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Clas Uggla.

......

l

Skagul och Bevakningsbåt N:r 7.
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l

TComnle HLl i. " r II. U. \ V. \\ 'ra.ng-(>1.

.........

l

D i v i s i o n e n.

J{ontr1'~mit':1l '\\.:"". D yl's::;r n .

I-Iög;;;te Hef ii. lhnfvare.

Divisionschef ...

D · v i s i

l

l\:1p t f'n X. R. rp_ A_nlwrcron:1.

Konn11e nclörknpt. C. af ](lin t.

1_2·_u _"_i._________________________

l

i

l

Fbggndj utn.nt .. . .. ... ... 1\:a.ptPll C'. O. :Linds t rVm.
'
C. O. Hafs tröm.
Sta.bs ingenjör
... · 1 1\b.rinclirokt ör 8. Paul i.
Stobsintendent .......... . J\I ariuintcn tlcnton A. F. Fogclh crg.
8tabsbkm·e ........ ... .. . ~lru· inli i.knrc n .J. T.::-~ g;erlw1m.
Chef ...................... . Kommcn1l ö rk ap L. .lt . ]VI. .Pcyr ou.
... K >Lp t. H. J . '1'. Krook.
Sekontl
)
G . J ... Brodi11.
Ol'licc rflrc .. ............. .
Löjtnant S. J. W ibom.
•
S. L. IC:tll erma.n.
l'ndo, ·l öjtnallt H.. Cali sscndorff.
,
Jl. l+. H. E11 el l.
K .J. R. -:l[ ul il.

l

J\Tarininto ndcnt E. F. J.-ind_grcn.
Kmnrnen d i.;rl.:::art. R,. A. 'rhnrdin.

Km11111AndörkapL. I ... P. II:.l.xnilton.
Kommcndörkapt. S. E. F eycl 1ting:
KapLen A. Mei ster.
Kapten A . G. von Horn.
Löjtnant G. D. R. Frendin .
"
C. C:. Svlvandot·.
1 Löjt nant C. Ak~rhi elm .
•
N. F. Ekerotl1.
C. l+. ·Wahlström.
,
S . A . LuJHl qYlst.
Pnde1·Wj tnttT1t O. }1 • Ang-cl in.
rl){1crlöjh1flnt A. E. Biöl'ldun d .
,,
K. A. Laure ll.
.,
K. C+. H tuni lLon.
E. A fzcliu;-;.
K .T. A. Sbr·in .

Kap t ell B. H. von Sytlo,,·.

..
.J. E. C:son Rchenströ rn.
T.öjh1a.nt A. Ottosson .

l •

,
S. G. A. Unnen1s.
rnderlöjt n:l..)lt O. LilH1:-;tJ·öm .
>
II. ,J, G. Dngcr.
,
E. A. Spon'.

E x. m a riniog-. B. T. Z"ettel·stl·öm .
1\fmoi.ni nte nJ i'llt E. }"~. J.. iw.lgrcn.
Marinli\lmre A. L. Evanc1er.

Ex. rn nrini ng. R. A. S~ mzcliu s.
lvhri nunc1 cr int. O. S. Hh cho1 ·g.

Fartygs in;::!;cnjör

......
...... }rlar~rn~ ~~ clori)1tendont B. H. L+ ad.
Fartygslakar e ............ 1 ~Inr1nl a.ka.re J . Lagel'h olm.
:Fartygsi ~.l tf' n !len t

l

\
------~---------~------------ - - - - - - ' - -

Kom11C111lörbpt. n. H. Lidbec k.
J\.np-Pn ..\. 1:3. C. .J. L8gercrrmt z.
l
' J. II. Sörlerhonm').

K omm endörkapt . .J. G. Ekelnnrl.
Kopten .J. U ra f.-;tröm.
»
C. .T. -:\Ialmgren .
Lö jtnant B. K Ström.
,
l\, T . s,~('JlO iliu :-;.
1"m lerlöjtnant S. Y. Ekstrond.
J
G. R. C+rnn ~ trt>m .
•
G. B. Oc1<JY i si

T.öjh nnt K.

l

l"ml cr löjtnou t ::>. l+. (' . nn•)
,
11. R Hilln1an') .

'r. Pa lm.

Ltijtn:t.nt 'J'. }f.

Kopt e n O. E. Ly beck.

lCnpten ?\. S. 'J\ An k :tl'Cl' OlH t.

l

l T"mlr·rlöjll li nlt E.
"
s.

T.-UjLnant A. G.

~lörner.

Löjt.n :urt K. G. Rucll)erg.

A. Öl,erg.
E. P . Il" et l e1·.

P. Burman.
O. R. FålmPIK
LTtlll•rlöjtnant K A. l+. L~,ggla .
:'i. K Jlall,tröm.

)

n.

l

L in rl~r('n.

il

~lnm ing. l+. C. Ekström.
:.\Iarn uuderintP tHlPnt E . K. HrisH1an.
}famläLlijl H. B. Jinlt!(ren').

11nrinund.-l ut. S. A ..Fredholm.

}~:u ·bu tJ.

--------------------·----~------~---- - -
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1

Kustflottan från den 7 Juli till medio af September.
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Tapper heten.

Oscar Il.

l
1-

'

Divis ionschef .... .. ..... Se Kustesb.rlern ").
Ch ef ... .. ...... . ....... ..
LUjtnant A. O. A. Bergn1n n.
Of li cc nuc . .

~c Ku stc sl<aclern").

l

1

Jacob Bagge

Thor.

:'1 tid ~o n1 fntn1flP, Ir:-; lws hl.mn1Ps.

8e Ku sles bdc rn').

lCtptc·n C. H. A. Gustrd'~son.

Kapt on K. A. P osse .
Löjtun'l t X. 1\f. C IPY 2

l

Niord.

l f'custcsknclrrn" ).

l i:lc Kc"tcskallcrn').

1

Se Ku , Leskatlcm 3) .

Li>jht:tnt }I_ F r id.: .

Oden.

·.ii'

L0j ,nt .E. A. H. J\o~: h.

Löjtnnnt A U. :\flirnPr.

>
A. H. von Bahr.
R ese tT -und.- l. K. "· \\-. F.hre11pohl.

_

----~~-------------------~~

_..:::Ic_::
V_:_•_cD i v

j

s i o n e

n~

__

__

l

l i\farinlilkn.re n

l

K ap ton G. R. Celsin,;.
Kapten C. A. Posse.
Kn.pt. E. Hägg.
Löjt u. H. K H. HertigPn af Sö1ler- LöJtnant T. A. Cassel.
Löjtna.nt H. Frl i~.
mnnla.ud.
»
C .\.. F. Egerström.
»
B. A. l•,. v. Krusensti crnn. '
'
.\. H.. \Ver ner.
RPserv.-und.-1. .T. (:. 1.IyrstPn.
n(ls.-nncl.-löjtn. ~- E. Rosengre n.
l1es .-nnd. -löjt.n . C. G. Ha ll herg.

O. A. J{ a rl en .

D i v i s i o n e n.

V.

l

_

Mode.

K. Sp mTe.

C. G. Krokstcclt.
T"n U.crlöjtnant S. Rudberg.
Maring. L . O. C. R i~l, erg.

l

l

Wale.

Löj tn ant G. l'. A. E lwensviird.

ll
l

r . C.

}Kom ,neurlöl'lwpt.

K.:1.p tPn J. S . Svillhufvud.

Fartygsingenjör . .. .. . .. .
_:::E::;'a~r:;·t y~g,_:'_::
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_ __
__
r. F l o t t i 1 j e n.

1

Ragnar.

--------------------
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l

Ska-gu-1. - -- - --

1

Clas Uggla.

l
Edda.
l
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F lotti ljclwf ..... ... ... ...
Divis ions chef

Komm end örkapt. C. C. A. Fall eu ius.

l

l

Rrq 1'. TI. Hn itfrl<lt.

Kapten C. H. Ak or mark .

l

StniJ s ingenjör .......... . ~In.ri n i ng. C. 'f. Herrli11.
C lic[ ......... ... ........ .. . . Kapten N. S. Anbrcromt.
1
Offi cerare ... .... ....... ... . Löjtnaut E. G. \V. A. von Schoultz.

Un cl.-lvjtnant 13. 13. A. Kn af,·e.
Res.-und.-l öjtn. O. K. lhllborH·

l

__________

H.osensvänl.

l\far ining, 0. ll. l\f. rr. 'Rjöml'tjm·n:1.
Chef ............. ... .
Kapte n C. G. Norselius.
Ol"ficemre ..... .... ...... ... Löjtnant N. KilmalL
1

Unc1.-löjtnant A. H. O. Ro >.

VII.

D i v i s i o n e n.
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~

Knpten .J. R '\T:iijström.

ll

StabsingenjUr ...........

l
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VI. D i v 1 s i o n e n.

Flo~ti.ljchef ·············· ·! K om. -kapt. K. H. A. P.

DtvlSIOn scltef ............

__

l

1.

Kap ten K . :\oren.

l

l
1

l

Kap t en O. E. Ly beck .
Res.-unc1.-löjtn. A. B. Örtendn,l1l.

l

Torpedskoleafdelningen:

fr i\ n 7 mnj till 6 juli.
Torpedbåtarna Go11dul, Komet, Bllxt. Stjerna, Orion: Si l'iu ~,
2 i3L. 1. kl iorp.-batnr: N:r 75. 77 , 14 och lli.

Sj ökrigsskoleafdelningen :
fdm 7 1naj till medio af september.

- - - - - --

Stockholm.

Dristigheten.

Fylgia .

l

~chtmeister.l

Afclelni ngsche f .... ..... 1\om.-krtpt. O. A. VIT
F lnggndj utant .......... ..
Uwl or.h tOJTocl bi\.t,u·nll D oc h
Stn.b~i n gm1jör ........... .
(
t. o. 1n. 5 juni.
Stabs i11 ton1l m1 t ......... .
l{om.-knpt. C. A. \Vachtmei st cr. Kom.-bpt.. R G. Liepc .
Chef .. ........ ........ .
KapLen G. K Starck.
Sekom1 ...... .......... . .. . }(aptcn C. F. W . Riben.
Offlcer m·p, .. . . .. . ..
•
A. T. l3lom.
»
A. G. Carel1.

12)

11. C. 1<

»

1

•

"'

rt,f ls:..lercko.. . .

Psilander.

..
R. G. von FiPa.ndt.
C. F~. Ta.nnn.
Lö jtnrtnt S. Linc1stl'<lt.
Löjt n ant A. P. Nol'laniler.
»
~- .T. Arnb ergcr.
"
C. O Dahlbeck.
'
.J. O. Cll6n.
:)
R. E. von IIofsten .
,
C. <;::. Lindberg.
,
T. A .T o]m~on.
N. E. O. V. Abcrg.
F:trtygsingenjör ......... 1\ia.rining. A. I,.V, Liuclgrer1.
Y. T. Schocrnor.
Fartygsintendent ...... lvlarln:int. C. H. F. V. G. Ekma. u. 11ur.i.uint. J. G. L. ITa.llclen.
Fm·t'.'il:Shikaro
Marinläk A. IL Ka llin.
. 1fariuläk.-sliJ'· .J. F . .Johansson.
:"J

Kapt. H. H. K Ericf<on.

l;Jncl.-löjtn. C. A. Asplund.
l I,öjtnant ::\. 1\ilm an.
Ka[!luiJul'D a C. R Cc! ....,_:;, C. II. ,\kcrmark , P. H.
HuiHelc1t, .J. 13. Mai] ström: t orp.-ingenjör J. A. r 1\ t·,eniu.s ,
1nnriningenjör C. T. H en ·lin.
,'/JCI er; K:tpton e rn:l. rr. \\"... l\f. LiU1Pek 1 D. H. Liud111rtcl; llijt..nant..en1 a
S. l'. Dchlgro 11 , G. D. W. L il li ehöök, A. B. Cl. Gi1·o n, P. O. I sb erg,
O. II. Rosen sv1i.l·c1, C. F. A. Cassel, L. ~f. Ti nek-"FI'ii;-;;;
W. R K. W. I"illich öök och C. G. Krokstod t .

~{nrini ng.

] 1

l: a

S k e p p s g o s s e a f d e l n i n g e n:

1

2:a S k e· p p s g o s s e a f d e l n i n g e n:
7 m aj , b ·e måuader.

------------------------------~-------------------------~-------------------------,--------------------------

l

Eugenie.

Tot'pedb:ita.ru a N : t 71 oC'h 73 samt
Uevakningsbåten N:r B.
l

Edda.
t. o. m. (i juli.

l

Najade n.

P . B. Norm an.

Kap le u I. P. B. N orm an.

l

Jarramas.

Gladan . •

f\npten

I\:apt e n H. R. Su m.llu.

Kapten A. dc Bru n.

L Lijtn :mt F'. A. Nerni.an.
c. r::. ".\l ;J.h ! ~m. -

.~

Löjtnant A . E.

A~pPnlwrg .

l'ncl .- l;.ijt-nn.nt Tl . \Vo..:tmA.n.

-

1

.E . Olsen.

l

l

l

Kaptm1 A. R.. Frödiug.

Löjtna11t .J. K. O. SclJiissler.

l

-r

l

l

- ·

"1>'

_:P--;--~1-H"'\-·t:rl"::rk-.iVld. -

l

E.apten D. A. Kraft.
Kapteu R. Cr onsterlt.
:.....J .... Uj.t,u. ;'rtl ' ~

'hn1 ~.
A . Olssm1 .
,
E. VI". Sum1hlacl").
>
A. Il. v on Bn hr.
l ' 11d.-löjtnan t ~- A. F lor.'-A).

-

>

l

(Tiitr. fartygs in te n tlPuL).

l\ic1r.inuncl.-int. J{. G. 1-Iögb org.

dcles bcstiirnrncs .
Kom·-bpt. H. \V. Hamilton.

J\opte11 A. L . H olnnen.

l

rnd.-1. fl. res. E. A. T. L. R emwr ' ).

l
lv[fl.rini.nt. II. J. Dahlgren.
]Vlariullik.-sli]' · G. E. Hec1on luncl. l

t. o. n1. tid so m fra m -

Freja .

(Torpec1b. 9 och 1:2 fr. o. m. G juni ).

]l

»

Jacob Bagge.

Norrköping.
Falken.

l
l

J

K om.- kapt. A. Ekström.

l
Löjtnant S. Y. O. Håkauswu.
"
K. O. L. Södorberp;.
»
N. 0. Steplw1"on ~fiiller.
H. P. Numa.

1

E. G. Asp lunrl .

fån 7 maj till m ed io of septe mber.

l(be vn.kn. -lHltcn X:r i fr. o. m. 7 juli)

Iu~tru l.Honsbc{ä l:

-±;-;-P, Lj·:..tc;;quis t.

Minafde ningen:
hån 7 m .r. J till medio af s ep tern h er.

l Kapten l

Kmn.-kapt. C. O. A . Fallenius.
J.AJjtwmt G. C. A. Ekren6vi-ir(l,
M.nrining. C. P. H en·lin.

J\blJ:i•tint.. II. J. Dahl,;rcn,
Kc.rpt. C. H. A. LeclJ e.

----------------------------

ll
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Befattning.

Kapten f\. \\"ester.
Löjtuaul A. Olsson.
rncl.-lö]tn ant S. A. F lory.

Kapten E. H. Bf'"'rgmrt r k

n. F l o t tl l j e n . -,- - - - - - - - - - - -- - ' - -- ------- - - - --.,.-----,.--.,---- - - -- · --------·---------'--=--=---'--'-'----"--=---

~ ------------P-si-la_n_de_r_.

1

Mari11inL. A. G. A. 13rowall.

l

············l
MnrinlcUc. F. A. AlmTotl' '; ).
ll1lfari11lii.k.-stip. A. Bollin?.
l
/
Marinläk.-stip. L. Widner.
: ~~~·~.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~========~==='====~G=.=T=J=ilJ=·e=.n=ro=l=.lt~'·='·==~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--h--~--~~~~~~~~~~------~·~----------·~~~--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~--~~
1

Speciella

l,

Befattning.

A. B. .Juel.
S. N. do Broen.
Kapten J. N onloul'c-11.
A. B. Jnel.
Odelherg.
Löjtnmtt A. r:. \\". A.
'
H. O. Elliot.
x.
C. R . A G n~tafs~o n.
•
L. Stackcll.
Löjtnr~nt II. F rii s.
l_fml .-löjtnaut A. IL O. Ros.
Res. -nnrl .-löjtn. O. X Halll>mg.
A. 'l'. }la.rberg .
.J. O. :Vfyrstr n.
K. S. \V. E hronpohl.
Kom.-kap t.
Kapten G.
Kom. -kapt.
Kaplen A.

Svensksund
7 mnJ till mPtlio af )epten1bor.

Drott.

l

Falken .

Svala.

Ko m.-lmpt. R. vV. L enhu sen.

Kapten A.

H~tgg.

J\:om.-bpt.
]\.npt . B. l''.
l.,öjtn~nt F.
1>
.J.

Löjtu:lltt D. I-l. 'rise"liu::.
'
H. \V. Simon sson.
~
B. V. H. \\~ra ngel.
>

<+. <+. G. \\'aehtmci strr.

"

N . \\'ij b n ark.

,

A. K. E. T.:1.ft..m:1.n.

Löjt.n ont IV. O. K. :Mo rlin.
,
1\L F.. Gi r011.

O. O. l\I. af rgglas.
Holmgl'en .
T. E. C:eon-F en cll.

'

~

S j ö m ä t n i n g a r n a.

Hajen .
l maj.

J(apten G. Lle Br un.

Sc hou ll z.

Sköldmön.

Torpedbåten N:r 2.

L öjt nnn t V. E. H. B l'nuncrhiclm.
\'O ll

l

l

•
Saga
7 nmj till rneclio n,F september.

l

Örnen .

Äran .
Afcleln ingshef .... ...... . .
F l n.ggndjutant ......... .
Chef ........ . ........... .
Seko ud ................... 1
O ffi ccnu·c ....... .......... .

Skjuts kole:afde lning en:
fmn 7 maj t. o. m. G juli.

1

K npt . .J . S. Svinhufnd . Knpt. E. A. II. ,Tacohi.

J{apt. P . l+. Rei ni us.

I.öjt.n ..J. '\V. Ostermf\,11 '1) . l.Jjtna nt E. Ho u v cn g.
"'
B . T. 7.an cle r.
)
G. A . Ha!":-~tröm.

BlomhPrg-.

l maj.

Alfhild.

Rota med Tärnan.
l maj.

20 "-j}l"il.

Löjtnant G. A. Wester.

KapLen L. G. O . .Jahnke.

LöjLnant C. B. Erikson.

L;ml.-löJtnant S A. '''oll in .

Löj tn<mt G. N. H. Krook.
'
:'i. A. Soot-'l'iscll.

N. H. Sel, oll in.
Und.-löjtn. 0. F. O. W:wfvingP.

•
A. Ellsr\ n.
ll ncl .liijLnant f+. A. Blix .

U. G. Ha. l\U eJ·g.

A. R Örten dahL

,
Fartygsinte ndent ...... .

K. E.

Rost·mgl'~ ll .

Mm·inint. E. B. E. 'fh örn
Fartyg släkare ........... . i\ f ari11 läk.-st ip. l B. Dalsjö

)larinint. D. E. Hnn scll.
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Urdrag ur generalorder och ämbetsskrifvelser utgångna från sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition år 1909.
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N:o- l G-. O. - Fastställelse af tjänstgöringsticler för i flottan inskrifna värnpliktiga.
N:o 4 G. O. - Unelerlöjtnanten i fortifikationens reserv
Siegbalw må i stueliesyfte besöka gnistsignalstationen å
Älfsborgs fä stning.
N:o 5 G. O. - Elektroingenjören Rendahl skall tillsvidare
tillhöra Stockholms station samt tj>Lnstgöra i marinförvaltningen.
N:o 6 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnanten Rydells anhållan om tjänstledighet till och med utgången af 1909 för
idkande af utrikes sjöfart.
N:o S G. O. - Torpedbåten Spica skall, seelan den efter
skedel besiktning blifvit godkänd, tills vidar e förläggas till
Stockholms station i 2:a beredskap.
N:o 9 G. O. - Jagaren Ragnar skall, sedan den efter skeeld
besiktning blifvit godkänd, genpm flottans försorg uneler
befäl af kapten C. A. Posse föras från byggnadsorten Malmö till flottans station i Karlskrona.
N:o l 2 G. O. - Befordrin gskommissionen skall elen 20
januari 1909 sammanträda i stationsbefälhafvarens i Stockholms ämbetslokal.
N:o 14 G. O. - Reservunderlöjtnant Lundgren skall tjänstgöra å pansarbåten Oscar II under dess nu pågående expedition och därvi<l genomgå föreskrifven repetitionsöfning enligt bestämmelser, som framdeles utfärdas .
N:o 15 G. O. - Kommendering af personal i afdelningschefens för Stockholms andra rekrytafclelning stab m. m.
N:o 16 G. O. - Kapten Tyden skall un der åren 1909 och
1910 tjänstgöra såsom repetitör vid sjökrigshögskolan.
N:o 17 G. O. - Värnpliktige N:r F 1842 '"/J<'os Norrman
skall den 14 januari 190S inrycka för fullgörande af honom
åliggande första tjänstgöring om 137 dagar.
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G. O. 19Q9.. -

II.

12. ='Lo 18 G. O. - Underofficerskorpral vid maskiniststaten
samt underbefäl vid torpedmästarestaten, som kommenderas att i egenskap ai uppbördsmän handhafva gnistmateriel, skall på sätt förut föreskrifvits, beredas tillfälle att
inhämta kännedom om dylik materiel.
N:o 19 G. O. - Afdelningschefen för Stockholms andra
" rekrytafdelning skall med afdelningschefen för stockholrus
första rekrytafdelning, öfverenskomma om vissa öfningars
förläggande i land.
N:o 20 G. O. - Stationsbefälhafvaren i Karlskrona skall,
" efter fartygschefens hörande, bestämma besättningslistan
för jagaren Ragnar under dess genom generalorder n:r !'t
innevarande år anbefallda expedition.
N:o 23 G. O. - Logemeutsfartyget Freja skall tillhöra 2:a
" fartygsklassen .
,, N:o ~4 G. O. - Fastställande af bestämmel ser för reservunelerlöjtnant Lundgrens repetitionsöfning å pansarbåten
Oscar II uneler dess nu pågående expedition.
13. N:o 25 G. O. - Order om inspektion unel er januari månad 1909 af Stockholms första O•~h Karlskrona rekrytafclelningar.
N:o 27 G O. - Angifven, Stockholms station tillhörande,
" uncl.-off.-korp. vid skepparestaten skall ställas till mm·införvaltningens förfogande för tjänstgöring vid utrustningen af
elen uneler byggnad i Göteborg varande jagaren Sigurcl.
14. N:o 29 G. O. - Angifna arbeten må genom marinförvaltningens försorg utföras å pansarbåtarna Oden, Thor, Niorcl,
Tapperheten och Oscar II uneler deras nu pågående expeditioner.
N:o 30 G. O. - Kommendering af extra mariningenjörer å
" pansarbåtarna Thor, Tapperheten och Manligheten.
,, N:o 32 G. O. - Bifall till elektroingenjören Rendahls anhållan om tjänstledighet till och med elen 10 april 1909.
N:o 34 G. O. G. - Pågående arbetsår vid sjökrigshögsko" lan skall afslutas: för sjöofficerslinjen den 22 och för
kustartilleriofficerslinjen elen 26 april 1909.
N:o 35 G. O. - En kopia af kartan öfver n~trmaste området väster om Älfsborgs fästning må såsom lån utlämnas till chefen för fortifikationen.
1G. N:o 06 G. O. - Pansarbåten Äran samt torpedbåtarna
Gudur och Mira skola förläggas under reparation.
20. N:o 41 G. O. - Fastställelse af fartygsklass och namn ä
till nybyggnad elen 18 december 1908 anbefallda jagare och
torpedbåtar.
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III.

N:o 42 G. O. - Bifall till öfverste Virgins anhållan att
inom Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning få mottaga besök af utlänning.
21. N:o 45 G. O. - Kommendering af officerare vid marin en
att närvara vid inskrifningarna för i värnpliktslagen § 18:
l nämnclt ändamål.
22. N:o 47 G. O. - Två till stationstjänst inskrifn a värnpliktiga, skräddare, må kommenderas å logementsfartyget
Stockholm uneler dess nu pågående expedition.
25. N:o 51 G. O. - Fastställelse af ändringar i generalorder
n:r 218 år 1906 angående särskilda föreskrifter för flottans
till fästningstjänst (vid kustartilleriet) inskrifna värnpliktiga.
N:o 52 G. O. - J<~astställelse af förnyad instruktion för de
" värnpliktigas öfningar vid kustartilleriet.
N :o 53 G. O. - Fastställelse af tillägg till generalorder
" n:r 77 år 190tl angående gradbeteckning för värnpliktig.
N:o 54 G. O. - Kapten E. Peyron skall uneler angifven
tid vi el Stockholms brandkår stuelera där befintlig eldsläckningsmateriel och dess användande.
='Lo 57 G. O. - Elektroingenjören Christoffersson skall
" uneler angifven tid ställas till marinförvaltningens förfogande för att inhämta närmare kännedom om tillverkning
af orderapparater.
27. N:o 59 G. O. - Kommendering af ordförande i 1909 års
års inskrifningsnämncler för sjömanshus.
N:o 61 G. O. - Instruktion för chefen å undervattensbå" ten Hvalen.
N:o 62 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Solbergs an" hållan om tjänstledighet m:tcler ticlen l februari 1909--31
januari 1911 för idkande af utrikes ~:>jöfart .
N:o 63 G. O. --- Marinläkaren af 2. graden vid marinläkar" kåren i flottans r eserv Dahhnan skall tillhöra Karlskrona
station.
N:o 65 G. O. - Varfs chefen i Karlskrona 8kall uneler an" gifven tid i marinförvaltningen biträda vid utredning af
vissa frågor rörande anslaget till flottan s nybyggnad och
unelerhälL
N:o 66 G. O. - Löjtnant Svenonius skall från och med
elen 28 januari 1909 tjänstgöra å pansarbåten Oden under
dess nu pågående expedition.
2!) . N:o 68 G. O. - Kommendering af marinläkare till biträdeat 1909 års inskrifningsnämncler för sjömanshus.
20.
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IV.

N:o 29 G. O. - Fastställelse af ändringar rörande samlingsplatser för flottans vämpliktiga.
N:o 70 G. O. - Ändring af generalorder n:r 1074 år 1908
angående befälskommenderingar å Karlskrona rekrytafclelning.
N:r 71 G. O. - Bifall till underofficeren af 2. graden, styrmanssta ten , F. A. Anderssons anhållan om tjänstledighet
under ticlen 24 april-30 september 1909 för tjänstgöring
såsom förste styrman å öfningsfartyget Abraham Rydberg.
N:o 72 G. O. - Varfschefen i Stockholm skall låta stälb
lämpliga flelar af pansarbåten Svea till afclelningschefens
för Stockholms andra rekrytafclelning förfogande för användning såsom marketenteri.
N:o 73 G. O. - Mariningenjören Peterson skall vid angifven tid inställa sig i kungl. sjöförsvarsdepartementet för
utförande af särskilclt uppdrag.
N:o 74 G. O. - Kapten Sunelin skall tills vidare ställas
till stationsbefälhafvarens i Karlskrona förfogande för
tjänstgöring å stationen.
N:o 77 G. O. - Är 1909 må för kustartilleriet antagas 5
kadettaspiranter af hvilka högst 4 må efter slutad tjänstgöring såsom lmdettaspirante1· antagas till kadetter.
N:o 78 G. O. - Tyske unelersåten Dahllee må uneler skjutförsök i februari 1909 villkorligt äga tillträde till flottans
varf och fästningsverk i Karlskrona.
N:o 79 G. O. - Beväringsmännen n:r F 1916 45 /oc Villner
och n:r F 1082 45 /o·• Lundahl skola elen 20 februari 1909
inrycka för fullgörande af dem åliggande repetitionsöfning
om 8() dagar.
N:o 84 G. O. - Bifall till regementspastom vid Vaxholms
kustartilleriregemente F. Hellströms anhållan om tjänstledighet uneler ticlen l fenruari-31 augusti 1909 för sjuk·
dom,
N:o 85 G. O. - Bifall till kapten von Steclingks anhållan
om tjänstledighet under ticlen 1-10 mars 1909 för att vistas i Finland samt att däruneler vid en bröllopsceremoni
få bära uniform.
N:o 86 G. O. - Fastställelse af ändring i generalorder n:r
93 år 1902 angående icke vapenföra värnpliktigas uttagning till olika befattningar.
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N:o 87 G. O. Majoren vid kustartilleriet von Schinkel
skall från och med elen 8 februari 1909 stå till statsrådets
och chefens för lancltförsvarsclepartementet förtogande för
särskildt uppdrag euligt föreskrifterna i kungl. bref den
elen 23 december 1908.
N:o 88 G. O. - En rustmästare vid Älfsborgs kustartilleridetachement skall under angifven tid tjänstgöra vid Carl
Gustafs stads gevärsfaktori för att erhålla utbildning i reparationsarb eten och vård af eldhandvap en.
N:o 89 G. O. - Fastställelse af förnyad •Instruktion för
officer, hvilken jämlikt § 18 mom. 1 värnpliktslagen är
n ärvarande vid sammanträde af inskrifningsnämnd för rullföringsområde, från hvilket ett större antal värnpliktiga
inskrifvas i flottan (marinen) •.
N:o 94 G. O. - Fastställelse af ritning till 12 cm . exercisp rojektil M / ~H.
N:o 9:'> G. O. - Fastställelse af ritning till 21 cm. exercisprojektil Mf9B.
N:o 9() G. O. - Afslag å reservunderlöjtnant Rosengrens
anhållan om tjänstledighet.
N:r 97 G. O. - Order om rustning och klargörii1g af fartyg och båtar, som skola användas vid 1909 års sjöm~it
ningar och triangelmiitningar.
N:o 98 G. O. - Högst 4 underoffi<Jerare vid flottan skola
utöfver nu befintligt antal kommenderas att tjänstgöra i
marinförvaltningen.
N:o 99 G. O. - - Föreskrift huru förfaras skall vid tilldelandet af lön till i tjänst återinträdande rymmare.
N:o 101 G. O. - Bifall till reservlöjtnant JIIIeurlings anhållan om tjänstledighet uneler två år från och med elen
l juni 1909 för att vistas utrikes.
N:o 105 G. O. - Angifven å pansarbåten Göta kommenderad ekonomipersonal skall snarast möjligt inställa sig ~'
fartygets utrustningsort.
N:o 106 G. O. - Löjtnant Åberg skall med tillfälligt frånträdande af sin tjänstgöring å varfvet tills vidare tjänstgöra i Stockholms stations exercisskola.
N:o 107 G. O. - Löjtnant Unnerus skall från och med den
15 februari 1909 tjänstgöra å pansarb åten Thor i stället
för löjtnant Frick.
N:o 111 G. O. - År 1909 må antagas sex mariningenjörselever.
N:o 112 G. O. - Kaptenen vid kustartilleriet Nordlund
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G. O. 1909. -- VII.

VI.

skall m ed u tgången af september 1909 afgå från sin år
1902 anbefallda tjän stgöring i marinförvaltningen.
N:o 113 G. O. - Bifall till kapten vVallenbergs anhållan
om tjänstledigh et under två månader från och m ed den
16 febru ari 1909 för att vistas utrikes.
N:o 117 G. O. - Två vid flottan s varf i Karlskrona anställda dag-lönare skola vid Karl Gustafs stads gevärsfak tori g enomgå angifna kurser för gevärshandtve rkare.
N:o 11 8 G. O. - Kapten J ohansson skall unde r k apten Wibom s tjä nstgö rin g vid årets inskrifninga r af värnpliktiga
upprätthålla stabschefstjä nsten i kommendantsstaben i Vaxholms och Oscar-Fred ri ksborgs fästning.
N:o 119 G. O. - Afclelningschefen för Karlskrona re krytafdelning skall beordra mariningenjören Ekström att, med
bibehållande af befattningen såsom stabslngenjör , unde1·
angifven tid stå till varfschefen s i Karlskrona förfogande
för särskildt uppdrag.
N:o 122 G. O. - Faststmlelsc af »Rekrytund cn ·isning fö1·
flottan >.
N:o 124 G. O. - Kapten Gisiko och mariningenjör Lindbeck skola ställ as till marinförvaltningens förfogande för
öfvervakande af utrustniugen och nybyggnaden af jag are.
och torpedbåtar.
En maskinistunderofficer fr ån Karlskrona
N:o L:5 G. O. station ställes ti ll marinförvaltningens förfogande för att biträda vid öfvervakandet af ny byg·gnad en af torpedbfitar.
N:o 126 G. O. - 'Tillägg till generalorder N:o 1050 å r 1908
angående vi;s anteckning i manskapets förhållning·sböc k er.
N:o 127 G. O. - Bifall till reservunderlöjtna nt Grundeils
anhållan om tjän stledigh et under två år från och med den
l mars 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 129 G. O. - Bifall till konteramir a l Hjulh ammars anhållan om tjänstledig h et under tiden 25 februari-4 mars
1909 ..
N:o 130 G. O. - Kanonbåten Svensksunds genom generalorder K:o 748 år J 908 anbefallda expedition till rikets Yästr:l.
kust skall upphöra med ntgången af februari månad 1909.
N:o 132 G. O. ·-· Bifall till reservunderlöjtnan t Ha llb ergs
anhållan om tj}lnstl edighet för idka nde af u trik es sjöfart
under tiden fr å n och m ed elen l nästkomm ande mars intill
tid år 1909, då h an skall inställa sig till rcpetition söfning.
N:o 136 G. O. - Bifall till k ap ten Nordlunds anhå llan om
tjiinstledigh et för tid en l oktober- - 31 december 1909 föt·
att i ens kilda a n gelägenheter vis tas inom och uto m riket.
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N:o 137 G. O. - Bifall till kapten Huitfe ldts anhå llan att
för tiden intill elen l maj 1909 under s;jukclom vistas utom
Sverige.
,. N:o 138 G. O. - Bifall till reservunderlöj tn a n t Christensso ns anhållan om tjänstledigh et under ett är från och med
elen l mars 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
l. N:o 142 G. O. - Löjtnant Werner skall, seelan kanonbåten
Svensksund afmönstrats efter sin nu pågående expedition,
intill den l oktober 1909 villkorligt tjänstgöra å Karlskro na
varf.
., N:o 143 G. O. - Torpedingenjör Lindmark sk a ll tills vivar e uneler en tid af sex år vara Hirare i torpedlära v id
sjökrigshögskolan med undervisningsskyldig h et i to rp edoch minkursen.
:?. N:o 144 G. U. - Kapten ·w es ter skall efter afslutanclet af
å Stockholms första r e kr~· tafclclning pägående >förbe r edande
kurs för skjutsk ola > återgå till sin tjänstgöring i mm·införvaltningen .
5. N:o 150 G. O. -- F'aststH !I else af tider för afslu tnin g af pågående kurs er för manskap samt b es tämmelser för undervisningens bedrifvandc vid en del af nämnda kurser.
N:o 151 G. O. - Bes:ämmelser angående komm end ering
" af stamrekryter från Karlskrona station å Stockholms andra r ckrytafclelning.
(i. N:o 152 G. O. - JCaptcn C. Posse sk all i stället för k a pten
L eche närvara vid å rets inskrifningar af värnpliktiga inom
Kristianstads rullföriugsområde n:r 10.
N:o 153 G. O. - Bifall till reservlöjtnant E. Lar sson s an" hållan om l år 9 månaders tjänstledighet från och m ed
elen l april 1909 för idkande af sjöfart å utländsk a farvatten.
,, N:o 156 G. O. - Bifall till konteramiral Ingelmans a nhållan att få bära uniform å dansk hofbaL
s. N:o 157 G. O. - Begärd mins kning i logementsfar tyget af
Chapm ans besilttnin g- under nu pågående expedition må
vidtag-as enlig-t afdc lningschefens för Karlskrona rekrytafde lning bestämmande.
N:o 160 G. O. - Bifall till kap ten \Vermtedts anhålla n om
" utrikes tjä nstledighet för sjukdom under tiden 15 mars15 juni 1909.
N:o 161 G. O. ·- Varfschefcn i Karlskrona må af h onom
~).
underlydande personal beordra en officer och en ing-enjör att
innevarande månad uneler en tid af omkring 10 dag-ar för
särskildt uppdrag besöka inhemska verkstädllr.
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Fördelning· stationern a emellan af dc·
N:o 162 G. O. skeppsgossar, som komma att karlskrifvas under nästkommande september måna.d.
N:o 163 G. O. - Underlöjtnanten vid kustartilleriet Wei" bull skall från och med den 15 mars 1909 tills vidare tillfälligt tj?instgöra i marinstaben.
N:o 165 G. O. - En torpedmästare vid kustartilleriet skall
" för sin utbildning uneler angifven tid tjänstgöra vid torpeddepartementet å flottans varf i Stockholm.
N:o 166 G. O. - Chefen för kustartilleriet må uneler ticlen
1 oktober- 31 december 1909 såsom tillfiillig förstärkning i
sin stab kommendera en honom underlydande officer.
N:o 168 G. O. - Kommendering af underbefäl vid maskiniststaten till tjänstgöling å und er byggnad varande torpcdfartyg.
N:o 169 G. O. - Order om inspektion af Stockholms första
" och Karlskrona rekrytafdelningar.
N:o 171 G. O. - Marindirektören må beordra marining·enjö1·
Björnstjcrna att vid navigationsskolan i Härnös1md vid angifven tid förrätta e:\amen inon1 maskinistafclelningen.
N:o 172 G. O. - Bifall till kommendör Lagercrantz anhållan om tjänstledighet under ticlen 15-28 mars 1909 för
egna angelägenheters skötand e.
12. N:o 174 G. O. - Fastställelse af ändring i E:\ercisreglcmentc för flottan, III Torpeclexercisreglemcnte.
N:o 175 G. O. - Fastställelse af ändring i Torpeclskjutinstruktion.
,, N:o 176 G. O. - :Fartygsrustningar och kommenderingar a.f
högre bcfiilhafvare uneler innevarande års sommaröfniugar.
N:o 177 G. O. - Förteckning å personal, benådad med
" svärclsmeclalj.
N:o 179 G. O. - Dc genom generalorder n:r 865 och 1131
" år 1903 nämnda ordinarie fartygschefer a angifna pansarbåtar skola elen 26 dennes återtag·a befälet öfvr.r respektive fartyg.
13. N:o 181 G. O. - Fastställande af ändring i g encralonlet·
n:r 320 år 1902 med däri förut gjorda ändringar.
N:o 182 G. O. - Upphäfvancle af generillorder n:r 493 h
1904 och faststä llande af ändringar i generalorder n:r 28 1
år 1908.
N:o 183 G. O. - Föreskrifter som skola Htnda till cfterritt" telse i fråga om flottans öfningar år 1909
N o 184 G. O. -- Fast~tälle l se af ändring i g·cncralorder nx
" 168 år 1909.
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IX.

N:o 189 G. O. - Ett till lotskaptenen i södra lotsdistriktet:
utlämnadt ställ militärspecial n:r 2 må af honom på förut
angifna villkor behållas till elen l oktober 1909.
N:o 190 G. O. - Kommendering af befäl i staber oeh ;' t
,
fartyg m. m. sommaren 1909.
N:o 191 G. O. - Handminefartyget Gunhilcl skall under
,
angif\·en expedition tilldelas uteslutande blindladelade handminor.
N:o 192 G. O. - Beväringsmannen u:r F 206 ' 0 ' / t 9 09 H.
,
Hansson skall den 28 mars 1909 inrycka för fullgörand e af
honom åliggande tjänstgöring· af 172 dagar.
N:o 194 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Rommels anh;'dlan
" om tjänstl edighet under tiden l april 1909--31 decomber
1910 för att vistas utrikes.
,, N:o 195 G. O. - Pastställelse af ändring i reglemente för
sj.ö manskårens skolor.
N:o 196 G. O. - Angifna reservunderlöjtnanter skola innevarande är genomgå föresln·ifven repctitionsöfning.
20. N:o 19H G. O. - Chefen för Karlskrona kustartiller iregemente må beordra en officer vid regementet att under tiden 22 mars -16 maj 1909 under ordinarie tjänstgörande
officerens sjukelom tjitnstgöra vid artilleridepartementet å
flottans varf i Karlskrona.
22. N:o 201 G. O. - Beväringsmannen n:r F 222 227 / t9oc B. K.
E. F. Tornerhjelm skall den 20 november 1909 inrycka för
fullgörande af h0110m åliggande tjänstgöring.
Fastställelse af pcrsonalförclelHingstablåer för maj och jul i
månader 1909 oeh ändring af generalorder n:r 176 år 190\!
angående förläggn.ing·en af kusteskaderns måldepå.
23. N:o 203 G. O. - Kommenderi'ng· af officerare till tillfiillig
tjänstgöring i land under sommaren 1909.
N:o 204 G. O. - Tillitgg till instruktionen för afdelning:;" cheferna för Karlskrona och för Stockholms första rckrytafdelningar.
N:o 206 G. O. - Afdelningschefen för Stockholms andra
rekrytafdelning skall don 27 mars 1909 frånträda befattningen såsom chef å pansarbåten Göta. Samma dag skall
kom.-kaptcn af Ugglas afgå från sin kommendering så
som chef å pansarbåten Thule. Sekonderna å ofvanniimuda pansarbåtar skola sedan fartygscheferna frånträdt befälet vara chefer å fartygen .
N:o 207 G. O. - Fördelning 1909 mellan flottan oclt hiiren
af å sjömanshus inskrifna värnpliktiga.
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N:o 208 G. O. - Tillstånd för marinattach en vid ryska b eskickningen, kapten Petro\Y, att besöka ang·ifna platser i
Karlskrona.
N:o 209 G. O. - Kapten starek skall tillfällig-t tjänstgöra
" i sjöförsvarsdepartementets kommando expedition.
N:o 210 G. O. - Marinintendenten Ryden skall med ut" gången af mars 190H fränträda och marinunderintendenten
Gad från och med den l april tilltriida befattningen såsom
fartygsintendent å pansarbåten Oscar II.
26 . N:o 214 G. O. - Bifall till n"servlöjtnant Bergendahls anhållan om t.jlinstlecligbet under tre å r från och med den l
april l 909 för idkande af utrikes sjöfart.
27. N:o 215 G. O. - Uppsägningar af befattningar å stationerna 111. m.
N:o 216 G. O. - stationsplacerin gar från och med elen l
" oktober 19U9.
N:o 217 G. O. - Fartygsrustningar för vinterexpeditioner
" 190H-1910.
N:o 218 G O. - Order om inspektion af Stockholm s andra
" rekrytafdelning och pansarkryssaren Fylgia.
N:o 21.9 G. O. - Bakkunniga för utredning om säk erh ets" tjänsten vid rik ets Histningar skola vid angifna kustpositioner }iga tillträde till samtlig-a försYarsanordningar samt
rättig-het att erh å lla såvlil alla erforderliga uplysningar om
desamma som kännedom om planer, kartor och ritningar
däröfver.
N:o 220 G. O. -- Ändring i bestyckningen å kanonbåten
" Siwgul uneler dess expedition sommaren 1909.
N:o 221 G. O. - Afs lag· å reservunderlöjtnant Kochs an" hållan om tjänstledighet.
N:o 2~3 G. O. - Kommendering af afdelningschefer och
" fartygsb efäl å ti ll rustning för vinterexpeditioner anb efallda
fartyg m. m.
N.o 224 G. O. - Bifall till löjtnant af Sillen s anhållan om
" tjänstledigh et till den 15 april 1909.
29. N:o 227 G. O. - Ändring i generalorder n:r 362 den 21
april 1908 angående för g·niststationer afseelda sig·nalmatroser.
,, N:o 228 G. O. - stationernas g nistsignals tationer skola
benämnas >Karlskrona gniststation » och >S tockholms gniststation'. Föreskrifter för vård af materiel m. 111 . å g niststationerna.
N:o 229 G. O. - Stickert med koppel skall utgå ur den
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faststiillcla förteckningen öfver uniformsperse dlar för kadettaspinmt vid kustartilleriet.
29. N:o 230 G. O. - Marining·enjör Gösling skall ställas till
marinfö1·valtningen s förfogande för att i egenskap af sakkunnig deltaga i de n nämnd, som har att besiktiga under
byggnad varande torpedbåtarna Iris och Theti s.
N:o 231 G. O. -· Afs lag å unelerlöjtnant Knafv es an hå llan
" om komm endering ti ll kurs i Eskilstuna.
N:o 232 G. O. - Afslag t1 underlöjtnant Flor.vs anhållau
" om komm enderin g till kurs vid gymnastiska centralinstitu tet.
N:o 233 G. O. - Afslaf,' å löjtnant Silfverskö lds anh ållan
" om tjänstledigh et för språkstudier utrik es.
30. N:o 236 G. O. - Komme nder~ng och ändring i kommendering af befäl ;\ ti ll rustning· för sommarexpedi tion 1909
anbefallda fartyg.
N:o 238 G. O. - Faställelse af ritning till 24 L:m. brisans" granat.
N:o 23H G. O. - F nstsWllelse af ritning till 25 L:m. brisans" granat.
31. N:o 2U G. O. - Stabspersonal skall vid angifna tider stiillas till respektivE' bcfiilhafvares förfogande.
1. N:o 243 G. O. - Afs lag å löjtnant Låftm ans anhållan om
tjänstledighet för språ kstudier utrikes.
N:o 24-4 G. O. - Kapten Eklund sk all för ledande af un" dervisningen i gnistsig nalering ställas ti ll chefens för speciella signalskolan 1900 förfogande ä tider, som af stationsbefälbafvaren i Karlskrona efter varfschcfens hörande bestämmes.
N:o 245 G. O. - Löjtnanterna vid kustartilleriet Reuter
" och Beng·tsson skola för utbildning särskilclt i gnistsignalering kommenderas till speciella sig·nalskol:m 1909.
2. N:o 246 G. O. - Personal af kustartilleriet, som innevarande år skall k ommeneleras till flottans torped- oc h signalskolor.
N:o 247 G. O. - L öjtnanterna vid kustartilleriet Sjö kvist
" och Weibull skol a för sin utbildning komm enderas att under angifven tid tjänstgöra å stridsfar tyg i kustflottan under innevarande :hs eskaderöfningar.
ö. N:o 251 G. O. - Omfånget af und ervisnin gsämne för personal af kusta rtill eriet, hvilken kommenderas till torpedskola.
N:o 252 U. O. - Bifall till kapten W. Wall enb ergs anhå l" lan om 3 m ånaders tjänstl edig·het för sjukdom.
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K:o 255 G. O. - Chefen för marimtaben skall å rlig-en för<'
d e n 25 april afge för slag- till de krigsöfningar vid kustpoSltwnerna, som uneler året anses böra utföras på bekostnad af anslaget >krigsöfning·ar för ku stpositioncrna>.
N:o 256 G. O. - Order om fortsatt utbildning ombord å
" Stockholms andra r ekrytafclelning af angifna värnpliktiga
ekonomimän.
N:o 257 G. O. - Bifall till reservund erlöjtnant Melens an" hållan om ett års tjilnstledighet från och m e d elen l april
1909 för idkande af utrikes sjöfart.
5. N:o 258 G. O. - Torpedbåten Iris sk all, sedan den efter
skedel b esik tn ing b lifvit godkänd, under b efm af k apten
Åkermark g-enom flo ttans försorg- föras till Karlskrona
station.
,, N:o 259 G. O. - Bestämmelser att lända till ef t c rr~lttels e
för utbildningen af kustartilleriets p ersonal 1909.
N:o 2ö0 G. O. - Instruktion för högst e b eHUhafvarcn öf,-cr
" kusteskacle rn.
6. N: o 262 G. O. - Bostilmmelscr beträffande utdelning af
belöningar för kunsk aper , flit och uppförande till elever i
fiottans und crb efälsskolor.
,, N:o 266 G. O. - Marindirektör Mörner skall från och med
den l oktober 1909 vara placerad på Stockholms och marindirektör von Eckermann från och m ed samma tid på
Karl skrona station .
7. N:o 267 G. O. - Afdelningscheferna för Karlskrona och
Stockholms första rckrytafdelniugar skola n ed hab si na b efälst eck en den 22 april 1909. Logem entsfarty gen Stockholm och af Chapman skola fortfarande under angifna tider
användas för dc vlimpliktigas öfvandc.
N:o 268 G. O. - Sigualen l skall blidanefter jämväl an" vändas föi· afgifvande af signaler till lifbåt enligt a ngifna
föresKrifter.
s. N:o 270 G. O. -- Io'str uktion för afdeloi11p;schefcn för speciella skjutskoleafclcl uingen.
N:o 271 G. O. - Bifall till kommendörkapten Engströms
" anhållan om tjiiust lcdigl1et för sjukelom uneler ticlen 3 maj
18 juni · 1~09.
N:o ').12 G. O. Inmönstringsticler för genom g-eneralorder
" n:r 176 är 1909 ti ll rustning aubefallda far tyg.
10. N:o 273 G. O. - Instruktion för afdclning·sclwfen för sjökrigss koleafdc lu i.ngcn.
N:o 214 G. U. - Instruktion för afdclningscl10fen för tor" pedskoleafdclni ngen.
3.
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lO. N:o 276 G. O. - - Order angående för sök med en af pansarbåten Ärans undervattenssiclotuber.
N:o 277 G. O. - Marindirektör Pauli skall för silr skildt
uppch-ag ställas till marinförvaltningens förfogande till och
med elen 20 april 190~.
N:o 278 G. O. - Ändring i angifna fartygs genom gen e" ralorder n:r 202 innevarande år anbefallda besättningslistor.
N:o 279 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Burman b e" ordras att i stället för löjtnant vVollin fr ån och m ed den
l oktober 1909 tjänstgöra vid artilleridepartementet i Karlskrona.
14. N:o 280 G. O. - Instruktion för chefen å undervattensbåten Haj en.
N:o 281 G. O. - Instruktion för afclelnings chefen för l:sta
" skeppsgosseafdelningen.
N:o 282 G. O. - Instruktion för chefen å korvetten Saga.
" N:o 284 G. O. - Marinintendent M. P. A. Lindahl sk::Lll i
stället för marinintendent Lindgren tjänstgöra såsom stabsintendent i elivisionschefens för kusteskaderns och kustflottans II division stab och såsom farty gsintendent å pansarbåten Ki01·d under detta fartygs anbefallda sommarexpeclition.
N:o 285 G. O. - Underlöjtnant ·westman skall und er an" gifven tid tjänstgöra vid skeppsgossekåren i Karl skrona.
N:o 286 G. O. - Kommendering af militära censorer vid
" förestående klassexamina i sjökrigsskolan.
N:o ~87 G. O. - Chefen för Karlskrona kustartilleriregemente bemyndigas kommendera en unelerofficer eller Ullderofficerskorpral att under angifven tid tillfälligt tjänstgöra vid Alfsborgs kustartilleridetachement.
N:o 288 G. O. - Bifall till konteramiral Hjulham mars an" h ållan om. tjänstledigh et under en m ånad fr ån och med
den 19 april l 909 för att vistas i Frankrike och Tyskland.
,, N:o 289 G. O. - B ifall till kapten Palmes anhållan om
tjänstledighet uneler tiden 26 april-7 augusti 1909 för hälsans vårdande och att under d enna tid få vistas utom riket.
N:o 290 G. O. - Bifall till anhållan att till ku steskadern
" få utlåna en af pansarbåten Thules ångslupar, afsedel för
flaggen s b ehof.
Bifall till •marinintenclent Öfverbergs an15. N:o 293 G. O.
h ållan att vid tjänstledighet under tid en 15 april- 14 juni
1909 få vistas utom riket.
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N:o 295 G. O. - Fastställelse af högsta antal handminerings- och tillfällig sprängningsmateriel, som vid flottans
skolor och öfningar må förbrukas under instundande sommars öfningar.
16. N:o 296 G. O. - Marinläkare i flottans reserv skall tjänstgöra vid J(arlskrona station under marinläkaren Lagerholms sjökommendering instundande sommar.
N:o 297 G. O. - Kapten vVahlman skall tjänstgöra vid
" kustartilleriets skjutskola innevarande år från och med den
12 juni samt därefter å stridsfartyg i kustflottan från ocl1
med den 13 augusti intill dagen för nedhalandet af högste befälhafvarens befäls tecken.
N:o 298 G. O. - Fastställelse af ändringar i och tillägg
" till genom generalorder n:r 204 år 1908 fastställd Skjutins±ruktion för flottan, Artilleri (A. S. I.)
17. N:o 301 G. O. - Torpedb åtama Spica, N:r 75, 77, 14 och
15 skola rustas för att under angifvet befäl af gå till K arlskrona.
N:o 303 G. O. - Kanonbåten Svensksund skall under dess
" innevarande år anbefallda expedition ställas till chefens
för marinstaben förfogande.
19. N:o 305 G. O. - Torp edbåten Thetis skall, seelan den efter
skedd besiktning blifvit godkänd, under befäl af kapten
Tyclen genom flottans försorg föras till ~(arlskrona station.
,. N:o 306 G. O. - Pansarkryssa,·en Fylgia skall efter afslutacl inspektion afrustas, afmönstras och förläggas i andra
beredskap.
, N:o 307 G. O. - Angifna artilleri- och signalm atroser
skola från dag i början af nästkommande maj som af vederbörande stationsbefälhafvare besULmm.es, till omkring
den 15 därpå följande september genomgå korpralskola
vid respektive stationer.
N:o 308 G. O. - Logementsfartyget Norrköpings b esätt" ningslista skall under dess innevarande år anbefallcla expedition ökas med 6 man, maskinpersonaL
N:o 309 G. O. - Instruktion för afdelningschefen för 2:a
" skeppsgosseafclelningen.
N:o 310 G. O. - Instruktion för afd elningschefen för minafdelningen.
20. N:o 311 G. O. - Fastställelse af samlingsplatser att under fredstid användas för samling af de värnpliktiga vid
flottan (marinen), hvilka skola färdas i kontingent till
t j änstgöringsorten.
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N:o 313 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall från och
med den 2 maj 1909 under omkring 4 dagar ställas till
lanclshöfdingens i Stockholms län förfogande. Kapten
Svinhufvud skall med utgången af innevarande m å nad afgå från sin kommendering å logementsfartyget Eugenie.
, N:o 316 G. O. - Det genom generalorder n:r 423 år l!J07
fastställda exercisreglemente för flottan (E. R.), VI, Båtar
m. m. (B. E. R.) skall ej vidare tillämpas.
N:o 317 G. O. - Jagaren Sigurd skall, sedan den efter
" skeeld besiktning blifvit godkänd, uneler befäl af k apten
Gisiko genom flottans försorg föras till Karlskrona station.
, N:o 318 G. O. - Angifna kartblad af militärspecial n:r l
och n:r 2 må från sjökarteverket såsom lån utlämnas till
krigsfiskals ämbetet.
21. N:o 320 G. O. - Löjtnant Balle skall från och med elen l
oktober HJ09 tjänstgöra såsom kadettofficer vid sjökrigsskolan i stället för kapten Saloman.
, N:o 323 G. O. - Marinintendent Näsman skall intill utgången af innevarande månad tjänstgöra i marinöfverintenclentens expedition.
22. N:o 324 G. O. - Förnyade bestämmelser för uppflyttn ing
till högre tjänstbarhetsklass inom sjömanskårens samtliga
afclelningar att lända till efterrättelse tills vidare och intill cless nytt reglemente för utbildni ng af flottans manskap blifver fastställclt.
, N:o 326 G. O. - Afclelningschefens för Stockholms anclnt
rekrytafdelning befälstecken skall nedhalas den 30 innevarande m ån ad. Föreskrifter för besättningarnas afmönstring samt för fartyg ens förläggning m. m.
, N:o 327 G. O. - 'rider då angifna fartygsintendent er skola
innevarande år tjänstgöra vid fartygens utrustning.
, N:o 328 G. O. - Torpedbåten Castor skall sjösättas elen
24 och torpedbåten Pollux den 29 innevarande mån acl.
, N:o 329 G. O. - Angifna officerare och mariningenjör
skola i och för lämnande af upplysningar i fr ågor, som
stå i samband med utarbetandet af nytt utbilclningsreglemente, ställas till chefens för marinstaben förfogande under högst 8 dagar.
, N:o 330 G. O. - Fastställelse af gränserna för Älfsborgs
fästnings område i fredstid.
23. N:o 334 G. O. - Anbefalld montering af orderapparater ä
pansarbåtarna Äran och Tapperheten samt pansarkryssaren Fylgia må verkställas utan hinder af fartygen s anbefallda expeditioner.
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N:o 335 G. O. - Bestämmelser för förbrukning af artillerioch handvapensammunition m. m. samt för sprängnin g af
minor vid kustartilleriets öfningar innevarande år.
N:o 336 G. O. - Fastställelse af tid föl' anorduandet af
skjut- och signalskola ombord å kusteskaderns fartyg.
N:o 337 G. O. -- Föreskrifter om kommendering af besättning för bevakningsfartyget Skagerack under detta fartygs expedition innevarande år.
N:e 339 G. O. - Kapten Sunelins genom generalorder n:r
74 den 30 januari 1909 anbefallda tjänstgöring skall upphöra med utgången af elen 6 nästkommande maj.
N:o 34t G. O. - Tillstånd för utländske und ersåten Enberg att uneler angifven tid besöka Kungsholmsfort.
N:o 343 G. O. - Löjtnanterna Krook och Ellsen skola den
30 april och löjtnant Bouveng den 4 maj afpolletteras från
logementsfartyget Stockholm.
N:o 345 G. O. - Befrielse för å sjömätningsexp e dition innevarande år kommenderade officerare att ombord m edföra paracldTäkt.
N:o 346 G. O. - Jagaren Hugin sam.t torpedbåtarna Polaris, Persens, Regnlus och Rigel skola tillhöra Stockholms
station. J agaren Mode skall efter afslutandet af sin anbefallda expedition innevarande år till h öra Karlskrona station.
N:o 347 G. O. - Fastställelse af ändringar i salutregl emente för Hottans fartyg och rikets fästningar af elen il
mars 1908.
N :o 348 G. O. - Löjtnant Kroksteclts kommend ering såsom elev å torpedskoleafclelningen skall taga sin början
elen 12 instundande maj.
N:o 349 G. O. - Ökning i besättningslistan m. m . för lmnonbåten Svensksund under dess genom generalorder n:r
176 inn evarand e år anbefallda expedition.
N:o 350 G. O. - Faställelse af förändrad lydelse af § 11
i reglem ente för marinen, del II.
N:o 352 G. O. - Torpedbåtarna Spica och Iris skola inga
i innevarande års torpedskoleafclelning.
N:o 353 G. O. - B i fall till r eservunderlöjtnant Hallbergs
anhållan om tjiinstledighet från kommend eringens å skjutskoleafdelningens början till och med elen 25 maj 1909.
N:o 354 G. O. - En Karlskrona station tillhömnde nnclerofficerskorpral vicl ekonomiafclelningen må unel er angifven
tid efter pansarbåten Götas afmönstring ställas till fartygsintendens förfogande.
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N:o 355 G. O. - Bifall till Karlskrona stationsbefälhafvares
anhållan angående fördelning en af s keppsgossar å fartygen
uneler instundand e sommars öfningar.
3. N:o 359 G. O. - Sto ckhol1n s staels hamnstyrelse må för
uppgifvet ändamal från sjökm·teverket såsom lån villkorligt utb ekomma. rle mittningskartor m. m. öfver Stockholm s
stads hamnområde med närgränsande vatten och soggelleder, hvilka finnas i sjökal-teverk et förvarade.
N:o 360 G. O. - Bifall till Stockholms stationsbefälhafva" res anhållan att få låta bränna en del h emliga böcker.
N:o 061 G. O. - Ryske marinläkaren Peskoff må besöka
" Hottans varf i K arlskrona.
N :o 362 G. O. - Bestämmelser för afgifvancle af salut vid
H. K. H. H ertiginnans af Södermanland väntade nedkomst.
4. N:o 364 G. O. - Högste befälhafvaren skall enligt af marinförvaltningen utfärdade progr am låta verkställa vissa
artilleristislm försök uneler innevarande års kusteskader
och kustflotta.
,, N:o 365 G. O. -- Bestämmels er för undersökning af synförmågan hos de artillerimatroser och för utbildning till
artilllerimatroser uttagna skeppsgossar, hvilka uneler instundande sommar skola genomgå kurs för 3:e klass sjömän i skjutskola.
N:o 366 G. O. - Mariningenjör Åkermark skall, med till" fälligt frånträdand e af sin befattning i marinförvaltningen,
tills v.iclare tjänstgöra å flottans varf i Stockholm.
N:o 368 G. O. - Omfånget af kurs vid skjut- och signalskola för cle skeppsgossek åren i Marstrand tillhörande
skeppsgossar, som innevarande år för genomgående af
nämnda kurs er kon:un encleras å 2:a skeppsgosseafclelningen.
N:o 369 G. O. - Angifna skj utöfningar m ed handvap en
" skola med en del af manskapet utföras å sjbkrigsskoleafclelningen.
5. N:o 370 G. O. - Fastställelse af ändringar i och tillägg
till genom generalord er n:r 275 år 1908 faststäHelt Exercisreglemente för flottan (E. R.) ; II, Artilleriexercisreglemente
(A. E. R. i
N:o 372 G. O. - Angftende tillämpningen af föreskrifterna
" i generalorder n:r 324 innevarande år m.ed afseende å uppflyttning till 2:a eller l :a klassens sjömän.
G. N:o 375 G. O. - Mariningenjör Risberg skall för i generalorder n:r 329 elen 22 sistlidne april omförmäld t uppdrag
l.
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under en tid af ytterligare högst 8 dagar vara ställd till
chefens för marinstaben förfogande.
N:o 379 G. O. - Antagning af skeppsgossar skall verkställas und er för estå ende expeditioner med logementsfartyget Norrköping och öfningsbriggen Falken.
N:o 380 G. O. - Löjtnant von Arbin skall intill utgången
af nästkommande september tjänstgöra såsom adjutant i
sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition.
N:o 381 G. O. - >Tjänstgöringsreglemente tillhörande internationella gnisttelegrafkonventionen•, antage t vid gnisttelegrafkonferensen i B erlin år 1906, skall tillämpas inom
marinen vid internationell gnisttelegrafering.
N:o 382 G. O. - Elektroingenjör Christofferson skall ställas till marinförvaltningens förfogande för besiktning af
nu pågående installa tion af eldledningsanordningar å en
del af flottans fartyg.
N:o 383 G. O. - Bestämmelser för omfånget af kurser
i läro- och öfningsämnen för mariningenjörselever och mariningenjörsaspiranter.
N:o 385 G. O. - Tillägg till instruktion för afdelningschefen för 1:a skeppsgosseafclelningen .
N:o 387 G. O. - Tillägg till instruktion för afdelningschefen för speciella skjutskoleafdelningen.
N:o 390 G. O. - Afslag å anhållan från reservunderlöjtnant Anderberg att under examen vid navigationsskolan i
Gäfle få bära uniform.
N:o 391 G. O. - Engelska marinattachl!m Commander Smith
må besöka flottans varf i Karlskrona.
N:o 393 G. O. - Bifall till regemenspastorn vid Vaxholms
kustartilleriregemente Hellströms anhållan om tjänstledighet för sjukdom uneler 6 månader fr ån och med elen l
juni 1909.
N:o 394 G. O. - Till logementsfartyget Freja m å uneler
dess nu pågående expedition fr ån flottans v arf i Karlskrona såsom lån utlämnas en 12 cm . och fyra 57 mm. kanoner.
N:o 395 G. O. - Pansarb åten John Ericsson s k<~ll uppläggas.
N:o 396 G. O. - Order om inspektion af speciella skjutskole-, torpedskol e-, min- och 2:a skeppsgosseafdelningarna
samt undervattensbåtskolan innevarande år .
N:o 398 G. O. - Kapt en ema vid kustartilleri et Johansson
och Malmb erg skola uneler angifna ticler st å till marinför-
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valtningens förfogande för i generalorder n:r 144 innevavarande år nämnclt ändam ål.
14. N:o 401 G. O. - Kommendör Wrangel skall den l nästkomrnande juni hissa sitt befälsteck en å pansarbåten 'rh or.
N:o 402 G. O. - Hög ste befälhafvarens öfver kus teska" dern och kustflottan stab skall uneler angifv en tid ökas
m ed en stabsauditör.
N:o 403 G. O. - Afslag å löjtnant Bengtssons anhållan att
" i å r blifva kommenderad till utbildningskurs vid t ekniska
högskolan.
N:o 404 G. O. - Afslag å underlöjtnant Sjökvists anhållan
att i år blifv a komm end erad till utbildningskurs vid t ekniska högskolan.
N:o 405 G. O. - Afslag å underlöjtnant Engbloms anhållan att instundande höst blifva kommenderad till artillerioch ingenjörhögskolans allmänna kurs.
N:o 406 G. O. - - Bifall till konteramiral Hjulhammars an" hållan om tjänstledighet under tre veckor från och m ed
elen 19 maj 1909.
15. N:o 407 G. O. -- T orp edbåten Astrea skall under kapten
A. H. Gisiko s b efäl föras från byggnadsorten B ergsund
till Karlskrona och efter utförandet af vissa prof förläggas i 2:a beredskap.
N:o 408 G. O. - F as t s tällanrlet af antalet m arinläkarsti" penrliater öfver s t at, antagna enligt nådiga brefv et elen 30
april 1909.
, N:o 409 G. O. - G enom generalorder n:r 365 innevarande
år föreskrifna unders ökning af synförmågan ho~ angifna
artillerimatros er skall icke äga rum i hvarl angår hornhinnesastigmatism och hypermetropi.
N:o 410 G. O. - Bifall å anhållan från res ervunderlöjt" nant Ahgren om tj än stl edighet 3 år från och med den l
maj 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
17. N:o 412 G. O. - F ast s tällelse af fredsbesättningslista för
Oscar II:s fort.
N:o 413 G. O. - F ast st ällelse af ritning å 24 cm . lång bri" sansgranat .M:/09.
,, N:o 414 G. O. - Ändring i instruktion för afd elningschefen för l:a sk epp sgoss eafclelningen.
18. N:o 415 G. O. - Marinförvaltningen må beordra angifven
maskinistunderofficer att biträda vid öfvervak and et af nybyggnadsarb et en a å jagar en Hugin.
N:o 416 G. O. - Bifall till anhållan af r eservunclerlöjt-
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nant vVingårdh om tjänstledighet und er ett år fr;'.n och
med den l juni 1909 för utöfvande af verksamh et inom
rederibranschen i Frankrike.
N:o 417 G. O. - Bifall till marinöfverintendenten s anhållan att under semes ter få vistas utomlands.
N o 41 8 G . O. - Bifall till marinöfverintendenten Lindbergs anhållan om utrik es tjänstle digh e t för sjukdom under tre m ån ad er från och med den 1 juli 1909.
N:o 422 G. O. - R eservunderlöjtnant Lundgrens ge nom
tidigare generalord er anbefallda repetitionsöfning s kall
upphöra m ed utgången af den 13 juni 1909.
N:o 423 G. O. - Tillstånd för tyske undersåten H eyden
att besök a flottan s varf i K a rlskrona.
N:o 425 G. O. -- Ch efsfartyget Drott skall den 5 juni 1909
vara förlagdt i 2:a b er eds kap utan torpeduppbörd.
N:o 426 G. O. - Bifall till kapten E. Häggs anhållan om
tjänstledigh et und er 33 dagar från .och med den 24 maj
1909.
Torpedbåten n:r 10 skall sjösättas den
N:o 427 G. O.
28 maj 1909.
Marinintendent Lagerholm skall under
N:o 429 G. O.
tiden juni-september innevarande å r, m ed fr ånträdande
af inneh afvan de b efattning, tjänstgöra såsom marinöfverintendentsassistent .
N:o 430 G. O. -- Placering af en del officerare på statiotion8l·na från och m ed den l oktober 1909.
N:o 432 G. O. - R eser v underlöjtnant J. E. H. Källström
skall för fullgörande af honom åliggande repetitionsöfning
embarker a å pansarbåten Aran den 7 januari 1910; skolande r epetition söfningen afslutas den 15 juni samma år.
N:o 439 G . O. - Högst fyra marinintend entselever må antagas instLmdande höst.
N:o 440 G. O. - Kapten Wallenius skall biträda kapten
Eklund vid undervisningen i gnistsignalering för en del
af den p er sonal, som fr ån kustartilleriet kommend erats till
speciella signalskolan innevarande år.
N :o 441 G. O. - Kommendering af officerare t ill genomgåend e af angifna kurser vid gymn astiska centralinstitutet.
N:o 442 G. O. - Afslag å löjtnant E ger ströms anhållan
att få genomgå kur s vid gymnastiska centralin stitutet.
N:o 443 G. O. ·- Afslag å underlöjtnant B lix' anh ållan att
få genomgå kurs vid gymnas tiska .centr alinstitutet.
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N:o 444 G. O. - Bifall till k apten A. de Bruns anhållan
att under angifven tid villk orligt medtaga en passagerare
å >Jarramas> .
N:o 445 G. O. - Sammansättning af antagningskommission samt nämnd för kroppsundersökning vid antagning innevarande år af mariningenjörselever.
N:o 416 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Hudb erg
skall från och med elen l oktober 1909 tills vidare vara
placerad till ordinarie tjänstgöring i marinförvaltningen.
N:o 447 G. O. - Andring af generalorder n:r 247 innevarande år hvad beträffar kommendering för underlöjtnanten vid kustartilleri et Sjökvist.
N :o 456 G. O. --- Marinöfverläkaren skall anställa 2 sjuksköterskor för tjänstgöring å lasarettsfartyget Vardande
under dess genom generalorder n:r 176 innevarande år anbefallda expedition.
N:o 457 G. O. - Det af svenska fö reningen Röda Kors et
till krigsmaktens förfogande villkorligt ställda ångfartyget
Oresund skall vid mobilisering tillhöra kustflottan och förena sig med elensamma på tid och plats, som högste befälhafvaren äger bestämma.
N:o 457'/• G. O. - Fotografier af a ngifn a delar af specialen öfver Holmöarne må i två exemplar utlämnas till lotsstyrelsen.
N:o 460 G. O. - Chefsfartyget Drott skall klargöras för
omkring en m ånads expedition. Fartygschefens befälstecken skall hissas den 11 och fartyget inmönstras den 12
innevarande m ånad.
N:o 461 G. O. - Bifall till kapten Tamms anhållan om
tjänstledighet unel er tid en 8 juni- 4 juli 1909.
N:o 466 G. O. - Kommendering af officerare till vissa befattningar m. m . fr ån och med den l nästkommand e oktober.
N:o 468 G. O. - Instruktion för chefen å ch efsfartyget
Drott.
N:o 469 G. O. - Löjtnant B ergman skall efter afslutacl
kurs vid gymnastisk a centralinstitutet embarkera å pansarbåten Os car II. Underlöjtnant W etter skall afgå fr ån
sin kommendering å kanonbåten Skagul samt till och med
den 3 nästkommande juli tjänstgöra å nämnda p ansarbåt.
N:o 472 G. O. - T orpedbåten n:r 75 skall utgå ur torpeclskoleafdelningen samt tills vidare förl äggas i 2:a beredskar å Karlskrona station. Torpedb åten n :r 9 skall
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N:o 473 G. O. -- Bifall till poliskommissariens i Karlskrona Mårtens~:>on anhållan om tjänstledighet för sjukdom
under tiden 4-25 juli 1909 med tillstånd att därunder
vistas utom riket.
N:o 474 G. O. - Kommendering af officerare vid kustartilleriet till genomgående af kurs vid sjökrigshögskol an.
N:o 475 G. O. - Afslag å löjtnant C'Brlson-Fevrells anhållan om kommendering till kurs vid sjökrigshögskolan.
N:o 476 G. O. - Afslag å kapten Lindblads anh ållan om
kommendering till kurs vid sjökrigshögskolan.
N:o 477 G. O. - Afslag å underlöjtnant S. Rudbergs anhållan om kommendering till kurs vid te~miska högskolan.
N:o 478 G. O. - Afslag å löjtnant Ekeroths anhållan om
kommendering till hurs vid tekniska högskolan .
N:o 479 G. O. - Afslag å löjtnant G. Lilliehööks anhållan om kommendering till kurs vid sjökrigshögskolan.
N:o 480 G. O. - Afslag å löjtnant Mörners anhållan om
kommendering till kurs vid sjökrigshögskolan.
N:o 481 G. O. - Afslag å löjtnant Ros ensvärds anhållan
om hon"lmenclering till kurs vid sjökrigshögskolan.
N:o 482 G. O. - stationsingenjör Holmgren skall ställas
till marinförvaltningens förfogande för undersökning af
och uppgörande af kostnadsb eräkning till förbättrande af
hamn anordningarna v id F årösuncls kustposition.
N:o 483 G. O. - Ändring i bestämmelserna för förbrukning af ammunition m. m. vid kustartilleriets öfningar in-

nevarande år.
N:o 485 G. O. - l:a skeppsgosseafdelninge11, minafclelnin" gen samt fyra l:a klass och två 2:a klass torpedbåtar
skola från och med den 24 innevarande m ånad ställas under högste befälhafvarens öfver kusteskadern b efäl för
uppdrag, som ch efen för sjöförsvarsdepartementet äger
n ärmare b estämma.
10. N:o 488 G. O. - Ändring i instruktionen för afdelningschefen för l:a skeppsgosseafdelningen.
N:o 489 G. O. - Bifall till daglönaren S. J. Anderssons
" anh ållan att en hans son, som tillhör skeppsgossekåren,
matte vid karlskrifning instundande höst placeras å Stock-
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holms station.
N:o 490 G. O. - Å logementsfartyget Freja kommenderad,
för torpedbMen n:r 9 afseeld personal af underofficerare
och manskap skall afpolletteras.
N:o 491 G. O. - Un derlöjtnant Enell skall afgå från sin
anbefallda kommendering å pansarbåten Oscar II.
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Kapten Elliot skall under den 24 innevarande månad inställa sig å pansarbåten Oscar II för att
under erforderlig tid stå till högste befälhafvarens öfver
kusteskadern förfogande.
N:o 495 G. O. - Fastställelse af benämningar å en d el
" gniststationer.
12. N:o 497 G. O. -- Kommendering af fartygsläkare till tjänstgöring under innevarande sommaröfningar.
14. N:o 499 G O. - Kommendering af marjnintendenter till
vissa befattningar f. o. m. den l nästkommande oktober.
N:o 500 G. O. - Fastställelse af bestämmelser för täflings" gnistsignalering.
N :o 501 G. O. -- En del jagare och torp edb åtar skola i
" och för profs kjutnin gar ombord ställas till m arinförvaltningens förfogande .
,, N:o 502 G. O. - Placering på stationer af marinläkare i
flottans res er v.
15. N:o 504 G O. - Fastställelse af »Tillägg n:r l till artilleriexercisreglemente för kustartilleriet, 1908.>
Extra mariningenjören Samzelius skall
N:o 505 G. O. " tjänstgöra å flottans varf i Stockholm från o ch med l oktober 1909.
N:o 506 G. O. -- Lasarettsfartyget Verdande skall rustas
" för att afgå till Stockholm och därstädes klargöras för sin
genom generalorder n:r 176 innevarande år anbefallda exp e dition.
N:o 507 G. O. - Jagaren Sigurcl samt torpedbåtarna Blixt,
" Kapella, Thetis och Astrea skola rustas för att i början af
juli kunna utgå på i moment l f) af generalorder n:r 176
innevarande år anbefalld expedition. Jagaren Vales besättning skall för i sa mm a generalorder anbefallda expedition kommend eras från Stockholms station .
16. N:o 508 G. O. - Inspektion af minafclelningen skall äga
rum elen 19 i stället för den 25 innevar ande månad.
N:o 510 G. O. - Föreskrifter beträffande a mmunition, som
" vid årets speciella skjutskola m å forbrukas till förb eredande stridsskjutningar.
N:o 5 14 G. O. - Bifall till värnpliktige n:r 200 53 /os Karls" sons anh ållan om tjänstledighet und er ticlen 17-20 innevarande m ånacl.
21. N:o 516 G. O. - Löjtnanten vid kustartill eriet Bengtson
skall i stället för löjtnant von Malmborg från och med den
l oktol>er 1909 vara placerad till ordinarie tjänstgöring såsom minofficer å flottans varf i Stockholm.

11 . N:o 493 G. O. -
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N:o 517 G. O. - Viceamiral Olsen och kapten O. Lybeck
skola tjänstgöra hos H . M. Kejsaren af Ryssland under
Högstdensammes föreståande besök i Stockholm.
N:o 518 G. O. -- Order om upplösning af torpedskoleaf" delningen, speciella skjutskoleafdelningen och speciella
signalskolan samt kommendering af chefer och officerare
å torpedbåtar m. m.
22. N:o 520 G. O. - Angifven materiel jämte erforderlig personal skall ställas till officers- vid generalstaben förfogande i och för upprättandet af positionskarta öfver Karlskrona fästning.
N:o 521 G. O. - Bifall till konteramiral Hjulhammars an" hållan om tjänstledighet under tre ve ckor från och med
den 25 juni 1909 för egna angelägenheters skötande.
23. N:o 523 G. O. Kapten Gisiko skall uneler högst en
vecka följa öfningarna vid pågående undervattensb åtsskola.
N:o 524 G. O. - En musikkår om 17 man jämte musik" direktör från Stockholm~ station skall under angifven tid
kommenderas å kusteskaderns I. division.
N:o 526 G. O. -- Kommendering af offleerare å fartyg un" der instundande vinters expeditioner.
N:o 529 G. O. - Order om kusteskaderns gång till Karls" krona efter afslutanclet af ombord anordnade skolor samt
om pansarbåten Oscar II:s m. fl. g ång till Trelleborg i och
för H. l\L Konung ens tillämnade resa till Sassnitz.
,. N:o 530 G. O. - En musikkår om 17 man jiimte musikdirektör fr ån Stockl10lms station skall under angifven tid
ställas till högste befälhafvarens förfogand e.
25. N:o 531 G. O. -- Angifven maskinistunderofficer skall ställas till marinförvaltningens förfogande för att vid Bergsunds m ekaniska verkstad biträda vid öfvervakandet af
arbetena å 1 :a kl ass torpedbåtarna Altair och Argo.
N:o 532 G. O. - Kanonb åten Urd m å under tre veckor
" användas för öfningar vid r ekrytsk olan i Karlskrona.
N:o 5331/2 G. O. - Major von ::lchinkel skall upp höra att
" stå till chefens fö r landtförsvars departem entet förfogande
för i generalorder n:r 87 innevarande år omförmäldt ändamål.
,, N:o 534 G. O. - Marinförvaltningen m.å b eordra löjtnant
von H eidenstam afresa till Sassnitz för att därifrån föra
undervattensbåten Hvalens besättning till Spezzia.
26. N:o 535 G. O. - Kommendörkapten von Konow skall
med utgången af juni 1909 frånträd a b efattningen såson1
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chef för underofficers- och sjömanskårerna i Stockholm.
Kommendörkapten Ekström skall med utgången af nästkommande september frånträda befattningen såsom chef
för skeppsgossekåren i Marstrand samt från och med den
1 därp å följande oktober vara chef för underofficers- och
sjömanskårerna i Stockholm..
Chefen för marinstab en skall beordra
26. N :o 537 G. O. chefen å kanonbåten Svensksund att under angifven tid
ställa kanonb å ten till förfogande för skiljedomstolen rörande Grisbåda-affären.
N:o 538 G. O. - Afslag å kommendörkapten Larssons anhållan att fr ån och med utgången af nästkommande september få frånträda innehafvande tjänstgöring vid sjökarteverket.
N:o 539 G. O. - JVIarinattachen vid tyska b eski ckningen,
" fregatt en-kapitän von K eyserlingk m.å besöka flottans varf
i Karlskrona.
, N:o 540 G. O. - Fastställelse af utbildnings- och öfvergångsplaner att gälla från och med september månad 1909.
, N:o 541 G. O. - Antalet minor, afsedela att sprängas under Vaxholms kustartilleriregementes mineringsöfniogar,
skall minskas m ed två; skolande för den kostnad, som
härigenom inb esparas, i stället anordnas lämpliga b allongöfningar.
N:o 5,12 G. O. - Instruktion för högste befälhafvaren öf" ver kustflottan.
N:o 544 G. O. - Kommendörkapten H erm elin skall från
" och med elen l nästkommande oktob er tills vidare vara
chef för skeppsgos sek år en i Marstrand. Kommendörkapten Lidbeck skall i s tället för kommendörkapten Hennelin vara chef å pansarbåten Niord under detta fartygs
genom gen eralor der n:r 217 innevarande år anbefallda expedition .
28. N:o 545 G. O. - Löjtnanterna Nyström ocl1 'W ei bull skola
genom.gå vissa angifna kurser vid tekniska hö gskolan.
, N:o 547 G. O. - Bifall till öfv er s telöjtnant B ollings anh ållan om tj än stledigh et under ticlen 1-8 juli 190l:! för enskild a angelägenheters s kötande.
,, N:o 548 G. O. - Bifall till anhållan fö r k apten A. W. YVallenberg om sex m ånad ers förlängd tjänstledigh et för att
vistas vid kurort utom riket.
N:o 549 G. O. - Bifall för tiden till och med d en 4 juli
" till kapten Huitfeldts anhållan om tjänstledighet från och
med dagen efter torpedskolans slut.
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29.

N:o 550 G. O. - Fastställelse af fredsbesättningslistor för
Karlskrona fästning.
30. N:o 551 G. O. - Kommendering af signalmatroser och
gnistsignalmän m. m. å pansarbåten Oscar II under dess
i punkt 12 af generalorder n:r 176 innevarande år anbefallda expedition.
N:o 55~ G: O. - Kapten de Broen skall tjänstgöra å pansarbåten Aran från och med den 4 nästkommande juli till
och med dagen för fartygets afmönstring.
N:o 553 G. O. - Chefsfartyget Drott skall afmönstras och
" förläggas i 2:a beredskap med besättning kommenderad.
N:o 554 G. O. - Bifall till öfverste Ahlborns anhållan om
" tjänstledighet under tiden 1-4 juli 1909.
N:o 555 G. O. - Tillstånd för marinen tillhörande personer, som med anledning af H. -:\1. K ejsarens af Ryssland
besök i Sverige innevarande sommar tilldelats ordenstecken och m edaljer att desamma emottaga och bära.
N:o 556 G. O. - Divisionschefen för kusteskaderns III
division skall nedhala sitt befälstecken den 3 nästkommande juli.
l. N:o 557 G. O. - :1farinläkaren Almroth skall under marinläkaren Liljanroths sjukdom tjänstgöra såsom fartygsläkare å logementsfartyget Eugenie under dess nu pågående expedition.
l. N:o 558 G. O. - Fastställelse af än drade bestämmelser
för utdelande af pris vid prisriktning vid kustartilleriet.
N:o 559 G. O. - Kapten Reinius skall under angifven tid
" stå till ministerns för utrikes ärendena förfogande för
vissa arbeten rörande skiljedomen i Grisbådaaffären.
, Placering på stationer af och tjänstgöring för nyutnämnda
extra mariningenjörer. Extra mariningen jören Boltenster
skall tillfälligt tjänstgöra å flottans varf i Stockholm.
N:o 562 G. O. - Bifall till kapten Tamms anhållan om
" förlängd tjänstledighet t. o. m. den 8 juli 1909.
2. N:o 564 G. O. - Marinläkaren Asplund skall för fulJgögörande af särskilclt uppdrag tjänstgöra å Stockholms station från och med den 15 innevarande månad intill tiden
för lasarettsfartyget Verclandes genom generalorder n:r
.
176 innevar<tncle år an befallda expedition.
N:o 5li5 G. O. - En underofficer vid maskiniststaten till" hörande Stockholms station och afsedel att tjänstgöra såsom uppbördsmaskinist å pansarbåten Björn, skall beordras inställa sig elen 8 dennes i Gefle samt tills vidare stå
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till marinförvaltningens förfogande för att deltaga i arbe-·
ten å nämnda pansarbåt.
3. N:o 567 G. O. O. - Tillstånd för ryske marinläkaren Peskoff att besöka flottans varf i Stockholm.
N:o 569 G. O. - Den i reglementet för marinen, del I §
" 23, omförmälda befordringskommissionen skall samman-·
träda i Stockholm den 16 innevarande månad.
6. N :o 573 G. O. - Två ekonomimän fr ån Karlskrona sta-·
tion skola under angifven tid tjänstgöra ombord å kanonbåten Svensksund.
, N :o 574 G. O. - Kommendering af personal i de genom
generalorder n:r 223 innevarande år anbefallda staber.
N:o 575 G. O. - Afslag å anhållan från löjtnanterna Reu" ter, Runo och Eriksson att få genomgå angifna kurser vid
sjökrigshögskolan.
, N :o 576 G. O. - Bifall t ill kapten Tamms anhållan om.
förlängd tjänstledighet till och m.ecl den 27 juli 1909.
7. N :o 577 G. O. - Originalkartorna öfver sjömätningarna.
vid Grisb ådarna och Koster jämte närliggande trakter skola.
såsom lån tillhandahållas skiljedon1.stolen i Grisbådaaffären.
8. N:o 578 G. O. - Försök med fasta och rörliga gniststat ioner skola verkställas under 1909 års kustflottas öfningar m. m.
N:o 579 G. O. -- Kommendering af civilmilitära tjänste" män å genom genaralorder n :r 217 innevarande år till rustning anbefallda fartyg.
, N:o 581 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant A. E. Lundgrens anhållan att under 2 år från och med den 15 juli
1909 få idka sjöfart på aflägsnare farvatten.
,, N:o 582 G. O. - Bifall till kapten Salomans anM>llan om.
tillstånd för fransk e fäktmästaren Fillol att begagna sig;
af Vaxholms och Oscar-Fredriks borgs hLstnings båtar samt
att få tilltrlLde till exerhishuset å Vaxholmsfort.
N:o 583 G. O. - Bifall till konteramiral Sandströms an" h ållan att uneler tjänstledigh et få vistas utom riket.
9. N :o 586 G. O. - Fastställda prisbestämmelser fö1· signalskola och för mineringsöfningar å minposition skola tilllämpas för skeppsgossar , som genomgå kurs för 3:e klasssjömän i signalskola eller vid mineringsöfningar (i mine-·
ringsskola ).
N :o 587 G. O. - Förste marinintendenten Z ettersten skalL
uneler tid en 12 juli--14 augusti 1909 uppeh ålla marinöfverintenclentehs t j än st.
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N:o 588 G. O. - Res ervunderlöjtnant Hallb ergs genom ge
neralorcler n :r 196 innevara nde år anbefallda tjänstgöring
för genomgående af före sh·ifven rep etitionsö fning må utstr äckas intill utgången af nästkommande november månad.
N :o 589 G. O. - Bifall till trädgårdsmästaren C. G. Berg" grens anhållan, att hans son skeppsgossen vid 2:a skeppsgossekompaniet n :r 6G Berggr en måtte blifva k arlsln·ifven
till Stockholms station.
, N:o 590 G. O. - Bifall till änkun Lov isa Johanssons anhållan, att hennes m.yndling skeppsgossen vid 2:a skeppsgossekompaniet n:r 10 vVemborg måtte blifva karlskrifven
till Stockholms station.
10. N:o 591 G. O. - Tillstånd för engelska undersåteu Lceffler m ed sällskap att besöka flottans varf i Karlskrona.
, N:o 592 G. O. - Afdelningschefen för 2:a skeppsgosseafdelningen skall nedhala sitt befälstecken den 22 dennes,
hvarefter korvetten Freja skall afmönstras och förläggas i
andra beredskap. Order om befälstecknens hissande m. m .
å fartyg, som skall ingå i kustflottan.
, N :o 594 G. O. - Varfschefen i Karlskron a bemyndigas att
beordra kontrollanten vid varfvets artilleridepartement att
afresa till Stockholm för att därstädes uneler högst 8 dagar af inn evar ande månad utföra särskildt uppdrag.
N:o 59G G. O. - Bifall t ill kommendör Dahlgrens an h ålii
l an om tjänstledighet i 16 dagar från och m ed elen 17 juli
1909.
J2. N:o 598 G. O. - 11 skepp sgossar tillhörande Karlskrona
station m.å efter logementsfartyget Frej as afmönstl'ing kommeneleras å logementsfartyget Eugenie för erhållande af
den utbildning, som af afclelningschefen för minafdelningen
efter samråd med chefen för skeppsgossekåren bestämmes.
, N:o 599 G. O. - Tillstånd för marinen tillhörande p8l·soner som af H. M. 'ryske Kejsaren med anledning af invigningen af ångförjeförbindelsen mellan Trelleborg och
Sassnitz tillclelats ordenstecken och medaljer, att desamma
emottaga och bära.
N:o 601 G. O. - Chefsfartyget Drott skall klargöras för
ii
omkring tre veckors expedition.
N:o 602 G. O. - Fastställelse af besiittningslista betriiffancl e underofficerare och manskap för lasarettsfartyget
Verdancle under detta fartygs genom generalonler n:r 176
innevarande år anbefallda expedition.
, N:o G03 G. -0. - Bifall till konteramiral Hjulhammars an

XXIX.

hållan ont förlltngcl tjänstledighet under 10 dagar för att
vistas inom och utom riket.
13. N:o 606 G. O. - Tillstånd för kapten de Champs att emottaga och bära· kinesisk orden.
Instruktion för chefen å ch efsfartyget
L4. N:o 608 G. O.
Drott.
Order om krigsöfning 1909 med kust15. N :o 6J 1 G. O.
_..
flottan, sjökrigsskoleafdelningen och korvetten Sag~.
16. N:o 615 G. O. _ Kapten vVibom och extra manmngenJor
Löfven skola å angifna tider uneler sammanlagclt högst 14
dagar ställas till ch efens för kustartilleri et förfogande för
utförande af slirskilclt uppdrag.
19. N :o 619 G. O. - Bifall till sergeant E . Holmqvists anh ållan 0111_ tjänstledighet uneler 2 m ånader från och med den
. ..
6 augusti 1909 för sj ukdoms botande.
21. N :o 623 G. O. _ Verk stadsfartyget Ran skall Jamte erfor:
clerlig transport- och M1tmateriel stå till varfschefens l
Stockholm förfogande för torpeclinskjutnmg VI~ Brandalssund uneler en tid af omkring sex veckor han och m ed
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N :o G26 G. O. - Torpedbåten Vind skall förlägg as under
.
r eparation.
N:o 627 G. O. - Kapten Rosborg skall, med t illfälligt från" trädande af sin befattning såson1. adjutant i befälhafvande
amiralens i Karlskrona kommenclantstab, t jänstgöra vid
Karlskron a kustartilleriregemente mtcler innevarande år s
regementsöfningar. Kapten Elfwing skall uneler nämnda
tid upp ehålla befattningen såsmn adjutant i ofvannämncla
kommenclantsstab.
23 . N :o 628 G. O. - En maskinistunderofficer vid Km·lskrona
station skall vid angifven tid ställas till marinförvaltningens förfogande för att vid Bergsunds mekaniska verkstad tjänstgöra vid proftur erna m ed uneler byggnad varancle torpedbåten Altair.
Fastställelse af generalfördelning för
26. N :o 631 G. O.
torpedbåtar.
Läraren i kemi vicl sjöhigshögskolan,
N :o 632 G. O.
fil. doktor Kull gren, må uneler innevarand e somm[tr besöka
minafclelningen samt flottans varf i Stockholm för inhämtande af kännedom om handhaivandet och anviinclandet af
inom marinen bruldiga sprängämnen m. m.
,, N:o 633 G. O. - Den till tjänstgöring vid minclepartementet å flottans vm·f i Karlskrona från kustartilleriet kom-
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m enderade m askinis tunderofficeren skall i stället tjänstgöra,
vid ingenjörd epar temen tet å samma varf.
26. N:o · 634 G. O. - En kurs för utbildning af officerare till
ledare af gymn astiköfningar skall anordnas i Stockholms
stations exercissk ol a hösten 1909. Kommendering af instruktionsofficerare och el ever i nämnda kurs.
, N:o 636 G. O. - Mar inunderintend enten Aurell skall i
stället för insjuknade marinunderintend enten Brisman
tjänstgöra såsom fartygsinte ndent å pansarbåten Niorcl under detta fartygs nu pågående exp edition.
N :o 638 G. O. - R eservunderlöjtnant Örtendahl skall afgå
från sin genom gener alord er n :r 190 innevarande år anb e
fallda komn1enclering å lasarettsfartyget Verdancle.
N:o 640 G. O. - Lasarettsfartyget Verdande skall efter
" f artygets inmönstring elen 3 augusti 1909 tillhöra kustflottan .
N :o 641 G. O. - Bifall till kommendör Lagercrantz anh ållan om tjänstledigh et uneler ticlen 28 juli- 14 augusti 1909.
N :o 642 G. O. - Afslag å kapten Salomans anh ållan att
" blifva b eordrad afresa t ill utlandet för studier i luftseglingskonsten.
28. N :o 645 G. O. - B ifall t ill anhållan att tillfälligt få utbyta
lasarettsfartyget Verclancles ångslu p mot pansarbåten Ulfs.
29. N:o 650 G. O. - Fastställelse af ny inskrifningsbok för
värnpliktiga.
N:o 651 O. O. - Kapten Maijström skall 1.mcler om.krin g 2
" månader från början af oktob er innevar ande år idka studier v id die Deutsche Seewart i Hamburg.
30. N:o 652 G. O. - Tillstånd för de till marinen h örande personer, som af H. K. H. Storhertigen af Baden med anledning af h ögstdensammes nyli gen timad e besök tilldelats
ordenstecken och medaljer , att desamma emottaga och
bära.
]. N:o 657 G. O. Kanonbåten U rcl skall klargöras för att
on'ledelb ar t kunna utgå p å omkring en månaels expedition
och senast elen 4 denn es inträffa i Göteborg samt tillsvielare stå till Kungl. ~Iaj: ts därvarande befallningshafvandes förfogand e.
3. N :o 664 G. O. - Fastställelse af ändring uti l är o- och instruktionsboken >>Sprängmaterielen och dess användning >> .
N:o 665 G. O. - Två kontin genter, hvanlera bestående af
" l officer, l underofficer och 25 m an från Vaxholms kustartilleriregemente skola tillsvidare ställas till Kungl. Maj:ts
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b efallnin gsh a fvancles i Stockholms län förfo gan de fö r att
biträda v id ordningens upprätthållande vid Saltsjöbaclen och
Aug.

3.

,

,

Djursholm.
N:o 666 G. O. - Kommendanten i Vaxholms och Oscar Fredriksborgs fästning skall tillsvidare ställu 3 ångslupar
till Kungl. Maj:ts befallningshafvancles i Stockholms l än
förfogand e för att biträda vid ordningen s upp~· ätthålland_e
N :o 669 G. O. - Förnyade föreskrifter att tillämpas v1d
anträffande vid trupp eller ombord å flott ans fartyg af an-

timilitaristisk skrift.
N:o 670 G. O. - Kungl. Maj:ts b eslut an gående befälhafvar es utv erk ande af förordn ande om indragning af antimilitaristisk skrift.
4. N:o 671 G. O. - Två eldar e från Stockholms station skola
tid ställas till marinförvaltningens. förfogande
v id ano·ifven
b
för att biträda vid arbeten å torpedbåten Altan·.
, N :o 675 G. O. -· N:o 675 G . O. - Bifall till reservlöjtnant
L indmans anhållan om. tjänstledighet till och med elen 3J
decemb er 1910 för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 676 G. O. - Föreskrifterna i r eglem.ente för marinen,
" del I bilagan 24 §§ 164 och 165, skola i till ämpliga delar
gälla för befälhafvare öfver örlogsfartyg i fråga om trupps
användande till upprätth ållande af allmän ordning m. HL
N :o 677 G . O. - Den i generalord er n:r 665 elen 3 inne
" var ande m ånad omförmälda, till Djursholm förlagda k ontingenten från Vaxholms kustartilleriregemente skall ökas
m ed l uneler officer och 15 man.
5. N:o 67 8 G. O. - Den genom generalorder n:r 611 innevarande år anbefallda krigsöfningen skall tillsvidare upp·
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skjutas.
N:o 682 G. O. - Reservunderlöjtnant Ortendahl skall 1
stället för unelerlöjtnant Torelins tj än stgöra å k anonbåten
Urd uneler elen tid kanonbåten jämlikt generalo1·der n :r 1'76
innevarande år är stiillcl till stationsbefälhafvarens i Karls-

krona för fogande.
N :o 688 G. O. - Bifall till fyrmästaren v id Grönskärs fyrplats H afvströms anh ållan att haus son , sk eppsgossen vid
2:a sk ep]Jsgossekompaniet n:r 30 H afvström, v1cl karlsknfning instundande höst måtte tilldelas Stockholms statwn.
9 . N:o 689 G . O. - Ma1·inläkare vid marinläkarkåren i flottans r eser v skall tjlinstgör a såsom fartygsläkar e å undersöknings- och bevakningsfartyget Skagerack uneler des~
expedition nästkommande september till fiskebankarna 1

7.
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N:o 694 G. O. - Elektroingenjör Rendahl skall under angifven tid tjänstgöra i högste b efälhafvar ens öfver kustflottan stab.
11. N:o 696 G. O. - Kapten IV ernstedt skall i stället för kap"
ten A. de Brun vara chef å öfningsskeppet J arramas under dess nu pågående expedition.
N:o 697 G. O. - Kapten Iacobi skall villkorligt stå till
,
,
marinförvaltningens förfogande i och för öfvervakancle af
_
~/3 ;;, 'ft/~ kompletteringsarb eten å 2:a klassens undervattensbåtar vid
.
·c-( ~A- }lottans varf i Stockholm.
N:o 700 G. O. - Tillstån d för reservlöJtnant Menancler att
,
~~
uneler sin tjänstgöring såsom befälhafvare å unelersökningsoch bevakningsfartyget Skagnrack bära uniform äfven under elen tid af året, då fartygets besättning utgöres af förhyrclt civilt manskap.
] 2. N:o 704 G. O. - Torpedbåten Komet skall förläggas un"
der reparation.
N:o 706 G. O. - Kommendör Anckers skall i stället för
" kommendör Wrangel vara elivisionschef för kustflottans II.
"
division.
N:o 707 G. O. - Kommendör Anckers skall i stället för
" kommendör Wrangel vara befälhafvare för blå styrka un-_
"
der innevarande års genom generalorder n:r 611 elen 15
sistlidna juli anbefallda krigsöfning.
13. N:o 708 G. O. - Ändrad tid för inspektion af l. s kepps"
gosseafclelningen
16. N:o 713 G. O. - Torpedbåten Altair skall sedan den efter
"
skedd besiktning blifvit godkänd uneler b efäl af kapten
Tyd€m genom flottans försorg föras till Karlskrona.
N:o 714 G. O. -- Ändring i landkommenderingar för kom" mendörkapten Ankarcrona, kaptenerna Norman, Gelsing
"
och Lindblad samt löjtnanterna Lindsteclt och Vibom.
N:o 715 G. O. - Bifall till löjtnant W. Lilliehööks anhål"
" lan om. utrikes tjänstledighet för tiden mellan erh ållna sjö
kommenderingar.
17. N:o 718 G. O. - Bifall till löjtnant Tiselius anhållan om
"
utrikes tjänstledighet under tiden 10-30 september 1909.
18. N:o 719 G. O. - En underofficerskorpral, styrmansstaten,
"
skall med bibehållande af sin uppbörd smannabefattning
tillika tjänstgöra som mätningsförrättare å sjömätningsfartyget Svalan uneler dess nu pågående expedition.
N :o 720 G. O. - Chefsfartyget Drott skall afm önstras och
"
" förläggas i 2. beredskap med besättningen kommenderad.
N:o 721 G. O. - Besättningslistan för bevakningsfartyget
"
" Skagerack skall under dess expedition till fiskebankama i
Nordsjön innevarande år ökas med en underofficerskorpral, styrmansstaten.
Aug.
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N:o 722 G. O. - Kapten H. O. Elliot skall efter afslutacl
sjökommendering afresa till Ryssland för att under två,
månader idka språkstudier.
20. N :o 724 G. O. - Den i r eglementet för marinen, del I §
23 omförmälda befordringskommissionen skall sammanträda i Stockholm elen 21 innevarande månacl.
N:o 726 G. O. - Den under innevarande år anbefallda.
skolafclelningen skall i stället benämnas skoleskadem; bestämmelser för dess taktiska indelning, fastställande af besättningsli stor; komm.enclering af chefer och officerare
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N :o 727 G. O. - Inspektion af sjökrigsskoleafdelningen
skall äga rum den 23 innevarande· m ånad i Göteborg,
21. N:o 730 G. O. - Bestämmelser angående antalet skepp sgossar, som innevarande höst må antagas till skeppsgos sekåren i Karlskrona.
N:o 731 G. O. - Kapten Åkerblom skall med bibehållande
" af innehafvancl e befattning uneler erforderlig tid tjänstgörai marinstab en för utarbetande af vissa bestämmelser rörande gnistsignalering.
23. N:o 734 G. O. - Fastställelse af program för den genom
generalorder n:r 634 innevarande år anbefallda kursen föl"
utbildning af officerare afsedela till ledare af gymnastik.
öfningar.
N:o 735 G. O. -- Sjökrigsskoleafclelningen skall afgå ttlL
" Karlskrona; fartygen skola afmönstras och förläggas i 2.
beredskap. Föreskrifter med afseende å besättningarna och
fartygen i anlecluing af sjukdon1. som uneler expeditionen
förefunnits ombord.
N:o 737 G. O. - Kaptenerna Eklund och Braunerhieln1
" skola i Stockholm gnistkurs uneler ledning af elektroingenjören RendahL
N:o 738 G. O. ~ Pansarbåten Oden skall afgå till Göte" borg och ställas till Kungl. Maj:ts befallningshatvandes
förfoguncle.
24. N:o 739 G. O . .._ Marinläkarna G. Nilson, Linder och Almroth beordras resa utrikes för idkande af studier.
N:o 740 G. O. - En marinläkare vicl m arinläkarekårnn i
" flottans r eserv skall uneler angifven tid tjänstgöra vicl
KarlsJuona station.
N:o 742 G. O. - Bifall till anhållan att två amerikanska
" medborgare må besöka Vaxholmsfort.
N:o 743 G. O. - Korvetten Saga skall upphöra att stå un-
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under högste b efälhafvarens öfver kustflottan befäl samt
afgå till Karl skrona.
N :o 744 G. O. - Marinläkaren Boivie sk all tjänstgör-u såsom fartygsläkar e å logementsfartyget Eugenie i stället för
för sjukdom afpoll etterade marinläkaren Liljenroth.
N:o 746 G. O. - Afslag å kapten von Fieandts a nsökan
om utrikes tjänstledighet för t iden mellan erhållna sjökommend eringar.
N:o 747 G. O. - Kapten Blont samt å sjökrigsskoleafdelningen tjänstgörande kadetter och marinintendentsaspiranter skola afpolletteras så sn art kadett ernas examin a ombord
afslutats; · af delningen s farty g skola afmönstras sen ast den
31 innevar ande månad.
N :o 751 G. O. - Korvetten Sagas expedition skall upphöra.
N:o 755 G. O, - Kanonbåten Urds bestyckning skall
ändras . B estämmelser för försök m ed 75 mm. kanoner.
N:o 756 G. O. -- Löjtnant Kaijser skall fr ån och med den
l nästkommande oktob er uneler ett år tjänstgör a i marinstaben; löjtnant W eibulls tjänstgöring därstädes sk all upphöra .
N:o 758 G. O. - Kapten Gisiko sk all uneler h ögst fyra
dagar vara emb arkerad å en af de i kustflottan ingående
ny a jagarna.
N:o 759 G. O. - Kapten Lybeck skall m ed fr ånträdand e
af sin lärarebefattning i marinorganisationslära i s tället
för kapten Gisiko var a lärare i str ategi vid allmänna kursen i sjökrigshögskolan; kapten H afström skall uneler ett
år vara r epetitör vid nämnda hö gskola.
N:o 760 G. O. - Löjtnantema Norlan der och Johnsson
skola under angifven tid tjänstgöra å Karlskrona station.
N:o 767 G. O. - Kommendör Klint skall m ed utgången
af nästkommande septembei· frånträda b efattnin gen såsom
s tabschef i inspektörens af flotta n s öfningar till sjöss stab
samt fr ån och med den l instundand e oktober vara ch ef
chef för m arinstab en s kommunikationsafclelning.
N:o 768 G. O. - Kommendering af stab samt civilmilitära
tjänstemän p å skoleskaclern .
N:o 769 G. O. - Ombyte af afclelningsch ef för Sto ckholms r ekrytafclelning samt fartygsch efer å pansarb åten
Svea och logementsfartyget Eugenie; logementsfartyget
Frej a skall i stiLHet fö r logementsfartyget Eugeoie ingå i
afdelningen; föreskrifter rörande Frejas förflyttning fr ån
K arlskron a till Stockh olm.
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N :o 770 G. O. - Löjtn ant Ekebohm sk all uneler an gifven
t icl tjän sto-ör a å Stockholms station.
O. - Kommenderin g af fartygsingenjörer å farN :o 771
tyg tillhörande K arlskrona för sta rekrytafdeln in g.
N :o 77 2 G. O. - Logem entsfartyget Nonköping och öfningsbriggen Falken skola fr ån och m.ed den l januari
1910 tillhöra Stockholms station.
N :o 77 3 G. O. - Instruktion för esk aderch efen för skol-

Q

eskadern.
N :o 774 G. O. - Den i generalorder n:r 6ll samt n:r 54 H
och 55 H innevarande år anbefalld a luigsöfningen sk all inställas.
N :o 776 G. O. - B es tämmelser för afslutand et af kust" flottans öfningar.
..
2. N:o 777 G. O. - Kommendanten i Alfsborgs fästning skall
tillsvidare ställa erl'ol'C1er1ig personal och materiel till k onungens bofallningshafvancles i Göteborgs och Bohus län
län förfog ande för att bitritcla vid ordnin gen s upprittth ållancle. Pansarbåten Oden skall upphöra att stå tillnitmncla myndigl1ets förfogande.
N :o 778 G. O. - B estämm.elser för afslutand et af minaf" delningen s och undervatten sb åtskolans öl'ningar.
.
N :o 779 G. O. - Afllelningsch efens för I skeppsgosseaf" delningen befitlstocken skall nedhalas dagen efter anbefalld
in sp ektion , h varefter afclelningen s fart:yg skol a afm önstr as
och uppläggas.
3. N :o 782 G. O. - Chefsfartyget Drott skall klargöras för
omkring 14 daga:r::; exped ition.
N:o 783 G. O. - Instruktion för cl1 efen å chefsfartyget
l.

"

,
,

"
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"

D rott.
N:o 784 G. O. - stabsintendenten i eskaderchefen s för
skoleskade1·n stab ~kall h ån och med el en G dennes stå till
e s kaclerchefen,; förfogande.
N:o 785 C. O. - Kommendörk apten Herm.elin skall vara
ledamot i den kommi::;sion, s om äger afgifva förslag till
antagning af marinintenden tselever ; marinläkarna af andra
graden L arsson, Haglund och Konen skola utgöra elen
nämnd som skall verkställa kroppsundersökning å dem
so m i~nevarande år söl' a anställning såsom marininten-

dentseleve r.
4. N:o 787 G. O. - Torpedkryssaren Jacob Bagge skall afgå
till GötebOJ.·o· och ställas till konungens b efallningshafvanbo
o
des i Göteborgs och Bohus läns f örfogande. Kanon aten
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Urd skall efter Jacob Bagges ankomst till västkusten afgå
till Karlskrona.
6. N:o 789 G. O. - Divisionschefen för kustflottan s II division skall den 8 dennes flytta sitt befälstecken till panbåten Oden.
7. N:o 792 G. O. - Kommendörkapten Krusenstierna skall
frånträda sin befattning såsom. chef för sjöförsvarsdepartementets komm andoexpedition med utgången af innevarande månad samt från och med den 1 oktober tillsvidare
vara stabschef i inspektörens af flottans öfningar till sjöss
stab. Komm.endörkapten Sparre skall med innevarande
månads utgång upphöra att tjänstgöra i marinstaben samt
fr ån och m ed den 1 oktober tillsvidare vara chef för sjöförsvr,rsdepartem entets kommandoexpedition.
., N:o 793 G. O. -- Föreskrifter beträffande skolor och kurser hvilka under instundande vinter komma att äga rum.
794 G. O. - Endera af jagarna Ragnar och Sigurd
N:o
,,
skall under angifven tid ställas till m.arinförvaltningens
förfogande.
8. N:o 796 G. O. - 2 stycken l. eller 2. klass torpedbåtar
tillhörande Karlskrona station och 2 st. 2. kl. torpedbåtar
tillhörande Stockholms station skola under angifven tid
ställas till r espektive chefers för K arlskrona och Vaxholms
Kommendering af
kustartillerir egementen förfogande.
chefer å ofvannämnda torpedbåtar m. m .
De artilleri- och signalmatroser samt
N:o 797 G. O. " skeppseldare, som äro afsedela att kommenderas å skoleskadern för genomgående af kurs för 3. klass sjömän och
h vilka icke slutfört angifna skjutningar med handvapen,
skola utföra dessa antingen å vederbörande station före
embarkeringen å skoleskaderns fartyg eller ock å skoleskadern.
N:o 798 G. O. - Marininingenjören Eks tröm skall afgå
" från sin kommendering å pansarbåten Niord och under
angifven tid s tå till varfschefens i Karlskrona förfogande
för utförande af särskildt uppdrag.
N:o sot G. O. -- Bifall för tiden från och med l nov em" ber 1909 intill repetitionsöfningen 1912 till reservunderlöjtnanten Schumbergs anhållan om tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 802 G. O. - Marinläkarstipendiaterna Frick och Nor" berg skola afgå från sina kommenderingar å pansarbåtarna
Oden och Niord. Marinläkaren Asplund och marinläkarstipendiaten Frick skola vara fartygsläkar e den ±örre å
Oden och den senare å Niord und er dessa fartygs genom
G. O. n:r 726 innev. år anbefallda expeditioner.
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N:o 803 G. O. -- Kanonbåten Svensksund skall senast den
29 dennes afmönstras och förHig·gas i 2:a beredskap.
10. N:o 805 G. O. - Bifall till löjtnant Kilmans anhållan om
tjänstledighet under tiden 11-30 september.
N:o 806 G. O. - Två minafdelningen tilldelade torped" eller bevakningsbåtar skola icke på sätt i generalorder n:r
778 anbefallts öfvcrflyttas till kanonbåten Skagul utan fortfarande tillhöra minDfdelningen.
N: o 807 G. O. - Löjtnant Kilman skall afgå från sin kom" mendering å torpedkryssaren Psilander.
11. N:o 809 G. O. - Reservunderlöjtnanten Rosengren skall
afgå från sin kommendering å torpedkryssaren Jacob Bagge
samt tjän stgöra å Jagaren Mode intill tiden för sistnämnda
fartygs afmönstring.
N:o 810 G. O. - Kommendörkapten Lannerstierna skall
" tjänstgöra å varfvet i Stockholm under angifven tid.
N:o 812 G. O. - Kapten de Broen skall tjänstgöra såsom
" u ppvaktande hos konteramiralen vid argentinska flottan l\1.
D. Garcia under dennes förestående besök i Sverige.
N:o 813 G. O. - Löjtnant Koch skall afgå från sin kom" mendering å pansarbåten Oden.
N:o 814 G. O. - Torpedkryssaren Clas Ugg-la skall upphöra att stå till konungens befallningshafvandes i Västernorrlands liin förfogande samt afgå till Karlskrona. Torpedkryssaren Psilander skall afmönstras och förläggas i 2.
beredskap.
N:o 817 G. O. - Afslag på befälhafvande amiralens i Karls" krona anhållan att kanonbåten Uret måtte ställas till befälhatvande amiralens förfogande för angifna krigsöfningar.
N:o 818 G. O. - Bifall till beväring·smannen n:r F 244 <5/o,
" Björsells anhållan om tjänstledighet under tiden 18-30
september.
N:o 820 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant S. Vult von
" Steijerns anhållan om tjänstledig·het under tre år för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 821 G. O. - Bifall till underlöjtnanten i flottans reserv
" F. W. Kistners anhållan om tjänstleflighet under tre år för
idkande af utrikes sjöfart.
13. N:o 822 G. O. - Ändring af tiden för kanonbåten Urds
och logementsfartyget Frejas inmönstring.
N:o 826 G. O. - Bestämmelser angående betygssättning
" m. m. för det manskap, som utbildats vid årets undervattensbåtskola.
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N:o 827 G. O. ·-· Undersökning af synförmågan skall å vederbörande stationer företagas med dc artillerimatroser,.
hvilka såsom elnver skola kommenderas till genom gående
af skjutskola å skoleskadern.
N:o 828 G. O. - Chefsfartyget Drott skall afmönstras oclL
förläggas i 2. beredskap med besättningen kommenderad.
N:o 830 G. O. - Underlöjtnant Vestman skall afgå från.
sin kommendering ä öfningsskeppet J arramas samt från
och med elen 16 dennes tjänstgöra å kanonbåten Urd 1
i stället för underlöjtnant Grönberg'.
N:o 835 G. O. - Kanonbåten Skagul skall afmönstras och.
förläggas i 2. b eredskap ; bevakningsbåten n:r 6 skall ställas till öfverståtbållareämbetets i Stockholm och landshöfding·eämbetets i Stockholms län förfogande för att biträda.
vid ordningens upprätthållande.
N:o 836 G. O. - Bifall till konteramiral Hjulhammars anhållan om tjänstledighet under tiden den .17-20 sept.
N:o 897 G. O. - Esl.::aderchefen för skoleskadern bemyndigas meddela de särskilda föreskrifter för vaktgöringen,
som må befinnas erforderliga för öfningamas lämplig'a bedrifvande.
N:o 839 G. O. - Den i generalorder n:r 721 innevarande·
år anbefallda ökningen af bevakning'sfartyget t)kageracks.
besättningslista med en underofficerskorpral, styrmanssta..
ten, skall tillsvidare vara gällande under fartygets i generalorder n:r 337 innevarande år omförmälda expedition.
N:o 840 G. O. - Fastställelse af läroplan för mariningenjörsaspiranterna vid Kungl. Tekniska högskolan för läsåret
1909-1910.
N:o 242 G. O. - En maskinistunderofficer från Karlskrona·
station skall under angifven tid ställas till marinförvaltningens ,förfogande för arbeten å torpedbåten Arcturus.
N:o 843 G. O. - B estämmelser angående mängden af ar.tilleriamrriunition som vid angifna skjutningar vid kustar-·
tilleriet må förbrukas.
N:o 844 G. O. - Ändring af tiden för befälstecknets hissande å pansarbäten Oscar II vid dess genom generalordin· n:r 223 innevarande år anbefallda expedition.
N:o 845 G. O. - Mariningenjör Åkermark skall från och
med den l oktober 1909 frånträda sin tjänstgöring i marinförvaltningen och tillsvidare vara placerad till ordinarie
tjänstgöring å Stockholms varf.
N:o 845'/• G. O. - Kapten Jacobi skall stå till mm·inför-
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valtningens förfogande intill tiden för pansarbå ten Oscar
II:s i generalorder n:r 217 den 27 mars 1909 anbefallda
rustning.
N·( 846 G. O. - ·- Medgifvande för chefen för Karlskrona
kustartilleriregemente att uneler uppgifven titl kommenelera
viss personal till Älfsborgs kustartillcridetachement.
N:o 847 G. O. - Kapten Norman skall såsom vikarie för
kommendörkapten Helin bestrida lärarebefattningen såsom
lärare i minlära i sjökrigsskolans torped- och minkurs under läsaret 1909-1910.
N:o 848 G. O. - Mariningenjör Risberg skall uneler ytterligare 14 dag ar fr~n och med den l oktober stå till chefens
för marinstaben förfogande.
N:o 849 G. O. - Bifall till anhållan om att skeppsgossarna
vid 2. skeppsgossekompaniet n:r 5 Andersson, 69 Gustafsson och 73 Ericsson måtte vid stundande k arlskrifning
blifva tilldelade Stockholms station.
N:o 850 G. O. - Bevakningsbåtens n:r 6 genom generalorder n:r 835 den 15 dennes anbefalda tjänstgöring skall
upphöra förmiddagen den 22 dennes.
N:o 851 G. O. -- Underlöjtnanten Eksh·and och Ang·e!in
skola vara elever i den genom generalorder n:r 634 innevarande år anb efallda kursen för utbildning af officerare
till ledare af gymnastiköfningar.
N:o 852 G. O. - Mariningenjör Risberg skall i stället för
mariningenjör Falkman tjänstgöra å pansarbåten Oscar II
uneler dess g enom generalorder n :r 217 innevarande år anbefallda exp edition . Mariningenjör Björnstjerna skall under instundande liisär uppehålla befattningen säsom informationsingenjör i underbefälsskolan i stället för mariningenjör Risberg.
N:o 854 G. O. - Torpedkryssaren J ::tco b Bagge skall af gå
till Karlskrona samt efter ankomsten dit afmönstras och
förlfiggas i 2. ber edskap .
N:o 855 G. O. - I generalorder n:r 777 im evarande år
omförmäld p er sonal och materiel skall upphöra att stå till
konungens befallningshafvancle i Göteborgs och Bohus läns
förfogande.
N:o 858 G. O. - Instruktion för chefen å pansarbåten
Oscar II.
N:o 859 G. O. - Fastställelse af reglemente för marinen,
del IL
N:o 860 G. O. - Löjtnant Ström skall den 29 dennes på-
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börja sin i g·eneralorder n:r 726 den 20 augusti 1909 anbefallda kommendering å pansarbåten Oden.
N:o 862 G. O. - Bestämmelser angående Karlskrona II
rekrvtafdelning, kommendering af officerare, grunder för
kom~endering· af personal till rekrytafdelning-arna samt
bestämmelser om dc skolor och kurser, som skola anordnas
å rekrvtafdelning-arna m. m.
N:o 8GB G. O. - l<'öreskrifter för fö rberedande g-nistkurs.
N:o 867 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Nordbeck
skall använda sig· af det honom utverkade medgifvandet
att under sex månader från och med den 15 oktober 1909
tjänstgör-a vid Fussartilleriregement Encke (Magdeburg·isches) n.r 4 i Magdeburg.
N:o 870 G. O. - En maskinistunderofficer från Karlskrona
station skall stilllas till marinförvaltning·ens förfogande för
att deltaga uti maskineriets iorclningsställande å den vid
Bergsunds mekaniska verkstad under byggnad varande
torpedbåten Argo.
N:o 871 G. O. - En Stockholms station tillhörande underofficerskorpral, skepparestaten, som förut tjHnstgjort å jao·are skall från och med den 15 nästkommande oktober
:täll~s till marinförvaltningens förfogande för att tjänstg-öra
vid utrustning·en af den under byggnad ym·andc jagaren
V idar.
N:o 873 G. O. - Fastställelse af ändringar i mom. l och
15 af generalorder n:r 320 år 1902, såsom nämnda mom.
lyda enligt generalorder n:r 280 år 1908.
N:o 874 G. O. - Den å bevakningsfartyget Skagerack enligt generalorder n:r 337, 72L och 839 kommenderade besättningen skall med utgången af innevarande m [mad upphöra att tjänstgöra å fartyget samt återvända till sin station.
N:o 875 G. O. - Löjtnant Ekebohm skall afgå från sina
o-en om generalorder n-r 466 den 7 sistlidne juni i punkter~a c) och f) anbefalld~ komntenderingar.
N:o 877 G. O. - Bifall till löjtnant Ekebohms anhållan om.
tillstånd att vistas utrikes.
N:o 878 G. O. - Bifall till marinläkare Asklins anhållan
om tjänstledighet.
N:o 879 G. O. - Löjtnant Ottosson skall från och med
elen 1 nästkommande oktober vara chef å ångfartyget
Sköldmön i stället för löjtnant Beck-Friis.
N:o 883 G. O. - Sjömätningsfartyget Svalan jämte motorbåten u:r 8 skall klargöras för omkring 14 dagars expe-
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dition. Kommendering af chef samt bestämmelser angående besättningslistan m. m.
2. N:o F\84 G. O. - Afslag å kapten vVennerströms anhållan
om att få genomgå specialkurs i kemi vid artilleri- och
ingenjörhögskolan under angifven tid.
, N:o 885 G. O. - Fastställelse af personalfördelningstablåer.
N:o 886 G. O. - En l:a klass torpedbåt jämte angifven
personal skall uneler erforderlig tid ställas till marinförvaltningens förfogande för utförande af vissa försök med
torpedmaterieL
~:o 888 G. O. - Löjtnant von Heidenstam skall efter un" dervattensbåten H valens ankomst till Stockholm afpolletteras.
5. N:o 892 G. O. - Extra mariningenjören Ståhlberger skall
ställas till marinförvaltningens förfogande för att som sakkunnig närvara vid besiktningen af torpedbåten Arcturus.
s. N:o 898 G. O. - Medgifvande, att vissa ändringsarbeten
må genom marinförvaltningens försorg verkställas å en
del af marinens gniststationer.
11. N:o 902 G. O. - Undervattensbåten Hvalen skall för utförand e af vissa prof under erforderlig tid ställas till m.aförvaltningens förfogande.
N:o 903 G. O. - B esättning till en 2. klass undervattens" båt enligt angifven besättningslista skall under erforderlig
tid ställas till marinförvaltningens förfogande för vissa
prof af undervattensbåtar; kommendering af chef och bestämmelser för b efälstecknets hissande m. m.
, N:o 904 G. O. - Tillstånd för civilkommissionen, att vid
förestående besök i Karlskrona bese samtliga Karlskrona
fästning tillhörande försvarsanstalte1· och anläggningar.
Reservofficerares placering på stationer, N:o 905 G. O.
na m. n1.
Den genom. n ådigt bref den 3 september
N:o 906 G. O.
1909 till byggnad anbefallda jagaren skall tillhöra 2. fartygsklassen och Stockholms station samt benämnas 1\{uuin.
12. N:o 908 G. O. - Tillstånd för reservlöjtnanten Ridderstad
att und er den tid han är anställd som befälhafvare å bevakningsfartyget Skagerack bära uniform.
N:o 909 G. O. -- Medgifvande att ett ställ militärspecial
" n:r 2 må uneler vissa villkor och under angifven tid såsom
lån utlämnas till lotskaptenen i södra lotsdistriktet.
13. ~:o 911 G. O. - Kapten Brodin skall under kapten Nor-
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denfelts sjökommendering uppehålla b efattningen såsom
äldste artilleriofficer å artilleridepartementet i Karlskrona.
13. N:o 912 G. O. - Extra mariningenjören Löfven skall ställas till marinförvaltningens förfogande för att såsom sakkunnig närvara vid besiktningen af torpedbåten Argo
N:o 913 G. O. - Chefen för marinstaben skall beordra en
" i nämnda stab tjänstgörande officer att under en tid af
högst åtta dagar utföra rekognosceringar i trakten af U dclevalla.
N:o 915 G. O. - Medgifvande för fastighetsaktiebolaget
" Lidingö-Brevik att kopiera vissa angifn a mätningskartor.
14. N:o 916 G. O. - Medgifvande för kapten de Broen m. fL
att närvara vid skarpskjutningar å k anonbåten Urd m.ed
75 mm. k.
15. N:o 922 G. O. - Bestämm.elser för tillhandahållande af
vissa uppgifter hvilka erfordras för utb etalning af sjöaflöning jämlikt bil. 19 § 2 i reglemente för marinen del II,
m. m.
N:o 923 G. O. - Befälhafvare öfver på expedition varan" de fartyg skall i frågor rörande ombord kommenderade
värnpliktiga i allmänhet direkt meddela sig med vederbörande bevärings befälhafvare.
N:o 924 G. O. - Medgifvande för Kungl. järnvägsstyrel" sen att kopiera viss angifven mätningskarta.
N:o 925 G. O. - Torpedin genjör Elmqvist skall afgå fr fm
" sin tjänstgöring såsom informationsingenjör i underbefälsskolan i Karlskrona. Löjtnant vVerner skall uneler innevarande läsår uppehålla lärarebefattningen i torpedlära i
nyssnämnda skolas m askinistklass.
N:o 926 G. O. - Löjtnant von Rosen skall uneler angifven
" tid idka studier vid König!. Preussische Luftschifferbataillon i B erlin m. m.
1G. N:o 927 G. O. - En rustmästare och en vapensmed vid
Vaxholms kustartilleriregemente skola kommenderas till
kurs för utbildning af gevlirshandtverkare vid Karl Gustafs
staels gevärsfaktori.
,, N:o 928 G. O. - Kanonbåten Svensksund skall förläggas
under r eparation.
,, N:o 929 G. O. - Bifall till konteramiral Hjulhammars anh ållan om tjlinstledighet uneler ticlen 18-31 oktober för
att för egna angelägenh eters skötande vistas inom riket.
N:o 930 G. O. - Bifall till major Keys anhållan att unel er
" tjänstledighet för sjukdom få vistas utom riket.
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N:o 931 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Kochs anhållan om tjlinstleclighet under ticlen l november 1909-30
oktober 1912 för idkande af sjöfart å utländska farvatten.
N:o 932 G. O. - Fastställelse af lindringar i reglemente
för kustartilleriets skolor och öfningar.
,, N:o 935 G. O. - stationsplacering af och kommendering
till tjänstgöring i land för nyutnämnda marinunderintendenter.
,. N:o 936 G. O. - Mariningenjör Björnstjerna skall uppehålla mariningenjör Herrlins genom generalorder n:r 793
år 1909 anbefallda undervisning.
N:o 937 G. O. - Fastställelse af emblem till utmärkande
" af yrkesgrenarna inom. underofficerskårens ekonomiafclelning m. m. samt gradbeteckning för tjänstegraden korpral
vid flottan och kustartilleriet m. n-1.
18. N:o 938 G. O. - Bestämmelser för uttagning af skeppsgossar till erhållande af förberedande yrkesutbildning.
N:o 939 G. O. - Afslag å löjtnant Wrangels anhållan om
" tillstånd att söka anställning i österrikiska m.arinen samt
att därunder åtnjuta stipendium.
N:o 940 G. O. - Bifall till kapten Gyllenstiemas anh ållan
" om tjlinstledighet uneler tiden l december 1909-30 april
1910 för att tjänstgöra såsom befälhafvare å postångfartyget Öland.
., N:o 941 G. O. - Afslag å löjtnant von Krusenstiemas anhållan om tillstånd att söka anställning i österrikiska marinen samt att därunder åtn juta stipendium.
,, N:o 942 G. O. - Marindirektör Mömer, kapten Kraft och
mariningenjör Peterson skola, för utredning af vissa frå gor beträffande utbildningen af maskinpersonal, uneler erforderlig tid från och m.ed den 25 oktober ställas till
chefen s för marinstab en förfogande.
N:o 943 G. O. - Kopior af vid sjökarteverket befintliga
" mätningskartor öfver vissa områden vid Spetsbergen må
utlämnas till engelska amiralitetets hydrografiska afdelning.
N:o 944 G. O. -- Bifall till öfverste Virgins anhållan om
" ut- och inrikes tjänstledighet uneler tiden 20 oktober- 7
november 1909.
N:o 945 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Hanssons
anhållan om tjänstledighet uneler ett år från och med den
l november 1909 för idkande af utrik es sjöfart.
N:o 946 G. O. - Torpedkryssaren Psilander skall förläggas under reparation.
16.
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N:o 947 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Hedbergs
anhållan om tjänstledighet under ett år från och med den
l november 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 948 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Haddorfs
anhållan om tjänstledighet under ett år från och med den
25 oktober 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 949 G. O. - För kustartilleriet fast'?tälld ammunitionsgördel M/03 skall äfven användas af flottans manskap
m. 1n.
Fastställelse af korpralsundervisning. (U.
N:o 950 G. O.
l\L F. I. A.)
Torpedbåtarna Argo och Arctm·us skola,
N:o 954 G. O.
sedan de efter 8kedcl besiktning blifvit godkända, genoiiL
flottans försorg föras till Karlskrona station. Kapten F.
Ljungqvist skall vara chef å torpedbåtarna under nämnda
expeditioner m. nt.
N:o 956 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Lindeblads
anhållan om tjänstledighet under tiden l november 1909. 1 november 1910 för idkande af u trikes sjöfart.
N:o 959 G. O. - Kommendering af militära censorer till
sjöofficers- och kustartilleriofficersexamen vid sjökrigsskolan den 27 och 28 oktober 1909.
N:o 962 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Solberg.;.
anhållan om tjänstledighet under ett år från och med den
l december 1909 för 1dkande af utrikes s jöfart.
N:o 963 G. O. - Den i reglemente för marinen , del I , omförmälda befordringskonm'lissionen skall sammanträda i
Stockholm den 28 oktober 1909.
N:o 965 G. O. - Fastställande af vissa ändringar i A. S. L
att t illämpas vid nu pågående artilleriskjutskola å skoleskadern.
N:o 966 G. O. - Bestämmelser om det antal officerare af
dem, som innevarande llLsår genomgå allm~Lnna kurRen vid
sjökrigshögskolan, som må kommenderas att g enomgå de
olika fortsättningskurserna vid sjökrigshögskolan hvilka
taga sin början under åren 1910 och 1911.
Tillstånd fö r kapten R euterskiöld att
N :o 967 G. O. emottaga och bära preussiskt ordenstecken.
N :o 968 G. O. - Tillstånd för majoren von Schinkel att
bära svensk skyttemedalj i guld.
N:o 969 G. O. - Instruktion för afdelningschefen för Karlskrona första rekrytafdelning och afdelningschefen för Stockholms rekrytafdelning.
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:N:o 970 G. O. - Löjtnant Måhlen skall med utgången af
den 25 oktober 1909 på gnmd af sjukdom afgå från sin
genom generalorder n :r 634 innevarande år anbefallda
kommendering.
N:o 972 G. O. - Stationsbefälhafvaren i Karlskrona skall
beordra en marinintendent att uneler innevarande läsår i
underbefälsskolans ekonomiklass bestrida undervisningen i
bokföring och reglemente för marinen.
N:o 973 G. O. -- Kommendering af fartygsläkare å angifna
fartyg under dessas expeditioner instundande vinter.
N :o 974 G. O. - Order och föreskrifter rörande sammandragandet innevarande år af Karlskrona första och Stockholms rekrytafdelningar.
N:o 975 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant J. A. Olssons anhållan om tjänstledighet under ett år från och med
den l november J 909 för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 976 G. O. - Bifall till kapten Brogrens anhållan om
t jänstledighet under tiden 28 oktober-2 november 1909
för egna angelägenheters skötande .
N:o 977 G. O. - Inspektören af flottans öfningar till sjöss
skall under den 5 och 6 november 1909 förrätta inspektion
af skoleskadern.
N:o 979 G. O. - Bestämmelser angående tillträde till svenska flottans und ervattensbåtar m . m.
N:o 981 G. O. - Bifall till anhållan om att få uppbränna
angifna exemplar af hemliga böcker.
Instruktion för chefen å kanonbåten
N:o 982 G. O. Svensksun d.
N :o 984 G. O. - Bifall till marinunderintendent R~·nners
anhållan om tjänstledighet under 7 månader från och med
den l november 1909 för idkande af studier vid Sto~k
holms högskolas juridiska fakultet.
N:o 985 G. O. - Marinintendent Lindgren skall i stället
för insjuknade marinintendent V. Carlson tjänstgöra såsom stabsintend ent i eskaderchefens för skoleskadern stab.
N:o 988 G. O. - Placering på stationerna af nyutnämnda
underlöjtnanter vid flottan.
N:o 989 G. O. - .Från sjökrigsskolan innevarande höst utexaminerade underlöjtnanter vid flottan skola genomgå befälskurs å respektive Karlskrona första och Stockholms
rekrytafdelningar; bestämmelser för nämnda kurs m. m .
N:o 990 G. O. - Kommenderingar af befäl till en del ex
peclitioner 1909-1910.
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29. · N:o 991 G. O. - Fastställelse af modeller till emblem för
sjukvårdskonstaplar och musikkonstaplar.
30. N:o 992 G. O. - Sakkunniga för granskning af inkomna
förslag till förvaltning af de permanenta verken i Boden
m. m. må bese samtliga Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästningar tillhörande försvarsanstalter och anläggningar.
N: o 993 C. O. - Marinunderintendent Zetterberg skall från
" och med aen l november 1909 tills vidare under rådande
förfall för m.arinintendent Ltmden bestrida befattningen
såsom biträdande intendent vid Vaxholms kustartilleriregemen te.
,, N:o 996 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Högbergs
anhållan om tjänstledighet uneler ett år från och med elen
l december 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
,, N:o 997 G. O. -- Angifven personal skall elen lG november 1909 börja tjänstgöra å pansarbåten Thule.
Hittills gällande bestämmelser i fråga
1. N:o 998 G. O. om användning af klädpolletter skola tills vidare och intill dess formulär å beklädnadsbok för manskap blifv.it
faststäHelt lända till efterrättelse.
N:o 1000 G. O. - Bifall till mariningenjören i flottans re" serv Smitts anhållan att under tiden 14 november 19091 januari 1910 få vistas i Tyskland.
N:o 1001 G. O. - Mariningenjör Falkman skall ställas till
" marinförvaltningens förfogande för öfvervakancle af nybyggnaden af jagaren Munin.
2. N:o 1002 G. O. - Fastställande af tabell angifvande sjömanskårens fördelning i afdelningar och yrkesgrenar under år 1~10.
N:o 1004 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Rosengrens anhållan om tjänstledighet under tre år från med
den l december 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
3. N:o 1006 G. O. - Femton 2:a klassens artillerimatroser
kom.menderacle i kurs å pansarbåten Oden, må uneler angifven tid kvarstå å sagda pansarbåt för utförande af i
generalorder n:r 63 H innevarande år anbefallda försök.
,, N: o 1008 G. O. - Placering på stationerna af nyutnämnda
underlöjtnanter i flottans reserv.
N:o 1010 G. O. -- Kapten Starck skall från och med elen
" l oktober 1910 tills vidare under högst sex år bestrida lämarinorganisationslära i sjökrigshögrarbefattningen
s kolan.
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Skeppskock må villkorligt kunna till·
N:o 1013 G. O. delas lön i l:a lönegraden.
N:o 1014 G. O. - Torpedbåtarna Kapella och Orion skola
" förläggas uneler reparation.
N: o 1015 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Bergström.
" anhållan om tjänstledighet under tiden 5 november 1909
-31 december 1911 för idkande af utrikes sjöfart.
5. N :o 1018 G. O. - Ångfartyget Kare skall under den 2028 november 1909 ställas till kapten Hafstl·öms förfogande
för utförande af vissa rekognosceringar i Stockholms
skärgård.
N:o 1019 G. O. - Marinunderintendent Aurell skall i stället för marinunderintendent Lander vara fartygsintendent
å chefsfartyget Drott.
N:o 1020 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Malmbergs
anhållan om tjänstledi ghet uneler tiden l decemher 190930 novemb er 1911 för idkande af utrikes sjöfart.
6. N:o 1021 G. O. - Föresh-ifter för den genom generalor der n:r 432 innevarande år anbefallda repetitionsöfning för
reservunderlöjtnant Källström.
N:o 1022 G. O. - - Chefen för Karlskron a kustartillerirege" mente skall till Älfsborgs kustartilleriregemente kommenelera angifvet antal korpraler och menige .
8. N:o 1024 G. O. Bifall till reservunderlöjtnant S. -w.
Sonessans anh ållan om tjänstledighet uneler tiden l december 1909-1 mars 1911 för idkande af utrikes sjöfart. .
0. N:o 1028 G. O. - :M:eclgifvande för chefen för kustartilleriet att från och mecl den l januari 1910 och tills vidare
under den tid en af de officerare, hvilka såsom adjutanter äro kommenderade i nämnds chefs stab, deltager i al·betet med utgifvande af en upplaga af reglemente för marinen, del III, må s å som tillfällig förstärkning af sagda
stab kommendera en officer vid kustartilleriet.
N:o 1029 G. O. - T. f. vadschefen vid flottans station i
Karlskrona, kom.mendör Lagercrantz, skall under angifven
tid ställas till marinförvaltningens förfo gande för deltagande i öfverläggningar om. arbetsplanen för flottans varf för
år 1910.
10. N :o 1031 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Börjessons
anhållan om tjänstledighet under ett år från och mecl den
l december 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 1032 G. O. - Mariningenjör Nystedt skall i stället för
" insjuknade m.ariningenjör Herlin tjänstgöra såson1 stabs4.
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afd elningschefens för Karlskrona första rekrytingenjör
afdelning stab.
N:o 1033 G. O. -- Maskinistunderofficer skall ställas till
marinförvaltningens förfogande för att biträda vid öfvervakandet af nybyggnadsarbetena å de vid Bergsunds mekaniska verkstad beställda torpedbåtarna Polaris, Persens,
Regnlus och Rigel.
N:o 1035 G. O. - Torpedbåten n:r 79 skall vid angifven
tid upphöra att stå till eskaderchefens för skoleskaderns
förfogande och förläggas i 2:a beredskap.
N:o 1038 G. O. -- Order och före:>krifter för skoleskaclerns
upplösning m. m.
N:o 1039 G. O. - Besättningslistan för pansarb åt en Oscar
II skall under dess genom generalorder n:r 223 innevarande år anbefallda expedition ökas med 5 nm sikkonstaplar eller hornblåsare, kommenderade från Stockholms
station.
N:o 1040 G. O. - Utbildningskurs för personal vid lotsverket för tjänst vid kustsignalväsendet skall anordnas å
Stockholm s station under tiden 17 januari -26 februari
och repetitionskurs för san1ma personal å flottans b tl,da
stationer under tiden 7-26 februari 1910.
N :o 1041 G. O. - Vid kustartilleriet n1.å under innevarande år såsom underofficerskorpraler öfver stat antagas f. d.
stamanställda underofficerskorpr aler t ill ett antal af högst
sex.
N:o 1042 G. O. - Chefen å logementsfartyget St ockholm 7
kapten Leche, skall, för utförande af undersökning af kompassuppställningsplatsernas magnetiska egenskaper å pansarbåten Oscar II under detta fartygs utrustning för nu
förestående expedition, under erforderlig tid ställas till
varfschefens i Karlskrona förfogande.
u· 1906N:o 1044 G. O. - Ändring af generalOl'der n :r 155 >
angående förläggning af personal å 1~ii.rö s unds kustposition.
N:o 1045 G. O. - En maskinistunderoffic er h ån Karlsk~·ona station skall s tällas till marinförvaltningen s födogande för att å torpedb åten Antares d eltaga uti iOl·dningställandet af maskineriet och tjänstgöra såsom uppbördsmaskinist å fartyget vid dess expedition fr [m byggnad~ 
platsen.
N:o 1046 G. O. - Chefsfartyget Drott skall uppläggas.
N:o 1050 G. O. - Bifall till regementspastom vid Vaxholms
kustartilleriregemente Hellströms anhållan om G m ånader s.
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tjänstledighet från och mecl den l decemb er 1909 för sjuk
dom.
Nov.

19.

N :o 1053 G. O. - Värnpliktiga n:r F 1083 45 /oo Planck skall
inrycka till tjäns tgöring elen 20 november 1909.

,,

,.

N:o 1054 G. O. - Fastställelse af ändringar i fredsbesättningslistan för , Oscar II: s fort'' ·

,

N:o 1055 G. O. - Afslag å löjtnant von Hofstens anhållan
om tjänstledighet.

:20.

N:o 1056 G. O. - Kapten Jacobi skall stå till marinför
valtningens förfogande till och med elen 27 november 1909:
skolande kapten J ac obi sistnämnda dag afresa till Karls krona för att embarkera å pansarb åten Oscar II.

.,

N:o 1057 G. O. - Värnpliktiga n:r F 42 47 /os Westin skall
inrycka till tjänstgöring d en 20 november 1909.

22.

N :o 1061 G. O. - Fastställelse af ändring i reglemente för
kustartilleriets skolor och öfningar.

,,

N:o 1062 G. O. - Mariningenjör Ekström skall under angifven tid ställas till civilkommissionen s förfogande för att
biträda kommissionen i dess arbete vid åvägabringande af
en lämplig marinolja

,,

,,

23. N:o 1064 G. O. - Angifvet kartblad af militärspecial skall
fr ån sjökarteverket mot kvitto såsom lån utlämnas till
krigsfiskalsäm betet.

"

N:o 1067 G. O. - Kanonbåten Urcl skall sttillas till sta
tionsbefälhafvarens i Karlskrona förfogande mecl besätt
ning kommenderad. Kapten Odelberg skall vara chef och
underlöjtnant Torelins kommenderad officer å kanonbåten
uneler den tid elen är ställd till stationsbefälhafva1·ens förfo~ande.
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"

"
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24.

"

N:o 1068 G. O. - Värnpliktiga n:r 435 47 /oo Bruce, n:r 25
5
/oo Andersson och n:r 158 21 /oo Andersson skola omedelbart inrycka till tjänstgöring.
N: o 1069 G. O.- Å logementsfartyget Freja m ä kommenderas ytterligare 50 man utöfver förut angifvet antal korpraler och meniga.
N:o 1073 G. O. - Komplettering af och ändring i b efillskommenderingar å fartyg tillhörande Karlskrona första
rekrytafdelning.
N:o 1074 G. O. - Fastställelse af ändringar i A. S. I. och
'f. S. I., att t illämpas under nu förestående exp edition med
pansarbåten Oscar II.
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N:o 1075 G. O. - Torpedbåten Antares skall, sedan den
efter skedd besiktning blifv~t godkänd, genom flottans försorg uneler befäl af kapten Akermark föras till Karlskrona
station.
N:o 1076 G. O. - Marindirektör von Eckennann skall un" der erforderlig ti el ställas till marinförvaltning ens förfogande för utförande af vissa prof nied undervattensbåt en
H valen.
N:o 1077 G. O. - Torpedbåtarna n:r 67 och 69 skola efter
" omändringen till bevakningsbåtar benänmas , elen förra
bevakningsbåten n:r 9 och den senare bevakningsbåten
n:r 10.
N:o 1078 G. O. - Bifall till mariningenjör Nysteclts an" hållan om två m åna ders tjänstledighet för genomgående
af kurortsbehandlin g.
26. N:o 1079 G. O. - Bifall till res ervunderlöjtnan t Killmans
anhållan om två års tjänstledighet från och med elen l
december 1909 för idkande af utrikes sjöfart.
27. N:o 1080 G. O. - Löjtnant Simonsson skall under angifven
tid ställas . till marinförvaltning ens förfogande för att såsom fartygschef föra befälet uneler profning af en andra
klassens undervattensbåt . Kapten Unger skall uneler
denna tid tjänstgöra såsom adjutant ho s chefen for sjökrigshögskolan.
29. N:o 1081 G. O. - Sammansättning en af kommission för
undersökning af undervattensbåt en Hvalens sjömilitära
egenskaper. Kommendering af materiel och personal till
förfogand e af nämnda kommission.
N:o 1082 G. O. - Instruktion för chefen å verkstadsfartyget Blenda.
, N:o 1083 G. O. - Extra mariningenjör Ståblberger skall
ställas till marinförvaltning ens förfogande för att såsom
sakkunnig inträda i den nämnd, som har att besiktiga
torpedbåten Antares före dess mottagande af kronan.
Jagaren Mode skall förläggas uneler
N:o 1084 G. O. " reparation.
N:o 1085 G. O. - Bifall till reservunderlöjtn ant Fribergs.
" anhållan om 3 års tjänstledighet från och med den l jan.
1910 för idkande af utrikes sjöfart.
30. N:o 1086 G. O. - Chefen för Vaxholms kustartillerirege mente skall kommenelera två underlydande underofficerare
att vid telegrafverkets undervisningsan stalt genomgå kurs.
för utbildande af manliga telegraftjänstem än.

25.
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N:o 1087 G. O. - Stationsb el'älhafvA.r en i icitoekholm ~kall
beordra en und eroffi cer, artillerikonstape L att från och
med elen l januari 1910 villkorligt tjänstgörA. såsom bi ..
träde å marinförvaltning ens laboratorium.
3. N :o 10!13 G. O . - Generalordern n:r 90/1908 S 4: i) ,;kal l
erhålla följande förändrade ly dels e: >> Under sjökomm enclp.
riug s>irskildt .~jötill äy.r; till b elopp hvarom sägs i reglemen te l'ör marinen del Il.»
N:o 1094 G. O. - Bifall tillreservumlerl öjtnant Wingim1hs
" anhållan om l års tjän~tledighet från och mecl den l december 1909 för idkande af utrik e~ s jöfart .
4. N:o l 095 G. O. - Af telegrafverket tillhandahållet igenkänningsteckell mi\, bära~ af det n'lanskap vid flottan som
på frivillighe t ens väg uttages för att instundande ju'l och
nyår at telegrafverket lämna biträde vid utdelning af telegram inom staden .
,, N:o 1097 G. O. - Marindirektör .i\iömers och kapten Krafts
anbefallda tjän~tgöring i marinstaben skall upphöra med
den 4 decemb er l 909.
, N:o 1100 G. O. - .i\'i:askinistunderof:ficer skall vid angifveu
t1d ställas till marinförvaltning ens förfogande för att öfvervaka iorclningsställan det af maskineriet m. m. å hos
aktiebolaget Gäfle verkstäder under ändring varande 3: e
klass pansarbåten Hildur.
Li.
N:o 1101 G. O. - Bifall till kapten l\'[aijs tröm anhållan
om förl lingd kommendering till »die deutsche Seewarte»
i Hamburg.
,, N:o 1102 G. O. - Pansarbåten Dristigheten skall förlägga;; under reparation.
., N:o 1103 G. O. - Angifna officerare vid marinen s kola
ställas till chefens för marinstaben förfogand e för utförande af särskilda uppdrag.
N:o 1104 G. O. - Bifall till reservunderlöjtn ant Traungs
anhållan att för stuelieändamål få vistas i England uneler
månaderna januari-mars 19l0.
,. N:o l J 05 G. O. - Bifall till underlöjtnanten i flottans r eserv Poignants anhållan att under 3 år fran och m ed den
l januari 1910 Ea vistas i England.
N:o 1107 G. O. - Kommendering af mari11intendenter till
fasta befattningar å Stockholm.s station.
7. N:o 1108 G. O. - Fastställelse af tider, dft angifna mari·
n ens fasta gniststationer skola under fredstid h ållas öppna.
8. N:o 1110 G. O. - Tillstand för civilkommission en att vid
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angifven tid be;;e samtliga Älfsborgs fitstning tillhörande
[örsvarsanstalter och anläggningar.
N:o 1111 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant J\'[ellins
anhållan om 3 m fmaders tjänstledighet från och med elen
l januari 1910 för idkande af utrikes sjöfart.
N:o 1112 G. O. - Bifall till l<apten Tamms anhallau att
under ticlen 19 december 1909-14 januari 1910 !'ör egna
angelägenheters skötande få vistas i London.
N:o 1114 G. O. - .Marindirektör Rundgren skall uncle1· angifven tid ställas till marinförvaltningens förfogande för
att såsom kronans ombud deltaga i besiktningsnämnden
för den vid aktiebolaget Gäfle verkstäder uneler omändring
varande 3:e klass pansarbåten Hilclur.
N:o llli'l G. O. - Högst 50 man af de till tjän:;tgöring a
Stockholms station innevarande höst inrycl:ta, i allmän
inskrifna värnpliktiga, må afsänclas till Karlskrona och
därstädes embarkera å Karlskrona första rekrytafdelning.
N:o 1116 G. O. - Kapten Schneidler skall i slutet af december 1909 i egenskap af n:tarinattache vid Kungl. Maj :t:;
beskickningm· i London och Paris afresa till sistnämnda
plats och anmäla sig till tjänstgöring vid beskickningen
därstädes.
N:o 1118 G. O. - Chefen å pansarbåten Göta skall elen 19
clecem.ber 1909 aflämna befälet öfver pansarbåten till kapten Söderbaum, hvill~en för detta ändamål skall tillfälligt
afgå från pansarbåten Svea. Kapten Söclerbaum skall bibehålla nyssnämnda befäl till dess ordinarie sekonden å
pansarbåten Göta efter tillfrisknandet från irfdmd sjukdom
kan öfvertaga befälet å pansarbåten.
N:o 1121 G. O. - 'l'orpedbåten n:r 11 skall sjösättas elen
15 december 1909.
N :o 1122 G. O. - Villkorligt bifall till löjtnant Nyströms
anhålJan om tilJståncl att bära honom. tilldelad bronsmedalj.
N:o 1123 G. O. - Kommissonen för unelersökning af undervattensbåtens I-Ivalens sjömilitära egenskaper skall
sammanträda pa tid, som framdeles kommer att bestämmas m. m. Blencla afrustas i Stockholm.
N:o 1125 G. O. - Kapten Lybeck skall i egenBkap af marinattache virl Kungl. Maj:ts beskickning i S:t Petersburg
omkring elen 3 nästkommande januari afresa till nämnda
plats.
N:o 1127 G. O. - l!'astställelse af r ekrytundervisning (U
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N:o 1128 G. O. - Fastställebe i'L vitmpliktsfonnuHtr.
N:o 1129 G. O. - Bifall tillre~ervunderlöjtnantHäck~tröllJ"
anhållan om tj;instledighet und er ett ar från och med den
21 janu ari 1910 för idkande af utrike,; sjöfar t.
N:o 1132 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant t:l ..J. Sven~
Bons anhållan on• tjänstl edighet uneler ett å1: från oc h med
den l januari 1910 för idkande af m1·ikes sjöfart.
N:o 1133 G. O. -- Bifall till beväringsmannen rn l!' -1-:J
201 / toor.
Bergqvist::; anhållan om tjänstl edigh et uneler tiden
20 december 1909-10 januari 1910 för ingående af äktenskap.
N:o 1134 G. O. - LJndervattensbaten Hvalen skall efter
återkomsten till Stockholms station afmönstr as och förlägi 2:a beredskap.
N:o 1136 G. O. - B ifall till marinunderintendenten Zetterbergs anhållan om tjänstledighet uneler tiden l januari
-öl juli 1910 för skötande a.f privat befattning.
N:o 1138 G. O. -·- Karlskrona station tilldelas under år
1910 80 och Stockholms station 57 arfvoden för kompani-

korpraler.
N:o 1139 G. O. - 'l.'orpeclbåtama Aretures och Antares skob
" efter ankomsten till Karlskrona afm.önstras och förläggas
i 2:a beredskap m. m.
,. N:o 1142 G. O. - Bifall till konteramiral t:lanclströms anhållan om 8 dagars tjänstledighet fr ån och med elen 31
december 1909.
:JJ . N:o 1143 G. O. - Bifall till anhållan för kapten W. 'NalJenberg orn 6 månaders förlängel tjänstledighet från och
med den l januari 1910 för vistelse vid utländsk kurort.
27. N:o 1145 G. O. - Kapten Lindsström skall tjänstgöra
såsom up]Jvaktand e hos H. K. H. prins Adalbert af Preussen uneler dennes förestående besök i Stockholm.
., N:o 1147 G. O. - Stockholms station tillhörande 2:a ldas:;ens undervattensbåtar skola vara förlagda i 2:a beredskap med i besättningslistan ingående personal vid maskii.afclelningen Från samma station kommenderad.
,, N:o 1149 G. O. - Marindirektör Engström skall ställas
till marinförv altnin gens förfogande för att sasom kronaus
ombud deltaga i besiktningsnänm clen för jaga1·en Viclar.
:2V. N:o 1154 G. O. - Fastställelse af ändring i raglemente
för marin en, del l, bil. 23 § 3: 2.
N:o 1156 G. O. - !{apten Norman skall hån och med elen
n
7 januari 1910 ställas till marnförvaltningens förfogande
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för att bitr>tda vid uppgörande af plan och kostnads beräkning för anställande af försök med sprängämnet trinitrotuluol.
28. N:o 1157 G. O. - '['il] undervattensbåttjänst uttagna torpedeldare m.å för uppfly ttning till högre s jömansklass och
befordran räkn a genomgången kurs vid undel·vattensb åtskola likställd med motsvarancle kurs vid torpeclskola.
N:o 1158 G. O. - Älfsborgs kustartilleridet achement skall
från och nied elen l april 1910 tills vidare ökas med en
subalternofficer och t vå underofficerare.
30. N:o 11GO G. O. - Mariningenjör P eterssons genom G. O.
n:r 842/1D09 anbefallda tjänstgöring i marinstahen skall
upphöra m ed utgången af den 30 december 1809.
N:o 1161 G. O. - K apten Malmbe rg skall under eu tid af
omkring 14 dagar från och med den 10 januari 1910 ställas till marinförvaltningens förfogand e för slutförande af
i G. O. n:r 144/1909 nämndt uppdrag.

Utdrag ur Kungl. bref m. m. expedierade från sjöförsvarsdepartementet under år 1909.
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Anvisas medel för reparation af fyrskepp et Sydo stbrotten .
Fullmakter för F. M. Peyron, H. V. M. von Krusenstierna
friherre L . Åkerhielm, H. A. · M. Eneström och N. Frick. '
Resolutioner å lön för O. U. V. H. Broman, K. H. A. P:n
Rosensvärd, H. C. F. af Klercker och N. E. F. Selander.
Resolution å afsked för marinläkaren af 2:a graden K. V.
Dahlman.
Fullmakt för K. V. Dahlman att vara n'larinläkare af 2:a
graden vid marinläkarkåren i flottans reserv.
Itesolution å afsked för reservlöjtnanterna N. H. Sabelfelt,
A. Lundström, J. S. Hellström, J. H. Nilsson, C. A. M.
Richter, G. T. Lysander och R. J. Lundborg.
Fullmakt för J. E . Bohm att vara lotskapten och chef för
öfre norra lotsdistriktet.
Kommendörkaptenen af 2:a graden grefve C. A. \Vachtmeister erhåller uppch·ag att vara extra ledflomot af lotsstyrelsen under kaptenen vid kungl. flottan grefve K. A.
Posses sjökommenderillg.
Fortifikationsarbetaren A. J. Olsson och förmannen P. J ohH.nsson erhålla ' en hvar silfvermedalj af S:e storleken >för
nit och redlighet i rikets tjänsb.
Bifalles gjord framställning om ökande af bestyckning å
en jagare med två styeken 6,5 mm. automatiska kulsprutor _
Beslutes rörande uppförande af en matinrättningsbyggnad
å det s. k. Nya varfv et vid Göteborg.
Fastställes plan för fördelning af byggnader och markområden å Nya vadvet vid Göteborg m. m.
Anvisas ytterligare 800 kronor till en båthamn vid Bergkvara lotsplats.
Torpedingenjören J. G . Lindmark får beordras afresa till
Fiume för besiktnin g af torpeder.
Bifalles gjord framställning om tillstånd för kaptenen vid
kungl. flottan J. A. F. Eklund att företaga en utländsk
resa för studerande af gnistsignalering.
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Den årliga undersökningen af segelrännan i Oxdjupsförsänkningen ålägges marinförvaltningen i stället för fortifikationen.
Högre arfvoden få utgå till öfverkommissarien, sekretemren och ombudsmannen hos flottans pensionskassa m. m .
Afslås gjord framställning om löneförhöjning åt musiklä" raren vid flottans station i Karlskrona F. Heimdahl.
Marinstabens bibliotekarie erhåller en gratifikation för år
" 1908 af 300 kronor.
Marinlitteraturförenin gen erhåller ett understöd för ar
" 1909 af kronor.
Flyttningshjälp får utgå till kommendörkaptenen af 2:dra
" graden C. C. A. Fallenius, kaptenen J. M. Bolinder och
sergeanten J. O. 'Linder.
Majoren vid kustartilleriet S. F. B. von Schinkel erhåller
" ersättning med 416 kronor 66 öre för bibehållande af förhyrd bostad vid förflyttning.
Gjord framställning om fri tvätt för visst manskap vid
" Stockholms första rekrytafdelning lämnas utan bifall.
Förre maskinisten å lotsångaren Vega F. G. D. Thelander
" erhåller ett understöd af 800 kronor.
Bifalles marindirektören I. A. Engströms underdåniga be" svär i fråga om delägareafgifter till flottans pensionskassa.
Afslås föreståndaren för nautisk-meteorologisk a byrån C.
" G. Finemans underdåniga besvär ifråga om utbekommand e af extra lönetillägg.
Anvisas 1,600 kronor för utgifvande af >Rekrytundervis" ning för flottan• i 2,000 exemplar.
,. Anvisas tillhopa högst 3,700 kronor till bestridande af
vissa utgifter för navigationsskulan i Stockholm.
Bifalles en af beväringsmannen N:r F 4 219/tsos John Svens" son gjord ansökan att blifva hemförlofvad från pågående
tjänstgöring.
Verkmästaränkan L. A. Alm erhåller ett understöd af 100
" kronor.
29. Resolution på afsked för marinderintendenten H. B. Gemmel.
Resolution å lön för marinurrderintendente n B. E. Hed" man.
,, Föreståndaren för navigationsskolan i Hörnösand I. A. Hj.
vV. Bolin erhåller för sjukdom tjänstledighet under 190!1
års vårtermin och förordnas läraren vid navigationsskolan
i Gäfle A. G. Berg till vikarie.
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Anvisas hö gst J ,000 kronor för tryckning af ny upplaga af
>Förslag till mobiliseringsinstrukt ion för flottan>.
Beslutes rörande användning af ränta å Vaxholms kust" artilleriregementes i bankinrättning insatta medel.
Bifalles gjord framställning om förhöjning från 10 kronor
" 12 kronor af traktamentsersättning till underofficeren G.
Strandlund under vistelse utom tiket.
Majoren O. R. Sylvan och ingenjören .J. E. Sederholm få
beordras att afresa till Tyskland och England för att därstädes besöka fabriker för tillverkning af elektriska kablar.
,. Aflidne ombudsmannen i lotsstyrelsen C. E. Holms döttrar,
Ingegerd och Astrid Holm erhålla ett understöd af tillhopa 300 kronor.
5. Utfärdas vissa bestämmelser rörande värnpliktigs tjänstgöringsskyldighet.
Förordnas n1.arinintenclenten A. L. E:olmqvist att vara ge" neralmönsterkommiss arie och marinläkaren H. E. Hammarström att vara generalmönsterläkare vid innevarande
års generalmönstring å flottans station i Karlskrona.
Meddelas tillstånd för marinöfverclirektören H. H. Lillie" höök och mariningenjören af l:a graden J. Lindb eck att i
Bremerhaven öfvervara modellförsök för en jagare.
Ingenjören J. I-I. O. Grönvall får söka och erhålla fyrin" genjörstjänst utan hinder däraf att han h varken afiagt mogenhetsexamen vid allmänt läroverk eller genomgått tekniska högskolan i Stockholm.
Styrmanen E. K. Palmgren erhåller tillstånd att vinna inträde såsom elev i sjökaptensklassen vid navigationsskolan i Kalmar uneler vissa villkor.
Förre roddarna vid Gräsgårds lifräddningsstation Peter
vVilson, Olaus Engström och J ohan Olsson erhåller en h var
ett unelerstöd för år 1909 af 100 kronor.
Unelerstöd tillerkännes sju änkor efter vid lotsverket anställda personer.
På besvär af fyrmästaren L. N:son Rönnqvist meclgifve,;
afskrifning af vissa fyrskeppet Fladen tillhöriga inventarier.
Tillkallas biträdande skeppsmätaren i Stockholm, ingenjören N. G. Nilsson att såsom sakkunnig biträda vid revision af skeppsmätningsförfat tningarna.
Fullmakt för J·. P. Lundberg att vara unelerlöjtnant i kustartilleriets reserv.
Tjänstemännen i 1:a graden hos marinförvaltningen J. M.
'\N. Assmundsson och G. Lundblad få komma i åtnjutande
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af tredje löneförhöjningen för nämnda grad från och med
år 1909.
Karlskrifning af skeppsgossar skall ej äga rum nnder nästkommande april månad hvarjämte föresln·ifves att karlskrifning af skeppsgossar skall under nästkommande september månad förrättas vid skeppsgossekåren i Marstrancl
af stationsbefälhafvaren i Stockholm.
Anvisas 2,320 kronor till anskaffande af rörlig plattform
för skjutöfningarna m. m. vid skeppsgossekåren i Marstrand.
Beslute"s rörande ändrad förläggning af
.Norrköping i ~farstrand.

kasernfartyget

Utfärdas vissa bestämmelser rörande sjökorts upprättande.
Anvisas 400 kronor för tryckning af betänkande om en ny
typ för 1:a klass pansarbåt.
Uppdrages åt löjtnanten vid kungl. flottan W. O. H. Modin att utarbeta och till chefen för marinstaben inlämna
förslag till nya läroböcker i aritmetik, algebra, planimetri
·
och stereometri.
Bifalles on ~f chefen för sjökrigshögskolan gjord framställning att få disponera behållna medel å anslag till sjökrigshögskolan.
Flyttningshjälp få.r utgå t ill en maskinist, en underofficerskorpral och en 1:a klass sjöman.
Afgöras underdåniga besvär i fråga om rese- och traktamentsersättning under inspektion af Älfsborgs kustartilleridetachement för regementschefen vid Karlskrona kustarti lleriregem.e nte · och en biträdande officer.
Förordnas kanslirådet m. m . grefve F. \V'rangel att tillsvidare uppehålla expeclitions.chefsämb etet i clepartemen te t .
Föro1·clnas löjtnanten i kungl. väg- och vattenbyggnadskåren F. O. Luncleberg att uneler två år uppehålla en fy ringenjörstjänst hos lotsstyrelsen.
Öppet bref p å afskecl för marinunderintend enten N. J . F .
Hussenius.
Beslutes rörande kostnader för nybyggnad af bevakningsbåten Karl Edholm.
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanten P. O. Silfverskiöld .
Anvisas medel för anskaffande af gymnastikskor för kust
artilleriets värnpliktiga.
Beslutes rörande ·utredning i fråga om lönereglering för
personalen vid lotsverket.
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Särskild ersättning med 25 kronor för m å nad får utgå till
underoffic erskorpralen vid 4:e matroskompaniet n:r 9 Ryss-·
berg uneler kommendering vid rustning af jagaren Sigurd ..
, Afskecl från krigstjänsten får meddelas 2:a klass sjömannen vid 4:e matroskompaniet n:r 425 .!:'!:olm.
26. Förordnande för t. f. revisionssekreteraren E. J. C. Planting Gyllenbåga att vara expeclitionschef i sjöförsvarsdepartem entet.
,, :Förordnande för E. F. B ergendal att varaadvokatfiskal bosmarinförvaltningen.
Auditören vid kustartilleriet O. T. H. \Vennerholm entle" digas från att vara auditör vid kustartilleriet med tillstånd
att såsom auditör i kustartilleriet kvarstå.
Resolution p å afskecl för r eservunderlöjtn anten i fl ottan O.
" F. Anderss on .
D:o å lön för marinunderintendenten R. T. O:s on Lancler.
,," ·Meddelas till s tånd för marinöfverkommissarien J. E. Dahlin
att tillsviebre under en tid af tre år mottaga och utöfva vissa uppdrag.
Beslutes rörande rese- och traktamentsersättning för en
officer och tv å unelerofficerare uneler resa till Spezia.
Bifalles gjord framställning om karlskrifning af skepps" gossen A. D. Madsen.
Anvisas tillhopa 760 kronor s å som understöd till åtskilliga
" förut vid lifräclclningsstationer anställda personer.
5. :Förordnande för A. H. Kallin att uneler 10 år vara marinläkare af 2:a graden viii marinläkarkåren.
, Marinläkarstipendiaten G. E. Hedenlund erhåller löjtnantsvärdighet.
Fullmakt för N. F . Netzel att vara marinläkare af 2:a gra" den vicl ntarinläkarkåren i flottans reserv.
., Kaptenen vid kungl. flottan A. H. Gisiko får beordras af-·
resa till Berlin för att inhäm.ta kännedom om hos firman
Siemens & Halske tillverkade elektriska maskintelegrafer
och signallanternor.
,, Anvisas 550 kronor för tryckning i 500 exemplar af beskrifningar öfver flottans afståndsm.ätare och clistan skikare_
, Beslutes rörande ersättning till kaptenen B. :Maijström under en stuelieresa till Hamburg;, \Vilh elmshafen och Kiel.
, Flyttningshjälp f år utgå till löjtnanten vid kungL flottan
G. N. H. Krook och sergeanten vid kustartilleriet E .
Alun d.
sjöförsvarsdepartementet E. J. C.
, Expeditionschefen
19.
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Planting-Gyllenbåga erhåller tjänstledighet under tiden 8
-28 mars 1909 för beredande af vissa på departementets
föredragning beroende ärenden och förordnas kanslirådet
m. m. grefve F. IVrangel att under tiden uppehålla expeditionschefsärnb etet i departementet.
Fullmakt för M. V. von Heideman att vara lotslöjtnant i
östra lotsdistriktet.
Med. kandidaten K. I. E . vVildner får vinna anställning
såsom marinläkarstipendiat utan hinder däraf att han icke
fullgjort föreskrifven tjänstgöring i beväringen i fredstid.
Anvisas medel för uppehållande af ett vikariat vid navigationsskolan i Gäfle.
Beslutes rörande ersättning till sekreteraren hos sakkunnige för utredning rörande flottans och kustartilleriets
upphandlings- och entreprenadväsende m. m.
Beslutes rörande ersättning till sekreteraren hos sakkunnige i fråga om vissa ändringar i marinintendenturkårens
organisation m. m.
Afsked får meddelas 3:e klass sjömannen vid 3:e matroskompaniet n:r 550 Fabiansson.
Författningsenlig p ension får utgå till f. d. båtsmannen
vid n:o 30 Norrlanels 1:a båtsmanskompani n:r 52 E. O.
Furberg-Kjellberg.
Fullmakt för J. E. T. Österberg att vara reservlöjtnant i
flottan.
Resolution på afsked för reservunderlöjtnanten i flottan
B. E. L. Linclh.
Beslutes rörande ombestyckning af pansarbåten John Ericsson 1n. 111.
Beslutes rörande kostnader för premier i underbefälsskolan,
Bifalles gjord framställning om förd elning af vissa sjökrigsskolans klass er på paralellklasser,
Bifalles en af nautisk-meteorologiska byrån. gjord fram.ställning om anskaffande af själfstänclig rikstelefon för
byrån.
Anvisas 5,000 kronor för fortsatt stenrensning i Flintrännan.
Kapten G. S. N. de Broen får beordras att företaga en
stuelieresa till J ena.
Flyttningshjälp · får . utgå till flagg-m askinisten A. Fr. Svensson m.ed 104 kronor 90 öre.
Anvisas medel för sanatorievård åt förre extra fyrbiträdet
J. M. Englund.
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Nils Olsson i Bodal erhåller ett unelerstöd för en gång- af
150 l.;:ronor till fö ljd af att han s son beväring-smannen Olof
Edvin Nilsson uneler tj~instutöfning viteliigen omkommit.
Chefen för kustartilleriet anbefalles att uppgöra förslag till
" transportvlisendets ordnande inom Oscar-Frcdriksborgs fäs tning m. m.
Förordnas kommendörkaptenerna J. A. Holin och K. H. A.
" P:son Rosensviird att uneler äterstående delen af litsåret
J908-1909 uppehålla litrarbefattning-en i torpedlära vid sjökrigsskolan samt förr~itta exnmen uti berörda ämne i enlighet med den uppdelning af ämnet, so m chefen för skolan
iiger bestämmil.
23. Förordnas kaptenen Yid kustartilleriet T . C. N. 'Vahlman
a tt upp ehåll n lärarb efattninge n i vapenlära i sjökrigsskolan s
G:e klass å kustartillerilinjen under läsåret 1909-1910.
26. Meddelas tillstånd för kaptenen friherr e E. K. Palmstierna
att kvarstå i flottans r eserv.
Afsked b evi ljas marinläkaren af 2:a graden vid mnrinläl;:ar" kåron L. O. S. \\rikancler med tillstånd att vara marinläkare
af 2:a graden vid marinläkarkåren i flottans resen'.
, Fastställes ritning till e n provisorisk museibyg-gnad till förvmande af statens sjökrigshistoriska samling:u·.
Beslutes rörnnde tiickande af brist å 139 kr. 36 öre i me" clelsam-isningen till navig·ationsskolan i Gäfle .
,, Sjöofficer ssällskapet i S tockholm erhåller ett unelerstöd af
310 kr. 37 öre för utgifter i anledning af hållna föredrag.
Anvisas 1000 kr. för en förhyrd lokal för sjökrigshögskolan.
" Marinläkaren A. Gemmel erhåller 14'2 kr. 10 öre i ersättning
" för utgifter för liikareYårclen s uppehållande vid Fiirösunds
lmstartilloricletach ement under semester.
Ynglingen A. B. Holmer får antagas t<ll kadettaspirant Yicl
" kustartilleriet.
En 1:a kl. sjöman erhåller 38 kr. 80 öre för kostnader för
" flyttning från l\larstr:l!ld till Stockholm .
2:a kl. sjömannen Yid 6:e matroskompaniet n:r 348 Augusts" so n erhåller vård på kronans bekostnad uneler Yiste lse å
något af rikets sanatorier.
U nelerstöd tilldelas fem iinkor efter personer, som tillhört
" lotsverket.
Anvisas tillhopa 2ii05 honor till åtskilliga personer, hl'ilka
" ti llhört flottans militllra kårer.
Förordnande för f,Tefve K H. A. Mörner att til!sYidare Yara
ma rinöfv erdirektörs as sis te n t.
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Fullmakt för A. ?Il. A. von Ecker111ann att tillsvidare vara
chef för ingenjördepartementet vid flottans station i Karlskrona.
Beslutes r örande uppförande af en stenj etee utanför Oscar
" II:s fo rt.
Utilirdas vissa reg<ementsbestämmelser med afseende å en
" sj öex pedition.
Meddelas ti llstånd för sjökadetten n:r 135 B. O. Scherdin
" att aflägga komplettering·sexamen nästinstundande höst i 5:e
landklassens samtliga iimnen.
Gjo rd framställning om ortstillägg för tre vak tm ästare vid
" marinintendenturkåren fö r anleder C'j vidare åtgärd.
Afslås gjord framställning om t illstånd för lotskapt enen C.
" H. Ramsten att ~- t te rli ga r e kvarstå i tjänst.
Anförda besvär i fråga om ersättning· fö r signalering om
" isförhållanden m. 111. vid Vinga fyrplats Himnas utan afseende.
:U slås underofficeren af 2:a graden J. E. }~redr il.;:sso n s besvär i fråga om pensionsafgift.
,, Bifalles en af dottem till afiidne förre båtsmannen vid Söclra
Möre 3. ~ ompaui n:r 120 P. Svensson Finne Ida Charlotte Pettersso n gjord ansökning att få emottaga en hennes fader
tilldelad nådegåfva af 15 kronor.
16. Afskt>d m eddelas löjtnanten vid Kun g l. tlottan Gösta H ermansson af Sill en med tillstånd att såso m lönlös därstäaes
kYarstå.
, Förordn ande för komm endörkaptenen K. H. A. P:n Rosensvlird att uppehålla ch e fskapet för marioförvaltningens to rpedafde lning und er ordinarie afdelningsch efens sjö komm endering.
D:o för fil. doktorn R. Ekb-lom att till s vidare vara lektor i
" fran ska språke t vid sjökrigs skolan.
Meddelas tillständ för fem segeljakter tillhörande tyska ma" rin en att i sommar b esö ka Göteborgs krigshamn.
,, Beslutes r örande ombestyckning af korvetten Saga.
Anvisas 19.000 kronor till apterande af gymnastikm ateriel å
" en del fartyg.
Beslutes r örande berg·arlön fö r skeppsgoss eb rigg-en Falken .
,," Stud eranden K. E. Gustafsson får antagas till k aelettaspirant
vid kustartilleriet.
,, Beslutes rörande vissa ändringar i gäll ande lot:;ledsförtecknin g.
Flaggmas kini sterna i flottans rt>serv E. E. Tingberg och O.
" F. Friman erhålla hvarclera guldmedalj af 5:e storleken samt
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fö rm ännen n:r 1031 F. A. Hallström , n:r 813 F. S. Krusberg-,
n:r 36 1 C. A. Danielsson och n:r 1002 C. Terning- samt daglönarna n:r 1249 F. O. Rehnström och n:r 950 A. F. Tiliander, hvarder a silf,·ermedalj af S:e storl ek en, samtliga m edaljer m ed inskrift >För nit och r edligh et i rikets tjänst •.
!6. Anvisas 120 kr. 80 öre för vård af beYäringsmäns tänder.
Viimplktige A. V. Schrei l får öfverföras från flottan i allmän tjä nst till flottan i stationstjän st.
, Under stöd till delas tre lotsänkor med 100 kronor till dem
!war.
23. Full makt för S. A. \Vallm att vara löjtnant vid Kungl. flottan.
Meddelas afsked för r esernmderlöjtnanten i flottan K. S. \Y.
" Ehrenpo hl.
Beslutes rörande förhyrand e af ma skinister vid Vaxholm s
" kustartillm·il·egemente.
Beslutes rörande ändrin g- i reglementet för marinen, del II
" § 243 111om . 2 och 3.
Utfärdas kungönelse an g. ~ludrad lydelse af § l i n ådiga
instruktionen för lotsstyrelsen den 13 de cemb er 1907.
Meddelas tillstånd för lotslöjtnanterna H. B. F. Bamberg" och K. P . Kull ander att göra tjänstebyte.
Utfärdas b est~i mm e l se r om de tider, då lotsuppassning- vid
" de slirskilda lotsplatserna och uppassningsställena sk all äga
rurr•.
E n af kommendörkaptenen C. G. F lach g jord framställnin g
" om pension för anleder icke till n ågo n åtgärd.
Kaptenen vid kustartilleriet K. Z. Rönblom erhåller COO k r.
" för utarbetande af en utaf den s. k. minkornmissionen till
marinförvaltningen och chefen för marinstaben den 30 december 1908 inlämnad rapport.
Löjtnanten vid Kungl. flottan E. G. M. von Arbin erhåll er
" 878 kr. 75 öre för läkare- och sjukvård.
Afslås en af mariniiikaren af 1:a g raden F. V. Asklind g-jord
" ansökning om flyttningshjälp . •
2:a kl. kustartilleristen C. G. Ak erlind erhå ller sanatorie" Yård på kron ans bekostnad.
Tre f. d. roddar e vid Sandhammaren s lifrädduin gss tation
" erhålla und erstöd med 100 kronor hvarder a.
,, BeYiljas olycksfallsersättning åt aflidne verkmästaren vid
flottans varf i Carlskrona C. J ollanssons eft erl ämna de änka
och 3 minderåriga barn, med 120 kronor om året för änkan
och 60 kronor om åre t till hvart och ett af barnen.
Beslutes rörande utgifvande af militärsp ecialer m. m. för
" en k ostnad af hög-st 3000 kronor.
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Utfärdas n åd ig kungörelse ang. ändrad lydelse af § l i
nådiga kun gö relsen ang. tillsättning af vi ssa litkartjän ster
vid flottan och kustartill eriet elen 28 november 1902.
Beslutes rörande itnclring i villkoren för alttagning till rnarinläkarstip c n dia t.
1\'Ie clclela s föreskr ifter i fråga om antagning af sjökaeletter
m . m.

Beslutes rörande af1ämn:1ncle af vissa upp gifter beträffande
" flott:1ns gn isttelegrafstationer till intern ationella telegrafbyrån i Bern.
Beslu~tes rörande penningtillskott åt mariningenjörselever
" och mariningenjörsaspiranter.
., Ett brittiskt sko lfart,,-g får uneler innevarande är besöka
Göteborgs kTi g·shamn.
N,v iimbetslokal får för en kostnad af 2400 kronor för år
" förhyras för kustartilleriets chefsexpeclition.
, Chefen för marinfö rvaltning-en s minafclelning och en miningenjör fär boordras afresa till Kiel för att inhämta kän ·
nedom om en ny konstruktion af automatiskt förankrande
mina , ladelad med trinitrotoluoL
., Utfilrdas nådig kungörelse ang. signaler för tillkallm:tde af
Iot:;.
1\Iedclclas tillst~md för kommendörkaptonen af 1:a graden i
" Kun g l. flot.tau C. G. A. V. Flach att kvarstå i Kungl. flottnos r eserv.
Lot:;kaptollfm C. H. Ramsten erhåll er ersättning med 137
" kr. 4 öre för mistade tjänstgöringspenniugn till följd af
offentligt uppdrag.
Siirskilcl ersLittuing med 25 kronor för mi'tnacl får utgå till
" uncleroHieeron af 2:a graden, milskiniststatcn, C. A. Boström
för biträde vid öfvervakancle af nybyggnad<w af 1:a kl. torpPdbåtar.
Sa natorioYård får på kronans bekostnacl" utgå till under" officer s korpr~lerna E. F. Linelström och n:r 37 Svensson
samt l :a kl. sjömannen n:r 59 Lindström.
6 Förordrw s majoron O. R. s~~Jyan oeh kaptenen S. O. A. Christen son att vam ledamöter i nämnd för afgifvancle af utlåtande öfver sökandes behörighet till leeliga Hirarebefattning·en i rninliira och S JW~ingtimnes lära vid sjökrigsskolan.
Förordnas kaptenerna C. F. W. Riben och G. R. Starck att
" vara cl:o cl:o cl:o för d:o cl:o i navigation, trigonometri och
sjömätning samt förtoningstockning vid cl:o.
7. Be slutes rörande medel till nybyggnader och anskaffning-al'
för lotsverket
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Fö rest:"tndaren för navigationsskolan i Karl shamn C. J. Cm·!sson, 'som den 20 maj 1909 fy ller 65 år, får kvarstå som för eståndare ti Il läsårets slut.
Flyttningshjälp får utgå till styckjunkarna O. J. Modin och
" J. E. Almgren med 120 kronor för den förre och 126kronor
till elen senare.
Förre 3:e kl. sjömannen vid 6:e matroskompaniet n:r 316
" N. G. Fröberg erhåller ett understöd af 100 kronor.
Afskcclaclo båtsmannen vid Norra Hallands kompani n:r 229
" L. J. L:son Engström och afskodacle 1:a kl. sjömannen vid
2:a ekonomikompaniet n:r 48 P. G. Bäckiin Rosman erhålla
oaktaclt und erg·ångna bestraffningar författningsenliga pensioner.
10. Utses komm endören Gustaf Dyrssen, flaggstyrmannen F. A.
K. Lång och styckjunkaren C. O. Elmer att såsom sakkunnige bitriicla vid fo rtsatt utredning i fråga om befordringsväsendet vid krigsmakten.
14. Beslutes rörande anlilgg;mde af en elektrisk kraftstation å
Oscar·Froclriksborgs fo rt.
Beslutes rörande ordnande af Carlskrona stations arkiv.
" Bifalles gjord framstä llning cHirom :1tt en af de vid fiottans
" station i Stockholm i förråd befintliga 38 cm. torpeder l\1/93
mtt för torpedspriing·ning· ställ as 1ill torpedskolans förfogande.
Två sjukskö terskor få anställas för tjänstgöring ä lasaretts" f:trt~·g·et Vorelaneli uneler dess förestående expedition.
Öfverstelöjtnanten S. T. R Bolling- erhåller en g-rntifikation
" af 500 kron or för utarbetandet af förslag till Hudringar i
reglemente för marinen, del. III och I.
Beslutes rörande ers~ittning till vice auditör under förord" nande att deltaga i Hiltkrigsriitt.
Anvisas 2000 kronor s:'Lso m viss ersättning till stadsfiskalon
" L. Stendahl för utredning rörande en störr e rågleverans till
flottans station i Carlskrona.
Löjtnanten G. Rub en son erhåller flyttningshjiUp med ett
" b elopp af 99 kr. 50 öre.
För släckning· af on Yid Trödjehällans fyr uppk ommen elds" Yåda får gocltg-örelsc till åtskilliga personer utgå me d tillhopa 50 kronor af lotsverkets medel.
Yilrnpliktige n:r F 244 30 / toos J. Samuelsson får öfverflyttas
" från flottan i allmän tjilnst till flottan i stationstjiinst.
Beslutes rörande utspisning af dagvaktskaffe å flottans på
" expedition varande fart~'g.
27. Förutvarande sekreteraren hos de för revision af giUlancle
7.
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skeppsmätningsförfattning·ar tillkallade sakkunnige dispaschören P. A. Hasselrot erhåller ett arfvode af 800 kronor.
27 . För befattning med kustsignalväsendet erhålla vissa lotslöjtnanter arfvode med 150 kronor för år räknadt från och
med den l januari 1909.
Förslag till ''Tillägg n:r l» till det genom gen eralorder n:r
" 697 den 15 juli 1908 anbefallda artilleriexercisreglemente
för kustartilleriet får tryckas i err upplaga af 500 exemplar
mot en kostnad af högs t 300 kronor.
Ersättning till vikarie för marinläkaren J. A. Pihl under
semester får utgå med 7 kronor för dag.
Beslutes rörande a~vändning af besparingar å vissa extra
ordinarie anslag till anskaffning· af krigsfartygsmaterieL
Marinförvaltningens kemist får ah·esa till 'Tyskland för att
besiktiga beställda sprängladdningar af trinitrotuloluol.
Beslutes rörande ytterligare förstärkning af arbetskrafterna
å räk enskapskontoret vid flottans station i Stockholm.
Lotskaptenen i södra lotsdistriktet C. H. Ramsten erhåller
afsked m ed pension.
Afsked meddelas res ervlöjtnanten i flottan E. F. 'Törnros.
Löjtnanterna vid kustartilleriet R. L. Götherström och N.
A. von Malmborg få kommenderas såsom elever i allmänna
kursen vid sjökrigshögskolan instundande höst.
Anvisa s högst 2000 kronor för anskaffning af inventarier för
kommendantens ä Älfsborgs fästning expedition m. m. i
kanslihuset å Nya varfvet.
Flaggkonstapeln J onas Svensson erhåller ett till 55 kronor
i månaden förhöjdt belopp för tjänstgöring såsom biträde i
marinförvaltning·ens laboratorium.
Kaptenen vid Kungl. flottan F. Carlson erhåller afsked med
pension.
Tjänstförrättande notatrien i kammarkollegium K. K. Bok·
ström erhåller fullmakt på en 1 :a gradens tjänst i marinförvaltningen.
Beslutes rörande användande af allmänna besparingarna
å riksstatens femte hufvudtitel till anskaffning af sjukv årdsutredning för Karlskrona.
Ryska krys sarna Rossia och Diana få under årets sommar
besöka Karlskrona krigshamn.
Kostnaden för utrustning och bemanning af ett fyrfartyg
utanför Trelleborg skall bestridas af fyr- otoh båkmedlen.
Beslutes rörande åtgärder för underlättande af angöringen
af Trelleborgs hamn under tjocka.
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5. Beslutes rörande disposition af m edel, so m influtit i anledning af järnvägs fram.dragande öfver kronohemmanet Skär
eller P åfvelund.
Förordnande för kommendören N. E . Anckers att under
" kommendörkaptenen A. B. Juels kommendering såsom afdelningschef för speciella skjutskoleafdelningen innevarande år uppehålla, jämte egen befattning, chefskapet för marinförvaltningens m'tilleriafdelning.
Anvisas högst 3,150 kronor till anskaffning af två ångkok" apparater för Vaxholms kustartilleriregementn.
Afslås gjord fr amställning om. rätt tillreseersättning i vissa
" fall för marinläkare af 2:a graden och mm·inläkarstipen
di ater.
Bifalles gjord framställning om anstlillancle af en extr a
" läkare uneler tiden 13-30 j tmi innevarande år vid Vaxhollus
kustartilleriregentente .
., Anvisas 240 kronor 46 öre till gäldande af kostnaderna för
ritningar till ett provisoriskt marimTtuseum.
Förordnas två m.arinläkare att verkställa kroppsundersök" n ing af kad ettasp iranter vicl kustartilleriet.
Beslutes rörande ersättning till mariningenjören af] :a graii
den C. E. Richson för en tji\nsteresa till Florens.
Lotskaptenen C. H . Ramsten erh åller 28 kronor 23 öre för
" m.istade tjänstgöringspenningar t ill följd af offentligt uppclrag.
Flyttningshjälp får utgå till kaptenen vid kustartilleriet S.
" E. Svensson och löjtnanten därstädes W. Runo.
, Afslås en af kaptenen G. N orselius gjorcl ansö kning om
erhållande vid visst tillfälle af juridiskt biträde.
Förste läraren vid skeppsgosseskolan i Marstrand J . An" dersson erhåller ett understöd af 250 kronor för att stuelera under visning m. m . vid högr e folkskolor.
, Beslutes rörande förskott till stadsfiskalen L. Stendahl för
utredning i f.dga om upphandling för flottans räkning af
vissa förnöd enheter.
s. Förordnand e för kaptenen vid kungL fl ottan A. G. Carell
att från och med den l nästkonunande oktober vara lärare
i navigation, trigonom.etri och sjömätning samt förtoningsteckning vid sjökrigsskolan.
D :o för d:o vid ku startilleriet K. Z. Rönblom att från och
" med d:o d:o vara lärare i minlära och sp r ängämneslära
vid cl:o.
J l. Resolution å lön för kaptenen vid kungl. flottan A. de
Brun.
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Förordnande för B. G. Hazelius att vara auditör vid kustartilleriet.
Resolution å entledigand e för E. O. M. Oldberg från att
vara chef för sjökarteverke t.
Förordnande för kommendöre n P. J. Dahlgren att från och
med elen l nästkomman de oktober vara chef för sjökarte verket.
Anvisas högst 650 kronor för tryckning af planer till utbilclningsreg lementet för :flottan.
En kapten vid kungl. :flottan och en torpedingenjö r få beordras ah·es~t till Berlin för att öfvervara skjutförsök med

med torpeder.
Fastställes beklädnadsst ater för kustartillerie ts manskap
" och beväring.
Meddelas tillstånd för sex sjökaclcletter att aflägga kom" pletteringsex amen.
Meddelas tillstånd för lotsstyrelsen att uppdraga åt chefen
" för styrelsens kanslibyrå att besöka Danmark och Norge.
En lotsverket tillhörig lägenh et Ekuclclen i Gryts socken
" får utarrencleras på en tid af 20 år.
Beslutes om. ändring i lotsledsförtec kningarna för Kalmar
" och Skäggenäs lotsplatsel".
Fyn11.ästaren å fyrskeppet Västra Banken H. L. Pettersson
" och öfverlotsen vid Brännö lotsplats J. A. R. Lange erhålla hvarclera guldmedalj af 5:e storleken med inskrift
»För nit och redlighet i rikets tjänst>> .
25 . Förordnande för G. H. Halldin och A. Gri.'mberg att vara
extra ingenjörer vid mariningenjö rk åren.
Komm.endörk aptenen af l:a graden C. A. F. P:n Rosen" svärc~ förordnas att uppehålla chefskapet för marinförvaltningens torpeclafclelni ng uneler kommendörk aptenen af l:a
graden J. G. Ekelunds sjökomm.ende ring.
Bifalles gjord framställning rörande samtrafik mellan Vax" holms och Oscars Fredriksborg s fästnings m.ilitära telefonnät och rikstelefonnä tet.
En fjärde lärare får anstä.llas vid skeppsgossek åren i Mar" strand från och med elen 20 september 1909 till samma års
slut mot ett ar·fvocle efter 1,600 kronor för år r t~knaclt.
Beslutes rörande dödande af en inteckning i ett Qvillebäc" kens broaktiebolag tillhö.1igt område i Lunclby.
Beslutes rörande uppsägning af gällande öfverenskomm else
" om samarbete mullan Örestmds norra och Helsingörs lotsstationer.
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Utfärdas nådig kungörelse med provisoriska föreskrifter
angående skeppsmätnin g i vissa fall.
Bifalles gjord framställning om befrielse från j)artiell om" mätning för turistångaren »Amazon ».
Flyttningshjä lp m ed 18 kronor 70 öre får utgå till löjt" nanten vid kustartillerie t F. J. E. Eriksson.
SärsJcilcl ersättning med 25 kronor i månaden får utgå till
" en maslcinistunc lerofficer uneler kommenderin g vid arbete
för jagaren Sigurcl.
Två 3:e klass sjömän få på gifven anledning tillgodoräkna
" sig tolf månader såsom extra tjänstetid.
Förre roddarna vid Visby lifräddningss tation J. A. Zetter" qvist och A. F . Prytz e1·h ålla hvardera ett unelerstöd af
100 kron or.
Besvär af tjlinstemanne n i 2:a lön egraden hos marinför" valtningen C. A. Westin i fråga om förordnande att upp ehålla amiralitetsrå dsämbetet föranleda ej till något Kungl.
Maj :ts vidare yttrande.
Anvisas tillhopa 1,690 kronor från invalidhusfon den till en
" del afskeclacle personer, som tillhört :flottans militära kårer.
2. Resolution å afskecl för reservunderlö jtnanten i :flottan K.
A. S. Lilljeclahl.
Beslutes röran de gocltgörelse till kaptenen vid Kungl. flot" flottan H. O. E lliot unel er resa till Ryssland för språk-
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studier.
Sergeanten vid kustartillerie t G. Fasth erhåller :fiyttningshj ltlp med 89 kronor 30 öre.
Tomtplats å elen till lotsverket upplåtna ön Kalfven i Göteborgs och Bohus län får upplåtas på arrende för en tid
af 20 år.
Beslutes rörande unelerstöd till förre beväringsma nnen O.
K. L. Braun för skada till följd af olycksfall uneler mili-

tärtj än s Lgöring.
Beväringsma nnen N:o F 476 41 /tsoe Erik Hjalmar Carlsson
" erhåller unelerstöd för skada till följ d af olysksfall uneler
arbete.
Förordnas att cle preussiska ångfärjor, som uppehållat örbin" clelse mellan Trelleborg och Sassnitz, skola vara befriade
från skyldighet att anlita kronolots samt från erläggande
af fyr - och båkmedeL
lO. Öppet bref på afskecl för kommendörk aptenen af l:a graden vid Kungl. flottan S. von Konow.
Bifalles gjord framstäilning röraucle utländska stuelieresor
" för mariningenjö rerna I. J. Falkman och G. V. Peterson.

K. Br. 1909. -

10. Beslutes rörande inkallande af lots- och fyrpersonal för

Juli

17.

"

23.

"

tjänstgörin g å kustsignals tationerna.
Meddelas tillstånd för tyska torpedbåta r att att innevarande sommar besöka Stockholms och Göteborgs krigshamna r.
Marinattac hen i S:t Petersburg, kaptenen O. Lybeck er·håller 1,178 kronor 90 öre för bestridda utgifter under 1909

för resor m. m.
Meddelas tillstånd för brittiska skolfartyge t Connvell med.
" åtföl jande öfningsfart yg att uneler nästkomma nde september n'lånad besöka Stockholms krigshamn.
Fullmakt för friherre G. O. M. af Ugglas att vara kom" mendörkap ten af l:a graden vid Kungl. flottan.
D :o för N. S. T. Ankareron a att vara kommendö rkapten af
" 2:a graden vid d:o.
Resolution å lön för H. vV. M. von Krus enstierna, H. A.
" M. Eneström och J. A. F. Eklund.
30. Beslutes rör ande användnin g af de utaf 1909 års riks dag
anvisade medel för anskaffning af handminma teriel för

"
"
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"

"
"

"

"

"

"

"
,,

"

"

ii

,,

"

"
"

K. Br. 1909.- XVII.

XVI.

flottan.
Anvisas medel fö1· arfvoden åt vid skeppsgoss ekåren i Marstrand anställda personer.
Beslutes rörande upphandlin-g af olja för fiottaus räkning.
Anvisas 7,500 kronor till eldsläcknin gsanordnin gar i flottans sjukhus i Karlskrona .
Anvisas 1,662 kronor 50 öre till förhyrande af lokaler för
underbefäl sskolans i Karlskrona allmänna kurs för innevarande år.
Beslutes rörande anskaffning af gymnastiks kor för beklädnadsförråd en vid flottans stationer.
Anvisas medel till ersättning för bärgningsh jälp vid skeppsgossebrigg en Falkens grundstötn ing m. m.
Marinförva ltningens k emist får afresa till Tyskland för
unelersökni ng af trinitrotolu ol.
Bifalles en af stationsbef älhafvaren i Karlskrona gjord
framställni ng rörande ersättning till vikarie för auditören
B. B. B. de Mare uneler dennes kommende ring såsom stabsauditör.
Anvisas 400 kronor till kaptenen vid Kungl. flottan A.
Hägg för utarbetade beskrifning ar öfver afstånclsmä tare
och clistanskika re.
Uppdrages åt marinförva ltningens elektroinge njör R. H.
R endahl att utarbeta n y lärobok om gnistsignal materielen
och dess användning .

"

"

"

"

Femte hufvudtitel ns anslag., 2,000 krono1·, till >> resestipendium åt läkare vid mal:inläkar ekåren•· innevarand e år skall
fördelas på två marinläkar e :nilecl 1.,000 kronor hvarclera.
Anvisas 1,000 kronor till h yra för s jöunderoffi cerss ällskapets i KarlsJuona samlingslo kaL
Anvisas medel, 100 kronor för m ånad, till aflöning åt e. o.
kammarskr ifvaTen A. Bergströn'l uneler bestridande af in-

"

tendentsbe fattning.
Vaktmästa ren vid sjökrigshög skolan P eter Alfred Svensson.
erh åller åld erstillägg med 100 krono1· f1· ån och med elen l

30.

Juli.

"
"

"
"
Aug.

januari 1909.
Bifalles gjord fran1ställni ng on1 ano1·clnancle af fyra nya
" rikstelefon er inom lotsstyrelse ns lokaler.
Bemyndiga s marinförva ltningen att för flottans räknin g
" mottaga en af bankiren G. A. K yhlberger till Kungl. flottan såsom gåfva öfverlämna cl kutter >> San Toy«.
Meddelas tillstånd för ryska skolfa1·tyge t »Wo'incle >> att in" nevarande sommar besöka Stockholms lu igshamn.
erhåller
6. Löjtnanten vid kustartiller iet P. E. O. B eckman
ersättning med 170 kl·onor för erlagda terminsafg ifter vid

"
"

"
13.

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"

,.

"

"

tekniska högskolan.
Anvisas tillhopa 1,670 kronor till åtskilliga lotsänkor m. fl.
Fullmakt för H. G. vV. vVrangel att vara generalmaj or och
chef för kustartiller iet.
Förordnand e för grefve H. vV. Hamilton att fr ån och mecl
elen l nästkomma nde oktober tills vidare vara chef för sjökrigshögsk olan.
Resolution å värdighet lika med kapten för marinläkar en
af2:a graden J. E . Arfvec1son.
Resolution å pension på allmänna inclrag"1ing sstaten för
navigations skoleförest åndm;en J. A. Anckers änka H. C.
Ancker, född von Sy dow.
D:o å d:o cl:o för öfverkonsta peln vid flottans poliskår C.
G. Ekegrens fLnka A. E. Ekeg~·en.
D:o å cl:o cl:o för föne fortifikatio nsarb etaren A. Svensson.
D:o å d:o cl:o för ar·betaren vid Karlskrona fästningsby gg nad A. J. Olsson och mm:areförm annen vid d:o P . M:son
H-ultgren.
För fortsättand e uneler innevarand e år af arbeten med
gniststation ernas moclerniser ing får förskottera s de för år
1910 anslagna medel för anskaffning af gnistsignal materieL
Bifalles en af högste befälhafvar en för kustflottan gjord
framställni ng att till hans förfogande måtte sULllas tv å
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torpeder afsedela att sprängas, den ena från en torpedbåtsdäckstub och den andra från en jagares tub.
Anvisas 500 kronor t ill inlösen af 500 exemplar af första
delen af den utaf kaptenen A. G. af Klercker och elektroingenjören E. G. Cronvall utarbetade lärobok i elektricitetslära.

Anvisas 3,200 kronor för utgifvande af en lärobok i befästningskonst m. m.
" Utfärdas nådig kungörelse angående ändrad lydelse af för
sta momentet i nåd. kungörelsen med provisoriska föreskrifter angående sk eppsmätning i vissa fall.
F. d. roddarna vid Faluddens lifräddningsstation G. I. T .
" Vestberg,
O. N. Lindberg och J. Klaesson erhålla hvardera ett understöd af 100 kronor för innevarande år.
Daglönarna vid flottans stations i Karlskrona spannmåls" och
proviantförråd N. J. Sjögren och J. Johansson erh ålla
hvardera silivermedalj af S:e storleken med inskrift >> För
nit och redlighet i rikets tjänst».
20. Förordnande för inspektören af flottans öfningar till sjöss,
konteramiralen W. Dyrssen att vara ordförande hos full
mäktige i fl ottans pensionskassa.
Förordnande för C. G. Hulting att vara marinläkare af 2:a
" graden
vid marinläkarkåren.
Öppet bref på afsked m.ecl pension för föreståndaren vid
" navigationsskolan i Karlshamn C. J. Carlsson.
" Fullmäktige i flottans pensionskassa erh ålla bemyndigande att till fullmäktiges sammanträde innevarande år tillkalla sekreteraren hos lotsstyrelsen A. J. Hillfors samt en
i försäkringstekniska frågor sakkunnig per son.
rörande kostnaderna för underh åll och användan" Bdeeslutes
af gniststationerna.
" Vice auditören G. Collin erhåller ersättning med 243 kronor 6 öre för utskrift af stationskrigsrättens i Stockholm_
protokoll uneler förordnande att uppehålla auditörstjänsten
vid stationen.
27. Fullmakt för G. af Klint att vara kommendör vid Kungl.
flottan.

"

"
"

"

D:o för friherre A. T. C. Gyllenkrok att vara kommendörkapten af l: a graden vid cl:o.
D:o för grefve K . A. Posse att vara kommendörkapten af
2:a graden vid d:o.
Resolution å lön för S. J. T. C. Ankårcrona, frih erre Gösta
Oscar Magnus af Ugglas, N. S. T. Ankarerona och T. vV.
M. Litbeck

K. Br. 1909. Aug.
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XIX.

Meddelas tillstånd för en del brittiska marinen tillhörandt>
f~rtyg att under innevarande års sommar besöka svenska
krigshamn ar.
Förordnas om ändrade bestämmelser i fr åga 0111 karlskrif" ning af skeppsgossar m. 111.
,, Anvisas högst 550 kronor till tLndringsarbeten i Stock11olms stations exercisskolas lokaler.
Anvisas 250 kronor till h vardera kustartillerir egementet att
" användas till pris vid mineringstäflingar.
F laggmaskinisten Arvid Ohlsson erhåller sär skild ersätt" ning m ed 25 kronor för 1nånad för deltagande vid iordningsställanclet af n1.askineriet å 3:e klass pansarbåten
Björn.
Bifalles gjord framställning rörande ersättning för signale" ring tmder senaste vinterperiod om isförhålland ena m. m .
vid Vinga fyrplats.
Afslås underdåniga besvär i fråga om tillsättandet af fyr" mästar ebefattningen å fyrskeppet Grundkallen.
,., Anvisas m edel för anskaffande af ett konstgjordt ben åt i
tjänsten skadade l:a klass sjömannen vid 5:e matroskompaniet n:r 175 AugLlst Sven sson.
_Meddelas tillstånd för värnpliktige n:r F 7G9 46/1 9o9 Eric
" Berg att innevarand e år fullgöra repetitionsöfning.
D:o d:o för d:o n:r F 768 4"/ ,9o9 Gunnar Smitt att inneva" rande ~tr full göra d:o.
3. Beslutes röranLie beredande af utry mme för ett lakegodsförr åd å Kungshall i Karlskrona.
Anvisas 50,000 kronor för påbörjande uneler år 1909 af an" skaffning af l1andminmateriel för flottan m . m.
Anvisas ytterligare 2,287 kronor 76 öre för tryckning af
" >> undervisning för manskapet vid fl ottan IV a) och b) pannor och maskiner >> .
Bifalles af ch efen för sjökrigsskolan gjord h emställan rö" ['ancle tiden för kompletteringsexamen vid sjökrigsskolan
innevar ande års höst.
A1wisas medel för aflönande af extra lärar e vid naviga" tionss kolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
4. Antages e. o. hofrättsnotarien O. A. Lundgren att vara
amanuens i Kungl. sjöför svar sclepartementet.
11 . Fullmakt för J. A. L. Drake att vara lotskapten och chef
för södra lotsdistriktet.
Beslutes rörande förhyrande af en kock i sjöreserven vid
" flottans station i K.arlskroua.

K. Br. 1909. Sept.
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Meddelas tillstånd för fyra ryska torpedbåtar att innevaranc1e höst besöka Karlskrona krigshamn.
16. Till sakkunnige för verkställande af utredning i fråga om
olika pansarfartygstyper utses vice amiralen C. O. Olsen ,
konteramiralerna W. Dyrssen och T. C. A . Sandström, marinöfverdirektören H . H. Lilliehöök samt kaptenerna vid
Kungl. flottan H. H. K. Ericson och C. O. Lindsström, den
sistnämnde jämväl såsom de sakkunniges sekreterare.
17. Afskedade båtsmannen C. Petersson Carlshed erhåller författningsenlig pension oaktadt han för vissa förseelser undergått bestraffning.
22. Förordnas komm.endörkaptenen af l:a graden J. A. Helirt
att innevarande år vid sjökrigsskolan förrätta officerstentamina och officersexamen i minlära och sprängämneslära.
Förordnas kaptenen C. F. W . Riben att d:o d:o d:o i na" vigation.
Förordnande för kaptenen A. T.
att unde1· läsåret
" 190D-1910 uppehålla kaptenen~ A. G.Blom
Careils undet-visningsskyldighet i t.Iigonometri i 4:e och 3:e klasserna vid sjökrigsskolan.
24. Uppdrages åt kommendören P. J. Dahlgren att i enlighet
med anvisningar af chefen för marinstaben utarbeta samt
till Kungl. Maj:t inkomma med förslag till de ändringar i
nådiga kungörelsen den 24 november 1876 ang. grunder
för pensionering af flottans befäl m . m., som erfordras för
att bringa kungörelsen i öfverensstämmelse med afgifvet
förslag till förordning ang. marinens personal på reservstat eller eljest finnas af behofvet· påkallade.
Marinförvaltningen erhåller bemyndigande att med Eriks" bergs mek. verkstads aktiebolsg afsluta kontrakt om lever·ans af en såsom isbrytare byggd ångbät föt· Karlskrona
fästning till ett pris af 69,900 kronor.
Anvisas 1,211 kronor 75 öre för tryckning m. m. af 500
" exemplar af afgifvet utlåtande angående flottans och kustartilleriets upphandlings- och entreprenadväsencle.
, Till kaptenen vid Kungl. flottan J. C. Schneidler får såsom
ersättning för af honom i egenskap af murinattache i Lonelon och Paris verkställda resor utgå ett belopp af 3,003.
kronor 39 öre.
Beslutes rörande uppehållande af en efter afliclue lektorn
" C. M. ·wejle lecligbli.f ven lektorsbefattning i l1istoria :och
geografi jämte statskunskap vid sjökrigsskolan.
Beslutes rörande förskott å flyttningshjälp till unde1·office" rare vid skeppsgosseHu-en i Marstrand.
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2±. Meddelas tillstånd för daglönarna vid Karlskrona stations
ingenjördepartement 11:r 1098 Dahlsten och 1392 Andersson
att med bibehållande af dag·lön genomgå underbefälsskolans i Karlskrona kvartersmansklass instundande läsår.
Bifall as af Ö. H. Nilsson Ericsson och S. A. Grö nhageli
" gjorda ansökning·ar att blifva antagna till resen·officersaspirantcr vid kungl. flottan.
Till afskedade personer, som tillhört flottans milit~lra kårer,
" anvisas tillhopa 1,980 kronor från invalidhusfonden.
,, 1 :a klass sjömannen vid l:a ekonomikompaniet n :r ~)4 Ossian Edvard Edin får bibehålla sina aflöningsförmåner oafkortade under en månad honom beYiljad tjänstledig-het för
sjukdom.
Afslås en af N. G. Fröbe1·g· gjord ansökning om dispens
" från viss bestämmelse rörande inträde i navigationsskola.
2G. Förordnande för Järnren vid navigationsskolan i Gäfle A.
G. Berg att vara föreståndare för naYig·ationsskolan i Karls hamn.
1. Utses civila censOt"er vid kompletteringsexamen Yid sjö
krigsskolan innevarande år.
Meddelas tillstånd för kommendörkapten en J. G. Ekelund
" och torpedingenjör en J. A. F. Arsenius att aft·esa. utomlancb
i och för bestiUining af torpeder m. m.
Anvisas medel för uppehållande af ett Yikariat vid naYi" g-ationsskolan i Kalmar.
Flyttningshj älp får utgå till löjtnanten vid kustartilleriet
" H. R euter med ett belopp af 13 kronor för flyttning fr!ln
Karlskrona till Göteborg.
R. Anvisas 1,250 kronor för tryckning af ny katalog öfvcr
marinstabena bibliotek.
., Meddelas tillstånd för kadettunderofficeren N:o 155 M. G.
A. Stiernström att få afl~lg'f,"a sjöofficersexam e n för anställning i flottan s resen ·.
,. Daglönarna ,-id flottans stations i Stockholm Yarf n:r 461-i
A. T. Eklund och n:r 236 O. Lars<>on Gudin erhålla !lrlig·a
lifräntor för i tjilusten ådragna kroppsskador, den förre med
60 kronor och elen senare med 75 kronor.
9. Fullmakt för 25 reservofficersaspiranter att vara r esernmderlöjtnantcr i J-lottan.
., Förordnande för kaptenen Yid kustartilleriet A. K. J . Saloman att innevarande år förrätta tentamen och kustartilleriofficersexamen vid sjökrigsskolan uti militilr organisa.tionslära, reglementen och krigslagar samt i vnp c n!Hra .
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Fullmakt för A. A. Coliberg att Yara marinunderintendent
vid flottans marinintendenturl,år.
;\1arinläkaren af 2:a grnden vid marinläkarkåren i flottans
" reserv V. L. Lundberg erhåller kapteus värdighet.
Medaljer för nit och redlighet i rikets tjänst tilldelas en
" månadslönare och åtta daglönare vid flottans varf i Karlskrona.
Beslntes rörande ersättning till besättning å umlervattens" båt under profexpedition.
Beslutes om ändring af föreskrifterna rörande bet.\·g i
" »exercis och arbete till väders >> vid sjökrigsskolan.
Kaptenen N. de Broen erhåller ersättning med 126 kronot·
" 50 öre för kostnader under tjänstgöring såsom uppvaktande hos kon teramiralen vid . argentinska flottan M. D. Garcia.
, Löjtnanterna vid kungL flottan K. G. Rudberg och E. W.
Sundblad erhålla en !war ersättning med 170 kronor för
erlagda terminsafgiftcr vid tekniska högskolan.
Beväringsmannon n:r 29 207 / 19o2 Sven Reinhold Kjcllström,
" hvilken under utöfning- af kronans tjiinst å dragit sig bråck
och därför måst undergå operation, erhåller en gTatifikation af 200 kronor.
, Understöd tilldelas tre änkor efter vid lotsverket anställda
personer.
Beslutes om ersättning tilllöjtnanten vid kustartilleriet Carl
" Ottokar von Rosen för idkande af studier vid preussiska
luftseg-larebataljonen.
18. ·Förordnande för kaptenen vid Kung-L flottan C. O. Hafström att uppehälla lärarebefattningen i torpedlära vid
Kungl. sjökrigsskolan under förhinder för läraren i ämnet
kaptenen E. E. vVahlberg·.
22. Fullmakt för H. O. F. Gyld6n att vara kommendörkapten
af 2:a graden i Kung·!. flottans reserv.
Fullmakt tör 9 reservunderlöjtnanter att vant 1·eservlöjt" nantcr i flottan.
,, Förordnande för kommendörkaptenen a.f 1:a graden vid
KungL flottan J. A. Helin att under kommendören N. E.
Anckers kommendering såsom afdelningschef för Karlskrona första rekrytafdelning uppehälla chefskapet för marinförvaltningens minafdelning.
Beslutes rörande revision af handbok i internationell ri.itt
" för fluttam beHil samt tryckning däraf.
Beslutes rörande utgifvande af nya upplagor af reglemente
" för marinen, del I och del III.
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Anvisas medel till ersättning· åt biträden vid utg·ifvande af
ny upplaga af reglemente för marinen, del II.
Anvisas 1,200 kronor till öfningar i simning och lifräcld" ning under öfning-såret '1909- 1910 vid exercisskolan vicl
flottans station i Stockholm.
Anvisas medel till förhyrande för ticlen 16 oktober 1909" 15 april 1910 af maskinister och eldare för Vaxholms kustm·tilleriregementc.
Flyttningshjälp med 75 kron or får utgå till löjtnanten vicl
" kustartilleriet O. Broman.
Meddelas tillstånd för reservunderlöjtnanten J. H. Bang" Melchior att år 1910 i stället för år 1911 fullgöra repetitionsöfning'.
Anvisas tillhopa 700 kronor till inköp för lotsnJrkets ritk" af två skär i llålln~ls socken af Uppsala län.
Bifalles gjord framställning om nådevedermälen till åtskil" liga vid lotsverket anställda personer.
Till förre daglönaren vid varfvct i Karlskrona n:r 1139 K ..
" E. Andersson får utgå årlig lifränta å 30 kronor till följd
af i tjänsten ådragen skada.
Förre kronolotsen E. Ersson erhåller ett unelerstöd af 80
" kronor.
23. Till utg-ifvande af ny upplaga af reglemente för marinen,
del I, utses kommendörkaptenerna H. V. 1\1. von Krusenstierna och friherre U. C. K:son Sparre, kaptenen A. E .
Tyden och marinintendenten S. F. Lagerholm.
Till utgifvandc af ny upplaga af reglemente för marinen,
" del III, utses kommendörkaptenen H. V. M. von Krusenstiorna, kapten erna F. O. 'Vidmark och K. Z. Rönblom samt
regementsintendenten K. A. Trysen.
27 . Befrias åtta kadetter från erläggande af terminsafgifter vid
sjökrigsskolan för läsåret 1909-1910.
29. Fullmakter för vid sjökrigsskolan utexaminerade kadettunderofficerare att vara underlöjtnanter dels vid Kungl. flottan och dels vid kustartilleriet.
Fullmakt för C. O. Lange att vara lo tslöjtnant i södra lots" distriktet.
Beslutes rörande uppkommen brist i anslaget till flottans
" nybyggnad och underhåll.
Anvisas 550 kronor till inköp för marinstab ens rmming- af'
" ett järnskäp för förvarande af hemliga handlingar.
Beslutes rörande vissa anordning-at' för skeppsgossekåren.
" Marstrand.

K Br. 1909. Dkt.
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29. Meddelas tillstånd för styrmannen J. E. R. Lingmark att
mot vissa villkor vinna inträde i sjökaptensklassen vid navigations skolan i C+äfie.
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Meddelas d:o för C. J. Holmberg att mot vissa villkm·
vinna inträde såsom_ elev i styrmansklassen vid navigationsskolan i Göteborg.
Föreskl·ifves att för elen af manskapet, som karlskrifvits
från skeppsgossekåren och för e elen l januari 1908 varit
kommenderad till unclerbefälsskola, skola, om h an därom
hos vederbörande ch ef för underofficers- och sjömanskårern a gjorde fr am s tällning, bestämmelsern a i § 36 mom.. 1
i det rl en 8 december l 899 faställda reglemente för flottan,
del r, fortfa rande lända till efterrättelse.
Beslutes rörande en i marinförvaltningen tjäns tgörande
officer att afresa till Tyskland för besiktning af beställda
siktkikare till 57 mm. k. M j89 B.
Anvisas högst 500 kronor till anskaffning af riktöfningsapparater.
Bifalles gjord fra m.ställning angående förhyrande af en
ångb åt för Karlskrona fästning.
En af fastighetsaktiebolaget Lidingö- Brevik ingifven skrif;:
velse angående erbjudande till staten att inköpa vissa
egendomar å Liclingön s kall öfverlämnas till kommitten
för granskning af uppgjorclt förslag till samfälld plan för
rikets försv ar m . m. för att vara tillgänglig uneler ticlen
för kommitten s arbeten .
Marinintendenten af 2:a graden H. Dahlgren erhåller flyttningshjälp m ed 62 kronor 50 öre.

Föne 3:e klass sjömannen vid l:a ekonomikompaniet n:r
32 T. H . Alfredsson erhåller ett unelerstöd af 100 kronor.
Beslutes rörande aflö ning åt daglönaren vid Karlskrona
" varf
n:r 212 K . J. Sven sson uneler v istelse p å sanatorium ·
9. F örordn as att gjord utredning beträffande pansarbåttstyp
för svenska flottan s kall öfverlämnas till försvarskommitt en för att vara tillgänglig under ticlen för konunittens
arbeten.
J2. Löjtnanten vid KungL flottan C+. Ottosson Elliot erhåller
afsked med pension från allmänna indragningsstaten >t
l ,200 kronor om året.
,, Öppet bref på afske d för löjtnanten vid Kungl. flottan E.
A. H. Koch med tillstånd att såsom lönlös clärstäde~
kvarstå.
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XXV.

Expeditionsch efen i sjöförsvarsdep artementet E . .J. C. Planting-Gyllenb åga erhftller t jänstledighet för b er edand e af
vissa p å departementets föredragning hörande ärenden
från och m ed den 15 november till årets slut och förord nas kanslir ådet grefve F. vVrangel att under tiLlen Ltppe
hålla expeditionschefsämbetet.
Beslutes rörande förvildvande af viss mark i't 'rjnrkö i
Blekinge län.
Kostnacler för till Karlskrona fästnings säkerhetspiket h ö" rande torpedbåtars h ållande i strid sb eredskap skall bestr.iclas af anslaget t ill flottans öfningar.
Anvisas 900 kronor till en undervisningskurs för officerare
" i ryska språket.
Sjökrigsskolans 5:e landklass får förd elas på tv å p ar allell" klasser i ämnena fys ik och kemi.
Flyttningshjälp får utgå till marindirektören grefve E. I-L
A. Mörner, löjtnanten vid flottan N. \:Vijkmark samt löjtnanten vid kustartilleriet E. E Rudberg
,. Förre uppsyningsmann en vid Mälarehusens lifräclclningsstation M. Österlund erhåller ett understöd af 200 kronor
samt en hvar af förre rorldarna F . .Jönsson och .J. Bengts son 100 kronor.
:20. Fullmakter för S. Rudb erg och N. C+:son fljöberg att. vara
löjtnanter vid Kungl. flottan.
Resolution å lön för unelerlöjtnanterna vid Kungl. fiottan
" K. S. T . C+raaf och C+. J . T . von der Burg.
Förordnande för L. C+. C. Risberg att tills vidare va,ra mn" riningenjör af l: a graden vid marinin genjörkåren.
,, D:o för E. F . Frick att vara marinläkare af 2:a graden vid
marinläkark åren.
Fullmakter för A. Sjökvist, H. C+. Öhngren, E , H W. vVei" bull, S. H. vVulff, F . V. Richter och H . A. BrusPwib: att
vara löjtnanter vid kustartilleriet.
Resolution å lön för underlöjtnanterna vid kustartilleri e t.
" O. Linden. K. S. H. H eclstöm, R . O. Egger tsen, <1. R.
Nordström , .J. L. A. Cyrus och S. C+. J<J. Hul tkran t<:.
., Anvisas ett belopp af 3,762 kronor 25 öre till bestridand E'
af tryckningskostnader för reglemente för marinen, el el TIL
B eslutes rörande elisposition af vissa lägenheter å 8kepps" holmen.
F lyttningshjälp får utgå till löjtnanten vid kustartilleriet
ii
K. P. M. Holmström, löjtnanterna vid Kungl. flott a n J. IV.
Ost erman, E C+. \V. Axe lson von Schoultz, T. P lygare, m rt-
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rinintendenten A. W. Renström, sergeanterna C. A . .J.
Runclqvist och .J. Ottosson samt maskinisten H. E. Bylund.
20. .Läraren vid navigationsskolan i Malmö C. F. Bergman
skall efter erh ållet afsked åtnjuta pension från allmänna
indragningsstaten af 1,500 kronor om året.
238 kronor 26 öre såsom bidrag till s jöund erofti" Anvisas
cerss~illskapet i Stockholm för en fest för utländska underofficerare.
Afgöres underdåniga besvär i fråga om rese- och tmktamentsersättning för ch efen för Vaxholms kustartilleriregemente och en h onom biträdande officer uneler inspektion
af Fårösunds kustartilleridetachement.
Afgöras d:o cl:o i fråga om_ cl:o cl:o under inspektionsresor
för ch efen för kustartilleriet och honom biträdande officer.
2!i. Förordnas att kompanichef vid flottans båtsmanskompani skall vid all a tjfinsteresor inom kompaniets stånd åtnjuta res ekostn ads- och traktamentsersättning efter samma
klass som kapten, att tillämpas från och med år 1910.
Gjord ansökning om arfvode till musikinstruktören vid
skeppsgossekåren i Marstrand lämnas utan bifall.
Anvisas 150 kr onor till reparation af ett vid undervisnin" gen
i astronomisk navigation erforderligt instrument.
,, Löjtnanten vid kustartilleriet P. E. O. Beckman erh åller '
65 kronor för erlagd term.insafgift vid tekniska hö gskolan.
Flyttningshjälp får utgå till kommendörkaptenerna A. Ek"
ström och friherre A. A_ C:son Hermelin, löjtnanterna G.
E . R. Braunerhielm och C. A. Claus, flaggunderofficeren
A. E. Sämblad samt underofficerarna K. Sanclströn:t, E.
Abrink och R. Bergman samt underofficer skorpralen n:r
56 Brandt.
,, Förste vaktmästaren hos marinförvaltningen J. J ohans son
erhåller pension å 900 kronor.
,, Aflidne ombudsmanen hos lotsstyrelsen C. E. Holms döttrar
Ingegerd och Astrid erhålla ett understöd af tillhopa 300
kronor.
3. Öppet href på afskecl för kaptenen i Kungl. flottans r eserv
C. F. Asker.
,, D:o för löjtn anten vid kustartilleriet K. S. H. Hedström
med rätt att såsom lönlös i kustartilleriet kvarstå.
, Anvisas medel för hållande af bevakningsbåtar i gång.
Anvisas 1,000 kronor för att kunna bereda besättningarna
å Stockholms rekrytafdelnings fartyg tillfälle till sim.hallsbad.
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3. Beslutes rörande tryckning af betänkande och törslag rö-
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17.
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rande förflyttning af flottans station i Stockholm.
Utfärdas stat och arbetsplan för sjökarteverket för år
1910 m. m.
Extr'1 lönetillägg för år 1909 får utgå till vaktmästarne
vid sjökarteverket och sjökrigsskolan.
~'lyttningshjli)p får utgå till löjtnantemu C. G. V. L. Moberger och G. D . W:son Lilliehöök.
Besättningen å ångfartyget Kare får emottaga ett af befälhafvaren å norska galeasen >> Tj0rve III» frän Lister
skänkt p enningebelopp af 20 kronor.
Fullmakt för R. Thörn att vara marinintendent af l:a graden vid marinintendenturkåren.
D :o för Hj. Dahlgren att vara d:o af 2:a cl:o vid d:o.
Resolution a lön för marinintendenten af l: a graden C. l+.
F. Ulff och marinintendenten E. G. Öhlen samt unelerlöjtnanten vid kustartilleriet K. A. Söderman.
Gjord framställning om anställande af en intendent vid
Älfsborgs kustartilleridetachement föranl eder ej åtgärd.
Beslutet rörande sättet för godtgörelse af beklädnadsertlättning till kustartillerikadett i nummer.
Värfningsförrättare erhåller under loppet af ett år, från
och med den l febmari 1910, 30 kronor för hvarje antagen
man.
Beslutes rörande tillfällig lokal åt sjökarteverket under
påbyggnad och ändring af dess hus .
En hos marinförvaltningen tjänstgörande officer får afresft
till Tyskland för besiktning af brisansrör.
Utfärdas stater för lotsverket för år 1910 m. m.
Lotslöjtnanten H. B. F. Barnberg erhåller tjäustledighet
till och med den 3 maj 1910 och förordnas reservlöjtnanten C. F. Halen till vikarie.
Anvisas medel för anordnande af utsträckt unelervisning
vid navigationsskolan i Härnösand.
Fastställes stater och arbetsplan för år 1910.
Fastställes stater för kustartilleriet år 1910.
Beslutes rörande ersättning för af statskontoret förskjutna
kostnader för revision af gällande skeppsmlitningsförfattningar.
Ytterligare två rikstelefonapparater får anskaffas för marinförvaltningen.
Beslutes rörande tryckning af ny upplaga af >uppgifter
rörande marinens refflade ar tilleripjäs er. >>
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XXVIII.

Anvisas till kostnader för svärdsmedaljer m.
nor 63 ör!\.

K. Br. 190!3. 111.

753 kro-

Afskedade korpralen vid Karlskrona kustartilleriregemente
H. V. Persson Byman erhåller författningsenlig pension.
Anvisas l5 kronor till tre personer för deltagande i räddningsförsök vid en tysk ångares strandning vid Gottska
san dön.

.,

Afslås en af navigationsskoleläraren _1:<'. A. Pettersson gjord
ansökan om tillstånd att mottaga en gåfva.
')''
-u. För anställande af extra biträden i räkenskapskontoren vid
flottans station er under år 1910 anvisas: för Stockholm s
station högst 7,200 kronor och för Karlskrona station högst
9,120 kronor.
Anvisas J 2,500 kronor för en anläggning för blandning af
"
maskinolj a å flottans varf i Karlskrona.
Beslutes rörande anordnande å Vaxholms kustartillerire"
gementes sjukhus af sjuklokaler för Vaxholms grenadjärregemente.
" Anvisas 200 kronor såsom. ersättning till kommendören P.
J. Dahlgren för utarbetande af förslag till förändring angående marinens personal på reservstat.
., Flyttningshjälp får utgå till löjtnanten vid Kungl. tio ttan
G. A . W este1:.
~
Ett till undervattensbåten H valens besättning skltnkt penningebelopp af 2,000 kronor får ej emottagas.
, Anvisas 600 kronor såsom belöning till nyssnämnda besättning för tjänstgöring under H valens-hemfärd samt dennes profturer.
Anvisas medel hll bestridande af vikariatsersättning vid
skeppsgossesko lan _i J{arlskrona.
Ansökningar från åtskilliga underofficerare i fråga om sjöafiöning, föranleda icke till någon åtgärd.
31. Fullmakter för J. Grönberg, S. J. Torelius, O. Y O. vVarfvinge, G. A:son Blix, K. G. P. Dyrssen och C. A . Asplund
att vara löjtnanter Yid Kungl. flottan.
R esolution å l ön för C. O. Hafström, frihene .F. E. H.
'Nrede och 'r. Darin.
Fullmakter för :r. L. Lindqvist, A. C. P. 1\iodig och R. G.
'l'. Näsman att Yara. marinintendenter af l:a graden i
flottan.
,, Vice auditörerna J. M. :Falck och E. J. K. Lilli esköld erhålla löjtnants värdighet.
I<'ullmakt för C. J . A. Kjellberg att vara förste marinläkare
vid marinläkarkaren.
))
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Förordnande för O. T. Hult att upprätthålla en marinläkartjänst af l:a graden.
Kaptenen O. IV. Brogren entledigas från att vara positionsbefälhafvare å Fårösund och förordnas kaptenen L.
T . Hasselgren att uppehålla nämnda b efattning.
Flyttningshjälp får utgå till marindirektören A. M. A. von
Eckerm.ann och marinintendenten A. F. Fogelberg.
Förestbmdaren och chefen för nautisk-meteorologi sim byrån
C. G. Eineman erhåller löneförhöjning från och m ed ar
1!310 med 500 kronor.
F. båtsmannen P. A. Björck Enqvist förklaras berättigad
till pension i l:a klassen med 100 kronor om åTet frän
och med mars månad 1909.
Atskilliga underofficerskorpralers anhållan om dyrortstilllägg föranleder icke till någon åtgärd.
En af kaptenen friherre F. E. von Otter gjord ansökan att
i ställ et för inkvartering få uppbära dagtraktam ente tm<ler
kommendering till skjutskola föranled er ej åtgärd.
AnYisas tillhopa 4.045 kronor frän invalidhusfonden till afskedade personer, som tillhört flottlus militära kårer.

