 733 den 8 augusti. Kaptenen [,äj'tmnn skall mrcl 
bibehållande av innehavande befallning från och med den 13 
inneva rande månad och uneler elen tid , kommencliirknplcnen 
av 2. gr. frih. Lil}encrunt: ~'" a nnal uppdrn g iir fiirhinclracl ut 
öva chefsskapet över skeppsgossekåren i Marstrand, hestricia 
nä mnda befattning. 
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G. O. 736 den 9 augusti, Såd:m :msiik:1n till viss tjiin st. 
som omförmii les i g. o. n :r 1212/1908, sk:11l in nt•\·a randt· ar 
av ofTiccr vid flottan ingiv~1s till chefen fiir sjiil'iirsvarsdeparlt•
menld snarast miijligl och Sl'llaSl den 15 niislkomm:uHh· st•p
LC'mlwr i s l ii Il el fiir u n der liden oklol)('r- tlecem her, s:unl :Il l 
riill all ingiva sftda11 ansökan m:'\ tillkomm:1 jiimviil suh~illt·rn 
ofTicer med minst sex månaders ljLinslelid. 

G. O. 748 den 14 augusti. KommcndiirbplcnC'n :1v 1. 
gr. \\Tester skall med cll'n H) innevnr:mdc mån:1d avga l'r:1n 
sm genom g. o. n :r :~±2 1 1917 anllefallcl:l kommendering s:J\t>lll 
assistent å m:ninfiirval!ningcns nr lillt•ri:lvclelning. 

KaptenPil vid kuslarlilleril'L Svensson skall från och nwd 
den l() innev:1rande m:mad tillsvidare Ljänstgiira s{Jsom assi slt·nl 
:"1 niimncla avdelning. 

G. O. 756 den 16 augusti. Med iindring :w g. o. n :r 
00/1918 har befallts: 

:1Ll förste marinliiknren llull sknll från och med <kn 19 
inne\·aran<lt• manad ljiinstgöra såsom clistriktsliikare in om 2:a 
distriktet il Stoekholms station; samt 

ntt marinläkaren av 1. gr. Ilultgrcn skall från och med 
samma dag tjiinstgiira såsom kasernliikarc inom SLockholm ~ 

stat ion s kaserner och varv. 

G. O. 780 den 21 augusti. Med iinclring av g. o . n:r 
267/1918 har befallts: 

ntt kommendörkaptenen av 2 . gr. Elliot skall från och 
med den 22 innevarande mflnad tillsvidare slå Lill ulrikc•sd t•
p;trlc•mcnlels rörfogande för siirskilt uppdrag; samt 

att kommendörkaptenen av 2. gr. Urwznerhielm skall frfln 
oeh med clc'n l nästkommande okto])('r Lillsviclare, med und:tn 
lag a\· de tider, han pa grund av utriirdade g. o. erhållit ann:111 
kommcndrring, tjiinstgiira som chef fiir skcppsgossek:ht'll i 
M:1rslrancl. 

G. O. 803 den 28 augusti. Scdnn genom heslut cl0n \J 
innrva rand e män:t d mrdgi vi L s, n t t del l" i i r sj ii k rigshiigskol:1n'> 
kurser föreskrivna arbetsårets längel må uneler Jäsåret 1918-
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.
19 

ulnn hinder av lwstiimm elst•rna i reglenll:'nll' fiir sjökrigs -
19 1 l·t 1·1 "\'l·orhs i enli.,·het med i kommandoviig meddelacll' }l()gs .;:o ( l.._ " '- · i:"' 

:innan' hesliimmclser, .. 
l~< 1 ,f··,llls ·1·tL 1111 den·isnin""en i sj"iikrigshiigskolan under las -har )e " . , ' , t> . c • 

' ret 1918- 1919 skall avs lutas omkring den 19 npnl 19Hl~ 
a .111 c]c d·t ''en f ii r ·t vsluln in".l'll all framdeles niirmarc 1Jc-kollllll • 'n ' · t> 

sUimma s. 

G. O. 809 den 29 augusti. Fi.Jlja n el t· ofTicn:ne s kola nwll 
ul g~'lngl'n av in~lundande sl'pll'mlll'r mänad frfllllrLida fliljandc 

tjänstchefa l l ni ng:u·, n ii m l igen: . 
hos ins 11eklören rw j"/oltons 6uningur t ill s}r"iss som acl.!u

tanl kapll'u cn Palm; ä 1\m/skrono slution: som chef fiir 1~11.1~ 
deparll'mrntl'l majoren vid kusl:~rlilleriel Sylvnn, som chd. {or 
:3. heviiringskomp:mil'L k:lpll·nen Krook~ d Siock!wlms sll/lwn: 
som ~ 1 ctjulanl hos chefen för underofficers- och sjiima~lsk<lrer
na k:~pll'lll'll Sundin, som chef fiir -±. malroskon~pamcl kap
tenen Odclhng, som c-hl'f l'iir 2. l!l'vii.ringskompanll'L kaplem·n 

Prytz . .. 
Ncdanniimn<la oHiccrnre skola från och med den l nasl-

komnwnde okloher tillsvidare, med undanlag :w dc lickr, rh! 
de pa grund av ulfii.rdacl g. o. erhållit annan kommeiHlning. 
bestrida fiilja1Hle tjiinsll'lll'faLLningar, niimligen, 

i mminsluben som ljiinslgiiramlc officer l.:::~plcnen Prytz, 
vid sj6kurteuerket som ljänslgiirancle officer kommeJHiiirl~"_IJ
lenen av 1. gr. Norselius~ vid J{nr/sl.:rona slulion: som dwl lor 

· l L ·1 d .. ·l"l[)t"lll'Jl ·1v ') "T Ekelund som 111HHil'partemt'll c H>lllllll'll 01 ~· ~ , ,-· t> · . : 

chef för 3. Ilevii ringskompanid kapll'nen l<.-kl'l1ohm ~ uul .'i Iock 
holms slnlion: som chef fiir 4. matroskompanid kaptcne11 Palm. 
som e.Jwf f ii r :2. ]l(' v ä ringskom p a n id k:1 p len en Fevn·ll, som 
aclj u L~1n L hos c heft'll fiir u.nderofl'icers- och sjiim<lll~ ldrerna l.:::qJ 
Lenl'n J. A. Cassel (med iindring av g. o. n:r 267 1918) , som 
informalionsolricer i undl'rofficersskolan kaptenl'n ,\hn~ (n.Ji:t
klassen ), ;1 stationen fiir (ivrig Ljiinstgiiring lllldl'r l ar l ran 
och med rlen 1 oklolwr kapll'nerna Ocll'llll'rg och Sundin. 

KommeiHiiirkaplt'IH'll av l. gr. U ngcr skall för siirskill 
uppdrag slå till chefl'nS rör marinsiahen förfogande undt•r ticlen 
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den l o klolwr- :H d<·<·<·m J l(' r 1918. F ii n rik<· n ll' ess/ r ii m s k a Il 

l'nu1 och med den l niislkommande oktober tilif}illigL tjii 11 st 

giira i lll~lrinstnlwn. Liijlnantc•JJ !Jc.relius genom g. o. 
11 

:r 

173Gil\J17 anbefallda tilll'iilliga kommendering i m~lrinf'iinalt 
11iugen skall upphöra med utgång<•n av instundande scptemh<·r 

mannd. l\~1plencn Lindstriim sk~11l med iindring av g. o. n:r 

:2G71H18, undn den lid liijlnanll'n E. D. Toren pa grund :l\' 

komllH'IHlering till sjiikrigshiigskol:m iir fi\rhindrad hestrida 

ilefattningen som adjut:ml hos insp<·kliiren fiir UJHl<•rntt<•Jl'i 

h:IIYapnct , tjiinslgiira i niimnd:1 lwf:Jltning. H<'servkapL<'IH'Il 

Hosencrontz sk:lll fr<"m Ol'h med den 1 niislkommande oktolH'r 

lillfiilligt tjiinslgiira i sjiik:JrtcnTket. Kapl<'n<·rna 1\'orfuinue 

Ol'h Hos skola und<•r ordinari<· innl'il:l\'<lrnas sjiikommeiHl<'l'illg 

lH'strida lwfattningarn:l som informalionsofTi('l' rar<' i lllld<'r()J'I'i 

l'l'f'Sskol~ln , den l'iirr<' i Karlskrona. den S<'na rc i Slol'kilollll. 

Li'•jtnallL<'Il Bel'kman skall nwd hiiH'häl!ande a\' innehaYalid<· 

kr,mnH'IHlering sW till stationslll'l'iilha\·:ll·l'llS i 1\arlskron:t l'iir 

fogande för ledandl'l :l\' skeppsgoss:1nws gymnaslikiiYningai·. 

G. O. 810 den 30 augusti. Sedan Kungl. Maj:l genom hc

.~ lut denna dag funnit gott, 

dels :1lt med sliid :1v ~ 21') \ 'L fiireskriYa, :1lt - l'i ir d<·n 

iliiild<'IS<' fJollan fiirhlir mobiliserad - a\· m:trin<·n i :liliniin 

ljiiilsl lilldl'lach', Y:qwnl'iir:l Yiirnpliktiga ~1v ilrsklassen 1\)17. 

för vilka jämlikt anm. 8 till g. o. n:r 1/1918 utryckningsdag i 

hiill(]l'ist• uv l'\'l'nluelll k\·m·håll:Jnde i krinstj'iinst"iirino f'r:lm-
t> . b b 

dl'les skulll' komm:1 :1ll Lillkiiniwgiv:Js, skall omkring Jwl\:1 

:m t ~ill'l kY:~rhall:ls i krigsljiinslgiiring till och ml'cl d:1g lllHin 

april m:ln:1d , som f'r:undPies i komm:mdoYiig lwsliimmcs, Ol'll 

atL•rslodl'n inkallas till fullgiiralHh· av omkring G m:'in:ldn.o, 

krigstjiinslgiiring pa fl:Jg· under mittPil :t\' instundande :~pril 

mi1nad, _som fr:nndl'l<·s i komm~mdoYiig lillkiinn:lgivl's; sko 

landl' fiircll'lningen :1\' rl<• \·iimplikliga till dc olika ljiinstgiirings

pcrioderna sk<· enligt i komm:mdoYiig utfiirdadl' lwstiimnwlsn. 

dels ock fiir<'skriYa, :l!t \Tderhiirande stationsh<'l'i"ilhavare skol:1. 

i den man dc il'kl' oundgiingligen nl'ordras för ljiinsll'ns 11<' 

b.öriga skötande, he\·ilja dc i krigstjänstgöring kvarh~dlna viirn -
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pli kl ig:1 l j ii ustlwligiH't om lliigsl ;>, m[llla dn s Y:l ra k Liglll'l J'i.lr 

a äng, 
0 

har K ung l. lVIaj: t hcl'a llt, 

alt vcckrbiiranck sl:ltionsl>efiililaY:li'L' skall iiga all \'l'rk 

ställa förd clningt•n a\' dc Yiirnplikliga till de bilda krigslj:~nsl 

görin gsperiodt•rna , likviii med iakl!:1gande :1v all under lm·s l:1 

')e r ioden skola i krigsljiinstgiiring kYarhäll:Js, 
1 

dels så el:~ n a Y i im pi i k Liga , som ii ro sjiikommcnclnack oc l1 

enligt lwstiimnwlserna i g. o. n:r ;17;3 11 '1\)18 ej iiro avsedd:~ 

a lt undn tidl'n niirm~1sl cl'ter den l instundande nov<·mhe r 

om bord avliisas av annan personal, 

dels viirnplikliga, som frivilligt anmiila s ig till Ljiinslgiiring 

un der l'i irsl:1 perioden; dock ickl' l iii större antaL ii n :1ll om 

krin g halva ärsklassen blir hcmfiirlovad . 

G. O. 811 den 30 augusti. Sl'd:1n, ml'd upphiivandt· av 

hrevl'l den ;31 del'<'mhn 1917 angaenck k\':lrlnlll:mde i krigs 

lj iin stgöring av visst manskap \·id rlollan , beslut denna da g 

fatlats 

l ) dels om inkallanclt• l'iir rikels l'iirs\'~lr .i.iimlikt S ~8 VL 

- diircst L'.i iinclradt• l'iirhidlanden <lnil<lL p:l.kalla - :w sfJcl:ln:l 

viirn pi i k tiga , som efter den 1 sepkml>l'J' 1 \Jt8 bli \·a i'lvnl'i.•rda 

l'rån !'lollan s sjömanskar till Yiimplikliga a\' kl:~ss ,\ , och som 

icke enligt utfiirdadc IH'sliimnwlser iiga lillgodoriikna sig minst 

ell års fullgjord viimpliklstjiinstgiiring till rikels försvar .iiilll 

lik t hcrörda § av VL, 

2) dl'is all nvskecl fr:'\.n inneilav:mde ljiinsl Yid sjiim:lllS 

kåren clil'r hemfiirlon1ing frän anhl'l'alld Yiirnpliktsljiiuslgiiring 

till rikels l'iirsYar jiimlikt S :28 VL mf1 efll'r ing:l.ngl'n <l\' Sl'P

lem iJcr mfuwd iurH·varaudl' :h beviljas dl'! fiir dt•n tid mobili 

seringen varar ansliilld:1 slammanskap och de sjiimanskarcn 

l'örul tillhöriga Yiirnpliktiga. som iliistl'n 191(-) \'Oro lwriilligadt• 

till avsked från kåren, 

:3) c!t>ls all a\'sked !'rim innehav:1nd<' ljiinst \'id S.Joma ns

kåren clln hcml'iirloYning friiii anlH'I':dld \' iil'llpliklsljiimlgii 

ri ng till rikds fiirsvar j~imlikl S :28 VL ma lwYiljas manskap 

av samma kategorier, som hösll'n 1917 Yar heriilligat till av-
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skt·d f'r :1tt sjiimanskan•tt , st•(laJt el! :"tr f'iirf'lulil ef'h·r :t t l.~lii ll . 
tJingslidens slut ; iiven som all dd Jll :tnsk:tp , som med anlt•d 

ning av ovanslat•ttde lwsl iimm elser IH·vilj:ls :tYsked f' ran \ji·, 

tnan s kt11·en , ii ger :t!L jiimlikL hes Uimnwl sc rna i llren· l dt·
11 

1:.! 

maj 1917 Lillgodoriikna sig den förliin gda :msliil!nings li dt·
11 

\:t 

som fullgjord viirnpliklsljiinslgiiring till rikt'Ls l'iirsv:t r l'tilig l 
~ 28 VL, 

har 1\uugl. Maj :L, med upphiivancle av g. o . n :r 50 l\lll'l. 
ill'f'al!l, 

aLL dt• i l'iirs la punklen niimndn viirnpliklig:t skol :t ittk:ti 

ln .~ till krigslj iin s lgiirin g onwdelh:trl efter aYgi tng't'll f'ratJ ~l:tn 1 • 

:tnsliillning vid notlans sjiimansk ftr ; s kol :llld t• de \'iirn pliklig.l 

ltiirvid kv:trhallas i tjiinstgiiring och mt•ddl'l :tnd e hiiro tn liitn 

ll:IS till vederhiirande rullf'iiringshef'iil, s<i m iigcr :lit l'[' ter ut 

f'iird:tndd :11· in skrin1ingshiickl'l' oc h \'iirnplikhsedl:tr, <11 ·n 

siinda dt•ssa till vedl'l'hiirande heviirin gsl>lf'iilh:t~· :lrl' . 

G. O. 860 den 11 september. Kungl. maj :L har, med 

ändring av vad därom anbefallts i g. o . n :r 1/18, i nåder 

raslstäliL nedanstående inryckningselagar för //r 1918 inskriuna 

och med dem tjänstgöringsskyldiga värnpliktiga, till delade 

marin en i kustarlilleriLjånsL, som skol a full göra sin förslft 

tjänstgöring (tjänstgöring i en följd ). 

a) ,)'Ludenler och likställda samt ~jökaplener och styr
män : den 28juni 1918. 

b) Övriga : här n edan an givn a d agar, med iakll agande 

a v att envar inkallas å dag, som finnes a ngiven fö r del mll 

föringsområd e, h a n vid in skri vningen tillhörde. 

~--~ - 12/- 3 1---;r--- ~--G 
~--~ s v a p e n f ö r a 

I nskriv- c g. --- ----
Icke Anmärk· lling:;- (J~ avsedda avsedd a 

vapenföra. uiugar. om råde. o för för 
5 mi nav del- maskina v- övriga. 
"' ~<> ningen delningen . ""' l " 
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2 JO n ov. IU J 8 

3 » , :> . 

~ 3 _!_l _ __:_4 _ ___!_1 __ 5 
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Inskriv
nings-
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ape nf ör a 

~ --- --------
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övr iga. 
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Genom nådigl beslut den 
§ 28 värnpliktslagen tun-

G. O. 860 den 12 september. 
10 dennes har Kungl. maj:t jämlikt 
nit gott förordna, 

att till kustartilleritjänst inskrivna värnpliktiga, vilka för 
närvarande fullgöra dem åliggande första tjänstgöring (tjänst
göring i en följd) vid Älvsborgs kustartillerikår, med undan
tag för studenter och med dem likställda, skola kvarbliva i 
tjäns t och utrycka, de, för vilka utryckningsdagen bestämts 
lill den 30 september 1918, den 22 december 1918, samt de, 
för vi lka utryckningsdagen bestämts till den 22 december l 918, 
den l februari 1919, 

samt att vederbörande kårchef skall beträffande de värn-
pliktiga, som, enligt vad sålunda förordnats, skola ntrycka 
den 22 december l 918, äga att, därest i § 17 mo m. l värn
pligtslagen avgivna eller andra giltiga skäl föreligga, jämväl 
innan nu anbefalld krigstjänstgöring blivit fullgjord, efter den 
10 november 1918 verkställa hemförlovning, dock alt de så
lunda hemförlovades anlal ej må överstiga hälften av det an
tal, som skall utrycka den 22 december 1918. 



40 

I samband hänned har Kungl. Maj:t i nåder medgiYil, 
all enligt oYan tjänstskyldig värnpliktig må av kårchefen un
der sagda lid permilleras hogst det antal dagar, som motsva
rar en femtondel ay den sålunda fårlängda tjänstgörings
tiden. 

G. O. 877 den 16 september har fastställt ))Cndervis
nlng for manskapr-t vid flottan, 11' b. Pannor orh mas/d
ner.)) 

G. O. 914 den 25 september har befallt: 

l. all för utbildning till nedan angivna yrkesgrenar skola 
genom vecler!Jörande chefs för skeppsgossekår försorg utlagas 
de skeppsgossar, Yilka under innevarande höst tillhöra eller 
flyttas till 3. årets kurs och 3. klassen och vilka beräknas att 
höslen 19HJ uppfylla för karlskriYning stadgade fordringar : 

2. att sedan aY oYannämnda skeppsgossar enligt wder
börande stalionsbefälhavares heprövande ett mindre antal ut
tagits för utbildding till ekonomimän, de återslående skola 
utbildas såluncla: 

a,. Karlskrona station tillhörande skeppsgossar omkring 
50 procent till artillerimatroser, 25 procent till signalmalroser, 
15 procent till torpedmatroser och 10 procent till minma
troser; 

av Slockholms station tillhörande skeppsgossar omkring 
halYa antalet till Yardera av yrkesgrenarna artilleri- och tor
pedmatros; 

3. all till yrkesgrenen minmatros skola företrädesYis ut
tagas sådana till Karlskrona station hörande skeppsgossar, 
vilka önska vid karlskrivningen överflyttas till Stockholms 
station; samt 

4. att för skeppsgossarnas förberedande yrkesutbildning 
erforderlig materiel skall genom Yederbörande varvschefs för
sorg efter rekvisition ställas till respekliYe chefs fär skepps
gossekår förfogande. 
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hålll'n aYiiining uneler hiigst -l dagar imwvarancle ar mc~l. '2 
dagar pa sommaren oeh '2 clag~1r pt\ h~islen, dels ock m~dgtvJI. 
. Lt ti ll ck daglönare Yicl samma slal10n , som under miWYa-
" l "" rande år recl~111 erhallil dylik Ljiin slledigh el, må ullwlabs 1 ar-
del indragen <lYliining för högst 2 dagar. 

juni 28. Kungl. ~bj:t h~1r medgiYil, all mariniiikaren nY 

1 :a gr. i marinen S. S. Berggren ma under Liden från och .111ed 
den 1 juli till och ml'd d1'Il 15 augusti inncnrande ar slå till 
marinfönnitningens och armefönaltningens fiirfogancle för 
verkshilbn ck ~w unckrsiikningar ~1 marinens och ;Jrmens fly
gm·personals jiinwiktsorgan. 

För lwstridande aY iikacl hyreskostnad för marininten
dentsskolans i Stockholm lokal er ha r Kungl. ~la j: t n m·is:tl l 00 
kr. för år 1918 och JOO kr. fiir år 1919. 

K ung l. ~r aj: l har mcclgivi l, alt a Y tal må triiffas nwd 'ii r · 
meledningsaktieholaget Galor om uppgörande aY fiirslag till 
vissa te kniskt-b~·ggnaclshyg it•n iska anordningar i lwggPader 
Yid flottans station å Skcppsholmen, samt fiir niimncla iindnmål 
anvisat ell h<'lopp av högst 5,500 kr. 

Kungl. ~faj:t h<H medgi,-il, alt för tr~·clming och hindning 
m . m. ~w >> Exereisreglenwnt<' för flottan (E R) V, minsvepning 
M SER 1918 >> i 800 exemplar må mwända~ Pit l>elopp av 
högst 2.000 krnnor. 

Juli 5. Pa fr<Jmställning aY chefen fc·ll. marinstnl>Cn har 
Kungl. l\[ aj: l förordnat, alt, intill dess nu pågående p;uli.:lla 
mobilisering aY marinen upphör eller allmän mobilisering eller 
mobi lisering aY marinen i dess helh el kan vard:1 anbefalld, 
bestämmelserna i förordningen elen 28 juni 1918 med särskilda 
föreskrifler angå<'nclc avlöningsförmåner m. m. vid marinen 
på krigsfot från och med dPn l juli till svidare skoln äga t;n. 
lämpning dels å sådan under förordningen hänföriit; stamper
son a l öYer stat eller personal i reserYen, som i innehav.mcle 
beställ n i ng inkallats eller in kallas till tjänstgöring vid mobili
serad del av marinen , dels å sådan Yärnpliktig personal, scm 
inkallats eller in kallas t i Il tjänstgiiring jämlikt § 28 värn p ii kts
lagen eller efter slutad fredstjänstgöring J;;sarhålles i tjänst-

K. B1· . 1918. 5 
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göring, dels od.: a frivilliga, som antingen anstiillas ~~1som >l lt·
niga i rescrH'll eller ock i elensamma konstitu eras till . 1ililiir 
tjiinstegrad eller eivilmilitiir befattning; dock att l'rnn !'•irord
ningens li lliimpn i ng tills viclare s kola und a n t~1gas vii rn pi i kl i g" 
<leh l'rivilliga , som !'öre den l augusti 1\Jli'> konstituera[,.. ti ll 
militiir tjänstegrad eller eivilmilitiir hel'allning. 

Kungl. M:1j:t har megiYit, all kommcllCbnlen i Hemsii l'ii-;t
ning iivensom , enligt kommendantens hestiimm:1ncle, honom 
unclerlyclandr personnl tills vidare undn aren 1918 och 1\ll\) 
ma, därest kronan tillhörigt l'ortskaffningsmedel ej star til l 
förfogande eller sadant eljest iir f'iir kronan förmånligarv, pa 
kronans lwkostnad för erforderliga tjänsteresor inom fii s tnin 
gen använda kronan icke tillhörigt fortskafTningsmedeL 

Kungl. Maj :t har medgivit, ntt fiir förhyn1nde av expedi
tionslokaln at kommendanten i Hemsö fiistning nnder <'Il tid 
av et1 år må användas högst 600 kr. 

Juli 12. Kungl. Maj:l har medgivit, alt !'ör ar 1918, sa 
länge flottan är mobiliserad, m~t, l'ör år riiknat, av anslaget till 
sjukvård för marinen till bestridande av kostnaderna för tan d
\·årcl för manskap vid rustade sjöstyrkor högst utbetalas, vi d 
kustflottan 1,000 kronor, vid Göleborgsaw!elningen 500 kronor 
och vid Oresundsavdelningen ;=wo kronor. 

Kungl. Maj :t har uppdragit at 1narinfiirvaltningen att ga 
i författning om tryckning och bindning av beskrivningar iivcr 
angtorpeder ä \·en som tillerkänt torpecli ngenjören J. A.. F . . l r
senius för utarbetande av ifrågavarande beskrivningar viss Pr
sättning. 

1\:ungl. J\Iaj :l har medgivit, all besättningen å en till ko m
mendantens i I-lemsö fäs l n in g förfogande ställd motorbål m a 
under viss tid åtnjuta portionsersättning med tre kronor :)0 
iire för man och dag. 

Kungl. Maj:l har bemyndigat lotsstyrelsen atl för tilll'iillig 
rörstärkning innevarande år av arbetskrafterna å lotsstyrelsens 
kanslibyrå disponera ett belopp av högst 2,000 kr. 

1\ungl. Maj:t h:u· medgivit, att för gäldande av en m av 
st:.1 tionsbefii l havaren vid flottans station i Stockhol m L i l l ma-
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rinförvalmtngen ingiven räkning för behandling av stationen 
tillhörade personal vid garnisonssjukhusets poliklinik för ögon
sjukdomar må av anslaget till sjukvård för marinen användas 
ett belopp av 358 kr. Vidare har Kungl. Maj:t medgivit, att 
av nämnda anslag må bestridas övriga innevarande år upp 
kommande kostnader för dylik ögonbehandling. 

Juli 19. Kungl. Maj:t har bemyndigat marinförvaltningen 
att för tiden från den l oktober 1918 till den ·1 oktober 1919 
förhyra tomterna n:ris 41 och 42 inom Värtahamnens om
råde, avsedda till kolupplagsplatser, för hyressumma av till
hopa högst 25,340 kronor. 

Kungl. Maj :t har medgivit, att lärokurserna vid Göteborgs 
navigationsskola höstterminen 1918 må taga sin början i en 
av sjökaptens-, styrmans- och 2 :a maskinistklasserna den 15 
oktober och i en av 1 :a masknistklasserna den 15 november. 
Vidare har Kungl. Maj :t medgivit, att marinförvaltningen, i 
händelse av behov, må utfärda särskilda bestämmelser angå
ende avläggande av examina i nämnda klasser. 

K ung l. Maj :t har medgivit, att till maskinisten av 2 :a gra
den K. E. Thorsen må såsom ersättning för överlåtelse till ma
rinförvaltningen av tillverkningsrätten till en av honom kon
struerad karbidlampa för marinens behov utbetalas ett belopp 
av 1,000 kronor. 

Juli 26. K ung l. Maj :t har medgivit, att för inköp av dyna
moelektriska tändapparater för marinen må användas ett be
lopp av högst 54,950 kr. 

K ung l. Maj: t har uppdragit åt marinförvaltningen att på 
för kronan fördelaktigaste villkor försälja de vid Dalarö upp
förda provisoriska flygskjulen . 

Kungl. Maj :t har uppdragit åt marinförvaltningen att gå 
i för fattning om tryckning och bindning av en ny lärobok i 
artilleri för sjökrigsskolan, del I, krutlära, i en upplaga av 
1,000 exemplar. I samband därmed har Kungl. Maj :t tilldelat 
kaptenen vid kustartilleriet T. C. N. W ah! man samt kapte
nerna vid flottan K. G. Bjurner och A. Örnberg, vilka utarbetat 
ifrågavarande lärobok, särskilt arvode härför. 

R.. Br. 1918. 6 
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På framställning av lotsstyrelsen har Kungl. Maj :t före. 
skrivit, att hemvägsersättning skall tills vidare utgå vid distans. 
lotsning med belopp enligt bestämmelserna i § 2 av kungörel
sen den 27 nov. 1896 ang. lotsavgifternas beräkning, ökat med 
100 %·, och vid lotsning i lotsled eller annan farl ed , som i lots 
ledsförteckningen beträffande Göteborgs , Mars t rands, U ddeval-
1a, Lysekils, Smögens, Dyngö, Väderöarnas, Havstenssunds , 
N ordkosters och Strömstads lotsplatser finnas upptagna under 
rubrik >> För ångfartyg eller bogserade fartyg >>, med i lotsför. 
teckningen upptaget belopp, ökat m ed 50 %. 

Sedan läraren i a rtill eri vid sjökrigshögskolan , kaptenen 
vid kustartilleriet T . C. N. \Vahlman och läraren i torpedlära 
vid samma högskola, torpedinaen]'ören E . J. S]'öcrren hos Kunal 

~ . . b b · 

Maj :t anhållit, att de, som varit undervisningsskyldiga i de 
tekniska fortsättningskurser, artilleri- resp . torpedkurs , som 
jämlikt högskolans stadgar skolat anordnas läsåret 1917--1918 
men vilka kurser inställts , måtte erhålla visst arvode, har Kungl: 
Maj :t mdegivit, att, under villkor att Wahlman och Sjögren för
klara sig villiga att kvarstå åtminstone under läsåret 1919-
1920, då enligt ordinarie plan en specialkurser vid högskolan 
skola anordnas , till en var av dem må för läsåret 1917--1918 
utbetalas halft lärararvode enligt sjökrigshögskolans stat. 

Sedan lotsstyrelsen avgivit dels förslag till utbyte av ett 
kronan tillhörigt område vid Karlsborgs lastageplats upplåtit till 
lotsarna vid Kalix lotsplats , mot ett för lotsuppassningen mera 
lämpligt tomtområde å den s. k. Erikören, tillhörande Våna
fjärdens by i Neder Kalix socken, dels ock förslag till kontrakt 
med Baltiska trävaruaktiebolaget angående försäljning till detta 
bolag a v lotsverkets ovannämnda område, h ar K ung l. Maj :t 
bemyndigat lotsstyrelsen att för verkställande av ifråcravarande h 

utbyte av lotstomt för Kalix lotsplats med vederbörande av-
sluta kontrakt i huvudsaklig överensstämmelse med de så
lunda uppgjorda förslagen och att i sinom tid utnirda erfor
derliga köpebrev för Baltiska trävaruaktiebolaget samt vidtaga 
laga åtgärder för framtida tryggande av kronans rätt enligt det 
kontrakt, som är avsett att ingås med Vånafjärdens byamän. 

:n. 

juli 30. Kungl. Maj :t har medgivit, att från och med den 

1 aug. 1918 till personal av marinen, som av vederbörande 
befiilhavare beordras desarmera vid rikets kuster upphittade 
utl ändska minor, m å, därest oskadliggörande av mina sker 
annorledes än genom beskjutning, utbeta.las belöning av sam
nutn lagt högst 60 kr. för varje sålunda desannerad mina, vil
J.;en belöning skall fördelas m ellan personalen , som utf!)rt 
själva desarmeringsarbetet, enligt vederbörande befälhavares 
bestämmande. 

Augusti 2. K. M :t har medgivit, att marinförvaltningen 
må för anordnande av förvaringslokaler för potatis och andra 
rotfrukter för marinens b ehov samt för anskaffande genom folk 
hu shå llningskommissionens försorg av för ändamålet erforder
ligt antal trälådor använda ett belopp av 91 ,050 kr. 

K. M:t har m edgivit, att för krigsberedskap och övningar 
1 id kustartilleriet under år 1918 i enlighet med i kommandoväg 
fastställd plan därför, i den mån desamma skola bekostas av 
reservationsanslaget till kustartilleriets krigsberedskap och öv
ningar, må disponeras , utöver de jämlikt nådigt brev den 2 
ap ril 1918 anvisade medel, ett belopp av 230,000 kr. 

Kungl. Maj:t har medgivit, att de sakkunniga för verk
stäl lande av utredning beträffande m åna dslönamas vid mari
nen anställande, avlöning och pensionering må för verkstäl
Jande av u träkning av pensions- och r etroaktivavgifter m. m . 
an lita förste aktuarien i pensionsstyrelsen J. Östlind. 

Augusti 9. Kungl. Maj:t har medgivit, att för inköp, in
frysning och lagring av intill 150 ton kött för flottans station 
i Karlskrona må användas ett belopp av högst 900,000 kr. , 
ävensom föreskrivit , att ifrågavarande upphandling till und
Yi kande av prisstegring och rubbning å markna den i största 
l1löj liga utsträckning bör ske efter hand. 

Kungl. Maj:t har föreskrivit: 
ott de i reglemente för marinen del I § 57 Inom. 2 omför

mälda daglönare, som ej äro varvsarbetare, skola m ed n edan 
angivna undantag från och med den 1 september 19,18 tills
Vidare tillgodonjuta viss minimilön; 
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att vederbörande stationsbefälhavare skola till marinföl'
valtningen avgiva förslag till minimilön för särskilda gl'uppel' 
av omförmälda personal för tiden den l oktober 1918-den 
31 december 1919 före den 15 september 1918 samt för tiden 
från och med år 1920 årligen före den 15 oktober nästföregå
ende år; skolande vid sådant förslags avgivande minimilöner 
som tillämpas inom den enskilda industrien på respektive plat~ 
ser och inom motsvarande arbetsområden, följas i den mån så 
lämpligen kan ske; 

att marinförvaltningen skall med ledning av sålunda från 
stationsbefälhavarna inkomna förslag meddela bestämmelser 
om minimilöner; 

att undantag från sålunda meddelade bestämmelser om 
!ninimilöner må av vederbörande stationsbefälhavare eller chef 
för underofficers- och sjömanskårerna, stationsintendent och 
förste läkare kunna beslutas beträffande dels pensionerade un
derofficerare, som vinna anställning som daglönare, dels dag
lönare, vilkas arbetsförmåga på grund av sjukdom eller van
förhet är nedsatt, dels ock daglönare, vilkas arbetstid för vecka 
understiger den för övriga arbetare fastställda; 

att utan hinder av nu nämnda bestämmelser uppsägning 
från tjänsten av arbetare må kunna ske, förutom i fall, varom 
i reglemente för marinen förmäles, jämväl då arbetare icke 
anses göra sig förtjänst av minimilön; samt 

att framställning till vederbörande stationsbefälhavare eller 
chef för underofficers- och sjömanskårerna, stationsintendent 
och förste läkare om önskemål från arbetarna beträffande av
löningsförmåner eller arbetsvillkor i övrigt skall ske genom 
delegerade, vilka årligen väljas av . daglönarna enligt följande 
grunder. 

a) för samtliga daglönare, antagna av en och samma sta
tionsmyndighet, utses en huvuddelegerad ; 

b) för varje yrkesgrupp av arbetare utom den, vilken den 
huvuddelegerade tillhör, utses en biträdande delegerad, varvid 
skall iakttagas, att manliga och kvinnliga arbetare anses tillhöra 
särskilda yrkesgrupper; 
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c) biträdande delegerad deltager endast vid behandlingen 
:1v frågor, som röra den yrkesgrupp, för vilken han eller hon 
blivit utsedd; 

d) val av delegerad förrättas inom nämnda avdelningar 
nch grupper av arbetare genom omröstning med slutna sedlar 
:1v samtliga de arbetare, som önska i valet deltaga, och sker 
medelst enkel röstövervikt; 

c) till delegerad må endast utses sådan arbetare, som själ v 

iiger deltaga i valet i fråga; 

skolande på nu nämnt siitt utsedda delegerade j~imväl be
redas tillfälle att, då fråga om mera väsentlig ändring beträf
J'ande avlöningsförmåner eller arbetsvillkor i övrigt väckes av 
sl~1tionsmyndighet, uttala sig rörande sådan ändring. 

Därjämte har Kungl. Maj:t uppdragit åt marinförvaltnin
gen att till Kungl. Maj :t inkomma med förslag till sådana av
liiningsbestämmelser för arbetare, vilka avlönas efter stycke
l'erkstaxa, alt de, utan att minimitimlön garanteras dem, lik· 
viil må i likhet med dag- och timlönare tillförsäkras under alla 
J'ii rhållandcn viss daglig arbetsinkomst vid normal prestations
J'i)rmåga och arbetstid. 

Kungl. Maj:t har m edgivit, att såsom befälhavare å vat
IPnbåten Boren tjänstgörande underofficer eller underofficers
ko rpral må, allt efter innehavande grad, under fartygets expe
dition och förläggning till västkusten, i avlöningshänseende 
likstiillas med i regelmente för marinen del II bil. 19 anm. 4 
omförmälda underofficerare eller underofficerskorpraler, som 
kommenderats såsom befiilhavare, tillika uppbördsman, å vissa 
angivna båtar. 

K ung!. Maj :t har medgivit, att de vid tvätten i sjömans
kfne ns tvättinrättning i Karlskrona anställda k vi n n liga bi trä 
den må, på enahanda villkor, som för flottans daglönare fin
ll~l s föreskrivna i reglemente för marinen del I, efter förslag av 
kasernbefälhavaren åtnjuta semester årligen under sex arbets
dagar. 

Kungl. Maj :t har medgivit, att för tryckning av beskriv
ning över flygmotorer må utöver förut anvisat belopp använ-
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das ytterligare ett belopp av 129 kronor, att utgå av fonden 
ersättnings- och försäljningsmedeL 

Kungl. Maj :t har medgivit, att det för sjökrigshögskolans 

kurser föreskrivna arbetsårets längd må under läsåret 1918-

1919, utan hinder av bestämmelserna i reglemente för sjöluigs

högskolan, avkorlas i enlighet med i kommandov~ig meddelade 

närmare bestämmelser. Vidare har Kungl. Maj:t medgivit, att 

på grund härav b etingad inskränkning i kursernas omfattnincr 
b 

må a v chefen för sjökrigshögskolan vidtagas. 

Kungl. Maj:t har därjiimte medgivit, att till läntrna i ma

tematik och fysik i de tekniska fortsättningskurserna vid hög

skolan, vilka kurser under Hisåret 1917- 1918 varit inställda , 

må för nämnda hisår utbetalas för dem i staten för högskolan 
upptagna arvoden. 

Kungl. Maj:t har förordnat , att oberoende av i reglemente 

f'iir marinen meddelade förekrifter ersättning för innestående 

skeppsportion skall för innevarande års tredje kvartal för 

all personal utgå med samma belopp som det vid flottans 

station i Karlskrona för samma tid gällande medelpriset 

å portion und(:'r sjöexpeditioner. Vidare har Kungl. Maj:t 

l"i.irordnat, att under sagda tid värdet å proviantartiklar, 

som från fartygs förråd utlämnas till mäss, vars med

lemmar begagnat sig av rätten att hava skeppsportion innestå

!'nde, skall, likalecles för all personal, beräknas efter vederbö

rande medelpris i Karlskrona. 
Kungl. Maj :t har medgivit, att flottans stammanska p, som 

ombord åtnjuter portion in natura och på vilket krigsavlönings

reglementet icke tillämpas, må under instundande höst bevilj ad 

tj~instledighet, som varar fyra dagar och därutöver, utan hinder 

av nu gällande bestämmelser i reglemente för marinen åtnjuta 

Prsättning för inn estående skeppsportion en lighet med i sam

ma reglemente meddelade föreskrifter. 

Augusti 14. Kungl. Maj:t har föreskrivit, att domkapillet 

i Göteborg ska ll äga förordna vice pastor alt från och med den 

l maj 1918 tillsvidare intill samma dag 1919 uppehålla pastora l

och själavården inom Nya varvets församling mot tillgodo· 

njutande av den från församlingen utgående lön. Vidare har 

Kungl. Maj:t förordnat, att Nya varvets församling må ti lls· 
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ridare för samma tid i mån av behov avgiftsfritt disponera saml

li ga de för kyrkliga behov och skolväsendet ävensom för fat 

tigvården hittills begagnade, staten tillhöriga lokaler, som fort

f;trande skola av kronan underhållas, samt tillgodonjuta ränbm 

a,· den för församlingen förvaltade skolkassan. Slutligen h:u 

Kungl. Maj:t medgivit , att till den till vice pastor i församlinge:1 

rörordnade prästman må såsom gottgörelse fiir mistad bostads

i'i)rmån för ticlen från och med clt'n l maj 1918 till och m ed 

den :10 april 1919 utbetalas en s~irskild ersättning av 500 kr. 

Kungl. Maj:t har medgivit, att för utförand e av elektrisk 

belysningsanläggning inom Fårösunds fästning må användas 

t'tt belopp av högst 4,000 kr . Därjämte har Kungl. 1\Llj:t före

,krivit, att avgifterna för ström till befäls- och underbefälsbo

sliiderna skola utgöra 4 kr. per år och 16-normalljuslampa. 
Kungl. Maj:t har förordnat, att Barsebäcks hamnfyr skall 

till svidare under augusti, september och oktober månad inne

' :1 ran de år hållas tänd, ävensom an befallt lotsstyrelsen att h~ir · 

l'ill utfärda erforderliga kungörelser. 
Kungl. Maj:t har medgivit, att till verkmästaren i bekHid 

IJ adsnrl.-staden vid flottans station i Stockholm C. A. Carlsson 

ma under tiden från och med den 1 augusti 1918 till och med 

d!'n :11 december samma år utbetalas ett personligt lönetillägg 

a GO kronor i månaden att utgå av beklädnadsförrådels i Stock

ilolm medel. 
Kungl. Maj :t har föreskrivit, att uppbördsmannen vid del 

llH'd anledning av mobiliseringen upprättade proviantförrådet 

\"id flottans station i Stockholm må för år 1917 av den genom 

:1\·skrivningsreglemenlC't den 11 augusti 1812 och nåd , brevet 

den 2 oktober 1857 stadgade lösen ay kronan för överskolt 

a uppbörden åtnjuta 25 o/c, dock icke högre belopp än 1,200 

k ron or. 

Augusti 23. På framställning av lolsstyrelst'Jl liar 1\ungl. 

\!:1_j:t förordnat , att fyren å västra vågbrytaren i Glemmens 

liskclwmn tills vidare skall hållas tiind , ävensom anbefallt lols

'-tyn, lsen :ttl härom utnirda erforderliga kungörelser . 

Kungl. Maj:t ha.r med npphiivand e av nåd. brevet den 31 

.iuli 1917 angående utbetalande av rekapitulationspremier inom 
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flottans sjömanskår och kustartilleriet samt med upphävande 
från och med den 1 januari 1919 av nåd. brevet den 18 okto
ber 1917 ang. föreskrifter beträffande utbetalande av anställ
nings- och avskedspremier samt extra rekryteringsbidrag m. m. 
vid flottan och kustartilleriet förordnat, att följande bestäl11-
melser ifråga om utbetalande a v anställnings-, rekapitulations
och avskedspremier vid flottan och kustutilleriet skola tills
vidare gälla. 

l. Anställningspremier. 

A. Allmänna bestämmeTser. 

Anställningspremie skall en ligt efterföljande grunder utgå 
till den, som efter ingången av år 1919 tager fast anstä llning 
Yid flottans sjömanskår eller såsom manskap vid kustarti lleriet, 
dock att sådan premie ej utgår till den, som tager anställning 
såsom hornblåsare. 

Dylik premie utgår oberoende av den lega, som kan till
komma den anställde från de å resp . avlöningsanslag anvisade 
rekryteringsmedel. 

Därest två e ller flera samma dag skulle vinna anställning, 
skall vid utbetalande av premie t•nligt punkterna D.- D. hiir 
tH·dan beräknas det högsta antal vakanser, som förefanns den 
dag antagningen skedde. 

Anstä llningspremie utbetalas å tid eller tider , som vede r
Iltirande chef för underofficers- och sjömanskårerna eller rege
ments-, kår- eller dclachcmenlschef bestämmer, med iakttaga nde 
av alt minst halva premien ska ll utbetalas före fiirsta anställ
ningsårets utgång och den övriga delen före eld andra anställ 
ningsårets slut. 

Dc av anställningspremierna fiiranlt>dcla kostnaderna skola 
hestridas av dc under rubriken »l{ekryteringsmcdc l >> för ifråga
varande ändamål å respektive• avlöningsanslag upptagna an
slagsposter-

Beträffande storleken av de belopp, med vilka ansl~il l nings

premie i olika falt utgår, skola efterföljande bestämmelser gä lla. 
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B. Anställningspremie till nynntngen l'C'kryl . 

Till den, som vid flottan el ler kuslartilleril'l vinner fast an
~t iillning utan att förut hava varit fast anställd vid marinen 
eller hava fullgjort under punkt D. här nedan omn~imnd värn
pliktstjänstgöring, utgår anställningspremie enligt följande 
.q· under. ,., 

Om vakanserna inom sjömanskår vid flottans station eller 
inom regemente (kår, detachement) av kustartilleriet, där an · 
~tiillning sker, utgöra 

[r. o. m. 5 °/0 till lO 0 / 0 , med ett belopp lika med halva legan. 
10 °/0 , 15 °j0 , hela 
15 °/0 , 20 °/0 , , ,, dubbla 
20% , o. därutöver, tredubbla ,, 

C. Anställningspremie till f. d. fnst nnställt mcmsl>rlfi. 

Till den, som efter avgång från fnsl anstäl lnin g vid flottan 
t'lll'r kustartilleriet vinner förny:1cl fast anställning vid något
dna av dessa vapen , utgår anställningspremie enligt följanek 
grunder. 

Om vakanserna inom sjömanskår vid flottans station eller 
inom regemente (kår, detachement) av kustartilleriet, diir an
stiillning sker, utgöra 

mindre 5 °/0 med ett belopp lika med hela legan. 
fr. o. m. 5 OJa till 10 Ofo, , tredubbla 

" 
10 °/0 , 15 °/o, , ,, , , femdubbla 
15 °/0 , 20 OJa, , niodubbla ,, 

:w 'lo och därutöver, med ett belopp lika med fcmtonduhhla 
il' gan. l ' 

i 

Till den, åt vilken jiimlikt punkt III anställningspremie en 
d:lsl om eld belopp, med vilket denna bör utgå, iir större iin 
:t\·skedsprcmien. Anstä llningspremien utgår i delta fall med 
det avskedspremien överskjulande beloppet. 

Anställningspremie en ligt demw punkt utgf11· om elen för 
nyade anstäl lningen omfattar längre tid ~in två år, endast mecl 
clrt belopp, som motsvarar två års anställning. 
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D. linställningspremie till elen, som efter viss viimplikts
tjänstgöring tager fast (lllställning. 

Till den, som under det han tjänstgör såsom värnpliktig 
vid flottan eller kustartilleriet eller som efter att såsom dylik 
värnpliktig under samma eller föregående år hava avslutat fö
reskriven fredstjänstgöring vinner fast anställning vid flottans 
sjömanskår eller såsom manskap vid kustartilleriet, utgår an
ställningspremie efter samma grunder, som angivits under 
punkt C. här ovan . 

II. Rekapitulationspremier. 

U nclcrofficerskorpra ler över stat,korpra l och 1 :~1 klass sjö
män, för vilka tjänsteticlen utlöper under år 1918 eller senan' 
och som erhålla förlängd anställning vid flottans sjömanskår 
eller vid kustartilleriet må, utöver dem tillkommande lega, till 
delas rekapitulationspremier att utgå med nedanstående belopp: 

vid ett års förlängd nnställning 250 kr. , 
vid två eller flera års förlängd anställning 500 kr. 
Vid kortare tids anställning än ett år utgår ej rekapitula

tionspremie. 
Avser rekapitulationen längre tid än ett år, men korta re 

tid än två år, utgår premien för varje full kalendermånad av 
anställningstiden med 1

/ 24 av den för en rekapitulantionsticl av 
två eller flera år bestämda premien. 

Tager anställningen sin början å annan dag än den fö rsta 
i en kalendermånad , utbetalas premie jiimväl för nämnd~1 

månad. 
Rekapitulationspremie utbetalas snnrast efter det den fö r

längda anställningen vunnits . 
Kostnaderna för rekapitulationspremier skola, i elen mån 

cle utgå under år 1918, bestridas dels :w anslaget till rekapitu 
latifmspremier vid marinen dels ock av uppkomna besparinga r 
il del till extrn rekryteringsbidrag vid marinen för år 1918 an
vis~tde nnslag samt från och med år 1919 av ordinarie anslagen 
till rekapitulations- och avskedspremier vid flottan respektive 
kustartilleriet. 
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III. Avskedspremier. 

A vs kedspremier tilldelas vid flottan eller kustartilleriet fast 
:1nsliillt underbefäl av manskapet - dock ej båtsmän eller horn
hl ftsare - som efter ingången av år 1919 efter minst sex års 
vi il vitsordad tjänstgöring a v går från beställning på stat utan 
ntt samtidigt beredas civilanställning i statens tjänst. 

Avskedspremie är av två slag, nämligen en lägre, vilken 
utgår till sådant manskap, som avgår efter att hava fullgjort 
minst två års förnyad eller förlängd anställning, dock att den 
sammanlagda anställningstiden i intet fall får understiga sex 
:'tr, och en högre som utgår efter minst nio års tjänst. 

Premie utgår även om tjänstgöringen icke fullgjorts i en 
l"iiljd ~ivensom för det fall, att densamma fullgjorts delvis vid 
flottan och delvis vid kustartilleriet. l cle angivna tiderna in
räl;nas även värnpliktstjänstgöring, tjänstledighet däri inbe
gripen. 

Till den, åt vilken jämlikt punkt I C. eller D. här ovan 
ullleta lats anställningspremie utgår avskedspremie endast med 
dd anställningspremien överskjutande beloppet. 

Den lägre avskedspremien utgör 600 kronor och den högre 
1,000 kronor, dock att, därest den anställningstid, för vilken pre
mie skall utbetalas , delvis infaller före den l november 1917, 
prPmiebeloppct skall för varje därförut gånget år, som erfo-rel
ras för att med inberäknande av antalet efter samma dag in
Lillandc hela anställningsår uppnå, i f råga om den lägre p re
mien sex år och ifråga om den högre premien nio år, minskas 
nwd i förra fallet 1

/G och i senare fallet 1
/ 9 • 

Till den , som kommit i åtnjutande av den lägre avskeds
premien och därefter tagit förnyad anställning, må den högre• 
a\·skedspremien, minskad med hela det lägre premebeloppet, 
tttlwtalas enligt ovan angivna grunder. 

Kostnaderna för avskedspremier skola bestridas av m·dina
ri p anslagen till rekapitulations- och avskedspremier vid flottan 
res p. kustartilleriet. 

På framställning av marinförvaltningen har K ung l. Maj :t 
nwdgivit, att förutom till de uppbördsmän vid vissa kustartille
ril'ts matinrättningnr, till vilka särskild ersättning utgår, sådan 
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ersättning må årligen från och med den 1 januari 1918 av an. 
slaget till naturaunderhåll åt personal vid kustartilleriet uta.o

1 b< 

jiimv~il till uppbördsmän 

vid matinrättningen å Almö med 10 kronor under 6 månader 
, Aspö 

" " " " " 
" 

, Oscarsv. , 12 
" 

Kungl. Maj :t har medgivit, att ett belopp av 79 kronor 70 

iire må, till bestridande av utgifter för av viss marinen tillhö

rande personal företagna resor i och för deltagande i riksdags

mannaval år 1914, gäldas från det å till~iggsstat för år 1918 

bev il jade anslag till bestridande av kostnader för tryggande av 

neutra litet. 
Kungl. Maj:t har föreskrivit, att§ 25 mom. 2 a) i »T jänst

göringsreglemente och ekonomiska föreskrifter för marinens 

radiotelegrafstationer vid kommersiella radiote legrafering » skall 

erhå lla följande ändrade lydelse: >> a) för radiotelegram, vars 

trådbefordran iiger rum endast inom Sverige: l krona (= 1411 

,t'rancs) för radiotelegram om högst 10 ord, med ti llägg av 5 

iire (= 7 centimes) för varje ord utöver 10». 

K ung l. Maj: t har medgivit, att gottgörelse till värvnings

l'iirriittare må under Liden från och med den l juli till och med 

elen 31 december 1918 utgå med 30 kronor för varje antagen 

man; dock att därest ::mtalet vakanser inom sjömanskår vid 

fl ottans station eller inom regemente (kår, detachement) av 

kustartiller iet, varti ll anvärvningen sker, överstiger 10 % av 

numerären en ligt stat, sagda gottgörelse må, uneler förutsätt

ning att för ändamålet anvisade medel därtill lämn:.J tillgång, 

u tgå med ett belopp av 50 kronor för varje antagen man . 

Augusti 30. På framställning av m:.Jrinförvaltningen hnr 

Kungl. Maj :t bemyndigat varvschefen vid flottans sta tion i 

Stockholm att för transport a v permitterat manskap till och 

från Sa ltsjöbaden från och med den l september 1918 och un

der den tid, skolavde lningen i:ir sammandragen, förhyra Stoå

holms skeppsstuveriaktiebolags bogserbåt Trio jämte skeppare 

och maskinist för en kostnad vad bogserbåten angår, av 155 

kronor per dygn iivensom medgiva, att härav föranledda Jwsl-
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nader m:'t ulg:'l a,· anslaget till flottans krigsiwredskap och öv
ningar. 

Kungl. .\[aj:L har mcdgiYil. all marinfiirY:tltningen ma till 
dl pris :tY 7 kronor 26 ii•·e för exemplar inki'1pa l .000 exemplar 
"'. andra elden. första h~ifte t - omfntt:mck aHil'lningen »sjö
angmaskin<•n - :w den utaY ci,·ilingcnjören C .. \. Bergström. 
utgivna liiroboken »Fartygsm:tskincn' l'ör :tll i'lYerliinmns till 
marinc11s bokdeta lj och tillhandahållas köpare till e nahanda 
pris . 

Kungl. Maj:L har fiirordnat m:trinliik:tren aY 1:a graden i 
mari t1en , marinläkaren :w 2::1 graden Yid mn.rinlii'karkåren i 
flottans n·sen·. med. lic. A. P. H. Hintze. all under tiden den 

-:30 s<•p!Pmlll'r 1918, då marinJiik:tren ay 1 :e1 graden i mari 
IH'n. nwd. lic .J . . -\. \Viden åtnjuter lj iinstled iglll' t, uppe ha Il a 
sj ukhusliikartjiinstcn yj([ kirurgisk:! nnlelningen :tY flottans 
sjuk hus i Karlskrona. 

J~nngl. :vlaj: l har bemyndige1l marinfi\rvallningcn all triifl'a 
i\n·renskomnw lse med Stockholms :'\ngs lupsaktiebole1g rörande 
uppehållande unel er ticlen 1 scplember- 31 december 1918 av 
lrifaken å linjen Skeppsholmen- sladcn mot ersiitt11ing till bo
laget. herii imad efter 125 kr för dng eller med tillhopa högst 
l 6.2f>O kronor. 

S<'d:m institutet för ps~·kologisk forskning i 'Cppsala med
delat. alt föreståndaren för institute t för ('Xperinwntel l pedago
;.;i k och psykologi i Leipzig, Rudolf Schulze. förklarat sig Yillig 
all mot Yiss crsiittning föreinga en resa till SnTige fi\r ~1tL i 
Slockho lm och Uppsala h:\lla föredrag i\n•r de psykologiska oell 
psyko- fysiologiska flygarproY. som u l bildals i nom n åm ncl:1 
tyska institut och som låge tiLl grund fiir urvalet :1,. aspir:mler 
Iii! flygYiisendet i Tyskland , s:1mt institutet hemstiilll om under
\Löd för ifragavarancle iindamåJ , h:1 r Kungl. Maj :t. hiirfiir ställt 
.)00 kr. till nämnda instituts förfogande. under ,·jllkor att i fr~l

;.;a n inlrPssc·rnde från nnnens och marinens myndighetPr erhålla 
l r i t l Ii Il triide l iii föredragen. 

Sept. 6. Kungl. Maj:t har medgivit, alt för förhyrande av 
m~iss l okaler fiir vid skeppsgossekåren i Marstrand kommench• 
rnde officerare ~ivensom nnderoffieera!T och undt>rofficerskorp-

I<. Br. !IN B. 7 



ra ler under ili\sttenn i Hen l \H8 m å a n vändas rll belopp av 400 

kronor. 

Sept. 10. Kungl. Maj : l l w r hem yndiga t chefen för sjö. 

försYarsdcparkmenlcl :1tt tillkall:l en sakkun nig person för att 

inom clt-parlc·melllct hitriicla dels med uppgörande av förslag 

till dc atgärdc·r, som må finnas erl'ordnJign för att inom landet 

sp rida Linn edo m om den o morganisati o n aY skcppsgosseutbild

ningen . som en li gt. h es lut Yid inn cYa.ranclc års riksda g ska ll ge

nomfiinls. smn t nwd Yc rk ~ tii ll:md e a\· utred n in g rörande de 

:1norclningar :tY organisatorisk a.rl, som kunn:l anses behövliga 

för all för shiit skeppsgosseld\rcrna som sjömanskåren be

reda e n i mi",jligas l<' m å n tillfredsställand e och ii.ndamålsenlig 

rekn·tc·ring. 

Sept. 11. Kungl. ~l:1j:l har del s ht' lllYildigaL <.:hcfen för 

sjöfiirsY:nsdcparll'mcnlet 11ppdr:1ga å t d c el en 28 non·mher 1917 

lillknllade s:ll;:kunni ga för Yerk s tiillandc aY 11lreclning och upp

giirand c aY l'lirsla g i fdga om nfo rclc rli ga bestii.mm e lser beträf

fand<' mclnnclslönnrnus Yicl marin en anstii. ll aJJde . aYlöning och 

JWnsionering :1 t t inom cleparll'nwn Le t bi l r ii. da j ii m di l med vcrk

s liill:mde aY uln~dnin g och aYgiYmlcle aY förs lag i fr:\ga om er

forderliga bcsliimnw lscr lwlrii.ff:mcle cle Yid marinen m ed dag

cl ln limlön anstiil ld :1 pnso ll tTS ( rlurtlönnres) :1nställande, avJö- ' 

ning oc h pe 11 s ionnin g sa mt cl ~irmccl samma nhii.ngandc frågor, 

dds uck ht·mYnclig:IL lH·miilde dcparteml'nlsclw f lillktlla yt ter

ligare högs t l v:\ sakkunni ga personer för al t i nom ckpartemen

tet hilrii cl a med ifri'Jga\·:lr:ln clt· utredning. 

Sept. 13. 1\:nng l. :\bj :t har meclgiYit all marinf'örYaltnin

gen må till ett pris a\" 4 kronor för exemplar från rörläggaren 

- har Ha·ggslröms aktiebolag - inköpa 1,000 exemplar av 

elen ula\· ciYi lingenji.iren P. G. R . Roos utarhe tacl e »Lärobok 

i mekanikll för a lt öwrlämnas Lill marinens bokdetalj och till

handahå lla s köpar e Lill enah a nda pris. 

1\ung l. ~faj:t h:n ulfii rclat ii.ndraclc h estii.mme lse r i regle· 

mente för marinen del I h ctri:ifl'an d e sjukhus läkam a vid flot

lan s s jukhus i I\:arlskrona och cHinid förordnat. att § 13, §56 

mom. ~- § .)7 mom . 2, § 200. ~ 237 mom. 3 oc h § 242 moll1· 
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1 o<.:h :.2 s kol a från oc h nwd den l januari. HH9 erh ål la tillika 

;rngin· n iinclracl lydelse. 

Kungl. Mnj:L h:1r medgivit, all lolsslprelsen m:\ till sky del 

l'iir trafiken mot minfara tills vidare utlii.gga clf't p:'\ grund. :n· 

racl<mdc förllållanclen nu int:1 gna fyrskeppet Fiaelen :1 viss pl;lls 

11iirhet en av Pater-Noster-skären. 

K ung l. i\J:1j :t h:n· fön·skri.vit , nU dc arbetare vid fl ottans 

,·:trY i Karlskronn och clt• stali onsin tendenten i samma stad 

unelerlydande ar})cta re, Y i l k a styrka sig innehava k olon i lo tt er 

m:"t he\·ilja s lj ii.n s ll cdighct l'iir od lingsarbel <' 1111dl'r två dagn 1: 

lllnevnrancle l1 iist med hibehållcn nvli.ining. 

.. I~un g l. l\t[aj :t har fi\r Yidta g:1 nde av vissa ii.nclringar i upp

~l:il lllln gen ay marinens rul la samt clii.r:t\· l"i\ra nl edd omsiittning· 

:111\" isa t högst 2, 000 kr. ' 

Scclan lo tskapten en i Ume~\ if'rågnsatl inta g ning :w 1·n de l 

:11· de prickar, som tillfii llig l uls:rlls för nnclcrlältall(l e av trnfi 

kt' ll in om trl'lnilsgriin sen mellan Luleå oc:h Oiands norra udde 

~am l lot.sslyre lse n iuh ~im l n l , att n:'igon sjiifarl inom tremils ~ 
griinsen norr om H:1tan llllmera <' .i alls förekomme och inom 

ih:<T norra_ lotsd ist rikte t söder om Hatan i dl't närm:tste upp

hor!, hm· h un g l. ::\fnj: l nH'(igiYi t, :!Il Yissa f ii r sjöfarten e j crfor 

d<'rliga prick:n inom iint• norra lo tsd is trikt et m :\ med rie t sna

r:rs te inl agas fiir ill lll'\.:lran cle å r . 

h.uilgl. Maj:t h:n· medgivit, alt musik liiraren vid flottans 

:lal ion i Slo<.:k lwlm , mns ikunde rl ii.itnantcn J. g Högberg m å 

".10m marinfiira\·ltningen hitrii<la \· id utredning angående nYu 

~ ~k l ii. rnrnn s s lii llnin g m . m. 

Sept. 16. Kungl. Mnj:l h:n medgivit, :1tt marinförvall

ningen må fiir m:1rinens riil;:ning inkiipa intill :)00 halar bom

ull fiir li ll wrk nin g :lY heklii.clnadspC'rsedlnr. 

Sept. 18. P}'\ frams liillning ay ki\rslyrelscn fiir Sveriocs 

l'riyiJiiga motoril:1tsknr har h.ungl. Maj: t medgivit, att meclle:n

lllnr nY kåren m:\ enligt tillika angivna grunder inknitas till tre 

dagars rredsljiinslgi\ring under september 1918 för iivnincrars 

h(•driYa nd e inom respektiw llottiljers \·erksnmhetsområ
0
clcn 

samt atl till v:11·jp i iivningrn drll:1gande kftrmrcllrm m:1 nlhC' -
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talas Lrakl<tllll'Itlsersälllling i sl}i ll el för inkvar!t'ri11g och be. 

spis nin g lill ' ell helopp :lY 1:i kron or för dag. 
Sept. 20. J\.nngl. Maj:l har lwsliiml kadetts terminsaygifl 

vid sjiikrigsskolan för lii s:'\ rl't 1018- 1919 till 75 kr. 
Kungl. I\faj:l lwr medgiYil all, s:'\so m Prsältning för frnm. 

lidn e Ji'>jln :mlt'll Netzlcr. en ofTict•r Yid l'lollan , liijlnanlcn A. 
\V . Yon Born siP<ll , m å kornmcndl'r:ts :111 under den närmaste 

fra m t i ck n genomgå den a\. :11\1 iehol:1gl'l E 11 ocl1 Thu lins aero. 

planfabrik nppriill:1de flygskolan f1 Ljunghvh cd. 
Kungl. i\[a j:t har, i :wYnkl:ln å riksdage ns uttaland e beträf

fanek fråga om iindrade kompl'len sforclring:n· för Yissa specia l

ingt'njörer yjcl m:1riningenjiirkå rcn , föreskriYit, alt av maril l

ö\·ercli re kl ören och chefen !'ii r m:ui n in geiJjörkåren fiireslagna 

kompelensfordrin ga r m å tillämp:1 s ifråga om erhål lande av för

ordnande nit uppehålla vissa eleklroingenjiirbcfattningar t ill s

Yidare lill dess des:nnma kunna bliva m ed ordinarie innehavare 

besatta. 
l\ ung l. M:1j: t har anbefall t ma r in förva ltnin gen att på rekvi

sition till kustbefii. s tningskommi ssion ens ordförande, general

liijtnanten JT. \Vr:mgel mot redovisning i b ehörig ordning ut

hetala rtt helopp :w h ögst 20,000 ' kronur, a tt användas till he

slriclancl e aY kosinaderna för Yissa rekognosceringar, avväg· 

nin gar, ritnin gar och renskriYningsarhelen m. 111. 

Scdan m:trinfönaltninge n anm ä lt, a ll y:nysebefen vid flot

lans slation i Slockh olm lill ii.mbelswrket meddelat rl('lS att 

Erns t Hr:1ll i Göteborg till p;m sarhålcn Thules befäl och man

skap såsom gftva överlänmat etl pia nin o, Yi lket enligt givarens 

Jwsliimnwl sc, sedan nämnda prlllsarhåt i en framtid utrange

rats , sk ull e lilll':tlla sjöofTiccrsmiissen Yid Gö teborgs örlogsdepå, 

dels ock all en skioptikonapparat m ed till1Jchör hlivit såsOin 

gå,·a ön~r l ~imnad till samma pansarbM, har 1\un gl. Maj:t med

rr jyjt emolla «ancl el aY ifråga \·araude g:hor. 
" " . f f " . "l ·jas-Kun gl. :.r a j :l har m edgiYil , a lt gen om c he ens or S.JO u .? 

högsko lans fiirsorg m å fiir st ::~ tsY erkcts räkning mot en ersatt: 
ning a\' högst 250 kronor förviirvas rätten att utgiva en svens], 

upplaga av det utav Etlore Fos(' lb utgiyn:1 ita lienska tabcl l

vcrk<'t » T:wole Halistiche ». 
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G. O. 942 den 1 oktober. Med upphiivanck av g. o. JU' 

~:26 H /1917 har bef::~llts: 
1. n) atl fö r bestridande av däd.sljiinsten å underval 

!l' nshal en 11y vrkesgren inom sjömanskåre n sk::Ill i11föras, bc-

11iimnd nnclen·allensb:"ttsmatros (u m) ; 
b) :lit yrkesgrenen unclervatle nsb ~tlm;tlros skall tillhöra 

diicksa\'Clel ning(' n samt lill svidare till delas 5. respeklive 6. m a

l roskompaniet; 
2. :tlt, med i:tkllag:tncle a\· ])('slämmc lscrlla i punkl :3 

lliir n eda n o~h intill dess niirmare föreskrifler utfiirclats , yr

kcsgrc iWII lllldt·n·allensbålmi1lros skall rekryteras: 
a) i l'iirs l:t hand ge nom iiwrfl y ll:mde pa l'rivilliglldens v ~ig 

:t\· 3, ocl1 :2. k lass un clen·allensl Jale ldare, som ej ii.mm genom

ga ll korpral ssk ola ; 
b) genom ÖYerl'l yllt iin g på fri\ ·illi g lwletl S yijg av såda na 

liimpliga loqw dm:tlrose r, som jii. mlikl l'öreskriftema i g. o. n:r 

-J.26 H IHH7 ljilnslgjort å nnclervatlensh å t ; 
c) gPnom :lllSiiil ltiin g av m:IJISknp medL·lsl k ontrakt enligt 

giill ande hcslänllnelser: saml 
d) genom ö\·erfl y llnin g av från skeppsgossekåren under 

se twsle fu el karl skrivna matroser , Y'i lka d~ll·li ll anmäla sig, till 

del mindre anlal n ·cl erbiirande chef för und ero ffic ers- ocl1 sji'l 

ma nskårerna iiger llcs liimma ; 
3. all. l'ör \' rkt•sgn· ti en underYallensh[llmatros skall avses 

('tHla sl såci ;III pl'l'son:tl, v:H's kil so till st:'i ncl vid av marinläkare 

l'iiretagen n oggr:1 m1 ltndcrsi.,kning, fiirriillad enli gt av marin 

i.l\e rläk~tJ'( ' Il utfärd ad e niirmare föres krifter , Yisat sig Yara till 

l'redss !ii l l a tt de; 
4. alt för rckr~· leringen av UJH1en ·allt•t isb å lmalroser och 

tl tickrvaliL'ItShftll'lclan· sk a ll för 1Jeriikni11g av underYat lensbål

pc rso ti :t llw hon·l sii rs kild tablå , Yilken komm er aU ti.Jlsläll:ts 

-, J:tlionsbefii ll wnm w , tjiina lill ledning, skolande utlag11ingen 

:t\· unclenall enhrtll'l cl:uc, om så crf'orclras, in skrii11kas lill dl'L 

;ttllal , som hcting:ts :t\' nämnda tablå samt :tY lliitiSYn en till en 

jiinm rckrvll'l'in g oc l1 utbildning :l\' unclerv:tllen sb åte ld:He: 
D . all ck fr[In )Tkesgrenen undnn1tlenshå le ldarc och frå n 

\ke ppsgossL•k:h l'll brlskrivm1. som övnfly ll;lls till v rk esg re-

u. o. 1918. 8 
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lll'll undervalkns!Jitlmalros , skola genomga kon l plellera 11dc 
k urs vid unclerva Llensbå LbelTcls k a p uneler omkring ;) månnder 
skolande nii.mnda kurs haYa Lill ändanu\ 1 all bibringa ungefih: 
.~:nnma yrkesskicklighet, som rordras i molsvar:mclr sjömans
khiss av undervallcnsbåtm:1lros enligt punkt 6 a) hiir nedan ; 

6. att, intill dess närmare bestämmelser :111gåendP utbi ld
ning, befordran m. m. bliva ulbrdade, fiilj:1nde skall lända ti ll 
dlcrriilllese: 

:1) hetriiiT:tiHk llllclervallt'nsbålmalroscrnas ulhilclning sko
la llUYarancle h eslämnwlser l'iir lorpedm:rlroscr följas i tillii m p
lig:l delar, doc-k att unelervisning skall tillkomrna i nnderva t
ll'nsh[ltmaterirl och undnvallrushåten·reisreglrmrnte, samt att 
u nclnvisni ng i kontramin m:lll·ril'l<•n s k a Il utgå , skolande u ndcr 
visningcn i sislniimncla iimne ucln rckrylntbilclningen ersättas 
:w torpcdexereis , a lit t i l L eld omfång vednbiirandc s ko lch ef 
(clwf för undcn ·altcnsbåtbt·n•dsk:1p) iiger ])estämma: 

])) lldriifT:1ncle undcrvatlcllSllåteld:ln's utbildning skola JHl 
v:\r:tnde hesli:immclser följ:1s , dock att iimnena signalering och 
lwv:il.;:ningsinslruklion skol:1 utg[t , varjiimfto i korpralskolans 
l'ldarkurs iimnct torpedmakrid skall tillkomma , allt till det 
omfång Yl'clerbiirande skolchef (chef riir lllHiervattensbåtberecl
sl\:ip) äger lwsti:imma; 

c) såsom torpt'dmatros l'ller ltndt·n·:llknshåtcldarc li di
g;Jrl' genomgångna skolor oc-h kur.~er enligt regll'menlt• fiir ul
hi Id n in g av f lollans mans ],ap skola med :n·seen de på lwford
ran likslätlas med motsvarande skolor och kur~er fiir under 
l':lltensbåtmatros; 

7. att m:Jriniin•rli1kart'll iiger utfiird:t de fiiriindraclt• be
sl~immelser. som beling:1s cliiras. :1tl de11 skiirpta l'orclran p:\ 
synfiirmåga hos unclerY:Jttensh:lll'lclare , som llillills :Jnselts nöcl
Yiindig, icke liingre sYnes erforderlig; samt 

8. att besliimmclsnmt i gi'tlla11de skolreglt-menll· 1110111. -! 
om iiYnflyUning a\· från skt·ppsgoss<·n karlskri\·na till under
,·:Jll.Pnseldarc skola upphöra all giilla. 

G. O. 958 den 1 oktober har i l'r[q_;:J om iiY\·rg[mgen fr{Jn 
hiltills grillande hrsliimml'lsl'l' l'iir skeppsgoss:tm:Js ulhildni nf( 
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till dt• geuom g. o. n:r tl!)-! /J\.)1:::\ rasistiiiida lly:t lwsliillllllel~l'l'll:l 

hel'alll: 

all lll'danslåendc iiverg:"ulgssladg:lndt~ll skola tillsvicl:ll'l' 
lilliimpas. 

SkL·ppsgossarnas utbildning uncln vinlem l918--1\J1\J 
;, k:tll hcdriYas enligt l'öljall(le : 

• 1. :1rskursen följer i allt dcu raststiillda ny:J utbildnings
p l:tlll'll. 

2. ~[rsknrsl'll uthilclas lilleler liden oklohe1'- mars i skcpps
go;,scskolan enligt ii Id re lwstiimmelser, iiganclc Yl'clPrbiira n de 
!'ill'l' l'iir skeppsgossekilrl'll giira dc inskriinkningar i goss:1rnas 
mililiira uthilclning, som ounclgiingligt•n erfordr:1s fiir att skol 
ulhilclningcn må kunn:1 hi1111a :tvslutas till den 1 april l!:JI\J. 

3. årskursen utbildas hell enligt iildre lH·sliimmelser. 

G. O. 1006 den 15 oktober. Sed:n1 I\:ungl. }ltfaj:t genon1 
ht•sltil dt•n 11 denl'ns funnit gol! lll'myndiga slalionslwfiillw 
'ama vid floth1ns slalimll'r alt, diin•st fiirhflllandL·n:l ~~ slalio
lll'rna med hi1nsyu till r:\danclt• l'pilil'mi så pakalhi , lwvilj:t 
tjiinstledighcl hiigst intill clPn :·W dcn•mlwr 1918 at s~'\clana :111-
miin ljiinsl tilldel:ldl' viirllpliktig:t, som skohi inrvcka dl'n 1 
inslunclnnde liOYemlH·r och som ickt· iiro fiir ljiinslt·n dft ound 
giingligen erforclerlig:t , 

har 1\ungl. M:1j:l f'i'>rorcln:ll , 

al L \Tdcrbiiran d t· s la l ionshcl'iilha vare s kola ~~ ,. dc o Ya n
lliimntla ,·iirnpliklig:J, som insliilla sig den 1 niislkommandt· 
llll\'CI111Wr Jl1t•d lag:t fiirf:tll Y:lril frå ll\':trande från insti1Jit-lst'll, 
lll'vilja ljiillSIIl'dighl'l hi.>gst intill dl'n :30 clt·n·miH'r H)18 åt dt•l 
:1ntal , som icke OUltclgiillgligL·n nl"ordras riir ljiinsll'n ombord 
t•llt•r i land. ~koi:Jndt• uppgift a anl;ill'l ~:llund:1 pt·rmitlnaclt· 
~ t·Jwsl. dt'll lO insltllHiandt· non·mlwr insiind:1s till chel't•n l'i'>r 
' jiil'ii r s v:1 rsdepa rlL'Illt'nll' l. 

G. O. 1007 den 15 ok to ber h:t r hd<illl: 

1. :tll olwroL'lldt· :t\· g. o. n:r 1 1918. :111111 . l , de :lllmii11 
lj iinst tilldl'lade \iimpliklig:1. inskrivna il sjiim:tlJSilll;,l'n n:r 2()~. 

l ' dcln:tii:J , ~();) \l:trslnmd, ~OG l\u1Jgl'IY , ~01 t:iill'lJOrg och ~OH 
Lidkiipi11g, vilka jiimlikl niimnda g. o. skol:t dl'll 1 inh1Jn<l:11Hil' 
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llovL·miJer i nr veka i Karlskrona, skola i sli:i Il el sam Illa d :t g i u. 

rvcka i Giilchorg (Gölehorgs örlogsdepå); 

2. nlt o,·8nn~in1ncht yfirnpli-ktiga skola i fi·n·sta hnnd av

st•s l'iir kommendering jämlikt g. o. n:r 37~1 1111918, puukt 1, 

a till Gökborg J'iirl:lgda farlvg; 

:3. alt staliO tl slwfälh:warcn i 1\.:trlskrona iigcr alt efter 

samrad med stalionshefälhaY:li'L'll i Stockholm och hiigsle nc

l'iilhantrcll ö\'Lr kustl'loltan fiiranst:tlta om ,·idl.agatld e av dc 

;'\lgiirckr, som l'rforclras för hiimlning, iiYL'Ilsom för mollag

nin ~S och bekliiclandc m. m. Yicl Göteborgs örlogsdepå aY ovan

Jl~imncla Yiirupliktiga; 

-±. all stationshcf'iilha,·arcn i Karlskrona iigcr lJCordra h o

nom undersliillcl ofl'il'l'l' all fran och mecl dt·n :28 dennes till 

ol'h med den -± instunda11de JlOYL'miler slå till chefens för Gö

teborgs örlogsdepå l'örfogall(ic fiir all hit6icla Yicl d c v~imp lik

liga s inryckning ; 

5. nlt slalionslwl'iillwY:t ren i l~:~rlskro11a skall utse en 

u'nderofl'ic er :1tl såsom upp1Ji'n·clsnw11 omhiinderhava ovan

niinmda Yiirnpliktigas lJckliidn:tcl , da elen icke fiiryar:ts å sta

tionen, iigancle stationslwfiilh:l\·aren alt hordra nåmnda under

oll'icer all under l'rf'orderlig Lid, hiigsl H clag:tr, stå till chefens 

l'iir Giilchorgs örlogsdepå f'iirfoganck: 

6. all kommL' IlChllllt'll i ;u,·shorgs fiisl11ing skall efte r 

J'r;tmsliillnitlg ~w cltl'i'cn f'i'>r Giiteborgs iirlogsclepå sW lla exer

l'ishusl'L och andra f'iir iitlClamålcl erforderliga honom under

s tiiiida lokaler Lill förfogatide för if'råg:w:1rancle moltagning 

111. lll.; 

7. alt de Yiil'llpliklig:t , Yilka icke sjökommeJHlnas , skola 

>- tl:lr:tsl miijligl genom dPp:k hefett S fiirsorg siillClas lill 1\:arls

kron:t s(;tl ion , iigandc högsi e l>efälhaYarell ii\'l'r kuslf'lollan till 

it;IIHI:lk\11;1 hiirfiir nf'onlnligl m:trscltbcl'äl : s~tml 

8. all de Yiirnplikliga tillhörande i punkt 1 niinmda sjö

mntlshus , SOJJl insliilla sig Sl'nare iin (lt;n 2 illStund~tnde nO

\'l'lllher, skola inrycka i Karlskrona. 

G. O. 1010 den 15 oktober. :\led slöcl ns beslul elen 11 

dl'ttltes och med ii11dring :1\' g. o. 11:r 860i HH8 lwr befall ts , 

:tl l dc• Yiil'llpliktig:l , Yilk:l enligt nämncia g. o. skolat inrvcka ti ll 
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!'iirs la ljiinslgiirin g elen 10 inslund~tndc JJuvemher vid \'u.rholllls 

J, uslurtil/crircgementes lmvudstyrlw (Vaxholms fi-istning) oeh 

,-id 1\nrlsl;rono 7.-ustnrlillcrircgem ente i slii llct sko la inryek:t 

till niimncln ljii.nslgiiring ciPn 9 niistkommancle december. 

G. O. 1013 den 16 oktober har hel'alll , alt. då till hiign• 

l' hd t•l kr myndighet e Il r r ti Il Konungen st ii lit ljiinslemeclclc

landc inkommer till unclerorrlnacl ch ef e ll l'r myncligPht , oeh 

ljiinsil'nwdclrl:lllcl<'L intwhåller framställning , som dl'n under

ordnad<· chefl'n e ller mvmlighelcn , cn ligl :lY Konungen e lit'r 

t•ljesl i behörig ordn in g mcddl'laclc för<'skriftn, i"igcr hif~tll:t , 

frams tällningen sk:J il , om den nnckrorclnadc chefen eller myn 

digheten finner clrns~nnmn biira hrH bifallas, :w niimndr clwf 

t•IIPr myndiglwl s lutligt aYgiiras. Enelast om tjiinstemedclcl:lll 

dd inn eil:'l ller rr~lms1ällning, som av elen unelerordnade chcfr n 

t• IIPr myndigheten irkc hrlt bif~tlles, ska ll l.jänslemeclclclnndel 

, · idan~ uppåt befordras. 

G. O. 1015 den 16 oktober har fastställt Ileclansl:"tt• tHI(• 

l'rgorrun j'iir officersutbildningen lill UR- tjänst. 

I. Förberedande befälskurs vid VB-beredskap. 

(omkring 3 månader). 

A. 'J'eorctisl.: undervisning. 

Und erYis11ingen omfnllar: 

1. U B-materiel en 

"-\lim ii n binnt'clOl11 om uh :s konstru k Ii o n, hyggnad o c il 

~ l;thilitelsförh rtll:mclcn m. m. saml om clii.rft fiirekommande ~lll

liiggn ingar; 

noggrann kiinneclom om den e ll er dc ub-Lyper, \':tn\ ut 

bi ldningen iiger rum: saml 

kii11neclom om bärgnings- och linäcldningsmaleric l s:tm l 

<>m fiirsYars- och :mfall smcdel mot ub . 

:2. .1/ otorlöra . 

Ki1nneclom om fiirbriittniJlgsmotorcr i :tlliimnilel och <ii<'

\ l'lmo!on•r i syn nerhet; l'l y laml e hriinsle. 
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;l. /~lekt rotel>nik . 

Likslriimsteknik oc h :wkumulalorl iim , med 'hiinsyn till 
(•kklrisk:t insl:tllationcrna å ub. 

-±. Torpedhiro och Sf!l'Ö11fJI111tfcrielcn. 

God kiinncdom om loqwd- och spriingmateriel ~~ ub. sa mt 
d(•ss skiils(·l och dird (förliigges om möjligt till TD ). 

:J. Hruliomnteri elen. 

R:1dioslalioner i1 ub. 
(i. (;yrosJ.:opskompuss cr . 
(;yroskopskompassanliiggningar :1 uh. 
7. Hcglemcnten. 

1\iinncdo m om UER jiimte lws liinmw lser riirandc. ub. 
i'l\-riga gällande regl'lementen. 

B. J>ral.-tisk utbildning. 

Utbi ldningen omf:tltar: 
1. Prnktisk tj(instrJöring. 

Ikstridamk :1\· samt li ga lwhtltning:tr ombord så vii i 
m:t rsch- som undt>n·a ttt'nsliige som vid toqwds kj u t n i ng· och 
l:tcld ning :n- ballcrid. 

2. J/ u nöuer- o c h nuuigerinysuu ni ng or. 
S:hii l i m:t rsch- som i undervalt ensliig(' . 

1 I. Befälsövning vid VB-skola. 
(omkring 2 m[macter). 

A. '/' earetisk utuleruis ni ny. 

C ndervisningpn om falla r : 

1. Taktil;:. 
Crunclnna l'iir uh :s t:tldisk:t upptriid:md( •. 
2. SJ,"jutlärrt . 
Siklinstrnnwnl. skjul- och :tnf:tllsnwtod<• r : \·:mlig:tslc fp l 

vid toqwclskjutning. 

B. fJrnktisk ulbildniJlfJ. 

Utbildningen omfatt:u: 

1. .\l oniitJcr- , nrwigerings- och hrweriiitJnillffOI'. 
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1\ungl. ~Laj : l har m edgisit, alt befälha\·<ueu , r ese n ·kaplc
nen S. Presto, oc h besättningen å hji~Jpka nonbå ten Bo re. so m 
vid :-mgiYet ti Il f~i li e bisprung-it s kon erte n L ncie av Lerberget, 
m::1 fiir berörda a v dem Jäm nade bistånd cmoltaga, h el'ii l hav<t
J'Cn t• n h cdersga,·a till ett viird c <lY :300 kro nor och lwsii tlnin 
gen cll h e lopp <W ;)00 kron or , vi l k a gå ,·or ih-crli'umwls av 
nämnda s kon e rts huvuclredare , Ni ls Pählsson i Hiilsiugborg. 

Sept. 26. h.un g l. ~{aj:l h<tr bemyndi g:1t c hden fiir sjiifiir 
s ,·arsckpartem entc l alt ti llkall a h iigst tre sakklllmi ga . ,·:nav en 
tillika sekrelcr:ne. fiir :n·gi"<md c :lT y llrand e oc h fiirs lag he
lrii.II':Illdl' annrdnnncle :w befiil skurscr fiir fiinrikar ,·id rl o tl:lll. 

1\.ungl. ~Laj:l har medgivit, <1 11 Svens ka segP isii ll s k<lpc b 
paviljong <t hast ellh o lm en ma fiir liclen l'ra11 och m ed den l 
oktober 1918 till utgån gen <W <"tr 1919 el le r lill el en tid clessför
inn:ln, d:\ ]Xtv ilj onge n kan bli va i nköpt fö r kronans riikning. 
l'iil'lln:Js , s:nnl a ll de i s.iökr ig·ssko lans Jobll er föna r:tcle sjö
kri gs hi~;lnri s k a s:tmlin ga ma mft, i den man viss in kvarterin g 
:1 \' k:1 el e tter påforcl ra s. förfly l ta s t i Il lwrörd a paviljong. 

l\u1Jgl. ~I:lj:l Ilar uppdragit å t kapl.cnema vifl fiollan .-\. . 
Örn bl'rg or li C. B. Erikson a ll utarbeta (' Il lfirohok i :nti ll eri 
fiir underv isning i rl o ltan s und erofricerss kolor. 

Scclan ordfi.ir:mclen för dc sakbmni ga röra1Hle m:!nacls lii 
n:.Hnas Yid m;JJ'in en :mställan.de 111. m. , komnwndiirk:rptPtH'll aY 
försl:1 graden H .. -\ . ~L E n es tr i'un anh fillit om m edgi,·ancle aH 
lå ta lill tryc·k et be fordra dl' sakkunnig:1s beliink ande, h a r 
Kungl. "YJaj :t m edgivit. att ifdgavarande h e li1 nkand e m å t rYc
k as i en uppJ aga av 2,000 exe mpl ar, diir:w 1.500 exe mpl a r 
skol:t :tYses fiir rikscl:lgen . 

1\ungl. .\Jaj:l li a r. ml'd ii1Hlring aY fiirut nwdd<' l:ltk• fi ir!' 
skr·ii'!Pr , medg iYil . all till JH'rso nal :1,. m:triJH' ll , sum :tv n·cll'r
bör:tndt• lwfälhn vare beordras desarm era ull iillcl ska minor. vil
ka uneler minsYepning flvla llpp eller elj es t antr:i.II'as ·j Y:tlten 
~·t.an r ll er som upphittas Yid rikels kuste r, m[t, däres t os kadlig
görande av mina sk er annorledes än genom bes kj utning, utbe
lalas belöning av s:nmnanJngt högst 60 kr. för Yarjc s:l. lunda 
desarmerad mina , Yilken b e löning skall förde las m e llall per
so nnl en. som ulfi'lrt sjiiiYa desarrueringsnrbe!e t. 

1< . B r. /[/18. 



Oktober 4. l~un g- 1. \laj:l h:1r nH"dgiYil, :lit hi.>gst tv~t i 
nwrinfiin·:iltningen tjiinstgi",rande o!l'icer;.ll"l' Jll i'l av mal'inför
, ·: iltningen bt•orclr:IS all fiir prÖ\"lling a\" kulsprutor avresa till 
1\,'ipenh:unn och diir ,·ishls undn hiigst 8 d :1g:1r. 

Kungl. ·r-.laj:l ilar medgivit :ll.t L' ll :1\· kotnllll'llclön•n frih . A. 
T. C. c;,·IIL'IIkrok orh komnwlldiirkipll'nen ~- E. F. SPI:i 11der 
ui:Jrl>d:ld reclogiirelsl' iiYt'r ansliill11ing och utllilclning ,·icl flot
tans skL·pp .~gossd<ar s:1ml cliirp:1 J'iilj:11Hk ansiiiilning ,·id sjii
m :lllskari'JI nw lnTk:1s i Pli upplaga aY :20,000 l'XL'lllplar . ]~ungl. 
.\l:i_j:l har Yid:lrl' l"iin•skriYil , :1ll samma reclogiirl'isc skilJ ge
nom folkskoll'iin•rsl\"rl'lsens fiirsorg uld1·las till liir:lrll:l Yid 
r i kl'! s folkskolor. 

hungl. 1\laj:l har medgiYil , all hiigsl lrl' uffirl•rare må 
undn nl"ordt•rlig tid inom marinstalwn delt:1ga i fort.s:1ll ar
IH'It• p{t l'll inom s tahen nL:1rhl'lal J"iirslng till krigsL_jiiiiSlregil'
nH'llll' t"iir ku;.trii s tnillg:ll"ll:l. \"idan• h:1r Kungl. !'vlaj:l fi·n·örd-
11:11 , all l"IH·kn fiir mariJisi:IIJl'n sk:IIJ iiga :ill ef'Ln aY rhcl"en 
t"iir sjiif'iirsYarsdep:lrll'llll'llil'l liimnal mcdgiY:Inde. fiir lll'ilaud 
lillg a Y 'iss:1 dl'l:djn i regknH'lllsl"iirslagrl tillkaJI;, e rfqrckrligl 
:1rtl:tJ sakkU11 11i g:1 JH'rsoncr . 

l~ungl. ~l:1j:t i1:1r, med ii11dring :1\· förut nwclcklade fiire
s krifkr. nwdgi,·il. all dr11 i n·glt•nwnk fiir marinen lwsliimda 
t•rsiil tning t"iir miissning t•lln lw-.pisni11g ma t"iir liden J'ran och 
nwd dt'll 1 sl'pil'mlwr 1n1~ till ol'h med d1·n :11 dPcemlwr 1918 
11Lga t"iir t'IIY:Ir i .~:1mma n·glt·nwntsdel. ~ :i!G mom .. ) l'ller 6, 
niimnd, Slllll hcspis:1s t"ran k:1_julhord l' llt·r :Jn11:111 o!l"icl'rsmi-iss, 
ml'd :\ kr. 7;) iirl' s:11nl för l'll\·:1r i angiYil:l monwnl niimnd , 
som lwspis:1s fra11 IIJHinoflin·rs- l' ikr k:1dl'llmiiss. nwd ;) kr. 
2 :-) iire. 

Vidan· il:1r Kungl. "\{:Jj:l l"i"1rordnat . :lit l'll :1\· J"iirsk hiblio 
tekskon•;ult'lill'll , !"il. doktor .J . F. B. lljelmq,·isl :1Ygin•l fiirslag 
till L'll fi "ll·hiillrad org:1nisalion :1\· hiblioll'ksn•rks:Jmill'lt•ll inoJII 
111:1rint·n 111:"1 trYckas i L'n upplag:1 av :100 l'X<•mpl:ir. 

K ung l. \l aj :L 1!:1 r nwdgi,·it. :Il t för hestridande a,· mer · 
kostnad fiir omforma re för krartcentraJ,•JI ,·id flottans varv i 
harlskruJI:I. \":trlill rikscl:igt'll IH·\·ilj:ll IJH'dt•l. mu anviind:~;. 
:12,!)00 kr. 

Oktober 11. Kungl. Maj:l har medgivit att högste bdiil 
havaren iin·r kustfiollan fär triiffa iiven·nskommelse med lel .
grah·erkd a ngnende a nordnanclt• a,. telefon förbindelse i Göle
borg fiirulom till naggen lill samtliga diirstiidcs innevarand e 
vintL·r fiirl:lgci:l 1 :a kb1ss pansarhålar saml jagaredivisionen. 

1\ung·J. "\faj:t har bemyndigat c hefe n för sjökrigshögskolan 
alt pa fiirsiik undPr liis[n c l 1918--- 1919 Yidtaga följande iind 
ringar i 11ndtT\"isningen , niimligt'JI: i a/fnH·innn /;urscn : dels l{lta 
meclclela undt•ryisn in g i ii mnena i nternalio11ell r ii Lt och a sjö
nffienslinjen nal'igatioll , varldern iimncl uneler omkring l. 1

/" 

l im me i H'C kan. samt i motsvarande g ra el låta i 11s kriinka un
dcn·isningen i vissa tel,niska i1mnen, dels ock förnnstalla där
om, a l t undt·n·isn i n gen i iimnel fysik m ccldP ia s e ndast de ele
\er. som iinsk:1 fiirbereda sig för genomgående a,· teknisk forl 
si1ttnings kurs: samt i o/lmiinna /orlsiittningskllrs('n låta iimnet 
n:wiga l i on ulgå. 

Diirjiimtc lwr Kungl. Maj:l förordlwl, alt handling:mw i 
ii reneil-l s kola iiwrliimnas t i Il sak kunniga fiir verkstill !ande a v 
utn·dning och a,·giYande a\· förslag bctr~ilfandc rckrvle riugt;ll 
och lllbildningl'n :tY flottans oflieerskår m . m. för alt tagas i 
iiYen·;iga n d c vid fullgiirandet a'" de sak k u n nigas uppdrag. 

1\:ungl. ~l aj :t h:1r fiirklarat. att lwsbimmelserna i ~ lilJ 
mc, m. 1 :-> a,. n'gicnwnh' fiir mar i n<'n del l och ~ 78 mo m. 17 
:lY reglt·meJill' l'iir marinen del lll , i vad de innefatta med 
gi,·anck f'iir :1\·g{lllget manskap eller iinka eller barn efter ckn , 
som :n·lidit. :III inlösa he la beidiiclnnden e ll e r särski lda pnsed 
lar diir:l\·, tills Yidarc och intill utgången a,· :\r 1919 icke skola 
gi.i ll :l. 

l~un g l. ~laj : t h:1r t"iirorclnal, alt marint·n tillhiirande per
so lwl , som iir skv lclig :III vid lji1nstgöring hiira föreskriven uni 
form och som icke erha ll cr b e kliidnad av kronan , skal l tilb 
, ·iclare ini ii i litgången nY ar l919 i1ga :1ll mot kontant t•rsiilt 
lling fi">r eget JWrsonligl bruk ulbckonuna i marinens fiirr åd 
upplagd:1 hekli.iclnadspersccllar och maleri:dier diirlill iivensom 
lata ,·jd marinens bekhidnadsYcrkstäder tillverka och reparera 
tmiformspPrscdlar och övrig tjiimlulrustning, alll uneler vill 
kor :!IL kron::ms riitl och fördel , siirskilt i avseC'ncl<· pii. veder-
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bömndc l'örn'tds t i Il rii.cklighel för därmed a vscdda behoY, i<:ke 

i nugol avseende triides för niira, och med förcskrifl tillika. alt 

betalning till belopp, som av marinförvaltningen bestiimmes, 

skall erliiggas , innan varorna från förrådet utföras. 

Kungl. ~1aj :l hnr föreskrivit , att den i n:l.diga hn·vet den 

16 maj ] 918 meddelnde bestämme lse, att vid ön~ rl'öring av s jö

komme nderat sta m ma n skap l i Il vän1plik l i g: t :t v klass .\. be 

klädnaden skall efter gjord viiniering lwh[tll:ts och iivrrg:.\ till 

beviiringsbek liidnacl , varvid ,·iirdel skall gol.l.göras wd<·rhöran

des lwkliiclnadskonlo, skall ulslriickas atl gälla allt manskap. 

som ('{'ter slutad ljiinstgöring ,·id s lammL'Il sasom mobiliserat 

ö\'C·rl'örrs till viirnpliklig:t :tv kl:tss A. 

Tillkallade sakkunniga för granskning :tv l'örslag lill fiir

ändrad teknik ,·id arbetet inom nlllföringse~pcditionerna m. m. 

ha ,·a dl'n 27 april 1918 avgi,·it slutgi lti gt l'örsl:1g i iimnel. Ge

nom mtdigt brev den 11 juli 1918 har Kungl. Maj:! förordnat , 

alt de Yiirnpliktigas rullförin g m. rn. skall. l'ran och med den 

1 januari 1919 verksiiilias i huvudsaklig ÖY(!rcnssliimmel se m ed 

fön· ,·arande förslag , med lillkiinnaginUJcle tillika , a ll ni.tnnarc 

besliimmelser hiirom konun e att meddelas i kommandoviig. 

På diinJm gjord frams t~illning har Illt Kungl. :\laj :t föreskrivi t , 

a tt , ntd sjöru llfiiringsväsendel' angår, dc a \· förslagels gcnom 

förnncle föranledda siirski lda kostnaclema sko la bestridns :1\' 

ansinget till sji.ibe,·iiri ngcns :l\· löning och lwkEidnad m . . m · . 

Kungl. ?vlaj:t har föreskrivit. att § 238 mom . -b a) 1 del [ 

av rpgiPmenl e för marinrn s kall erh{d l:t föl.jancle i'indrade ly 

delsL': 

.J.. Förste liikart' ll ska ll :tYgiYa. 

a l till slationsbeliilhavnl' en: 
senast den 5 i Yarje -- -- m[uwdl'n (fo'rm . 1::3): 

senast elen l:J juli ntrje ar förs la g till IJe riiknandc av ul-

gjfterna för s tationen uneler andra ;'iret cifirert e r i d c delar , som 

tillhöra först<> liikarens befattning: och 

senast den l oktober ·-- utgifter: samt 

hl 

f\ ung l. :Yfaj: l har föreskrivit , all S 23 mo m. 8 del J. oc h 

S: 23 mom. 8 del Hl ay reglemente för marinen s kola erh }'\ lla 

fpljandc förändrade lyde lse: 

Reglemente lär marinen, del l. 

§ 23 . 

För ofl'iccrsbet'ordran - - -- ombord . För u L rö -

n ande a Y denna duglighel skall med nedan niimnl undanla g 

genom c hc!'e ns för sjöförsvarsdeparlcmenle l fiirsorg infordras 

läkarbet~' g från liimpligl an tal o fT'i ccr:1 re . Y il ka k unna i f raga 

komma til l befordran t'ller uppflvllning, att fön·liigga.s lwford -

ringskommissionen Yid drss S<lmm:mlriidc för 

förs la g till niirmast förekommande !)('fordran . 

- - - - mrddelas. 

:t "g i Ya n ck n,. 

DYlikt lwt:.·g 

l d e lta mom e nt \jöl'öt·s,·arsdeparleml'llll'l. 

För de n , som ifrågakommer :tll bdordras eller uppflylias 

e fter all li cligasl sex m~madl'r ck~sförinnan h:l\'a avfordrats 

liikarlwlyg, skall nyll' sftdant icke infordras. fiir S~IYill icl.;e siir

ski ld a omslii nclig hetn sådant paka ll a. 

Reglemente j'r]r 111minen de l 1/1. 

8. För officers lwfordran meddelas. 

l clett:1 moment - - - sjöförs ,·a rsdt·p:lrlemcnlel'. 

För den , som ifrftgakommer etc. - -- (se m ·an 

under l : 2:i ) - - -- omstiindigheler s{tdant påkalla. 

Kungl. Maj:t har förordna l, aH S 3, '§ 12. § .J.O mom. l , 

t 1/~ oc;h 1 "/., § JR mom . 1 med tillhörand e l'ormul}ir l J" ' 

mom. R. -L .) och 6, S H morn. 1 oeh ;~. ~· :) :·J. § 6:J. § 1 t:) . 

§ 124 mom . .J., § 146 mom. 2, § 159 1 
.1• ;:; 1 "i t mom. 2, ~ 2Ui 

gh ) och § 218 cd) i reglt'menle för marinen dt•l l sko la er 

hålla lit lika avgiven iindr:ld lvd e lst'. Samtliga dess:t iindringar 

a vs c skPppsgosseskola. 

Kungl. ~'laj:t har fastslii. lll ,·issa ändringar i ,, 'fjänslgii

r·.inosreo'lemenle och ekonomiska fön~krifter l'i'w marint'ns r-:t b l"> 

diO'l.e lcgrafsta tionrr vid kommersiell radiotelegra fe ring ». Kungl . 

Maj:t h:u· vidare nppdrngit :H föresHindart>n för marinens bok -
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dctnlj ;lit otnhe~örja de iindradc bestämmelsernas tryckning i 
t'll upplaga a\· iWO exemplar till fördelning bland nutrine11s 
mvndigheter. 

Oktober 18. Kungl. \<laj:t har medgivit, all lwlöning för 

eksarmering a\' minor , utgiirandt· hiigsl 60 kr. l'iir \·arje mina, 

Yarom l'iirmiilcs i ttådiga brcn·t dt•n 26 sl'ptemLcr 1918, må 
tttg:\. jiim,·iil (Et Yicl minsn·pning utliindsk mina, utan att he

skjul;ts, osl.;:tdliggjorts genom spriingning. ] sådant fall ska ll 

Ilelöningen l'iirclclas lik:1 mell:tn personalen :\ de fartyg , som 

bogserat mins\·c1wl, dtt sprii.ngningcn iigt rum. V:td så lunda 

st:tdgats sbl! iiga till i1 mpning Fr[m och med d e n 1 augusti 1918. 

hungl. ?ll:tj:t har fiin·skri,·it, :ilt :tY de i tilliiggssl<tlen för 

l'lolbttls skcppsgosscUu· fiir ar Hll8 upptagna ansl:tgspostcr m å 

uUJl'lalas: :t\' posten till n •knkrittgskoslnader till viirvnings

l'iirriill:trl' t'll belopp. som till s;tmm:ttlS med Yederbiirlig andel 

:t\' dt•tt i sblt•n l'iir l'lotl:tns skt•ppsgossl'l.;år l'iir ;_\r 1918 för ena· 

hancl:t iind:tm:d uppl:tgna anslagsposkn uppg:'lr till :w kr. för 

Y:trjl' :t\' lwtHllll , ·iin·ad skeppsgosst•: clol'k all , cliiresl :tnlalet 

Y:tkattst·r vid den kill', Y:trlill viirn1ingcn skt•r , iiYcrs1iger 10 ~/, 

:1\' tlllllH'riitTII, sagda nsiitlning ma hiijas till 50 kr.: s:tmt av 

posll'n till fri liikarhesiktning ö kr. f'iir skeppsgo~st• till den lii

k:tn· , som fiirt· :mlagningsf'iirriittningcn fiird:tgcr liik:triH'sikt

ning a clt>tl till Yiirnting anmiildt•. 

Yicl:m· h:t r 1\ u ng l. \<l:1j: t fiin•skri" i l. att d d under anslags

posll'n t i Il i't t g ii rek r fiir ,;p rida ndt• :l\· kinnedom om skeppsgos

se k:) ren upptagna beloppet :t\ 1.000 kr. sk:tll s:'\ fördelas , alt 

för ciL'Il 1\arlskron:l st:ttion tillhiirancle dt• l<'n aY k:\ren avses 

()(i() kr. och fiir elen Stockholms sLtlion tillhör:lllde delen :1:1-1 kr. 

Oktober 25. Sedan m:trinfiin·altningen avgiYit fiirsl:1g till 

iindr:td<· lwstiimnwlser riir:mck lhttningshjiilp åt prrsonal vid 

marinen , har 1\.ungl. Maj:! förordnat, att ifrågavarande fiirs lag 

slwll iiYnlii m n as t i Il armens och m:t r i n ens a viiini ngssakknn

nigu att, (liirest ändrade grunder m. 111 . b e lrätTande flyttnings

hjiilp å l personal vid marinen finuas på kallade , inkonilna med 

J'ramstii llnin g· i detta iimne i ~{, god tid, att frågan hinner före 

lriggas 1919 å rs riksdag . 
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Kungl. Maj:L har b e myndigat stationsbcfiilhavaren Yid 

riotians station i 1\:arlskrona atl fiir Yard av svår:ue fall 

:1\ infltwns:t å stationen samt diir fiirlagcla f:trtyg iippna i 

l'iirsla Iland epidemisjukhuset a Laboralorieholmen samt , diir

l'S l del vis:tr sig erforderligt, Yidtaga [l lgärde r fiir iordningstäl

l:tnclc :tY eld s. k. cisternskjull'l till provisorisk sjukviircls lokal , 

iin•nsom :ttt triifl'a avtal med högst -! sjnkskötl'rskor att hålla 

~ig i hereclsbp och på kallelse insli'tlla sig för l,jiinstgiiring :J 
.~ta timwn. 

Y icl:tre h:tr Kungl. Maj:l bcmvncligat kommendanten i 

A h s borgs fiisln i ng ;il t , eller samråd m ed högs te befii.lha va ren 

iinT ku st f'lott a n oc h ciH•I'rn för Gött,borgs örlogsdepå, iordniug

sli ill:t i fiirst:t hancl k.vrksalen s:tml \' id yttcr ligan· bchm· l'Xer

l' i s htt.~l'l diirsl~ides iin·nsom :11t triifl'a :1\·tal nwd 6 sju ksköter

s k o r :ttl h {llb sig i beredskap och på kallelse in stiilla s ig till 

t.iii nstgiiri ng :1 0ha va rn·t, Y:t n · id host ii cln hiira d ii rst ii des lw

l' <'CI:ts dem. 

l~nngl. 'NLtj:t h:tr l'iircs krivit, att ransonen fiir p e rsonal. 

"om iir lwriiltig:td till skeppsportion och cleltagm· i min sYr· p

ttingsarlwte, m:'t ii kas med l 00 gram mjöl (hii.lflcn r åg och hiilf

kn n•k, molsvar:mcle 1:30 gram hröd ) , l;) gr:tm smi.lr, '15 gram 

nsl. 1:) gram kafl'e och 20 gram socker fiir man och dag, cH\ 
minsn·pnings:trlwll· iigcr rum. Vidare har Kungl. :vraj:t fiirl'

s kri,it. :tlt till uti mitl SYCJmings::t rhete d eltaga nde personal , som 

t•tdigt gii ll:tnd<· fiireskriftt• r iiger utfå proviantartiklar från far

tvgels l'iirrå d , m å fiir m an och dag, då minsve pning iiger rum , 

:t\ fi'll·ut uppriiknad c proviantartiklar i stadgad ordning utliim 

nas kY:tnliteter mols\·:trandt• ovan 1ncdgivna ökade ranson. Vad 

saluncla fiin•skrivil s skall iiga tillämpning tills Yidare fr å n neJ; 

tnt·cl (kn :1 oktolwr 1918. 
1\:tmgl. Maj:t har medgivit , att komm endörkaptenen :t\' l :a 

graclen vid fioLLan J. Graf'slriitn må fiir Yisst iindamål s tiilla s till 

k rigsmatericlkomm issionens förfoga n dc. 

J\ungl. ''[aj:l har uppdragit :H li\rarcn vid sjiikrigshiigsko

lan m. m. , fil. cl:r O. A. Liljcslriim att ver l~stii lla gransknin g 

:t \ l'lt utm nutrHHngenjot·Pn :-tv 1 :a gFaden l'rih . L . C. Posst· 

tlhtrchl:tl fi .Jrsbg till liirohok i trigonometri. 



Oktober 29. Kungl. "\laj:l har medgivit, all Lomma 

hamns fyr m {t hiillas !"fin d till och m ed d<·n l 5 november 1918. 

November l. E.nngl. "\tfaj :t har nwdgi,it. atl l'iir tryck

ning av >> Bestämmelser för torpcdmaterirl ens handhavande 
omhorcb må utöver det genom n:\diga bn·,·ct dl'n 26 oktober 
1917 :1m·isadc helopp :uwiind:ts Y11rrlig:ne elt helopp :n- 16:) 

kronor. 
h.tmgl. \laj:t har medgiYil , alt fiir tryckning a,· >> BcskriY

ning iiHr torpedtuber a u -b[tlar jiiml e plansc her» m å nlöYer 

det genom ni'tdiga hrcYet den l-± cl<·<·emlwr 1917 :tnYisacl<· be
lopp :uwiindas yllcrligarc dt helopp aY 17ö kronor. 

P å framstiilltting :tY genc•raltullstnl'iscn har l\.ungl. "\<laj:l 

bemyndigat st~rrelse n , alt till firman Aug. Lindholms efterträ 
dare rcstitnlionsYis utbetala ett lwlopp a,· :296 kronor 24 öre, 
ntg·ör:md e fyr- och bakaYgifter fiir ångfartvgen >>Trio » och 
,, \'iistmanlanch, Yilka Ya rit fiirhvrcla fiir kronans riikning och 

seglat under s,·cnsk örlogsflagg. 
Kungl. Maj:t har förordnat , att tYenne l'ramstiillningar rö 

raude löndörbättring l'iir ,·iss personal ä flottans ecklesiastik
stat skola ön·rliimnas till arm(ms och marinens avlöningssak

kunniga för all tagas i iiYcrdigancl e Yicl fullt(öranclet :l\' clrt åt 

de sakkuu11iga liimnadc uppdraget. 
SH·riges trålarförening har till högste hcbi.lhavare n ÖYer 

k ustl'lotl:m i), erHimna t ett lwlopp a v 7,468 k r., a v sett aU för

delas mellan person:tlen :\ de med minsYepning sysselsatta far
tygen O<'h cliirYid stiillt i utsikt, att niimnda helopp skulle kom

ma all ökas genom fortsalt insamling. Kungl. ?vlaj:t bar med
giYil , :ttt hiigsle hefiilh:tY:tren m å emollng~1 O<'h blnnd lwriird:t 
personal l'iird<·l:t i l' niga,.:, r: m de pen n i ngmedcl. 

1\ungl. :\1faj:l har fön·skri,·it, :1tt avdelningschefen fiir Örc
snndsanlelninge n, stahsinlcndcnlcn och de vid Kogrundsrän

nans be,·akning kommenderade ofl'i c l'rarn:l skola för liden från 
och med den l;) augusti 1918 oc h tills vidare figa riitt att, mot 

avstående :w dietpenningar samt med skyldiglwt att sji:ilva be
kosta sin boslad och sill: kosth~\11, upphiira dagtrnkl:tmente en

ligt gi111:lnd<' rPsereglenwnte. 
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2. Avstånds-.. krrrs !f och j'artl> ed6mniny . 

Enligt TSI. Protokoll fiirt•;., <'nligt hil'ogade t' o rmtll ~ir l , 
'2 oc h 3. 

3. An/allsuv ningo r o c !z }'inge rad t or fH:d s l.'} u/ni ng . 

Enligt TSI. Protokoll och diagram fiir es e nligt hifogatle 
rormuliir -1 och 5. 

-± . 'J'orpedsl..:fulning. 

E nligt TSl. Di~t gr:un Cllligt bifogade rormul ~ir :l . 

Anm. Efter s lutade kurser avgiver vederbörande <"hef utlåtumi0 
till C S D beträffande den förb er edande befäl skursen i vad m ån elevema 
tillgodogjort s ig nndervi~ningen, beträffande befälsövningen huru
vida eleverna a11ses lämpliga för uh-tjänst. 



'l'illhör G. O. n:r JO lo (191R). 

Form. 1. 

Proto.ko/1 

vid övning avståndsbedömning å 

den .. . 19 

Bedömt avstånd i meter Verkligt avstånd i m eter 

Jlarschläge 

Undervallensläge 

4\1 

Till hör (; _ O. n:r lOJö (l!liS). 

Form. 2. 

Protoho/1 

vid övning kursbedömning å 

den 

Bedömd målvin- [Verklig målvin- 11 Bedömd målvin- ,. Verklig målvin -
kel i streck kel i streck j kel i streck kel i streck 

... ............. .. . .......... .... . .. . . . .. ... . . 

j l 

l· ................ . 

i ······· .. !l 
l 

. -. . . . -. . . . --. ---. -----. - . -----. --' 



Form . :;. 

Protollo/l 

vid övning i lartbedömning å 

den . 

i Bedömd fart i Verklig fart i , Använd fartbedömningsmetod 

I---~11,_0_P ____ ~ _____ k_n_o_P ____ -M
1

--~-~-d--in_s_t_rt_n_n_e_n_t~lc_rt_a_n __ i1_1s_t_ru_m __ en_t 

1 . . ... . . ... l Il 

l ' . . 

l 
l 

l 

································ ·· ···! 

. . . . . . . . . . . . l . . . 

l • 5 1 

Tilll1ör (:. () n:r J(llil ( 1911-i ). 

Form. 4. 

Protollo/l 
öucr fingerad torpedskjutning å 

den 

2 ;j 
----

UJ 
O;" 

o ~ 
M åmtcl ~ eT-

c+ "' .,; er 

8 
w 

l 
i-i 

l 
i l . .. . ·· · ··· · ·-- --- .. 
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G. O. 1028 den 18 oktober har l:1~lsliilll l'iiljandt· iindring 

l?t'!]lemenle J'6r utbilrlning rw j'lotluns lllllll.d>llfJ (Skolrc(IIC 

mente/ ! 1non1. :20H: 

:l OH. 

-! ) all - i lllOill. ö g); 

sko landt•. diin·sl mt•d hiins~·11 till t•len..-nas liimpliglwt s:tsom 

riklnrt• dl s liirn• t•lln t•ll mitHin• anl:d iin dl'l :1\· \'l'dnhiir:lnde 

k ttrchef :t11giYn:1 anst•s biir:1 ullag:1s , s; tlnrad hiirom iig:t rlllll 

llll'll:111 l'ht•ft'll fi'1r skul:111 Ol'li l"l'S]W.kli\"l' k:lrl'hl'f('l' . Yilk:l St' · 

tlart · iig:1 all Yidl:1g:1 de jii1nkning:1r i liir ull:lg11ing lwhi.l\·ligl 

:l lll:tl , SOIII p;l grund diir:l\" :IIISl'S liimplig:1. 

G. O. 1050 den 25 oktober. .\lt·d ITiinsYt1 till rad:1nde in 

l'lut'IIsaepidt•mi ~:11111 fiin·s l:ll'IHk inn'l'k ning :1\" Yiirnpliklig<t 

hnr lwf:lll ls: 

all q•dt•rhi.lr:lndt• bl'l"iilhaYart• skola omlwsiirj:t, all liill:tl"l' 

1:111 a'·. inllut'I1S:I Yardas i sjukhvll. sjukrum eller a,·skilcb lo 

gt'IIH'I11 S:lllll :III 1:111 llH'd ulpriigl:ldC svruplom f'lfcr kompli 

k:tlioiH'l' lag:1s undn heli:IJidling ,·id liirul IH'I'inlliga e lll'r p::1 

gr und :1\" n:1digl lwslul tknn:l dag klargjord :! sjuk,·ftrdsinriill 

ningar: 

:111 liika rn :1 a yj(l harhkrun:1 station l'i"H·I:1gda. kusll'lotl:lll 

lillh iir:ltHk f:1rlyg .~kol<1. i dt' 11 m[n1 dl' kunn:1 fiir farh·gs ljiin 

sll' n IIIHinr:ls. t•tlligl liimplig fiinklnillf.( l1ilriid:1 Yid Y:'\rden :1\" 

till slalioiH'I1 :1\·ptdlt•lltT:Ide it11"1llt'l1S:Isjuk:l : 

all dt'l1 gt·nom g. 11. 11:r :\t)() l f/1\llH för p:111S:1rb:'iiL'I1 Nit~rd 

:1\st•dd:1 f:lrlygsliik:ln·n skall. diin·sl lwhm av li'n·stiirkla lii 

k:ll'l·kral'll'l' :i l\arlskro1w s tation uppsl :'\r. :t\" ltiigsl!' l1f'fiill1:1 -

'":1rt·tl iin·r ktt.sll'lo11:1t1 it1k:tllas till ljiinslgiiring ; 

:III liikanardt'l1 liir ;, ;\ya \ ': trn·l ittl :tg tw influt'11S:1sjukc 

ska ll lwslricla .s a,· liik:1n·11 Yicl .\h·s"lwrgs ku s larlillerik[u·. tllll 

lll'hii' li gl nH·d l>ilriid e a\· a kusll'lollal1 Ol'h Giiil'llorgs:tHlt·lnit1 -

g·en ljiin s lgii r:ttiCit· liik<tl'l: i dl'11 lll:tll (kss:1 kunna l'iir rarlyg.~ 

ljiii1Sle11 unciY:tras ol'lt l'llligl l'iirdl'lt1i1q:~. so m "" ltiigsl!> lwl'iil 

lt:n·an•t1 iin'l" ku sl flulhtt1 lll'sliimliH'S : s:unt 

:III hiigslt• lll'l'iilhavart"ll ;·J\·l' r kuslrtoll :lll iign :III i s:tu1 -

r ~td llll'd kOIIIIlll'11(1:tnlt•n i .\Jysliorgs l'iisl11ing Ol'it t'itt•f't'll l'i .l l' 
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(ii'llei>orgs iirlogsdep ii. l'öranslall~t on1 de niirJJI:tn· i>esliilllnH·Is,·r , 

som ma visa sig rr!'orclerlig~l, riiramk frun fariYgt•n lill '\y:1 

\ ' arvl'l ii\'l·rflyllade sjuk:1. 

G. O. l 052 den 25 oktober h:1r i>l'f:tlll: 

att fällJ·ik:trna U. C. B. L:trsso11 , .l. .\. ILI('her , N. G. F. 

Hamslriim , S. A. J. Liedslrand , .T . H. Edm:tll, .·\. \\ ' . Elht•rson. 

C. H. Odluwr, B .. 1. E. Krook ocl1 G. O. (i. Urseli skola lill 

lliir:l fiollans slalio11 i 1\:arlskrona: 

all fiinrikama S. H. EriC'SOJI, ,\. F. S('llolander. B . ..\. E. 

Boldi -C ilrislnw s, G. A. Sjiilwrg-Sill\·nling, S. E. J\liJlgenslil'l'na , 

.·\ .. l. F'. Liil'gren , H. Grafström , O. !' . Ahlmarl, , C. E .. \rfe ll 

och T. E . .lanso n-Brostriim skol:1 lilllliir :1 f iollans s l:tlion i 

Slockholm: samt 

:dl ov:lJlniimnd:l ofl'ice rarc skola f'r f1n den l insl.undanch

llOH'mber lill den :lO Sl'plemlH'r IHI9 , nwd undatll:tg av dt• 

licln, dft dt• på grttllCI as ull'iird:tlk g. o. t•rll [lllit annan kom 

mendering, vant ink:lilade f1 n•speldiv<~ sl:ttionrr ftir iiYI'ig 

l .iii nslgöri ng. 

G. O. l 057 den 28 oktober. Dt•n gl'nom g. o. n: r ~l-±2 1 l \Il K 

inl'iirda vrkl'sgreJH'll UIHkrv:ltit'tlShalsm:tlros sk:tll kir:t dt'l l 

l'ii1· sigtt:tl -, lo rpl'cl - och gnislm:tlrosn gt'llH'IIS:tmma \'rkt·slll' 

leckningl'tl jiimk hokslan•JJ U , pl:ll't•rad p:l liknande siilt ~om 

fiir O\'~lllniimncla )' rkrsgn·twrs siirskil,janclt' i>oksliiver iir fi'JJ·e

skrivel. 
Till sfliuncl:1 :llliH'f:tlld yrkt·slH'It•t·knitlg h:tr E:ungl. M:1j: l 

f':1slsliilll modell. som lillslällt•s m:lrinfiinallningL'Il. 

G. O. 1063 den 29 oktober. "\led iit1drit1g :tv g . o. n:r 

~60 l \)18 har Jwl':tllls. :tlt de viirnpliklig:1 , ,·ilka t•nligt n iimnrla 

g. n. skol:t inrn;ka lill tjiitJ stgiiring vid Fariisunds kusl:irlilkri

dl'lacht·nu·nl dl' n l O insluncbndl' llll\'1'1111Jl'r , i sliilll'l skol:1 in 

ryek:t dl'n ~) niis lkomm:mcll' dt'Ct• m])('r. 

G. o. den 30 oktober li:tr IJd:dll , :dl oi>L'I'()('lld\· :1\' J'i)n·

s krifit'ma i g. t>. 11:r ~17::1 FJ ;'1HI8, lllldt ~ rull'in·rsskol:tns arlilk 

rikl:.tss s k:tll llllcll'!' inslunclanclt• liis:'\ r vnr:1 anordnad i Karls-

-. 
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J.:.rotta , gt'llll'llS:Jill fi '>r h:"tda sl:iliolll'l'll:t. l~:tplt'lll'll Hos gt'IIU11J 

g. o. n:r H0\! 1 1918 aniJl'f:tlld:J ljiin s lgiirin g ska ll uppliiiv:ts . 

G. O. 1081 den 4 november ll:tr j iim likl IH' sliim melst:n 

k ungiin•ist'll d t' l l 25 fehru:1 r i l \J l (i :ltlgal'ndt• l i Ils ii ll:tJHiL'i :t v 

i>L·~IiiJini11g:tr [J l'l'S('rYsfril fiir lll:tl'illt ' ll ill'J':IIJl : 

all :lllsi'd.;.ning:tr mft st'll:lsl dt•n I..J. inslutHlandt· den·tniH'r 

ittgi, · :~s lill J'iiljandl' hcsliilltlit1g:1r a n·st•nsl:rl l'iir nlaritH'II. 

11ii mi igen: 

11id j'lo/lun: 

1 lwsliillning som kotlllllt'Jilliirk:tplt•n :1\· l. t•llt•r :2. gr:lcll'l'l 

1wll l k:tplt·nsiH's liillning .i lliigsl:t. mcllnsl:t l'lil'l' Jiigsla li'llll ' 

klasst'll , sa mt 

uid kus/urlillcrict 

l k:tpl,t•JJsiH'sltilltJing i lli'>gsl:t. nwllnsl:t l'iil'r liigsla liitll'

kl:tss,•n och l k:tplt•ttslwsliillniJig i llll'ilnsl:t (•lin liigsl:t li'nu· 

kl:lsst'JI, komm:tnck denna si.~lniimnd:t k:tplt'llSIH'sliilltling :III 

IH'siill:ts i nwlll'l'sl:t liineklasst'll t'lld:tsl undn l'iirulsiilltting :III 

dt'n niirm:tsl l'iirl'g:ll'IHle till aliSiikning lt•digl'iirkl:lratlCk k:q>
lt·nsi>csliillningen hli\'l·r :t\' lli.>gsl nwllcrsl:1 liineklnsst' ll. 

G. O. 1098 den 11 november. S(•cl:tJJ 1\ungl. \l:~j:l gl' 

norn lwslul dt•n 8 cll'J l lll'S f'unnil goll l'iirorc!Jw. at.l l'loll:til lill .. 

dt•l:tdt· , i krigsljii11Slgiiri11g jiimlikl ~ 28 \TL ink:tlladt• t•llrr kv:tr

halln:t \·iimpliklig:t ii\l'llS0111 cit• :1\' sjiilll:lllSk<tl'l'llS lll:IIISLq>. 

S Dill pf1 grund :l\' nwi>ilisl'ring kv:trsl:'lll l'lkr kv~1rhållils i ljiinsl 

t•lkr l:tgil· f'iirliingd :tJlsliillning 1111dn dt•JJ lid mohilist•ritlgt•n 

,·:tr:tr. skol:! - i ciL'Il 111:111 dt• id<t· sjiil,·:t i'111ska ,·ar:l for(l':trandt• 

ink:tll:ldt• t•lkr kv : u· .~tå i ljiin sl · t•nligl i komm:1ndoviig 111 -

l'iird:tdt• i>l'sliilnllll'lst•r lwml'iirlm·:ts l'lll'r l' rlwll:t :tvskl'd. St' 

n:t s l f'iirt• clt•ll:l ars ulgang. har IH'I'<illl s . 

:III iJ'r:tg:l\':tr:IJHk lll'mfiirlovtlillg t'lit'l' i>t•\ilj:llllk :t\' :1\' 

~k t•d ~k;tll s:1 J'orl s kt• k~111 \L'J'k ~ liilla s, \~Id i>l'lriill':tl ' dt• lill 

:illmii11 ljiinsl in ~kr i\'11:1 Yiirnplikliga Sl 'll:tsl l'iin· <ktl :ll dl· 

t'l'llliH·r. iiYrig:1 St'IJ:lsl l'iirt• dt'JI l dt•c·t• mlH·r illiH' \·:tr:lllclt• :1r. 

skol:111dt· unckrd fu1ig ~lllmiil:111 Sll:lr:tsl i11givas iin•r dl'l :1Jllal 

m:11tsk1p . son1 t•Jiligl man l'r.ivilligl l'ill'l' t•ljl'sl k\:trslar i l.iiinsl. 
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G. O. 1099 den 11 november. S!·dan 1\un;.;l. .\laj:t g(· 
IHHn beslut den H dt'llllt'S , nwct npphiiY:tnde HY hPslulct :tY dt•n 
10 S!'j)l!'lllhn 1\)18 :tngaenck kl·:trldtll:tnde i krigsljånstgöring 
jiimlikt ~ 28 \'L a1· 1issa kusl:trlillt•riljiinsl tilldelad!' Yii.m 
plikliga 1·id .\IYshorgs ku~l:trlilkrikar , funnit gott fiirordnn , 
nll m ·:tnniim11d:t 1·iimpliktig:l skol:t h!•tnfiirloY:ts St'llast före 
dt>n 1 d<'Cl' llllwr illiH'Y:Ir:liHk :tr. lwr hdalll s. 

:d.l kusl:1rlillnitjiinst lilldl'ladt· Yiimpliklig:l Yid .\I,·slwrgs 
kuslnrtillnikar. ~om jiimlikl IH·slul :11· dt'll lO S!'plt'mhn 1H1~ 
hliYil ];.,·: lrh ;lllil:l i t.jiinstgiirillg , ~kol:1 h!·mfiirllll·ns s:"1 fort· ske 
k:111 , dock sen:1sl d!'ll :HJ inn!'1·:1randc non•mlll'r . 

G. O. ll03 den Il november. lliig~l fiilj:ltHI!· antal otri 
n•rare aY d!'lll . som inll!'l.:lr:IIHk :lrhl'ls(tr gt ' IIOillg:l sjiikri;.;~
hiigskol:ins :tllmiinn:t kurs . 111 :1 komnH'IHI! •ras all gt•nomgi't ck 
fortsiillllingskllrsn Yid skolan, som lag:1 sin hiirj:111 uncln ftrf'n 
191\1 och IH20, lliimlig!'ll i ullmiinnu forlsiillninusl;ursrn (nH·cl 
hiirj:1n :tr 1920) -l ~jiioiTicn:m• och '2 kusl:irliliPriofricn:m·: 
i rrrlilll'ril;ursl'll ( lll!'d hi.lrj:lll ar 1\119 ) '2 sjiioll"icl'I":IIT neh l 
kusl:trlilkriotTicn: i lorJwr/l;ursen l nH·d hiirjan ar 1\)19 ) :\ 
sjiioffin·rurc; i 111inl;ursen I11H'd hiirj:m :ir 1\)1\l ) 1 sjiiofTic!'r 
ol'li J kusl:irlillt>riofl"inT. 

G. O. 1106 den 12 november. :'ll!·d ii11clring :1,. g.(). n:r 
1010 och IO!i:3!JHI~ h:1r IH'f:illts. :ill dl' kttsl:trlillnitj iinsl til l
del:td!' Yiimpliktig:t. 1·ilka t•nligt niinllld:1 g. o. skola inr~• ck:1 
till ljiinslgiiring clc11 \l illSiunci:IIHit· clt'C.'!'I111H•r. i sliii!Pl sktd:t 
i11rvck:l riirsl :1 d:1g. som t'r:tmcklt•s lH'sliimnH'S. 

G. O. llOi den 12 november. \lajon·n frilit ' ITt' Pli/l ()fler 
s kall dt'll :H ins!UIHI:IIldt• dl'l'l ' illlwr fr:tnlriid:l h!.f:lltniltf{!'ll <;olll 
" lnhsclid i kolllllH' IHianhsl:il i!'ll i \ ' :txlioltns t' iis lning. 

:\fajorcnll 'i hom sk:ill fra11 dt'll J:IIIU:Irl 191\J IH'slrid:l 
niimnd:1 ll!'t':illning- . 

G. O. 1112 den 14 november. 1\aplt'll('ll Clrws sk:tll nH·d 
utg{lllgen :11· nii s tkomm :tndt• :1pril nwn:1d t'ranlriida genom g. o. 
n :r :);) 111\JI.J. a1iiH'falld tjiin s lgiiring som l iir:m~ i kustriistnings 
liir:t i :lllmiinna kurSl'll . sji'Hdl'it'!'rslinj!'ll. 1·icl s.jiikrigshi.lgskolan . 
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G. O. 1131 den 16 november har mPdgi,ii , :lit 0111 
sa för IH'griinsning a1· radand!' inrltH' n s:H' pidemi lwfinnes er
forderligt f'lkr iindam:tls!•nligl - n·d<'rhörandf' stalionsmyn
dighet e r ll1:1, Oai·Se[[ Jwsfiitnllll ' lSL'r ll:t i (-C\( f bil. J :t OC h i d l' ll 
man ljiili.~lt • IJ omhord och i land sa Lillakr , lw1·ilja ljiinstledig
hl'l intill den 1 februari 1919 at ck di mpliktiga , so m jiimlikl 
\'L ~ 27 inrn·kl till rn•dsljiinslgiiring t"iin· d e n l nowmlwr 
] \118. 

G. O. t 154 den 20 november. K:q>lt'IH'n .\nrtelin skall 
1illsviclare, llll'cl tllHI:tnlag fi'lr de liclt>r. d [t 11:111 p:"t gr1111d :lY 111 -
fiirdad g. o . l'rliallit :ttlll:lll ktHHIIH'lldr·ring. ljiin s tgöra som ad .i u 
lanl hos chl'l't'll fi'n · lltHkroll"in·rs - och sjiim:IIISkarern:t i Slol'k 
lwlm i stiilld fiir li\jlll:lllll'n /-l er /in . so m fr:in sagda komn1ell 
<:lt•ring :tvg;'\r samt till och nwd dt•n :Hl niistkommall(lc St'p 
!Pmhcr skall v:tr:t pl:tcn:td a s l:tlion e n t'iir önig tjiinstgörin g. 

G. O. 1162 den 23 november. 1\o•nnH·nclörkaptene n :11 

1. gr. .\orrlen/t•/t sk:ill fr:111 den 2 d!•n• mlwr lill s vidarl' sl:"t · till 
mar i nfiin·alt n i ngt•ns fiirfog:tndc f ii r att t•nligl :1 , . iimlwlsY t· rkl'l 
ult'iircl:iclt• instruktioner hitriida uch 'id h e llov ni'irv:1ra vid pan 
s:lriJitlt•ll Drottning Yidorias t'iircligst ii ll:tnde oc h utrustning , 
.~kolande del komnH·ndörk:q)ll'IH'Il a v 2. gr .. \/ uijsl rr!lll gcnu111 
g. o. 1 '225 /J 91 () meddelaclt• tlppclr:lgl'l , i v:td ((e(s:tmm:l lwriir 
lll·:llllliimnd:i patls:lrh{lt. h iir ig t'llom upph fivas . 

G. O. 1168 den 25 november. :'IIPcl iindring a1· fiirut ul
t'iirdad g. o. har lwl'allls: 

all IH'dan s litf'ncl c oJl'icnan· s kola llll'cl litgange n av innt•
l·:tr:lllcl!· m :'lllad franlriid:t fiiljandt• lwf:illning:1r: som ehef l'i\r 
2. (•ld:in' - och h :lllln•rkskomp:illi!'rna k:tplt'lll'll .\issen . som 
l"lwl' för 2. bt·viiringskompanil'l kaplt ' IH ' Il 7-'l'Pr e/1. som :Jdjtl 
lant hos varnclwfen i Stocklwlm li'ljln :llll! ' ll He.rcl iu s. 

;\t·d:tnniimnd:t o fl"icl'r :ll"l' sk n l<l fri\11 den l in s tundande dr
n·mbn tilh1 id :lr!' !'lll'r intill ~iir s kilt :tngilt'll tidpunkt , m ed 
Lllld:tnlag a1· d t• fi (it-r , da d!' pa g rund :1 1· ull'iir (l:id g . o. m :1 
li :11 :1 nlwllil :tn11:111 komll1t'IICkring , lws lrida l'iilj:IIHil" ljiin slt' 
IH·I'attnin g:lr : som l'IH'i" fiir :2 . e ldare - ol'li li: l ilh · t• rk ~ k•Hllp : llli -



l' ITI:I k:q>it'11en 1-'elirc/l, S()JIJ clll'i' l'iir ~- l>eviirjngskompanjel till 

oc. il med clr·n :10 niistkommandL' september k:1pt r n c1 1 1\:och , 

so m :1djut:1nt lw~ \·:11'\·sctwfPn i Sto('kholn1 kapln1en K isseJI, 

f1 Stockilolms ~ta ti o 11 l'iir iinig tjiinstgöring till O(' h med den 

:JO niislkomm:mde sep teml wr liijt 1wnlen lkxt•lius. 

G. O. 1180 den 28 november lwr L1ststiillt ncdnn s t{ie 11de 

iindring:1r j H~l Jr :lit g iill:1 fd111 0('11 nH•d el en 1 jnnu:1ri 1919: 

~ G-L 

l. D i\. hiigs t!' IH'fiil h :mrn· l'iir l'JI tid :lY högs t 7'2 limmar 

ar l'nlm·:1rnnde O('h ej pi\ siill i 1110111. ~~ siigs ii\·crliimn:ll he

l'iil\'1, fiirPs dt'l a han s \·iign:tr :1 \· l'laggkaplt•IH'Il , !'iler, om flagg

kapl e n Pj iir komnH·ndrrad eller o m h:111 iir frftnYaranck , av 

dPn till gra d e iiPr lur friimstc· bland :1 flnggskeppel tjiinstgi\

ranck sji\ofrin• rare. 

'2. Fi\r:1nl:l.tes l1iigsll' lwfiilhaY : II' L~ all l'ii r liingrP tid iin 7'2 

Limmar Y:1ra bortn !'rå n ckn uncll'r han s lwfiil s tiillda styrkan 

eller fr{lll cl r 11 expedition i land , Yarifrån lwfiilf't föres , skall 

han dt·l s genom s kriflli g ordn i'1 t l'l:q.rgkij>lenen uppdraga all 

uneler frftn Yaron fiira hdiilct Ct h ans \"iignar , riPis ock anmiih1 

fiirh å lbtnclel till Konungen. 

0. Diiresl fl :tggkaptl'll !'.1 :1r k o tllllH~IH il'rad , ellP r om han 

ö.r fr å nYar:lllcl c. l'lil·r diires t siirsk ild n o m s tiindighrtc r s:1 på

kalla , s k :t l l högs lP lwf'fil ha \·:1re. o m han fiiranlåtes L i Il Iii ngn' 

tids frånvaro l'r:'\ n s jös tyrkan e ller från s in expedition i htttd 

iin 72 Limm ;1r, iiYerliimna lw l'ii ll'l ge nom skriftli g order till elen, 

.~om enligt § :1 : l a sl.;.all clet samm:t iin·rt:tg:t, och skola cliinid 

:illa order oeh Ö\Tiga h:tn cl lin gar m. m. i e nli g he t med ~ 94: 1 

ii YPII ÖYerliimn:ts Ol' li anmälan gii ra s Lill 1\: o nun ge n . J l':lll , 

Yarom j detta moment siigs , ska ll högste Jwfiillt a\ ' an~s Jwl'iils 

kckcn il'ke föras under f r å nYaro n. 

§ 66. 

1 . 

:t Hiirand<> utfiiran ckl :1\' in s 1wklion giilla l'iiljandr· :tll 

m ii nna bcs tiimmc lser . 
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