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K. Br. 1905. - XXIX. 
/fOJ 

24. styckjunkaren 0 : Modin erhåller flyttningshjälp m ecl 119 
kronor 80 öre för flyttning från Carlsb·ona till Nya v arf
vet i Göteborg. 
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" 

" 
8. 

" 
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Afslås utexaminerade sjökadetten E . L. vV. Kinbergs an
sökan att få genomgå aspirantkurs vid marinintendent
s·kolan. 
Beviljas ersättning till fiskarne J. Henriksson, August Pet
tersson, V. L. Johansson och P . O. Eliasson för förstörd 
fiskeredskap. 

Bifalles gjord framställning om utlämnande af revolver 
ammunition till skjutförbund af officerare eller underoffi
cerare tillhörande sjöförsvaret. 
Föreskrifves att godtgörelse till värfningsförrättare skall 
under ett år från och med den l februari 1906 utgå m ed 
30 kronor för hvarje antagen rnan. 
Rikstelefon får anordnas i äldste instruktionsofficerens 
tjänsterum i exercishuset å sjötruppernas kaserngård i 
Carlskrona . . 

Bifalles gjord framställning om anordnande af anknyt
ningsledningar till rikstelefonapparaten i chefens för un
derofficers- och sjömanskårerna expeditionslokal i flottans 
station i Stockholm. 

Anvisas 15,200 kronor till anskaffande af 4 motorbåtar. 
Utfärdas stater för lotsstyrelsen för år 1906. 
Meddelas tillstånd för en officer att i Finland studera ett 
nytt sätt att undersöka farleder. 
Anvisas 570- kronor för iståndsättning af ett generalstaben 
tillhörigt passageinstrument. 
Ersättning med 85 kronor fär utgå till löjtnanten S. Lind
stedt för terminsafgift vid tekniska högskolan. 
T. f. öfverlotsen C. G. E . Åkerström får kvarstå såsom 
reservlöjtnant i flottan under sin tjänstgöring vid lots
verket . 

Afslås flaggmaskinisten vV. R. Höglunds underdåniga be
svär i fråga om ersättning för utbetaldt läkararfvode. 
Fullmakt för F. Gillberg att vara marinläkare af 2:a gra
den vid marinläkarkåren i flottans reserv. 
Meddelas tillstånd för eleverna vid sjökrigshögskolan att 
besöka Bofors. 
Ersättni11g med 141 kronor 35 öre får utgä till löjtnanten 
S. Lindstedt för viss undervisningsmateriel vid tekniska 
högskolan. 
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K. Br. 1905. - :XX..,'{. 

Kyrkavaktaren vid amiralitetsförsamlingen i Carlskrona 
erhåller ersättning med 350 kronor per år för mistad bo
ställsafkomst räknadt från och med l oktober 1905 till och 
m.ed 1906 års utgång. 

Flaggmaskinisten J. L. L. Norström erhåller guldmedalj af 
5:e storleken >>För nit och redlighet i rikets tjänst». 

Flagunderofficeren G. F. Holm erhåller d:o d:o. 
Beslutes angående ersättningsbelopp till fortifikationsp er
sonal för l edning af befästningsarbetena å Carlskrona och 
Älfsborgs fästning. 

Daglönarna vid flottans varf i Stockholn1 n:r 505 A. C. 
Hultberg oeh n:r 41 J. E. Hermansson erhålla hvardera 
silfvermedalj af 5:e storleken med inskrift >För nit och 
redlighet i rikets tjänst. » 

Nådevedermälen tilldelas 11 vid lotsverket anställda per
soner. 
Nils Nilsson å Styrsö Tånga erhåller förhöjning i ersätt
ningen för lotsning af flottans fartyg. 
Fullmakt för H. H. Lilliehöök att vara marindirektör af 
l:a graden vid mariningenjörkåren. 
Fullmakt för N. B. U. Rosencrantz att vara reservlöjtnant 
i flottan. 
Utfärdas stater för marinförvalti1ingen och kustartilleriet. 
för år 1906. 
Beslutes rörande förfarandet med befästningarna och ma
terielen å . Enholmen sedan Slite upphört att vara krigs
hamn. 
Beslutes rörande anställande af värnpliktiga skrifbiträden 
i sjörullföringsexpeclitionerna. 
Utfärdas ny stat för · mariningenjör kåren. 
Förordnande för II. H. Lilliehöök att tills vidare vara chef 
för nämnda kår. 

Beslutes rörande tillämpning å personalen vid marinin
genjörkåren af grunderna för pensionering af flottans be
fäl och reservbefäl med vederlikar. 
Utfärdas ny stat för sjökrigsskolan. 
Meddelas föreskrifter 'med anledning af pensionsreglering 
för lektorerna vid sjökrigsskolan. 
Majoren vid kustartilleriet friherre II. G. M. vVrangel er
håller flyttningshjälp med 200 kronor för flyttning från 
Stockholm till Vaxholm. 
Kaptenerna friherre L. Åkerhielm och I. · N ordenfel t er-
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K. B. 1905. - X.XKI. 

h ålla flyttningshjälp hvardera med 340 kronor för deras 
flyttning från Stockholm till Carlskrona. 
Löjtnanten S. J. \Vibom erhåller flyttningshjälp med 127 
kronor 55 öre för flyttning från Carlskrona till Stockholm. 
Föreståndaren för navigationsskolan i Kalmar P. A. Maij
ström erhåller afskecl med 2,800 kronor i pension från och 
l januari 1906. 
Beslutes rörande aflöning af en vikarie å en lärarebefatt
ning vid navigationsskolan i Strömstad. 
Bifalles gjord framställning om förstärkning af arbetskraf
terna iaom flottans pensionskassa. 
Bifalles gjord framställning om användande af tekniska 
högskolans laboratorium för undervisning af marininten
dentskolans aspiranter. 
Bifalles lotslärlingen A. L. Renners ansökan att blifva an
tagen som elev vid navigationsskolan i Hernösancl. 
Den genom nådigt bref elen 22 juni 1900 utfärdade taxa 
för begagna1ide af torrdockan å Lindholmen i Göteborg 
skall fortfarande lända till efterrättelse intill utgången af 

år 1910. 
Beslutes rörande vissa ändringar i reglementena för flot
tan och kustartilleriet. 
Flyttningshjälp med 450 kronor får utgå till kommendör
kaptenen af l: a graden II. af Sillen för flyttning från Carls
krona till Stockholm. 
D:o med 340 kronor får utgå till kaptenen vid kustartille
riet A. F. B. von Schinkel för cl:o från cl:o till cl:o. 
Underofficerskorpralen J. M. Bohman får .bibehålla sina 
aflöningsförmåner uneler tjänstledighet för sjukdom. 
Angående redogörelse för uncl ervisningen vidnavigations
skolorna i riket uneler läsåret 1904-1905. 
B.eslutes om indragning af Klädesholmens och Laxviks 
lifräclclnindsstationer med utgången af januari 1906 och 
anvisas 11,000 kronor till en ny fullständig lifräclclnings
station i Halmslacl. 
Eldaren K. G. G. A. Löfqvist erhåller tillstånd att år 1906, 
i likhet med 1905 års klass af de till allmän tjänst vid 
flottan inskrifna, få fullgöra sin vätnplikt. 
Anvisas 500 kronor till fortsatta försök med gnitsigna
lering. 
En af öfverstlöjtnanten G. Brannerhjelm ingifven skl·if
velse med anbud till flottan af ett utaf honom uppfunnet 
signalsystem föranleder ej till någon kungl. majts åtgärd. 
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K. B. 1905. - XXXII. 

Fullmakt för H. O. Elliot att vara kapten vid kungl. 
flottan. 

Resolution å lön för C. O. Hafström, N. H. Schollin, O. 
B. Fåhneus och B . Eschelsson. 

Fullmakter för friherre C. O. von Rosen, C. A . Claus, E . 
A. Burman och H. Reuter att vara löjtnanter vid kust
artilleriet. 

Utnämnes p ersonal vid mariningenjörkåren. 
Förordnande för grefve E. H. A. Mörner att tills vidare 
vara chef för ingenjördepartementet vid Hottans station i 
Carlskrona. 

Förordnande. för I. A. Engström att tills vidare vara chef 
för d:o i Stockholm. 

Fullmaltt för N. G. H. \Vennerström att vara kapten vid 
kustartilleriet. 
Bifalles gjord framställning om friare tillämpning af gäl
lande spisordning för friska å flottans fartyg. 
Flyttningshjälp med 240 kronor får utgå till kaptenen vid 
kungl. flottan B. F. Reuterskiöld för flyttning från Car·ls
krona till Stockholm. 
Löjtnanten vid kustartilleriet A. A. Amundsson erhåller 
flyttningshjälp med 50 kronor 50 öre för flyttning från 
Stockholm till Vaxholm. 
Mariningenjören Th. G. Nystedt erhåller flyttningshjälp 
med 375 kronor för flyttning från Carlsh·ona till Stock
holm. 
Anvisas 311 kronor 6 öre såsom vikariatsersättning åt en 
del marinförvaltningens tjänstemän. 
Underofficerskorpralen F. W. Pettersson får bibehålla sina 
afiöningsförmåner under tjänstledighet för sjukdom. 
Anvisas 150 kronor 73 öre till betäckande af utgifter för 
sanddämpnings- och skogsplanteringsarbeten å Gottska 
Sand ön. 
Sjökaptenen C. :E'. H. Holm erhåller befrielse från värn
pliktens fullgörande i fr edstid mot skyldighet att under 
Bin återstående värnpliktstid tillhöra flottans reserv och 
klassen B. 
Bifalles gjord framställning rörancle nyttjanderätt t ill en 
tomtplats å ön Kalfven i Göteborgs och Bohus län. 
B eslutes rörande ersättning- åt två vaktmästarebiträden 
åt sakkunniga för revision af skeppsmätningslagstift
ningen. 

Dec. 30. 

" " 

" " 

" " 

K. Br. 1905. - XXXIII. 

Afslås gjor d framställning om befordran mom kvarter s
mansklassen. 
Förre båtsmannen JIII. Urkman Boven erhåller författ
ningsenlig pension, oaktaclt han unelergått en del bes traff
ningar. 
3:e klass sjömannen vid 1:sta matroskompaniet n:r 493 
G. M. O. Hammarqvist får bib ehålla sina afiöningsförmå
ner under tjänstledighet för sjukdom. 
Anvisas ett belopp af 4,185 kronor från invalidhusfonden 
till nåclegåfvor åt en del afskedade p ersoner , som tillhört 
flottans kårer. 



Utdrag ur J{ungl. bref m. m. från J{ungl sjöförsvars
departementet år 1906. 

J an. 5. Förordnande för a dvokatfiskalen H enrik ~W olff att vara 
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expeditions chef i kungl. s:jöförsvarsclepartementet. 
Hl. Förordnas notarien A. J. Hillfors att vara sekreterare 

kommitten för omarbetning af flottan s p ensionskassa 
vissa hänseenden m. m. 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

J_.otslöjtnantsänkan A. M. Natt och Dag erhåller ett un
clerstöcl af 200 kronor. 
Lotsänkan K. Ch. Norcliing erhåller cl:o af 200 kronor. 
Förre roddarna vid Gräsgihds lifräcldningsstation P. vVil
son och O. Larsson erhålla hvardera unelerstöd af 100 
kronor. 
Ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E. Holms änka Anna 
Holm erhåller ett unelerstöd af 400 kronor. 
1!-,yrmästaränkan J. A. Ohlsson och öfverlotsänkan J. S. 
Schröder erhålla unelersföd med r espektive 100 och 200 
kronor. 
Reservunderlöjtnanten A. B. Johansson får genomgå repe
titionsöfning år 1907 i stället för år 1906. 
Afskecl får m eddelas 3:e klass sjömannen vid 1:a eldare
kompaniet n:r 192 Malmberg. 
Flottans stabs bibliotekarie erhåller en gratifikation för år 
1905 af 300 kronor. 
:M:eclgifves att .lektor J . 1\ii.lllers unclervisningsskylclighet i 
franska språket vid sjökrigsskolan under innevarande vår
termin inskränkes till 18 timmar i veckan m. m. 
Förordnande för G. C. Ekström, Y. T. Schoerner och L. G. 
C. Risberg att vara extra ingenjörer vid IIJ.ariningenjör
staten. 
stationsingenjören vid mariningenjörkåren C. A. Holmgren 
erhåller kaptens värdigh et. 
Afskecl meddelas reservunderlöjtnanterna i flottan S. M. 
H. af Klinteberg, T. H. \Viberg, Hj. B. F . Bamberg och 
E. G. T. Elzvik. 
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K. Br. 1906. - II. 

Fullmakter för G. Lunden, H. J. Dahlgren och B. E. Han

sell att vara marinintendenter af andra graden i flottan. 

Två officerare och två torpedingenjörer får beordras af

resa till Berlin, Kiel och Fiume för besiktning af beställda 

torpeder och gyroskop. 

Rikstelefon får anordnas å pansarbåten Niord under be

väringsafdelningens i CarlsJuona förläggning vid Car·ls

krona station m. m. 

Bifalles gjord framställning om förhyrande af maskinister 

och eldare vid CarlsJuona kustartilleriregemente. 

Anvisas 300 kronor till kaptenen vid kustartilleriet A. J_.. 

Törner för betalning af stadgad afgift för deltagande i en 

kurs i elektrotekn ik. 
Underofficeren af 2:a graden vid kungl. flottan W. Nilsson 

får behålla sina aflöningsförmåner under tjänstledighet 

för deltagande i en expedition för undersökning af de öfre 

luftlagren. 
Fullmakt för friherre E. K. Palmstierna att vara kapten 

vid kungl. flottan . 
Resolution å lön för kaptenerna vid kungl. flottan S. J . 

Dahl och H. O. Elliot. . 

Uppdrages åt fil. doktor C. G. Fineman och kaptenen R . 

ö. F. Gylden att utarb eta n y lärobok i nautisk-meteorologi. 

Anvisas 13,500 kronor till uppförande af des-infektionsan

stalt och epidemisjukbarack för Vaxholms kustartillerire

gemente. 
Anvisas 100 kronor till löjtnanten vid kungl. flottan N. 

Åkerblom för betalning af stadgad afgift för deltagande i 

en kur s i elektroteknik. 

Anvisas 300 kronor för anordnande af för edrag och idrotts

öfningar för värnpliktiga å Carlskrona beväringsafdelning. 

För undersökningar m. m. vid Nya varfvets hamn i Göte

borg anvisas 3,200 kronor. 

Medgifves att det boställe å Skeppsholmen, som varit till

deladt verkstadsför eståndaren vid flottans station i Stock

h:olm, må tilldelas m.obiliseringsingenjören därstäcles, samt 

att byggmästarens boställe vid flottans station i Carlskrona 

må tilldelas stationsingenjören vid stationen. 

Löjtnanten vid kustartilleriet A. H. Kock erhåller flytt

ningshjälp med 35 kronor för flyttning från Vaxholm till 

Stockholm. 
Underofficerskorpralerna K. V. Johansson, R. K. r::anssou 

och O. Karlsson samt 3:e klass sjömannen C. vV. Akessou 

få under tjänstledighet för sjukdom bibehålla sina aflö

ningsförmåner. 
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G. O. 1906. - V. 

N:o 104 G. O. - Order att pansarbåtarna Hildur, Gerda 

och Björn skola uppläggas. 

N:o 105 G. O. - Order att under sjöförsvarsdepartemen

tet lydande militära myndigheter skola på anmodan af öf-

·versten C. A. H. Ljungstedt, för vissa arbeten som hafva 

afseende på de värnpliktigas inskrifning och redovisning, 

lämna erforderliga upplysningar. 

N:o 107 G. O. - Bifall till marindirektör von Eckermanns 

anhållan att få bära uniform vid sin svågers bröllop i 

Berlin. 

N:o 108 G. O. - Order att kaptenen vid kustartilleriet E. 

Norellund skall med bibehållande af innehafvancle tjänste

befattning i marinförvaltningen ställas till chefens för 

kustartilleriet förfogande för angifvet ändamål. 

N:o 111 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Hoffmans 

anhållan att få idka utrikes sjöfart 4 februari 1906-3 fe

bruari 1908. 

N:o 112 G. O. - Order att cletachementsbefälhafvaren vid 

Älfsborgs kus tartilleridetach ement tills vidare skall vara 

adjutant h os artilleribefälhafvaren . och tygoffice1· å Älfs

borgs fästning med angifna åligganden. 

N:o 113 G. O. - P lacering å Carlsln·ona station af marin

ingenjören af 2:a graden i flottans . reserv E . Smitt. 

N:o 114 G. O. - Order att kaptenerna Gisiko, E. Hägg 

och Unger skola från och med den l nästkommande maj 

vara lärare i sjökrigshögskolan. 

N:o 11 7 G. O. - Pastställande af program för kaeletts ut

bildning vid kustartilleriet. 

N :o 119 G. O. - Order rörande mariningenjörselevers och 

mariningenjörsaspiranters antagning och utbildning inne

varande år. 

N:o 121 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant E. Larssons 

anhåUan om 3 års tjänstledighet för utrikes sjöfart från 

och med elen l a1Jril 190G. 

N:o 122 G. O. - Fastställelse af J+lOdell till blå yllebussa

rong, tjo ck, och tygprof till blå yllebussarong, tunn, för 

sjökrigsskolans kadetter. 

N:o 125 G. O. -- Bestämmelser rörande uniform för ma

riningenjörsaspiranter och mariningenj örselever. 

N:o 130 G. O. - Bifall till marinläkaren Kuylenstjernas 

anhållan att under mars-juli månader få för studiers id

kande vistas i Tyskland och eventuellt Österrike och Dan

mark. 
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G. O. 1806. - VI. 

N:o 132 G. O. - Bifall till kapten Liss' anhållan om sex 
månaders in- och utrikes tjänstledighet från och med den 
26 februari för hälsans vårdande. 
N:o 136 G. O. -- Anb efallande af tillägg till form. 8 a i 
r eglemente för :flottan, del I. 
N:o 137 G. O. - 1\ieclgifvancle för rum.äniske löj tnanten 
Eugene Botes att besöka :flottans varf i Stockholm. 
N:o 138 G. O. - Order att löjtnanten vid kungl. :flottan 
Bergmark skall genomgå kurs vid infanteriskjutskolan å 
Rosersb erg samt att löjtnanten vid kustartilleri et frih. v. 
Rosen jämte 7 underofficerare och 3 underofficerskorpra
ler från Vaxholms kustartilleriregemente skola deltaga i 
anbefalld utbildningskurs i skjutning med karbin vid posi
t ionsartilleriregementet. 
N:o 138 G. O. - Bifall till kapten Selanders anhållan om 
tjänstledighet under maj månad för sjukdom. 
N:o 140 G. O. - Order att kommendörkapten Ankarerona 
skall den 5 mars inställa sig i Stockholm för angifvet än-
damål. 
N:o 141 G. O. - Bifall t ill reservunderlöjtnant Wallgrens 
anhållan om tjänstledighet för utrikes sjöfart l mars 1906 
-29 februari 1908. 

l. N:o 144 G. O. - Rustningsorder för fartyg innevarande 
år; kusteskadern, skjut-, signal- och torpedskolor m. :fl. 
öfningar. 

, N:o 145 G. O. - 01·der angående tider för b efiilsteckens 
hissande och fartygs inmönstringar m. m. 

,. N:o 146 G. O. - Order att tyska språket skall utgå och 
att franska spri'Lket i stället skall ingå som obligatoriskt 
läroämne vid marinintenclentskolan. 

, N:o 147 G. O. - Order att kapten Bernström skall efter 
afslutad kurs vid artilleri- och ingenjörhögskolan intill ut
gången af nästkommande september tjänstgöra i marin
förvaltningen. 

2. N:o 148 G. O. - Order angående skolor och öfningar å 
genom G. O. n:r 144 till rustning anbefallda fartyg, m. m. 

, N:o 1,19 G. O. - Kommendering af högste befälhafvare, 
divi sionschef för kusteskaderns II division, afdelnings
chefer för anbefallda afdelningar samt rörande samman
sättningen af högste befälhafvarens stab, m. m. 

, N:o 150 G. O. - Kommendering af chefer och sekonder 
å till rustning anbefallda fartyg. 

, N:o 151 G. O. - Kusteskadems taktiska indelning och 
kommendering af divisionschefer. 
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14. Fritt val af ämne liggande inom området för K un gl. 
Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

rräflingsskrift bör, åtföljd af fGrseglad sedel, hvilken upp
tager författarens namn och vistelseort, eller också ett valspråk, 
vara ingifven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare 
senast den l nästkommande september; kommande å sällska
pets högtidsdag, för skrift, som blifvit tillerkänd pris, sällska
pets medalj i guld eller silfver att utdelas . Tätlingsskrift, som 
icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjänt af säll
skapets erkännande, kau på högtidsdagen erhålla hedrand e OlD

nämnande. 
Skulle den förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, som 

blifvit prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagifves så
dant under första hälften af nov e m ber månad i »Post- och I n
rikes rridningar» med anhållan att författaren ville till säll ska
pet uppgifva sitt namn. 

Såvida författaren af inlämnad täfiingsskrift icke tillkän
nagifver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna
sällskapet rättigheten att i sin tidskri f t offentliggöra densamma. 

Carlskrona i december 1906. 
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Fullmakt för O. F. G:son Lagercrantz. G. S. R. Frendin, 
A. P. Norlander, A. E. O. Giron, P. O. Isberg och grefve 
A. G. lviörn er att vara löjtnanter vid kungl. flottan. 
Resolution å lön för H. G. Lagercrantz, O. G. A. V. Flach, 
H . J. B. Gulda, B. F:son Holmgren, G. A. Hafström, Å. 
K. E. Låftman, J. K. O. Schi.'tssler, N. R. ·werner. \'V. E. 
K. \'V:son J..~illiehöök och K . O. L . Söderberg. 
Fullmakt för sex reservunderlöjtnanter att vara reservlöjt
naftter i flottan. 
Fullmakt för femton reservofficersaspiranter att vara re
servunclerlöjtnaiJter i flottan. 
Bifalles gjord framställning angående återleverering af be
hållningen å reservationsanslaget >> repetitionsöfningar för 
r eservofficerare vjcl flottan >> . 
Bifalles gj01:d framställning rörande försök af utspisning 
af kaffe till fartygsbesättning uneler clagvakt. 
Angående förste intendenten A. Zetterstens pensionsrätt 
förklaras Zetterst!'m icke vara berättigad till pension och 
fyllnadspension förr än efter elen 19 mars 1910 och såle
des icke häller pliktig att därförut från tjänsten afgå. 
Flyttningshjälp får utgå med 340 kronor till kaptenen vid 
kungl. flottan A. Prytz. 
D:o d:o m.ed 120 kronor till kaptenen vid kustartilleriet 
K. Rönblom. 
D:o d:o med 75 kroaor till löjtnanten vid d:o A. K. J. Sa
loman. 
Afslås en reservunderlöjtnanten E. Fagerlind gjord ansök 
ning om. genomgående af r epetitionskurs. 
Resolution å tillstånd för J. R. H. Schun:tburg att söka 
inträde i tyska marinen. 
Nådig km1görelse angående ny örlogsgös m. m. 
D :o d:o angäencle signaler för tillkallande af lots. 
Förordnas att i nådigt bref den 5' febi·uari 1897 omför
mälda e:tiskilda postförande fartyg skola föra emblemet 
uti handelsflaggans inre öfre blå fält, att tillämpas från 
och med den l november 1905. 
Öppet bref på afskecl för kaptenen vid kustartilleriet H. 
G . Malmberg med tillstånd att s:isom lönlös i kustartille
riet kvarstå. 
Fullmakt för K Lindberg att vara kapten vid kustar
tilleriet. 
D:o för E. E. Rudberg att vara löjtnant vid cl:o. 
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Fullmakter för P. E. O. Beckman, R. L. Götherström och 

N: A. Malmberg att vara underlöjtnanter vicl kustartilleriet. 

T1den för afgifvande af marinöfverläkarens berättelse far 

framflyttas till december månads utgång. 

Föreskl·ifves rörande läkarevården vid Fårösunds kustar

tilleridetachement. 

Kronolotsänkan B.. K. Olsson erhåller ett understöd af 

150 kronor. 

Anvisas ytterligare 500 kronor för inköp af böcker och 

idrottsmateriel m. m. för skeppsgossekåren. 

Flyttningshjälp med 450 kronor får utgå till kommendöJ·

kaptenen af l:a gra den N. E. Anckers för flyttnin()' från 

Carlskrona till Stockholm. "' 

D:o med 400 kronor får utgå till d:o af 2:a graden N. T e

lander för d:o från Stockholm till Carlskrona. 

Verkmästaren A. E. Stöberg erhåller guldmedalj af 5:te 

storleken med inskrift »för nit och redlio·het i rikets 

tjänst» . "' 

Anvisas 5,000 kronor från handels- och sjöfartsfonelen till 

sjökarteverket. 

Anvisas medel till aflöning åt vikarie å en lärarebefatt

ning vid navigationsskolan i Strömstad. 

Gjord framställning om återinförande af kristenelom stt

som undervisningsämne i skeppsgosseskolan föranleder 

ej vidare åtgärd. 

Utfärdas ny lotsledsförteckning för Öregrunds lotsplats 

att gälla från och med år 1906. 

B eslutes angående fullmäktiges i flottans p ensionskassa 

den 2 november 1904 afgifna underdåniga berättelse. 

Förordnas kommendören P. J. Dahlgren och kaptenerna 

grefve C. A. \Vachtmeister och H. O. F. Gylden att vara 

ledamöter i en kommitte för omarbetning af reglementet 

för flottans p ension skassa i vissa hänseenelen m. m. 

, Förordnas kommendörkaptenen af 1:a graden S. J. T. U. 

Ankarcrona, kommendörkaptenen af 2:a graden H. J. B. 

Gulcla samt kommendörkaptenen af l:a graden A. B. Ju el 

att vara ledamotssuppleanter i samma kommitte. 

, Afslås en af advokatfiskalen B. B. B. de Mare gjord an 

sökan att få aflägga r etroaktiva pensionsafgifter. 

, Bifalles en af verkmästaren J. Nilsson gjord ansökan om 

rätt till pension och fyllnaclspension . 

, Bifalles en af marinintendenten af :L:a graden K. A. Thörn 

gjord ansökan att få erlägga retroaktiva pensionsafgifter . 
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3. Afslås en af kammarskrifvaren M. Fonclahn gjord ansökan 
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r örande löneförmåner. 
Beslutes rörande kaptenen F. Grahms dotter Margits 

gratial. 
Beslutes . rörande flottans poliskårs delägareskap i flottans 

pensionskassa m. m. 
Fullmakt för T. C. A. Sandström att vara konteramiral 

vid kungl. flottan. 

Förordnande för T. C. A. Sandström att vara chef för flot

tans stab, G. Dyrssen att vara vadschef i Stockholm och 

P. J. Dahlgren att vara chef för sjökrigshögskolan. 

Fullmakt för grefve C. A. Ehrensvärd att vara kommen

dör vid kungl. flottan. 
D:o för H. F. Lindberg att vara kommendörkapten af 1:a 

graden vid cl:o. 
]):o för R. A. Thurelin att vara cl:o af 2:a graden vid d:o. 

Oppet bref på afskecl för kommendören i flottan S. A. A. 

Lindman med tillstånd att såsom kommendör i flottans re

serv kvarstå .. 
Fullmakt för C. O. Hafström att vara kapten vid kungl. 

flottan. 
D:o för J. C. F. Boockström att vara marinläkare af 1:a 

graden vid marinläkarkåren. 

Angående disposition af en flaggmans lön. 

Förordnande för J. G. Ekelund att vara chef för marin

förvaltningens torpeclafdelning. 

statskontoret anmodas att mot ersättning af 1906 års an

slag till marinförvaltningen såsom kassaförstärkning utb e

tala ett b elopp intill 3,500,000 kronor. 

Anvisas ett b elopp af 15,000 kronor för en beväringsafcl el

nings förläggande till Galervarfvet. 

Rikstelefon får anordnas till kasernerna I och II å Skepps

holmen. 
B eslutes. rörande tjänsteåreberäkning vid pensionering af 

vissa daglönare vid flottans militärdepåer och varfsstater. 

Angående f. d. daglönaren J. J:son Qvists ansökad om 

pension. 
Utfärdas stat för sjökarteverket m. m . för år 1906. 

Bifalles ansökan om ny k<;>mpletteringsexamen för kaelet

ten n:r 30 Lindgren. 

:Meddelas tillstånd för ynglingen G. J. von der Burg att 

ånyo vinna inträde i sjökrigsskolan. 
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Ekiperingsstipendier å 600 ki·onor beviljas underlöjtnan 
terna A. K E. Låftman och IC O. L. Söderberg. 
Ankan efter vaktmästaren vid sjökrigsskolan O. O. Mo
berg erh inler ett belopp af 150 kronor mot skyldighet att 
frånträda elen af henne innehafela vaktmästarebostaden. 
Kaptenen H. Kjerrulf får uneler tjänstledighet för sjukdom 
för en tid af 6 månader åtnjuta half dagaflöning. 
Löjtnanten C. G. V. L. Moberger erhåller i flyttningshjälp 
17 kronor 50 öre för flyttning från Vaxholm till Carls
krona. 
Styd:j1;nkaren A . Reellund erhåller 64 kronor för flyttning 
från Alfsborgs htstartilleridetachement till Carlskrona. 
Svenska Högarnas lotsplats skall indragas från och m ecl 
1905 års utgång. 
Afslås gjord framställning af lotskaptenen K. Sundholm 
om. flyttningshj älp. 
F. kronolotsen A. 

· h·Önor. 
E r sson erhåller ett understöd af 100 

Mästerlotsänk an C. I. Brandt erhåller ett under stöd af 100 
ki·onor. 
Afslås gjord framställning om tillstånd för fiskare i bohus
läi1ska skärgårelen att fullgöra sin väritplikt vid flottan. 
Bifalles gjorda framställni1igar af f. d. l:e klass sjömannen 
B. E. Andersson och finske unelersåten R. F. Ekström om 
inträde vid navigationsskola. 
Bifalles gjord framställning om anställande af civilt bi
träde åt beväringsbefälhafvar'ne vid flottans stationer. 
Bifalles gjord framställning att utan ersättning utlämna 
till skeppsgossarnas tvätt tillräcklig kvmititet tvål och 
smntliga för lagning af kläder erforderliga materialier. 
Beslutes rörande läkarevårelen å Alfsborgs kustartillericle-
tachement. · · 
Bifalles gjord framställning af kaptenen G. Bergman om 
högre clietpänningar· uneler sjökommendering · på verkstaels
fartyget Ran. ' 
Komn1enclörkaptenen A. B.' Juel erhiUler flyttningshjälp 
mecl 450 kronor för flyttning från Carlshona till Stock-
holm. · 
Löjtnanten N. L. Åberblom erhåller 150 kronor för cl:o cl:o. 
Löjtnanten K. G. Bjurner . och marinintendenten af 2:clra 
graden A. G. A. Brovall erhålla r esp . 39 kronor 15 öre och 
150 kronor f ör d:o d:o. 
Mariningenjören P. V. Peterson erhåller 225 kronor för el: o 
cl:o frän Stockholm till Carlskrona. 
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N:o 1087 G. O. - Bifall till resE)rvunclerlöjtnant lViströms 
anhållan ont tjänstledighet för utrik~s sj.öfart l januari 
1906-31 december 1907. 
N:o 1088 G. p. - Bifall till kapten "Ankarcronas anhållan 
om förlängel tjänstledighet t. o. J;n. 2 januari 1906. 
N:o 1091 G. O. - Order att ;1fclelningschefen för Carls
krona beväringsafclelning kom.menclörkapten Ankarerona 
skall afresa t .ill Carlsln·ona för för etagande af förberedande 
åtgärder för afclE)lningens förläggning m. m. 
N:o 1093 G. O. - Fastställelse af besättningslistor för bå
tar, när cle bemannas af kustartilleriet. 
N:o 1100 G. O. - Order att torpedkryssaren Örnen skall 
afmönstras och förläggas i l:a beredskap. 
N:o 1101 G. O. - Order at.t marinläkaren af 2:a graden 
vicl marinläkarkåren i flottans reserv F. Gillberg skall till
höra flottans station i, Stockholm. 
N:o 1107 G. O. - Order att chefen för flottans stab skall 

årligen före den 10 januari inkomma med (ö1·slag till ·in-
1·yckningsdagm· för flottan tilldelctde värnpliktiga; efter sarn
råd med chefen för kustartilleri et i h va el rör el e till List
ningstjänst inskrifna samt efter samråd med inspektören 
af flottans öfningar till sjöss i hvacl rör de till allmän 
tjänst och sjötjänst inskrifna. 
N:o 1108 G. O. - Bifall till löjtnanten vid kustartilleriet 
E. Ruclb ergs anhållan att under tjänstledighet 18 decem
ber 1905--;2 januari 1906, få vistas i 'ryskland. 

. N:o 1109 G. 6. - Bifall till reservunderlöjtnant V. Hans
sons anhållan om in- och utrikes tjänstledighet för sjöfart 
l januari 1906-31 december 1908. 
N:o 1116 G. O. - Fastställelse af formulär till förhåll
nings- och beklädnadsbok för sjöbeväring, att anvitnclas 
för flottan till annan tjänst i\n fästningstjänst inkallade 
värnpliktiga. , 
N:o 1117 G. O. - Tillåtelse för namngifna officerare att 
emottaga och bära clem tilldelade preussiska ordenstecken. 
N:o 1118 G . O. - Order att marinläkaren af 2:a graden 
E . Edholm skall tjänstgöra vicl flottans station i Stock
holm elen 9 januari 1906. 
N:o 1120 G. O. - Tillåtelse för namngifna flagguncleroffi
cer·are ocl,1 undero~ficerskorpraler att emottaga och bära 
clem tilldelade preussiska medalj er. 
N:o 1122 G. O. - Order att kaptenerna cle Broen och 
Linelsström skola med bibehållande af innehafvande tjänste-
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befattningar tills vidare f ör särskildt ändaniål tjänstgöra 
i flottans stab. 
N:o 1125 G. O. - Order att kapten Rönnblom skall med 
bibehållande af öfriga tjänsteåligganden för särskilclt upp
drags utförande ställas till marinförvaltningens förfogande . 
N:o 1126 G. O. - Order att kapten Liss skall närvara 
vid inskrifningen inom stockhalms stads rullföringsområ
n:r 45 för i värnpliktslagen § 8 mom. l nämnclt ändamål. 
N:o 1128 G. O, - Bifall t ill kap'tenen i flottans reserv G. 
Wahlbergs anhållan att få vistas i Finland och R yssland 
14 dagar från och med den 25. 
N:o 1129 G. O. - Order att angifna ändringar af regle
mente för flottan, del I och II, skola från och med ingån
gen af år 1906 lända till efterrättelse. 
N:o 1130 G. O. - Bifall till marinintendenten Fogelbergs 
anhållan att under 8 dagar från och med elen 26 få vistas 
i Tyskland. 
N:o 1132 G. O. - Bestämmelser för öfverflyttning af per
sonal från Carlskrm,1a till Stockholms station för vinnande 
af befordran till underofficer eller uppflyttning till under
officerskorpral vid artilleri-, skeppare- eller styrmans
staterna. 
N:o 1133 G. O. - Order att elirektör Mörner skall den 27 
för särskildt uppdrags utförande anmäla sig i Stockholm. 
hos öfverclirektören och chefen för mar iningenjörstaten. 
N:o 1134 G. O. - Order att ang.ifna ändringar af regle
mente för flottan, del III, skola från och med den l ja
nuari 1906 Hinda till efterrättelse. 
N:o 1136 G. O. - Order att marinunderintendenten V. C. 
J. Carlsson skall under januari 1906 tjänstgöra såsom bi
träde åt regementsintendenten vid Vaxholms kustartilleri
regemente. 
N:o 1137 G. O. - Rifall till löjtnant Norlanders anhållan 
att uneler gymnastiska centralinstitutets julferier få vistas 
i 'rysklaucl. 
N:o 1138 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant T. Bäck
ströms anhållan att uneler tiden 20 januari 1906- 19 jan. 
1908 få idka utrikes sjöfart. 
N:o 1139 G. O. - Fastställande af fördelning af i stat för 
kustartilleriet upptagna löner för officerare och underoffi
cerare samt för manskap, att gälla uneler år 1906. 
N:o 1140 G. O. -· Order att kaptenerna Kraft och Starck 
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skola n1ed månadens utgång från- och tillträda angifna 
befattningar. 
N:o 1142 G. O. - Order rörande inkallande och hemförlof
ning af värnpliktiga skrifbiträden i sjörullföringsexpedi
tionerna, samt rörande deras utbildning m. m. 
N :o 1144 G. O. - Order att torpedbåten P lej acl skall för
läggas uneler reparation 
N:o 1145 G. O. - Order att löjtnant Palmstierna skall från 
och med den 20 januari 1906 leda unelervisningen vid an
befalld kurs för lots- och fyrpersonalen i Carlskrona sta
tions exercisskola. 
N:o 1148 G. O. - Order rörande ändring i graclbeteclmin
gen för väbel samt att kavaj och jacka för marininten
dentselev icke vidare skola vara försedela med hvit klä
clespasspoil kring ärmarna. 
N:o 1150 G. O. - Order att beväringsmannen n:r F. 167 
'o"/os Gustaf Robert Appelberg skall inrycka till fullgö
rande i en fö ljd af honom åliggande tjänstgöring om 172 
dagar samtidigt med att 1906 års klass af till sjötjänst 
inskrifna värnpliktige inrycka till tjänstgöring nästkom
mande år. 
N:o 1151 G. O. - Bifall till kapten Krafts anhållan om 
tjänstledighet till l juli 1906 på grund af bifogadt lä
karebetyg, samt t ill hans anhållan att häruneler få vistas
utomlands. 
N:o 1153 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant A. B. Jo
hanssons anhållan om tjänstledighet l januari-l maj 1906 
för sjöfart. 
N:o 1153 G. O. - Bifall till reservunclm·löjtnant Gud
munelssons anhållan om tjänstledighet för utrikes sjöfart. 
l januari 1906-31 december 1908. 
N:o 1158 G. O. - Order att de hittills för mariningenjör-· 
staten gällande uniformsbestämmelserna skola gälla äfven. 
för mariningenjörkåren. 



Utdrag ur generalorder och ämbetsskrifvelser för år 
1906. 
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N:o l G. O. - Order att ångfartyget Sköldntön skall upp
läggas. 
N:o 2 G. O. - Fördelning af kompanikorpralsarvoden för 
itr 1906. 
N:o 7 G. O. - Tillåtelse för namngifna officerare att emot
taga och bära dem tilldelade tunesiska ordenstecken. 
N:o 9 G. O. - Fördelning till tjänstgöring å flottans sta
tioner och i marinförvaltningen af pm·sonalen vid marin
ingeni örkåren. 
N:o 10 G. O - Bifall till generalmajor Centervalls anhål
lan att från och med den 9 under tjänstledighet få vistas 
i Danmark och 'ryskland. 
N:o 12 G. O. - Fastställelse å in- · och utryckningsdagar 
för vid flottan inskrifna värnpliktiga, hvilka under året 
skola fullgöra någon del af dem åliggande tjänstgöring, 
äfvensom tiden för första tjänstgöring eller tjänstgöring i 
en följd för dem, som inskrifvas år 1906 men ej böi·ja 
tjänstgöra förr än efter detta års slut. 
N:o 16 G. O. - Bestämmelser rörande tjänstgöringsticler 
m. m. för ynglingar, som inskrifvas till tjänst vid flottan 
år 1906 (1907), men först år 1908 eller därefter uppnå värn
pliktsåldern 
N:o 17 G. O. - Bestämmelser rörande öfningarna för så
dana uneler åren 1906 och 1907 vid flottan inskrifna un
deråriga värnpliktiga, som äro skyldiga att tjänstgöra un
der längre tid än öfriga i den årsklass de tillhöra. 
N:o 20 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant K. J. A. 
Svenssons anhållan om ett itrs tjänstledighet för utrikes 
sjöfart 5 januari 1906- 4 januari 1907. 
N:o 22 G. O. - Order att konteramiral Hjulhammar skall 
för särskildt uppdrags utförande inställa sig i Stockholm 
elen 18 innevarande månad. 
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.N:o 23 G. O. - Bifall till kapten G. af Klerckers anh ållan 
om tre månaders utrikes tjänstledighet för att vistas i 
Tyskland för hälsans vårdande från och med 15 januari 
1906. 
N:o 24 G. O. - Kommendering af officerare å logements
fartyget Stockholm. 
N:o 25 G. O. - Medgifvande för stationsbefälhafvarne att 
i händelse af b ehof till annan tjänst å stationerna beordra 
de till genomgående af befälskurs innevarande öfningsår 
beordrade underlöjtnanterna. 
N:o 32 G. O. - Order rörande hvilka fartyg som skola 
användas vid innevarande års sjömätningar och triangel
mätningar. 
N:o 33 G. O. - Order fö r Stockholms stationsbefälhafvare 
att ställa fyra underlöjtnanter till chefens för flottans stah 
förfogande intill den l ap~'ii 1906. 
N:o 34 G. O. - Bestämmelser rörande mätning och väg
ning af till allmän tjänst vid flottan inskrifna värn
pliktiga. 
N:o 35 G. O. - Order att kommendörkapten S. Ankar
erona den 18 skall inställa sig i Stockholm för att tills 
vidare intill utgången af månaden deltaga i arbetet inom 
kommitteen för bered:;mde af civil anställning för afske
dadt underbefäl och manskap vid armeen och flottan. 
N:o 36 G . . O. - Order att adjutanten i befälhafvande kom
mendantens stab kapten en vid C:;trlskrona grenadjärrege
mente Munck sl;;all för särskildt uppdrag tjiLustgöra i g e
neralstabens kommandoafdelning under omkring en vecka. 
N:o 37 G. O. - Förordnande af ordförande i inskrifnings
nämnder för sjömanshu.s innevarande år. 
N:o 38 G. O. - Order att innevarande år må för kustar
artill.eriet antagas 10 kaelettaspiranter sam t att af dessa 
högst 6 må efter slutad tjänstgöring såsom kadettaspiran
ter antagas till . kadetter. 
N:o 39 G. O. - Tillägg till instruktion för chefen å kor
vetten Freja. 
N:o 41 G. O. - Order att kapten Palme tills vidare skall 
vara chef för 6:e matros- och 2:a mi.nörkompanierna. 
N:o 4,6 G. O. - Order rörande ~fslutning af pågående kur
ser vid sjökrigshögs~wlan. 
N:o 47 G. O. -- Order att bevakningsbåten n:r 6 skall fö r
läggas uneler reparation. 
N:o 49 G. O. - Tillåtelse för kapten Kraak att emottaga 
och bära Preussiska Röda Örns ordens 3:e klass. 
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N:o 51 G. O. - Order att kommendörkaptenen von Kru
senstierna och kapten Gisiko skola från och m ed den 31 
ställas till statsrådets och ch efens för landtförsvarsdepar
tementet förfogand e för angifvet ändamål. 
N:o 51' h G. O. - Bifall till underofficeren af 2:a graden 
V. Nilssons anhållan om fem månaders utrikes tjänstledig
h et från och med den l januari 1906 för att vara assistent 
vid vetenskaplig ballong- och drakexpeclition. 
N:o 52 G. O. Kommenclermg af marinläkare som biträde 
åt inskrifningsnämncler för sjömanshus innevarande år. 
N:o 53 G. O. - Tilldelande af svärelsmedaljer åt 23 man 
af flottans gemenskap. 
N:o 55 G. O. - Placering till tjänstgöring å Carlsln·ona 
station och i marinförvaltningen af angifven person al till
h örande mariningenjör kåren. 
N:o 56 G. O. - Order att pansarbåten Tapperh eten och 
torpedbåten Blixt skola förläggas under reparation. 
N:o 58 G. O. - Entledigande, på därom gjorda ansöknin
gar, för angifna officerare från lärarebefattningar vid sjö
krigshögskolan. 
N:o 61 G. O. - Order för kommendörkapten Lindberg att 
den 31 afresa till Carlsln·ona för särskildt uppdrags ut
förande. 
N:o 65 G. O. - Meclgifvande att svenska hydrografiska 
kommissionen må uneler närmaste tiden, då kanonbåten 
af går till Norra Bohuslän medsända en assistent och ett 
biträde i och för observationers anställande. 
N:o 66 G. O. - Fastställelse af tabell, angifvande sjö
manskårens fördelning i afclelningar och yrkesgrenar. 
N:o 70 G. O. - Kommendering af offic.erare af flottan och 
kustartilleriet att närvara vid inskrifningarna innevarande 
år inom angifna rullföringsområden för ·i § 18 mom. l 
värnpliktslagen nämndt ändamål. 
N:o 71 G. O. - Order att ordförandena i årets inskrif
ningsnämncler för sj.ömanshns skola snarast möjligt efter 
slutad förrättning till chefen för flottans stab inkomma 
med uppgift å de ändringar i gällande inskrifningsförord
ning hvilka synas vara önskvärda samt särskildt afgifva 
yttrande öfver lämpligheten af att armeens myndigheter 
öfvertaga inskrifningen och redovisningen af vid sjömans
hus inskrifna värnpliktiga. 
N:o 74 G. O. ~ Bifall till reservlöjtnant Richtm·s anhållan 
om två års t jänstledighet för utrikes sjöfart från och med 
l februari 1906. 
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N:o 79 G. O. - Order 1:örancle afpollettering af 90 bevä
ringsmän af elclareafclelningen från logementsfartyget Stock-
holm. · 
N:o 82 G. O. - Order angående tillägg till punkt 16 i 
Skjutinstruktion för flottan, III, Torped. 
N:o 88 G. O. - Afslag å reservlöjtnant Langes anhållan 
att blifva inkallad till tjänstgöring l oktober 1906-30 sep
tember 1907 med tjänstgöring vid sjökarteverket. 
N:o 89 G. O. - Order angående uttagning af till allmän 
tjänst inskrifna värnpliktiga för utbildning till artilleri- och 
signalmatroser samt bestämmelser rörande deras utbild
ning m. m. 
N:o 90 G. O. - Order att befintliga exemplar af genom 
G. O. N:r 70 H. elen 23 september 1904 fastställda läro
och instruktionsboken >> Handminmaterielen och dess an
vändning >> af I. Norman skola uppbrännas. 
N:o 91 G. O. - Medgifvancle att gymnastikinspektören, 
engelske commanclern Watson må besöka uneler sjöför
svarsdepartementet lydande skolor, för att taga del af där
städes tillämpade undervisningsm.etocler i gymnastik. 
N:o 93 G. O. - Afslag å afclelningschefens anhållan, att 
af angifna skäl fartygsläkare måtte kommeneleras å ännu 
ett afclelningsfa1'tyg. 
N:o 94 G. O. - Order att chefen för skeppsgossekåren 
skall bland de skeppsgossar, som kunna ifrågakomma till 
karlskrifning instundande höst, uttaga 10 gossar för att 
vid årets skjutskola utbildas till artillerimatroser och lika
lecles 10 gossar för att vid årets signalskola utbildas till 
signalmatroser samt angående deras karlskrifning och vi
dar e utbildning m. m .. , hvarjämte vederbörande anbefalles 
afgifva yttrande öfver ofvannämncla go;;sars lämplighet. 
N:o 98 G. O. - Order att löjtnanten v id kustartilleriet G. 
A. Peterson skall i stället för kaptenen J. A. Edström när
vara vid inskrifningarna inom Carlskr·ona rullföringsområ
de n:r 12. 
N:o 99 G. O. - Order angående rustning af sjömätnings
fartygen Falken, Svalan och Tärnan samt kanonbåtarna 
Rota och Alfhilcl för sjömätningsexpeditioner innevarande 
år, kommendering af officerare vid mätningarna, besätt
ningslistor för fartygen, befälstecknens hissande samt an
gående fartygens inmönstring m. m. 
N:o 100 G. O. - Order att torpeclingeniör Arsenius skall 
med bibehållande af innehafvancle tjänstgöring vid Stock
holms varf t. v. tjänstgöra i marinförvaltningen. 
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Beväringsmannen N:o F 482 123ftsos C. J. B. Thoren erhåller 
en ersättning af 60 kronor för uneler t jänstutöfning ådra
gen kroppsskada. 
Angående antagning af manskap vid flottans sjömanskår 
för omedelbart inträde i tjänstgöring. 
Angående fråga om ny afiöningsstat för flottans pensions
kassa. 
Direktören i flottans pensionskaAsas elirektion I. Neuen
clorff erhåller uppdrag att ombesörja en del af öfverkom
missariens vid kassan åliggande. 
Afslås en af maskinisten J. Kramer gjord anhållan att an
tagas till elev vid navigationsskola. 
Anvisas 104 kronor 75 öre för gocltgörelse af förskjutna 
medel till anskaffande af svärclsmeclalj er. 
Anvisas 800 kronor såsom unelerstöd för år 1906 till ma
rinlitteraturföreningen. 
En biträdande extra lärare får anställas vid navigations
skolan i Västervik. 
Anvisas 3 000 kronor såsom ersättning till kommenclörkap
tenm·na C. P:n Rosensvärd och N. Telander för utarbetan
det och fullkomnanclet af en s. k. rörlig platform att an
vändas uneler förberedande öfningar till skjutning med 
kanon. 
Kronopersedlar få utlämnas till undm-officerskorpralen n:r 
42 J . IL Liljegren i stiillet för vid eldsvåda förstörda ely
lika persedlar. 
Afslås vice auditören G. H. O. Gollins underdåniga be
svär i fråga om arfvocle vid ett förordnande att uppehålla 
auditörstjänst. 
Bifalles gjord framställning rörande elisposition af två träel
gårdar å Skeppsholmen. 
Bifalles en af reservunderlöjtnanten J. E . .M:enancler gjord 
ansökning i fråga om fullgörande af repetitionsöfning. 
Meddelas tillstånd för fem värnpliktiga att ehuru ej in
skrifna fullgöra sin värnplikt. 
Afslås r egementsintendenten C. G. F. Ulffs besvär i fråga 
om en anmärkning vid Vaxholms kustartilleriregementes 
kassajournaler för år 1904. 
Afslås lotslöjtnanten J. E. Boluns besvär i fråga om dyr
tidstillägg. 
Meclgifves viss förbättring af marinläkarestipendiaternas 
ställning. 
Anvisas medel för anskaffande af elen i Finland vid un-
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dersökning af farleder begagnade s. k. finska lotsöfversty
relsens trall. 

Lotsförmansänkan K. Öhman erhåller ett -understöd af 150 
kronor. -

Bifalles en af vämpliktige P. Heden gjord ansökan om 
öfverflyttning från flottan i fästningstj än st till sjötjän st. 
Förordnas e. o. tjäns temannen i marinförvaltningen .J. 
Hallström att tillsvidare uppehålla advokatfiskalsgöromålen 
i nämnda ämbetsverk samt v id flottans station i Stock
holm. 

Fullmakt för E. Smitt att vara marininingen.iör af 2:a gra
den i flottans r eserv. 
D:o för .J. K. Sundholm att vara lotskapten och ch ef för 
Östra lots dis triktet. 
Öppet bref på afsked för underlöjtnanten vid kungl. kust
artilleriet \liT. Runo m ed tillstånd att såsom lönlös i kust
artilleriet kvarstiL 
Beslutes att lotskapten, som härefter utnämnes, skall vara 
skyldig att högst tre månader om året, på anmo dan af 
lotsstyrelsen, tillfälligtvis tjänstgöra såsom ch ef för sty
relsens lotsbyrå. 
Anvisas m edel för utarbetande af föredragsserier för värn
pliktigas utbildning. 
Förordnas gen eralmönsterläkare och generalmönsterkom
missarie vid innevar ande års generalmönstringar å flottan >< 
station i Carlskrona. 
Rikstelefonledning får anordnas till r egemen tsadjutantens 
vid CarlsJuona kustartilleriregemente och adjutantens hos 
artilleribefälhafvaren i Carlsln·ona fästning bostäder. 
Bifalles en af löjtn .mten C. F . G:son Lagercrantz' gjord 
ansökning om ersät;,ning för terminsafgift vid tekniska 
högskolan. 

Beslutes om viss ersättning å t föreståndaren för telegraf
verkets växelstation vid Hafstenssund. 
Öppet bref på afsked med pension för lektom vid sjö
krigsskolan H. R. Huldt. 
Pension för skada i tjänsten får u tgå till mästerlotsen E . 
O. Österberg. 
Förordnande för C. M. vVejle att, till dess ordinarie .inne
hafvare blifver tillsatt, uppehålla l ektor Huldts b efattning 
vid sjökrigsskolan. 
Anvisas 1,500 kronor till slöjdundervisning m. m. vid skepp"'
gossekåren. 
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Korpralen vid kustartilleriet C. G. Kaaling får bibehålla 
sina aflöningsförmån er under tjänstledighet för sjukdom. 
Vederbörande sta tionsbefälhafvar es anmälningar i fråga om 
beklädnadskostnaden för underofficer skorpraler vicl flottans 
s tation er föranled er ick e till någon kungl. maj:ts vidare 
åtgärd. 
Yederbörande regementschefers vid kustartill eriet anmäl
ningar rörande beklädnadsko stnaden för kustartilleriets 
underofficerskorpraler föranleda ick e till någon kungl. m aj :ts 
vidare å tgärd. 
Bifalles gjord fr amställning om u tarbetande af beskrifning 
m. m. af materiel för tillfälliga sprängningsarbeten samt 
af minsvep och sprängclragg. 
D:o d:o om kommendering af infanteriofficerar e till t jänst
göring vid kustartilleriet. 
Daglönaren P. .M:: son Lim1ancler erhåller silfvermedalj af 
8:e storleken m ed inskrift ,för nit och redlighet i rikets 
tjänst». 
Unelerofficeren af 2:a graden C. A. Hansson, f år utnämnas 
t.ill flaggunderofficer öfver stat. 
Eldar en n:o 359 E. G. l\1:. .Johansson, som vid eldsvåda fått 
en del per sedlar förstörda, erhåller nya dylika utan att 
påföras sökandens b ekläclnaclskonto. 
Beslutes rörande gocltgörelse för uppehållande af lektors
befattningen i historia och geografi jämte statskunskap 
vid sjökrigsskolan . 
Bifalles reservunderlöjtnanten G. T. Heclb;lcks ansökan att 
få genomgå repetitionsö:fning år 190G i stället för 1907. 
Kaptenen A. L . Tömer orllållor 600 kronor för arbete med 
artilleri ma terielb eskrifni ng ar_ 
Kaptenen .J. C. Schneidl!ilr erhåller en gratifikation af 300 
kronor för biträde vid beredande af vissa ärenden rörande 
regleringen af utgifterna å femte h ufvucltiteln för år 190G. 
Re,olution å af skecl för n.arinläkaren af 2:a graden IV. E. 
vVemsteclt. 
Beslutes rörande mariningeniör H . .J. Nilssons arfvode för 
öfvervakancle af arbetena å pansarbåten Fylgia. 
Reservunderlöjtnanten E. F. Hansson f år genomgå honom 
åliggande repetitionsöfning år 1906 i stället för år 1908. 
3:e klass sjömannen vid l:a eldarekompaniet n:o 429 H_ 
vV. Djm·een erhåller silfvermeclalj af 8:e storleken mod in
skrift >>för berömliga gärningar'' · 
Förkisras att underofficer af l:a graden vid kustartilleriet 
80m icke bibehållits vid delaktighet i armens pensions-
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kassa, skall i pensionshänseende vara likställd m ed flagg
unelerofficer vid flo t tan. 

Gjord framställning om ny lönestat för flottans pensions

kassas tji\nstemän föranleder icke till någon kungl. maj: t s 
åtgärd. 

Omyndiga Margit Grahm erhåller befri else från återbetal
ning af uppburet gratialbelopp . 

Lotsänkorna E. E. Jonsson och P. K. Berncltsson erhålla 

100 kronor hvarclera i under stöd. 

Afslås sökt afskecl för sk eppsgossen F. E. Brunström. 

Bifalles en af värnpliktige K. A. Hansson gjord ansökan 

att vara öfverflyttacl från flottan i fästningstjänst till sjö 
tjänst. 

Anvisas 13,000 kr. till anskaffande af tre motorbåtar för r e
kognos ceringsexpeditioner. 

Gjord fram.ställning om upprättande af ny karta öfver 

Carlskrona fästningsförsvarsområde lämnas utan bifall. 

Bifalles gjord framställning om utarbetande ltf en lärobok 

för sjukbärare vid kustartilleriet. 

En sjuksköterska får anställas vid Vaxholms kustartilleri
regementes sjukhus. 

Bifalles gjord fra mställning rörande ber edR.ncle af lämplig t 

arbete vid flottans station i Stockholm åt föne 3:e klass 

sjömannen C. D . R. Humble, som. till följd af i tjänsten 

ådragen kroppsskada vore urståndsatt att utföra de van
liga göromålen. 

Ersättning med 110 kronor får utgå till löjtnanten S. Lind

stedt för e1-lagcllt terminsafgifter vid tekniska högskolau. 

En årlig lifri\nta a 210 kronor får utgå t ill stenarbetaren 

J . Larsson för skada i följd af olycksfall uneler fyr- och 
hamnbyggnadsarb ete å Rönnskär. 

Fullmakt för F . C. D. Frib erg att vam reservlöjtnant i 
flottan. 

Resolution å kommendörkaptens af 2:clra graden värdig

het fö r marinläkaren af l:a graden C. J. A. Kjellberg. 

Resolution å kaptens värdighet för marinläkaren af 2: ch-a 
graden A. Larsson. 

D:o å löjtnants cl:o för marinläkarstipencliatcrna E. G. 

Asplund, E. Silfversparre och G. L iljemoth. 

Anvisas 5,000 kronor för t ryckning af >> undervisning för 

manskapet vid flottan, I , tjänstgöringen >, m. m. 

Bifalles gjord framställning rö1·ande medel till nyanskaff

ningar och tillfälliga behof för lotsverket. 

Mars l G. 
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Afslås af lotsstyrelsen gjord framställning om. ersättning 

för sofplats under tj änsteresor å järnväg, som företagas af 

de ho s styr elsen an ställda fyr ingenjörerna och den konsul

terande mariningenjören. 
Framlidna lotsfördelningschefen O. vVesterclahls dotter H. 
C. vVesterdahl erhåller ett unelerstöd af 200 kronor. 

Anvisas 1,500 kronor för anskaffning af instrument för un

dersökning af fartygslanternor. 
Anvisas 150 kronor till anskaffande af ett ny tt konstgjord t 

ben å t förre beväringsmannen O. M. M:son Jonsson. 

Lärar en i fysik i sjökrigsskolan T. E. A-ur en beviljas en t 

ledigande från nämnelit lärareb efattning från och med elen 

l nästkommande maj. 
Fullmakt fö r K. J . H. Cm·man att vara lotskapten och 

ch ef för N e dr e Norra lotsdistriktet. 
Förordnande för B. S. Östrand att tills vidare förestå lots

kaptens- och chefsbefattningen i Nedre Norra lotsdistriktet. 

D:o för J. E. Bohm att vara d:o d:o i Öfr e Norra lots

distriktet. 
Förordnas vikarier för ordinari e afdelningschefer i marin

förvaltningen. uneler sjökommendering. 

Bifalles gjord framställning 0111 försök med utspisning af 

dagvaktskaffe. 
Anvisas 1,100 kronor för anskaffning af laddöfningsmate

riel 111. m . 
Anvisas 3,000 kronor för inredning af ett sängpersedelför

råd å Vaxholms fol't . 
Beslutes rörande ålders tillägg åt en del ingenj örer vid 

111arinin gen j ör kåren. 
Anvisas 5,012 kronor för tryckning af »Undervisning för 

manskapet vid flottan , III, artilleri- och handvapen> m . m . 

Anvisas 900 kronor för tryckning af fördelningsbok n:o l 

för stridsfartyg. 
Öppet bref pi\, afsked för kaptenen friherre E. K. Palm

sti8l·na med tillstånd att såsom lönlös i flottan kvarstå. 

Fullmakt för E. Poppiu s att vara kapten vid kungl. flottan . 

Ersättning med 200 kronor får utgå till kaptenen K . vVester 

för arbete med beskrifningar å artiller im.ateriel. 

Anvisas 1,400 kronor för utarbetad beskrifning öfver gnist

signalmateriel och dess användning m. m . 

Afslås gjord framställning angående disposition af bespa

ringar å anslaget till marinintendenturkåren i flottan s 

reserv. 
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Pansarbåten Skölcl får användas för instruktionsskjutnin<Y vid 
skjutskolan. "' 

Anvisas 500 kronor för uppsättand-e af artilleripjäser :\ 

skeppsgosseöfningsfartygen m. m. 

Anvisas medel för aflönande af extra biträden å r ftken

skapskontoren vid flottans stationer. 

Afslås gjord framställning om anvisande af 500 kronor till 

en förvaltare vid Älfsborgs fästnings kommendantsexpe
clition. 

Anvisas 1,970 kronor för reparation m. m. n,f genom våd

eld å Oscar-Fredriksborgs fort åstadkomna skador. 

Understöd får utgå till två f. el . fortifikationsarbetare i Ull

ledning af skada genom olycksfall. 

Förordnn,ncle fö r I. N euendorff att tills vidare vara öfver

kommissarie i direktionen öfver flottans pensionskassa. 

Underofficerskorpralen vid 3:e matroskomp::tniet N:o 12:J 

E. G. Fahl får utnämnas tlll underofficer af 2:a graclm, 
öfver stat. 

Afskecl får meddelas 3:e klass sjömannen vid 2:a matr os
kompaniet N:o 494 Hansson. 

Bifalles en af chefen för kustartilleriet gjord framställ

ning att till korpraler öfver stat få befordra icke kom

petenta 2:a klass kustartillerister. 

Bifalles gj or el framställning om nytt examensprof vi el sj ö

krigshögskolan i torpedlära med löjtnanten J. S. Sviu
hufvud. 

Öfverlotsänkan S. Råberg erhåller ett understöd af 1UO 
kronor. 

Anvisas 2,460 kronor från invalidhusfonden till en del p er

soner, som tillhört flottans militära kärer. 

Upphäfves gällande bestämmelse om utlämnande af brnn

vin till kajutborcl och messar. 

Dietpänningar med 4 kronor om dagen får utgå till chefen 

å verkstadsfartyget Ran. 

Angäende förhyrande af maskinist- och eldarepersonal 

vid Vaxholms kustartilleriregemente. 

Befälhafvaren å bogserbåten Torsten J. vV. Gustafs~on 

erhåller guldmedalj af 5:e storleken för räddning af en 1:a 

klass sjöman från att drunkna. 

Reservunderlöjtnanten C. vV. H. Wöhler fär i år genomgå 

r epetitionsöfning i stället för år 1908. 

Afskecl :får mecldebs 1:a klass sjömannen O. O. O. Olssoh. 

Af~lås 3:e klass sjömannen I. Brundins ansökm om afske<l 
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Fullmakt för G. C. Ekström att vara mariningenjör af 2:a 

graden vid mariningenjörkåren. 
Förordnande för E. G. Asplund att vara marinläkare af 2:a 

graden vid marinläkarkåren. 
D:o för C. T. Herlin att vara extra ingenjör vid marinin

genjörkåren. 
Anvisas sammanlagdt 7,500 kronor för fortsatt stenrens

ning i Flintrännan m. m. 
Lotskaptenen C. H. Ramsten får kvarstå ytterligare ett år 

i t jänst. 
Bifalles gjord framställning om tryckning af navigations

skolekommittens betänkande och förslag. 

Den s. k Vaxöbaracken får flyttas från Vaxön till Oscar

Fredriksborg och inredas till skollokaler. 

Angående arfvocle till e. o. kammarskrifvare vid flottans 

stationer. 
Angående nybyggnader för kustartilleriet m. m. 

Anvisas 12,000 kronor till planering och torrläggning af 

sjömanskårens kaserngård i Karlskrona. 

Bifalles en af värnpliktige A. S. Jacobson gjord ansök

ning om uppskof med repetitionsöfning. 

Afslås en af firman G. L. Beijer gjord ansökan om befri

else från vite för försenad leverans af stenkol. 

Löjtnanten vid kustartilleriet R. E. G. Lindberg erhåller 

ersättning med 221 kronor 75 öre för bibehållande af för

hyrd bostad vid förflyttning. 
Bifalles gjord framställning om inköp af mark för Rönn

skärs fyr. 
Anvisas 150 kronor till utgifter för sportändamål under 

expedition med Stockholms beväringsafclelning. 

Bifalles en af notarien A. J. Hillfors gjord framställning 

om ersättning för mistade tjänstgöringspänningar uneler 

förordnande att vara sekreterare i en kommitte. 

Sjökrigsskolans 4:cle och 5:e klasser få för läsåret 1906-

1907 fördelas hvarclera på två parallellklasser. 

Beslutes rörande ändring i anmärkning 2 till bil. 8 i reg

lementet för flottan, del II, m. m. 

Öppet bref på afsked för kommendörkaptenen af 1:a gra

den C. G. A. V. Flach med tillstånd att såsom lönlös i 

flottan kvarstå . 
Fullmakt för J . G. Ekelund att vara kommendörkapten af 

1:a graden vid kungl. flottan . 
D:o för S. E. Feychting att vara d:o af 2:a graden vid cl:o. 

D:o för S. B. Sundin att vara kapten vid cl:o . 
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27. R esolution å lön för H. F. Lindberg, R. A. 'l'hurdin, J . 1L 
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Bolinder och E. Poppius. 
Anvisas 1,565 kronor till afhjälpande af stormskador ä. 
bryggor vid Ellenabben och vid Näset å Hasslö. 
Beslutes rörande telefonförbindelse till Älfsborgs kustaJ·
tilleridetachement. 
Kaptenen vid kustartilleriet H. Kjerrulf får under tjänst
ledighet för sjukdom fortfarand e under sex månader u pp-
bära half dagaflöning. 
Förre båtsmannen N:o 2'79 Hägg får förordnas till hofmä
stare å korvetten Freja under förestående expedition med 
sjökadetter. 
Bifalles en af förre sjökadetten grefve R. G. H amilt on 
gjord ansökan att efter komplettering få förklaras hafva 
aflagt styrmansexamen. 
Bifalles gjord framställning rörande minskning af lekt or 
J. 1'vHUlers undervisningsskyldighet i franska språket vid 
sjökrigsskolan. 
Förordnas om tilläggsbestämmelser till §§ 82, 90 och 93 i 
gällande stadga för sjökrigsskolan. 
Sergeanten vid kustartilleriet A. Frih erhåller flyttning~
hjälp med 90 kronor för flyttning från Carlskrona till Ny~t 
Varfvet i Göteborg. 
Angående förenkladt expeditionssätt i marinförvaltningen. 
Ingenjören vid mariningenjörkåren J. Lindbeck får bem
dras afresa till Le Orensot för besiktning af därstädes be-
ställd pansarmaterieL 
Bifalles gjord framställning rörande sjöaflöning och die,
pänningar åt kaptenen grefve C. A . Wachmeister un eler 
kommendering å .en torpedbåt. 
Medgifves att den såsom biträdande vid materialförrådets 
i Carlskl·ona ammunitionsuppbörd kommenderade undn
officer vid flottan, hvilken förordnas att tillika vara t ill,; -
ningsman vid kruthuset å Kalsholmen, må förutom sin da,;
aflöning enligt stat, jämväl åtnjuta det för sådan tillsy
ningsm.an i stat uppförda m·fvode af 250 kronor. 
Anvisas ett belopp af 100 kronor för anställande af exb.a 
biträde vid Stockholms stations räkenskapskontor vid m a
rinintendentens K. Tysens kommendering såsom regements
intendent vid Vaxholms kustartilleriregemente. 
Föreskrifves att underofficer vid flottan, som erhållit kom
mendering såsom sjömätningsförrättare skall förutom du!· 
såsom underofficer tillerkända dagarfvode jämväl åtnjut' 
messpänningar. 
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N:o 162 G. O. - Order att kanonbåten Svensksunds nu 
pågående expedition skall upphöra elen 10 samt att kanon
båten skall verkställa angifna undersökningar i Simgerack 
och Östersjön, m. m. 
N:o 164 G. O. - Order att unelerlöjtnant J. Blomberg 
skall tjänstgöra å pansarbåten Svea under nu . gågående 
expedition. 
N:o 170 G. O. - Order att marinläkaren af 2:a graden i 
flottans reserv Wernstedt skall tillhöra Stockholms station. 
N:o 172 G. O. - Förändringar i besättningslistorna för an
gifna till rustning anbefallda fartyg innevarande år. 
N:o 173 G. O. - Kommendering af stabspersonal i högste 
befälhafvarens och i divisionsch efens för kusteskaderns II 
division staber. 
N:o 174 G. O. - Kommendering af officerare å till rust
ning anbefallda fartyg. 
N:o 177 G. O. - Tillåtelse för franske marinattacheen 
lieutenant de vaisseau Marquis de Belloy att b esöka flot
tans varf i Stockholm .. 
N:o 178 G. O. - Rustningsorder för verkstadsfartyget Ran 
och en 2:e klass torpedbåt, transportfartyget 8: P . samt en 
ångslup för inskjutning af torpeder; tid för befälstecknets 
hissande å Ran samt inmönstring; att kapten Bergman 
skall vara chef, samt förläggning i b eredskap af fartygen 
efter expeditionens slut, m. m. 
N:o 181 G. O. - Anbefallande af försökssprängningar med 
minor vid Vaxholms kustartilleriregementes n1.ineringsskola 
innevarande år uneler närmaste ledning och ansvar af 
äldste officeren i elen s. k. minkommissionen. 
N:o 183 G. O. - Order att stabsintendenten Näsman skall 
ställas till högste l1efälhafvarens förfogande från och med 
elen 15 april. 
N:o 184 G. O. - Order att af de värnpliktige som tillhöra 
sjömanshus inom angifna sjörullföringsområden och som 
af il'lskrifningsnämnd eller sjörullföringsumråclesbefälhaf
vare innevarande år blifvit inskrifna ntan att t illdelas hä
ren eller flottan, icke någon skall tilldelas tjänst vid flottan . 
N:o 186 G. O. - Order att marinläkaren af 2:a graden 
Gemmel skall tjänstgöra å Carlskrona station uneler ma
rinläkaren af 1:a graden Fi.'trsts sjukdom. 
N:o 260 G. O. - Reservlöjtnant Langes tjänstgöring vid 
Stockholms station skall upphöra m. m. 
N:o 261 G. O. - Meclgifvande för chefen för kustartille-
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riet att för tillfällig tjänstgöring kommendera major W ra n
gel i sin stab. 
N:o 264 G. O. - Beväringsmannen 348 55/o• Lans skall 
fullgöra honom åliggande tjänstgöringsskyldighet vid Stock
holms station. 
N:o 266 G. O. - Kommendörkapten Rosensvärd skall frhu 
och med den 5 april tjänstgöra i marinförvaltningen. 
N:o 267 G. O. - Order rörande tjänstgöring ombord af 
mariningenjörselever och aspiranter, marinintendentsaspi
ranter, kustartilleriaspiranter samt kustartillerikadetter . 
N:o 268 G. O. ~ Order rörande expedition till Carlskr oua 
med 4 stycken 2:a klass torpedbåtar tillhörande torpe,l
skoleafdelningen. 
N:o 269 G. O. - Order rörande gnistsignalstationer som 
skola förläggas i l:sta beredskap. 
N:o 270 G. O. - Torpedbåten Plejad skall ställas t ill ma
rinförvaltningens förfogande · för vissa försöks anställande. 
N:o 271 G. O. - Kapten Eklund ställes till förfogande fö r 
öfvande af 3:dje klass sjömän ombord å korvetten Saga. 
N:o 272 G. O. - Order rörande fartygsintendenters tj änst
göring vid vissa fartygs utrustning. 
N:o 275 G. O. - Kaptenen i flottans reserv friherr e ·.~e 

derström skall tjänstgöra som chef för Norra och Södra 
Hallanels samt Bohus l:sta båtsmanskompanier. 
N:o 276 G. O. - Order rörande inspektion af sjökrigssknle
afdelningarna, torpedskoleafdelningen samt skeppsgossC'af
delningen. 
N:o 277 G. O. Ändringar i officerskommenderingar å 
vissa fartyg. 
N:o 278 G. O. Order rörande embarkering af kaelett-
officerare och kadetter m. fl. 
N:o 280 G. O. - Beväringsmannen F 934 24/o• DalmanB ·m
hållan att instundande sommar få genomgå honom :1 'J07 
ålio·o·ande repetitionsöfning föranleder till ingen åtgärd. 

bb l 0 1 
N:o 281 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Hellstens aJ! ta -
lan om ett års utrikes tjänstledighet för sjöfart. 
N:o 2tl2 G. O. - Order rörande beväringsmannen F . 7 •''jos 
Erikssons eftertjänstgöring. 
N:o 287 G. O. - Order rörande tjänstgöring af icke sjö
kommenderade beväringsmän som äro examinerade ma
skinister. 
N:o 288 G. O. - Inkallning af officerare efter af slut tde 
kurser å sjökrigshögskolan. 
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N:o 289 G. O. - Order rörande salut vid H. K. H. her
tiginnans af Skåne väntad nedkomst. 
N:o 290 G. O.- Instruktion för chefen å kanonbåten Svensk
sund. 
N:o 291 G· O. - Fastställelse af ändringar i omfånget af 
kurserna i läro- och öfningsämnen i sjökrigsskolan. 
N:o 296 G. O. -- Torpedkryssaren Örnen skall rustas för 
att ingå i torpeclskoleafdelningen i stället för kanonbåten 
Edda m. m. 
N:o 299 G. O. - Angående åtgärder mot spridande af 
tryckt skrift, som synes innehålla brottslig up1m1.aning till 
olydnad mot lag eller mot befäl. 
N:o 300 G. O. - Fastställelse af ändringar i artilleriexer
cisreglementet. 
N :o 301 G. O. - Bestämmelser om tillämpandet af skjut
regler å kusteskaderns fartyg samt om pröfning för an
ordningar för eldens ledning å pansarbåten Manhgheten. 
N:o 30:? G. O. - Instruktion för kapten Johansson. 
N:o 303 G. O. - Två st. 57 mm. ss. k. skola såsom lån 
utlämnas till hvardera af korvetterna Freja och Saga. 
N:o 304 G. O. --Instruktion för afdelningschefen för skepps

gosseafdelningen. . . . 
N:o 305 G. O. - Bestämmelser rörande fördelnmgen af 
handvapen å flottans fartyg. 
N:o 306 G. O. - Infordrande af yttrande angående för-
delningarna å stridsfartygen. . 
N:o 307 G. O. - Kaptenen grefve K. A. Posse skall tJänst
göra i flottans stab intill utgången af nästkommande sep
tember månad. 
N:o 308 G. O. - Fastställelse af ändring i Reglementet 
för sjömanskårens skolor. 
N:o GOD G. O. - Pansarbåten Thor skall efter 'afslutacl 
expedition förläggas uneler reparation. . 
N:o 310 G. O. - Afclelningscheferna för bevärmgsafclel
nino-m·na skola elen 26 april nedhala sina befälstecken. 
N: o o 311 G. O. - Bemyndigande att u tlåna ångslupar och 
båtar tillhörande i beredskap förlagda fartyg. 
N:o 312 G. O. - Kaptenen C. L. cle Champs och uncler
löjtnanten H. K. H. hertigen af Södermanland skola efter 
korvetten Frejas inspektion a:fpolletteras. 
N:o 313 G. O. - Bifall till kommendör Dyrssens anhållan 
om tjänstledigbet 20- 22 april. 
N:o 317 G. O. - Kommendering af marinläkare till tjänst
göring vid stationerna. 
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N:o 318 G. O. Reservlöjtnant N. B. U. Rosencrantz 
skall tjänstgöra på Carlsln·ona station från l maj till 00 
s'eptember. 

N:o 319 G. O. - Reservund.-löjtn. C. W. H. \Vöhler sknll 
genomgå repetitionsöfning m. m. 
N:o 320 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet E. N. L 8>·
sen skall genomgå kurs för utbildning af vapenofficerare 
vid Karl Gustaf stads gevärsfaktori. 
N:o 321 G. O. - Korvetten Freja skall afmönstras den 23 
april och därefter undergå desinfektering. 
N:o 322 G. O. - Bestämmelser om undervisning i bev ak
ningstjänst för minörer, värnpliktiga af matrosafdelnin gen 
uttagna till minmatros er, samt reservofficersaspiranter, som 
utbildas för mintjänst. 
N:o 325 G. O. - Afslag å anhållan att adjutanten i b efiil
hafvande amiralens kommendantstab, kaptenen vid K ungl. 
Carlskrona grenadjärregemente F . C. B. H. E. Munck måtte 
beredas att följa undervisningen vid skjut- och signalskolau. 
N:o 329 G. O. - Underofficerare och manskap, som varit 
kommenderade å korvetten Freja, må icke sjökomm enLie
ras under 3 veckor efter afntönstringen. 
N:o 330 G. O. - Kaptenen B. F. Holmgrens tjänstgöring 
å Vanadis skall taga sin början den 4 maj. 
N:o 331 G. O. -- Bifall till reservunderlöjtnant Scholl ins 
anhållan om tjänstledighet för utrikes sjöfart l maj-31 
december 1906. 
N:o 332 G. O. - Marinläkaren af 2:a graden G. vVin.;in 
skall fö r särskildt uppdrag tjänstgöra vid Stockholms strt
tion. 

N:o 333 G. O. - Kaptenen C. L . de Champs, underlöjt
nanterna H. K. H. hertigen af Södermanland, E . V. H. 
Wrangel, K. F. Palm, grefve G. C. A. Ehrensvärd oclt H. 
Friis skola påbörja dem anbefallda sjökommenderingar 101 

14 maj . 
N:o 334 G. O. - · Löjtnant Osterman skall tjänstgörr, på 
pansarbåten Svea under löjtnant vVernsteclts sjukdom. -
Underlöjtnant I. A. Cassel skall från och med elen 14 naJ 
tjänstgöra på pansarbåten Svea i st. f. insjuknade uncler
löjtnanten frih. Beck-Friis. 
N:o 337 G. O. - Fastställelse af ny ' 'Undervisning för 
manskapet vid flottan, III, artilleri och handvapen." 
N:o 338 G. O. - Bemyndigande att utlåna originalm'· t
ningskartor till chefen å kanonbåten Svensksnnd. 
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25. · N:o 339 G. O. - Besättningslistan å pansarbåtarue Svea, 
Göta och Thule må i mån af behof fyllas med rekryter af 
matrosafclelningen. 

27. N:o 341 G. O. - Bestämmelser om ändring af omfånget 
af unelervisningen i . unelerbefäls skolan. 

, N:o 342 G. O. - Bestämmelser om pröfning af instruk
tionsböckerna "Sprängmaterielen och dess användning" 
samt "Minsvepet och sprängdraggen samt dessas hancl
hafvancle". 

, N:o 343 G. O. - Danske öfversten Tuxen och f. el. kom
mendören \Vith-Seiclelin må för arkivstudier äga tillträde 
till flottans varf i Stockholm. 
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N:o 344 G. O. - Kommendören i flottans reserv, general
direktören m. m. S. A. A. Lindman, må emottaga och bära 
kommendörstecknet af danska Dannebrogsorclens 1:a grad. 
N:o 345 G. O. - Kaptenen G. W. Magnusson skall tjänst
gära såsom adjutant hos generalmönsterherren under före
stående generalmönstringar. 
N:o 346 G. O. - Den kontingent sjökadetter, som skolat 
embarkera a korvetten Freja den 3 nästkommande maj, 
skall beredas inkvartering i skeppsgossekasernen intill dess 
korvettens desinfektering framskridit så långt, att embar
kering kan äga rum. 
N:o 347 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet J. F . Ny
ström skall för sin utbildning tjänstgöra å pansarbäten 
Oden under signalskolan innevarande år från och med elen 
6 maj . 
N:o 351 G. O. - Torpedkryssaren Claes Horns elektriska 
signalapparat för glödlampor skall såsom lån tilldelas kor-
vetten Saga. 
N:o 352 G. O. - Placering å station af extra mariningen
jören C. F. Hm·lin. 
N:o 354 G. O. - Fastställelse af typer till förcle]J.lingsböc
ker för ]Jansarbåtar och torpeclkryssare. 
N:o 3G6 G. O. - Korvetten Frejas klargöring skall be
Llrifvas med största möjliga skyndsamhet. 
N:o 357 G. O. En af ]Jansaclbåten Fylgias ångslupar 
skall utlånas till korvetten Freja. 
N:o 360 G. O. -· Bemyndigande för af delningschefen för 
l:a sjökrigsskoleafclelningen att detachera korvetten Saga 
efter inmönstringen. 
N:o 362 G. O. -- En unelerofficer eller underofficerskorp
ral skall ställas till chefens för flottans stab förfogande 
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från och med den l nästkommande oktober och tills v i
dare med undantag för tiden midten af april till slutet af 
september. 

3. N:o 363 G. O. - Bifall till löjtnant von Rosens anhållan 
om uppskof till l juni med att afgifva rapport öfver eu 
kommendering till Preussiska Ballongbataljonen. 

, N:o 364 G. O. - Danske undersåten G. Biehl må för att 
närvara vid besiktDing af hampleveranser vinna tillträde 
till flottans varf i Carlskrona. 
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N:o 365 G. O. - Marinläkaren af l:a graden G. Nilsson 
skall för särskildt uppdrag ställas till Carlskrona station ~
befälhafvares förfogande under 3 a 4 dagar. 
N:o 369 G. O. - Korvetten Saga skall inmönstras så snar+ 
ske kan å dag, som afclelningschefen för l:a sjökrigsskole-
afdelningen äger bestämma. 
N:o 371 G. O. - Logementsfartyget Norclenskjöld skal. 
icke rustas för expedition. 
N:o 373 G. O. - Instruktion för chefen för 2:a sjökr ig.-;
skoleafdelningen. 
N:o 375 G. O. - Reservlöjtnant Edson skall från och m c·cl 
den 13 innevarande månad tjänstgöra å Carlskrona station 
N:o 377 G. O. - Kapten Posse skall uneler kapten vVach -
meisters sjökommendering vara extro. ledamot af lots st}-
styrelsen. 

N:o 378 G. O. - Fastställelse af ändringar i och tilläg .. · 
till r eglemente för utbilcl11ing af reservb.efäl för flottaD . 
N:o 379 G. O. - Kasernfartyget Eugenios ångslup skn·l 
utlånas till kanonbåten Svensksund. 
N:o 382 G. O. - Kusteskaderns I division och kanonbil
ten Urd skola den 13 innevarande m.ånad inträffa i Stock
holm och därstädes tills vidare kvm·ligga. Högste b ef'LLI
hafvaren skall på rekvisition af öfverkommenclanton · 
Stockholm ställa landstigningstrupper till dennes för l u 

ganclo. 

N:o 386 G. O. - Pansarbåten Dristigheten skall rustas f;;. 

att i stället för korvetten Freja ingå i l:a sjökrigsskol'' 
afdelningeD. 

N:o 388 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Meurling~ 
anhållan om tre års utrikes tjänstledighet. 
N:o 390 G. O. - Torpedbåten N:r 7 och erforderlig sjö 
mätningsmateriel skola ställas till afclelningschefeD s fö,· 
l:a sjökrigsskoleafdelningens förfogande. 
N:o 391 G. O. - Ökning af besättningslistorna å kan on· 
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G. O. 1906. - XIII. 

båtarne Skuld och Edda under den tid de tillhöra 2:dra 
sjökrigsskoleafdelningen. 
N:o 393 G. O. - Bemyndigande att tillämpa erfoderliga 
modifikationer i Skjutinstruktion för flottan, I, artilleri. 
N:o 394 G. O. - Marinintendenten af 2:a graden Trysen 
skall uppehålla regementsintendentsbefattningen vid Wax
holms kustartilleriregemente under regementsintendent 
Ulffs tjänstledighet. 
N:o 396 G. O. - Bestämmelser om torbedbåten Komets 
inventarier uneler dess genom G. O. n:r 144, punkt 7, detta 
år anbefallda expedition. 
N:o 399 G. O. - Undervattensbåten Hajen skall uppläggas
och förläggas uneler reparation. 
N:o 400 G. O. - BesättniDgslista för pansarbåten Dristig
heten, kadettfartyg. 
N:o 403 G. O. - Afslag å löjtnant E. Amunclsons anhål
lan att blifva kommenderad till allmänna kursen i kungl. 
sj ökrigshögskolan. 
N:o 404 G. O. -· Afslag å löjtnant Christensans anhållan 
att blifva kommenderad till genom.gående af Kungl. Tek
niska högskolans fackskola för el ektroteknik. 
N:o 405 G. O. - Kommendering af mariningenjören af 2:a 
graden Lindgren å pansarbåten Dristigheten under detta 
fartygs genom G. O. n:r 386 detta år anbefallda exp edition . 
N:o 406 G. O. - Extra mariningenjören Herlin skall från 
och med den 21 innevarande månad vara placerad på Car·ls
krona station. 
N:o 408 G. O. -- Med upphäfvande af G. O. n:r 144 detta 
år, punkt 9 i hvad den rör 1:sta sjökrigsskoleafdelningen 
skall to'rpedbåten Komet under nästkom.ntande juli månad 
ställas till afdelningschefens för 1:sta sjökrigsskoleafdel
ningen förfogande. 
N:o 410 G. O. -- Afslag å reservlöjtnant Hellströms an
hållan att blifva inkallad till tjänstgöring ytterligare ett år 
från den l oktober 1906. 
N:o 412 G. O. - Inventarier tillhörande Rörningsholms 
kustposition må under juli månad utlånas t ill minkommis
sionen. 
N :o 413 G. O. - Ändring af punkterna 1, 2 och 3 i in
struktionen för afdelningschefen för l:sta sjörigsskoleaf
delningen. 
N:o 416 G. O. - Afslag å löjtnant Bromans anhållan att 
blifva kommenderad till högre kursen i artilleri- och in
genjörhögskolan instundande höst. 
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G. O. 1606. - XIV. 

N:o 417 G. O. - Bifall till sergeant \Vahlqvists anhållan 
om. fem månaders tjänstledighet för hälsans vårdande från 
den 21 maj. 
N:o 418 G. O. - Bifall till underlöjtnanten i kustartilleriet 
Nydahls anhållan att få vistas utrikes 28 maj 1906-25 
augusti 1908. 
N:o 419 G. O. - Bestämmelser rörande bildandet af eu 
bevaknings division. 
N:o 420 G. O. - Transportpråmen N:r 9 MP med elek
trisk lysapparat skall under juli och augusti månader tilJ .. 
clelits kasernfartyget Engenie. 
N:o 421 G. O. - Medgifvande för generalmajor Centervall 
att i tjänsteärenden afresa till Rörningsholms kustpositioD. 
N:o 422 G. O. -- Chefsfartyget Drott skall elen l juni vara 
förlagd i l:sta beredskap. 
N:o 427 G. O. - Bestämmelser om ammunition till kust-
artilleriets öfningar innevarande år. 
N:o 429 G. O. - Marinläkaren af 2:clra graden Flodqvi~t 
skall uneler angifven tid tjänstgöra vid Stockholms station. 
N:o 432 G. O. - Förordnande för statsrådet Dyrssen att 
närmast under H. l\1:. konungen och i hans namn utöfv-·t 
befäl öfver flottan. 
N:o 433 G. O. - Högste befälhaharens befälstecken slmll 
nedhalas den 30 m.aj. Kommendör Lagercrantz skall till8-
vidare vara chef för knsteskadern. 
N:o 436 G. O. - Konteramiral Sidner skall från och m"tl 
elen l juni och tillsvidare tjänstgöra vid Stockholms statioll. 
N:o 437 G. O. - Konteramiral Olsen skall vara högsto 
befälhafvare öfver kusteskadern och hissa sitt befälstecken 
å pansarbåten Äran den 5 juni. 
N:o 439 G. O. - Bestämmelser om befälsöfningar. 
N:o 440 G. O.- Marinläkarestipendiaten Kallin skall tj än~t 
göra vid Carlsln·ona kustartilleriregemente l juli-30 sPp

tember, och marinläkarestipendiaten Sj ö q vist vid C ar b
krona station från och med den Hi juni i stället fö r ma
rinläkaren af 2:a graden Prag. 
N:o 441 G. O. - Marindirektören af l:a graden Engströ111 
och kommendörkaptenen af 2:a graden von Krusenstierna 
skola vara ledamöter af antagningskommissionen för an
tagning af mariningenjörselever och aspiranter. Marinlä
karne af 2:a graden Hult, Haglund och Flodqvist sko1.t 
tjänstgöra i den nämnd, som. skall förrätta kroppsundt"r· 
sökning vid antagningen. 
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G. O. 1906. - XV. 

N:o 442 G. O. - Ändring af Reglemente för flottan, del 
I, § 84, sista stycket. 
N:o 444 G. O. - Bestämmelser om sjökommendering af 
rekryter af matrosafdelningen, tillhörande Stockholms 
station. 

N:o 445 G. O. - Kaptenen friherre Sparre skall deltaga i 
femte armefördelningens fältöfning vid Vädclö kanal den 
11 juni . 

N:o 446 G. O. - Den för konteramiralen m. m. Dyrssen 
såsom 'högste befälhafvare utfärdade instruktionen skall 
äfven gälla för konteramiralen m. m. Olsen såsom högste 
befälhafvare. 

N:o 447 G. O. - Bestämmelser om afmönstring, förlägg
ning i beredskap och uppläggning af vissa fartyg tillhö
rande kusteskadern efter afslutade expeditioner. 
N:o 448 G. O. - Bestämmelser om upplösning af 2:a sjö
krigsskoleafdelningen. 
N:o 449 G. O. - Bestämmelser om upplösning af torped
skoleafdelllingen. 
N:o 450 G. O. - Ändring af G. O. allgående antagning af 
kadettaspiranter och kadetter vid kustartilleriet. 
N:o 451 G. O. ·- Bestämmelser rörande omfattningen af 
skjutöfningar med handvapen vid kustartilleriet innevaran
de år. 

N:o 452 G. O. - Fastställelse af ny upplaga af Undervis
ning för manskapet vid flottan, I, tjänstgöringen. 
N:o 454 G. O. - Medgifvande för viceamiral Palander att 
en1.ottaga och bära ordenstecknet såsom storofficer af 
Franska Hederslegionen. 
N:o 456 G. O. - Fastställelse af program för de kustar
artilleriofficerare, hvilka äro kommenderade att för sin ut
bildning tjänstgöra å stridsfartyg under eskacleröfning. 
N:o 459 G. O. - Medgifvande att en ångslup får förhyras 
för Vaxholms kustartilldriregemente uneler angifven ticl 
innevarande år. 
N:o 461 G. O.- Kapten Maijström skall tillsvidare vara lärare 
i terrester navigation vid Kungl. sjökrigshögskolan. 
N:o 466 G. O. - Medgifvancle att utbyta viss ammunition 
under kustartilleriets öfningar innevarande år. 
N:o 467 G. O. - Kaptenerna Åkermarks, de Broens och 
Lindsströms genom G. O. 11:r 988 och 1122 år 1905 anbe
fallda tjänstgöring i flottans stab skall upphöra. 
N:o 468 G. O. - Ändring af Skjutinstruktion för flottan, 
III, Torped. 
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G. O. 1906. - XVI. 

N:o 469 G. O. - Bestämmelser om antagning af marin 
intendentsaspiranter och elever mnevaraDde år. 
N:o 470 G. O. - Förändring i afseende å vissa torpedbå
tars benämning och indelning i klasser. 
N:o 471 G. O. - Bifall till kapten Virgins anhållan om 

tjänstledighet för hälsans vårdande 13 juni-30 se1)tember 
1906. 
N:o 474 G. O. - Den för Kungl. sjökrigsskolan gällande 

ordningsstadgan skall innevarande år i tillämpliga delar 

gälla för mariningenjörselever och marinintendentsaspiran
ter, hvilka blifva kommenderade å resp. kadettfartyg. 
N:o 475 G. O. - Ändring af sjökommenderingar för vissa 

officerare. 
N:o 476 G. O. - KommenderiDg af officerare från flottan 

och kustartilleriet till sjökrigshögskolans allmänna kur s 
instundande höst. 
N:o 477 G. O. - Kommendering af officerare att deltaga 

i genom G. O. n :r 439 detta år anbefallda befälsöfningar. 

N:o '179 G. O. - Kapten Bergman ställes till marinförvalt
ningens förfogande från den l nästkommande juli för be· 

siktning af torpeder. 
N:o 480 G. O. - Kapten Prytz skall i stället för kapten 

Bergman vara chef på kanonbåten Skagul under dess ge
nom G. O. n:r 144, punkt l k detta år anbefallda expedi

tion. 
N:o 481 G. O. - Medgifvande att enligt eget bepröfvandc 

utlåna militärspecial n:r l till officerare, som till låns er
h ålla segelbåten n:r l. 
N:o 482 G. O. - Fastställelse af förslag till föredragsse

rier för flottans värnpliktige. 
N:o 483 G. O. - Bifall till marinintendenten Söderstedt;; 

anhållan att under beviljad två månaders tjänstledighet fi• 
vistas utrikes. 
N:o 485 G. O. - Fastställeh;e af prisbestämmelser för 

signalskola och för mineringsöfningar å minposition. 
N:o 486 G. O. - Instruktion för chefen å kasernfartyget 

Eugenie. 
N:o 487 G. O. - Kaptenen frih erre Hermelin skall under 
kapten stareks sjökommendering tjänstgöra i kommando

expeditionen. 
N:o 489 O. O. - Fastställelse af kaj). 16, Sjötjänstgörin 

gen, af reglemente för flottan, del III. . 
N:o 490 G. O. - Bestämmelser för omfånget af kurser l 
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G. O. 1906. - XVII. 

läro- och öfningsämnen för m.ariningenjörsaspiranter och 
mariningenjörselever, att innevarande år lända till efter
rättelse vid utbildningen af eleverna och de aspiranter, 
som skola sjökommenderas m. m. 
N:o 492 G. O. - Bifall till löjtnant Åkerbloms anhållan 
om tjänstledighet för hälsans vårdande till och m ed den 
31 augusti 1906. 
N:o 493 G. O. - Bifall till kommendör Ehrensvärds 
anhållan om tjänstledighet för egna angelägenheter den 3 
-16 juli 1906. 
N:o 495 G. O. - Fastställelse af ä11dring i reglemente för 

kustartilleriets skolor. 
N:o 497 G. O. - Upphäfvande af § 34 i P. M . angående 
vissa den internationella rätten berörande frågor. 

N:o 499 G. O. - Bifall till kapten Krafts anhållan om 

tjänstledighet för hälsans vårdande till den l oktober 1906. 
N:o 500 G. O. - Kommendör Dahlgren skall under kom

mendör Ehrensvärds tjänstledighet vara chef för kom

mandoexpeditionen. 
N:o 501 G. O. - Ändring af sjökommendering för löjt

nanterna Brodin, Wernstedt och Osterman. 
N:o 505 G. O. - Bifall till konteramiral Sidners anhållan 
att under semester från 25 juni-8 augusti få vistas ut

rikes. 
N:o 506 G. O. - Bestämmelser rörande öfverförande af 
manskapet från 1:a och 2:a matroskomp. till 3:e, 4:e, 5:e 

och 6:e matroskompanierna.· 
N :o 507 G. O. - Uppsägning af officerare från innehaf

vande bf'fattningar med september månads utgång. 
N:o 510 G. O. - Kommendering af officerare till vissa be

fattningar från l oktober. 
N:o 512 G. O. - Afslag å underlöjtnant af Sillens anhållan 

om 6 månaders utrikes tjänstledighet för språkstudier. 
N:o 513 G. O. - Afslag å löjtnant Sylvanders anhållan 

om 6 månaders utrikes tjänstledighet för språkstudier. 
N:o 514 G. O. - Afslag å underlöjtnant vVijkmaks anhål
lan att blifva kommenderad till Gymnastiska centralin

stitutet. 
N:o 515 G. O. D:o för underlöjtnant Werner. 
N:o 516 G. O. D:o för underlöjtnant H åkansson. 
N:o 518 G. O. Bifall till underlöjtnant Wrangels anhål-

lan om tjänstledighet l oktober 1906-25 april 1907 för att 
studera språk och elektricitetslära i Frankrike och Schweitz. 
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G. O. 1906. - XVIII. 

N:o 519 G. O. - Pansarbåten Dristigheten och kanonbå
ten Svensksund skola utgå på expedition instundande höst· 
kornmendering af chefer, sekond och officerare; tid för be: 
fälstecknens hissande och inmönstring m. m. 
N:o 520 G. O. - Kanonbåten Skagul skall utgå på om
kring ~4 dagars expedition i midten af juli månad; kom 
mendermg af chef och officer; tid för befälsteckens his
sande och inmönstring m. m. 
N:o 521 G. O. - Placering på stationer af officerare. 
N:o 524 G. O. - Marinläkaren af 2:a graden Hult skall 
tjänstgöra vid stockhalms station från och med 4 juli t ill 
och med 2 augusti. 
N:o 525 G. O. - reorvetten Freja skall uppläggas. 
N:o 526 G. O. - Andring af bestämmelserna rörande kust
artillerikadetters och aspiranters sjökommendering. 
N:o 528 G. O. - Kommendering af officerare å stationerna 
under ett år från l oktober. 
N:o 529 G. O. - Komm.endering af personal från marin
intendenturkåren till befattningar å stationerna. 
N:o 531 G. O. -Ändring af bestämmelser rörande kustar 
tillerikadetternas och aspiranternas undervisning och eko
nomi om.bord. 
N:o 532 G. O. - Kommendering af informationsingenjör er 
i underbefälsskolan. 
N:o 533 G. O. - Underlöjtnanterna von Schoultz och Cleve 
skola genomgå den instruktörskurs, som nästkommande 
höst tager sin början vid Kungl. Gymnastiska Centralin 
stitutet. 
N:o 535 G. O. - Ändring af samlingsplatser för bevä
ringen. 
N:o 536 G. O. - Bifall till generalmajor Centervalls an
hållan om tjänstledighet för hälsans vårdande under f em 
veckor från och med 2 juli. 
N:o 537 G. O. - Kapten Magnusson, löjtnant Jacobi och 
för undervattensbåten Hajen afseeld besättning skall ställas 
till vadschefens i Stockholm förfogande från och med elen 
18 juli. 
N:o 538 G. O. - Handminfartyget Gunbilds inventarier 
må utlånas till kasernfartyget Eugenie. 
N:o 539 G. O. - Bifall till kommendörkapten Lidbecks 
anhållan om två månaders tjänstledighet för hälsans vår 
dande från och med 3 juli. 
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N:o 541 G. O. - Löjtnanterna Lagercrantz och V\Talleniu s' 
skola under nästkommande läsår vara elever vid Kungl. 
Tekniska högskolan. 
N:o 542 G. O. ~- Afslag å beväringsmannen F 0/aa 05 Er
landssons anhållan om tjänstledighet 3-15 juli. 
N:o 543 G. O. - Kapten Westers tjänstgöring å pansar
båten Niord skall taga sin början den 13 juli. 
N:o 544 G. O. - Tillägg till instruktionen för högste be
fälhafvaren. 
N:o 545 G. O. - Afpollettering af officerare från kust
eskaderns fartyg. 
N:o 546 G. O. -~ '.rillstånd för löjtnant Stackell att vistas
i Finland 28 juni-2 juli. 
N:o 547 G. O. - En af logementsfartygets Stockholms 
ångslupar skall ställas till högste befälhafvarens förfogan
de under angifven tid. 
N:o 548 G. O. - Kommendörkapten Ekelund skall vara 
chef å pansarbåten Göta i stället för för hälsans vårdande 
permitterade komn1enclörkapten Lidbeck. 
N:o 550 G. O. - Fastställelse å nya mössband för man
skapet vid flottan och kustartilleriet. 
N:o 552 G. O. - Angående förande af kommenderings
rulla för underofficerare och manskap. 
N:o 554 G. O. - Chefsfartyget Drott skall klargöras för 
expedition. Tid för befälstecknets hissande och fartygets 
inmönstring m. m. 
N:o 555 G. O. - Instruktion för chefen å kanonbåten 
Skagul. 
N:o 556 G. O. - Mariningenjör Ekström skall tjänstgöra 
vid Vaxholms kustartilleriregementes regementsöfningar 
och miningenjör Hök skall tjänstgöra vid samma rege
mentes mineringsskola och regementsöfningar. 
N:o 557 G. O. - Medgifvande att till chefen för fortifika
tionen som lån utlämna ett ställ militärspecial N:r l med 
utlagda militärleder. 
N:o 559 G. O. - Medgifvande att utlåna pansarbåten John 
Ericssons och torpedkryssaren Psilanders elektriska signal
apparater till kasernfartyget Eugenie under nu föreståen
de expedition. 
N:o 560 G. O. - Kanonbåten Disa skall användas för öf
vande af de värnpliktiga, tillhörande flottans båda statio
ner, som innan de inskrefvos eller öfverfördes till flottans 
beväring jämlikt disciplinstadgan för krigsmakten på grund 



.Juli 4 . 

" 
5. 

" " 
, 

" 

" " 

" 
6. 

" " 

., " 

" 
9. 

., 10. 

" 
,, 

" " 
. , 12 . 
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af bestraffning blifvit skilda från anställning vid flottan. 

Tid för befälstecknets hissande och fartygets inmönstring 
m. m. 
N:o 561 G. O. - Ändring af generalorder n:r 541 detta år, 
hvad beträffar uttrycken 4:e och 3:e årskurserna. 
N:o 567 G. O. - Chefen å chefsfartyget Drott skall med 

ändring af generalorder n:r 554 den 2 dennes hissa sitt 
befälstecken den 11 och chefsfartyget skall inmönstras den 

13; ökning af besättningslistan med 7 hornblåsare. 
N:o 568 G. O. - Ändring af instruktionen för högste be

fälhafvaren. 
N:o 569 G. O. - Bifall till befäll1afvande amiralens i Carls

krona anhållan om tjänstledighet 7 juli-6 augusti 1906. 

N:o 570 G. O. - Instruktion för chefen å chefsfartyget 

Drott. 
N:o 571 G. O. - Bemyndigande att beordra lämplig offi

cer afresa till Eksjö, Jönköping, Borås och Alingsås för 
instruktioners afgifvande till å dessa platser nyantagu:t 

värfningsförrättare. 
N:o 572 G. O. - Order att af å kust~skadern tjänstgöran

de personal uttaga och anteckna underofficerskorpralerna 
vid artilleristaten och l:a klass artillerimatroser, som ge

nomgått underbefälsskolans artilleriklass, och som vid 

skjutskola genomgått kurs för l:a klass sjömän, till kanon

kommendörer vid svår kanon, m. m. 
N:o 573 G. O. - Order, att vid hvarje station bland un
deroffi.cerskorpralerna å artilleristaten uttaga angifvet an

tal till kanonkommendörer vid svår kanon, samt atL a 
skjutskola skall till angifvet antal antecknas elever i kurs 

för l:a klass sjömän lämpliga till kanonkommendörer vid 

svår kanon. 
N:o 578 G. O. - Bifall till kapten Poppius anhållan ·n 

tj änstledighet för hälsans vårdande 8 juli- 7 sept. 190!1. 
N:o 579 G. O. - Kapten Poppius skall på grund af tjliv -

ledighet för hälsans vårdande afgå från sin kommeulle-

ring å korvetten Saga. . 
N:o 580 G. O. - Medgifvande att lämplig underofficer v1d 
minörstaten skall beordras att som uppbördsman hancl

hafva den till minkommissionens förfogande ställda spräng

ningsmaterieL 
N:o 581 G. O. - Fastställelse af >Lärobok för sjukbärare 

vid kustartilleriet ». 
N:o 582 G. O. - Tillägg till instruktion för högste bebl

h afvar en. 
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K. Br. 1906. - XI. 

Beslutes att 30 ynglingar få innevarande år intagas i sjö

krigsskolans l:sta klass. 
Bifalles gjord framställning om beredande af arfvoden åt. 
en styckjunkare och en underofficerskorpral öfver stat vid 

Carlskl·ona kustartilleriregemente. 
Gjord framställning rörande undersökning af vissa lotsle
der till större djup föranleder icke till någon kungl. maj:ts. 

åtgärd. 
Konstruktören och ritaren vid lotsstyrelsens fyringenjörs
kontor L. F . Lindb erg erhåller fem månaders tjänstledig

het för hälsans vårdande. 
Lotskaptenen E. A. Smith, som åtnjutit 38 dagars ledig

h et, erhåller ytterligare 14 dagars tjänstledighet. 
Afslås en af värnpliktige J. Bengtsson gjord ansökan om 

ändrad tid för fullgörande af r epetitionsöfning. 
Försök får anställas med utspisande af en ny brödsort. 

ombord å flottans fartyg. 
Anvisas medel för vårdande af l:a klass sjömannen n:r 3 

Sveclling vid sanatorium. 
Underofficeren af 2:a graden vid kustertilleriet H . J . F .. 
Ap elqv ist erhåller flyttningshjälp m ed 88 kronor för flytt

ning från Stockholm till Fårösund. 
B eslutes rörande ersättning till en montör för undervis

ning i skötsel och vård af motorbåtar. 
Fyrbiträdesänkan M. Christensson erhåller ett understöd 

af 100 kronor. 
Förre roddarne vid Sandhammarens lifräddningsstation P . 
Månsson och O. Mårtensson erhålla hvardera ett under

stöd af 100 kronor. 
Medgifves att brasilianska pansarbåten »Benjamin Con

stant» och brittiska kanalflottan må under innevarande års 

sommar besöka, pansarbåten stockholrus krigshamn och 
kanalflottan Vinga sand. 
Kaptenen vid kustartilleriet L. Liss får uneler sex måna
ders tjänstledighet för hälsan s vårdande åtnj uta h alf dag

aflöning under de sista fyra månaderna. 
Bifalles gjord framställning om ersättning till flaggjunka

ren O. \V. Andersson under b ehandling vid röntgenin
stitut. 
Anvisas 400 kronor till pris vid idrottsöfningar vid inne
varande års kusteskader. 
Chefen för mariningenjörkåren erhåller upp ch·ag att vid

taga åtgärder för tillsättande omkring elen l nästkomman- · 

de oktober af tre extra mariningenjörer. 
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K. Br. 1906. - XII. 

Angående 1905 års anslag till undervisningsanstalter för 
sjöfart. 
En ö8 cm. torped M/86 får ställas till chefens för torpecl
skoleafclelningens förfogande för torpedsprängning. 
Tre daglönare får anställas såsom biträden åt uppbörels
mannen vid Vaxholms kustartilleriregementes persedelför
råd mot ett arfvode af 90 kronor hvardera i månaden. 
Förre b åtsmannen C. M. Andersson Åda får k omma i åt
njutande af reglementsenlig pension oafsedt en del under
gångna bestraffningar. 
En i marinförvaltningens artilleridepartement kommenele
rad officer samt en verkmästare från varfvet i Carlsln·ona 
få beordras afresa till Wien för att stuelera tillverknin
gen af Obrys kanongyroskop m. m. 
Anvisas 8,026 kronor 59 öre till fullbordande af arbetena 
å hamnen vid Nya varfvet. 
Bifalles gjord framställning om viss ·ändring i sängservis
staten för inkaserneraclt manskap. 
E. o. kammarskrifvarne C. H. F. V. G:son Ekman och N. 
F. J . Bergenfelclt samt reservunderlöjtnanten G. V. Z. Öf. 
verberg, hvilka genomginge andra år ets aspirantkurs vid 
marinintenclentskolan, få uneler kommendering såsom far
tygsintendenter åtnjuta ej m indre sjöaflöning till samma 
belopp, som tillkommer civilmilitär tjänsteman vid marin
intendenturkåren, hvilken icke uppbär lön eller fast arf
vocle af 5:e hufvudtitelns stat, än äfven dietpenningar samt 
er sättning för hanclhafvande af proviantuppbörc1. 
Anvisas 32,000 kronor till anskaffande af elektriska sättare 
för Enenabbsbatteriet i Carlskrona. 
Angående regleringen af utgifterna under 5:e hufvudtiteln 
för å;: 1907. 
Fullmakt för A. Thore att vara föreståndare för naviga
tionsskolan i Kalmar. 
Fullmakt för P. A. H. Jacobsson att vara lotslöjtnant i 
Stockholm. 
Förordnande för konteramiralen C. O. Olssen att bestri!b 
göromålen såsom inspektör af flottans öfningar till sjöss. 
D:o för konteramiralen J. \V. L. Sidner att uppehålla chef
skapet för m arinförvaltningen. 
Beslutes rör ande öfverbetalning å 1904 års anslag till sjuk
vård. 
Beslutes om upphäfvancle af § 23 mom. 2 e) i r eglemen
tet för flottan, del III, kustartilleriet. 
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K Br. 1906. - XIII. 

Anvisas 1.200 kronor för inlösande af en del nautiska in
strument fÖr navigationsskolans i Gäfle behof. 
}~örordnas marinöfverläkaren K. L. Ruc.lberg och marinlä
karen af l:a graden J . Kjellberg att deltaga i kroppsun
dersökning å kaelettaspiranter vid kustartilleriet inneva
varande år. 
Anvisas 24,932 kronor t ill anskaffning af inventarier för 
vissa batterier i Carlskrona. 
Meddelas tillstånd för kaptenen i kungl. flottan grefve C. 
G. A. L ewenhaupt att i kungl. flottans reserv kvarstå. 
Uneler tjänstledighet för regementsläkaren vid VaxJ1olms 
kustartilleriregemente E. Zetterbom får vikarie anställas 
mot 7 kronor om dagen. 
Afslås gjord ansökning om afsk ecl för 3:e klass sjömannen 
K. G. I. Brunclin. 
Bifalles gjorda framställningar om utbetalande af nåclegåfvo
belopp till stärbhusdelägarne efter tre afli.dna f. el. båts
män. 
Afslås gjorda besvär i fråga om en anmärkning vid lots
styrelsens räkenskaper för år 1903. 
1\Iarinöfverläkaren anbefalles vidtaga åtgärder rörande två 
nya marinlälmrbefattningar af l :a graden samt öfverföring 
till marinläkarkåren af hlkarbeställningarna å kustartille
riets stat. 
Afslås gjord framställning om anvisande af medel för be
redande af förströelse för skeppsgo~sar uneler besök i 
land. 
Kaptenen vid kungl. flottan A. ::\ieister m·haller guldmedalj 
af 5:e storleken 'för räddning af en beväringsman från att 
drunkna. 
Afslås gjord framställning om högre värdighet åt en m
tendent vid flottans station i Carlskrona. 
Besh1tes rörande kostnaden för r eparation af [mgslupen 
F. S. 
Anvisas 28,000 kronor till mfLlning m. m. i kasernerna 
n:ris l och 2 i Carlskrona. 
Beslutes rörande anol'Clningar för rikstelefonförbindelse 
med fartyg å Carlsln·ona r edd. 
Beslutes angående anviinclancle af behåfulingarna å vissa 
anslag uneler femte hufvucltiteln år 1905 m . m. 
Anvisas 800 kronor för provisorisk inredning å verkstaels
fartyget Blencla. 
Beslutes rörande ersättning för sprängda torpeder. 
Beslutes om uppsägning af gällande öfverenskommelse om 
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K. Br. 1906. - XIV. 

samlotsning mellan Öresunds norra och Helsingörs lots
stationer m. m . 
Afslås underdåniga besvär i fråga om tillsättande af fyr
mästarebefattningen vid Faluddens fyrplats. 
Beslutes om ändring af lotsledsförteckningarna för Ligg
skärs och Luleå lotsplatser. 
Fullmakt för C. A . Holmgren att vara stationsingenjör vicl 
mariningen j örkåren. 
Underofficeren K. Tallberg får på kronans bekostnad ge
nomgå en badkur vid badanstalten i N orrtelj e. 
T. f. öfverlotsen S. G. T. Hagman erhåller elispens från 
maskinistexamen för erhållande af fyrmästarbefattning å 

fyrskepp. 
Afslås två värnpliktigas ansökningar att innevarande år 
f å fullgöra såväl första som andra årets vapenöfningar. 
Afslås gjord framställning om anvisning af medel till an
skaffning af v iss skärgtu·cls telefonmateriel. 
Förordnande för P. J. Dahlgren att uppehålla chefskapet 
för marinförvaltningens torpedafclelning uneler komm.en
clörkal)tenen J. G. Ekelunds komm.enclering såsom chef å 
pansarbåten Göta. 
Marinläkarstipendiaten K. V. Dahlman erhåller löjtnants 
värdighet. 
Anvisas ytterligare 1,200 kronor för istånclssättande af en 
clel flottans arkivhancllingar. 
Föne poliskonstapeln vicl flottans poliskår J. P. Pettersson 
erhåller silfvermedalj af 8:e storleken för >nit och redlig
het i rikets tj,inst». 
Anvisas 1,000 kronor för unelervisning af lifräclclningsper
somtl i behandling af skenbart drunknade. 
Vissa bekHiclnadspersecllH få utlänmas till mariningenjörs
aspiranter och mariningenjörselever från flottans bekläcl
naclsfönåd. 
Penningebiclrag mecl 20 öre om dagen får utgi't till marin
ingenjörselever och mariningenjörsaspiranter uneler tj,inst
göring. 
1:sta kass sjömannen C. A. Svensson får meddelas begärclt 
af sJ, ed. 
En ingenjör och biträden få beordras afresa till Berlin, 
Kiel eller Fiume för besiktning af torpeclm_ateriel. 
Beslutes rörande bostad för sjökrigshögskolans vaktmä
stare. 
Afslås en af beväringsmannen V . Grunclströnt gjord an
sökning att förklaras vapenför. 
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Skeppsgossen S. O. Olsson får karlskrifvas utan hinder 
cläraf att han icke uppnått för karlskrifning föreskrifven 
ålder. 
Daglönaren N . B:son Lohm erhåller silfvermeclalj af 8:e 
storleken för nit och redlighet i rikets tjänst. 
Gunrumshofmästare får förhyras å torpedkryssaren Jacob 
Bagge. 
Anvisas 500 kronor till inköp af en skrifmaskiu för fort
befälhafvareexpeditionen å Oscar-Freclriksborgs fort. 
Anvisas 1,680 kronor till nådegåfvor från invalidhusfonden 
för en clel afskedacle personer, som tillhört flottans mili
tära kårer. 
Fullmakt för C. A. vViclstrancl att vara marinläkare af 1:a 
graden vid marinläkarkåren. 
Förordnas om uppdrag åt sakkunnige att verkställa un
dersökning och utredning angående Vaxholms kustartille
riregementes nya kasernetablissemang å Brännudden m. m. 
Anvisas 500 kronor till anordnande af idrottstäflingar in
om Carlsln·ona Histning. 
Bifalles gjord framställning orn förhyrande af ko ckar och 
hofmästare vid kustartilleriet. 
Angående lotsverkets ställning vid utgången af år 1905 
n1. m. 

Ka]Jtenen G. von Horn erhåller 4 kronor om dagen i eliet
penningar under sjökommendering å verkstadsfartyget 
Bl enda. 
Ersättning med 105 kronor 5 öre får utgå till handräck
ningskarlon A. G. Zetterberg för skada genom olycksfall 
uneler tjänstgöring. 
Afskocl får meddelas 2:a klass sjömannen E. T. Jönsson. 
Afslås en af värnpliktige .J. H . Andersson gjord ansök
ning om befrielse från återstående tjänstgöring. 
Två 3:e klass sjömän få bibehålla sina aflöningsförmåner 
uneler tj änstleclighet för sjukdom. 
Förordnas att Sveriges årliga bidrag till förvaltningen och 
unelerhållet af fyren å Cap Spartel skall fl-ån och med år 
1906 utgöra 1,500 francs, att utg[, af fyr- och båkmecllen. 
Resolution å löjtnants värdighet för marinläkarstipencliaten 
E. V. A. Boivie. 
Fastställas ritningar till en torpedjagare samt en 1:a klass 
och en 2:a klass torpedbåt m. m . 
Bifalles g:jorcl framstlillning om förhyrande af maskinister 
och eldare för Vaxholms kustartilleriregemente. 
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K. Br. 1906. - X VI. 

Bifall es gjord framställning om anordnande af telefonför
bindelse till lotskontoret i Öregruncl. 
Meddelas tillstånd för tyska skolfar tyget »Stosch» att be
söka Stockholm. 
Förordnas om uppdrag ä t sakkunnige att verkställa under
sökning och utredning angående elen å Kronudden å Vax
holin uppförda fortifikationsbyggn:1den m. m. 
Anvisas 30,000 kronor för utvidgning af flottans torrdoclm 
å Galervarfvet i Stockholm. 
Lotskaptenen E. Smith erhåller förlängd tjänstledighet med 
högst 14 dagar. 
Duclerstöd af lotsverkets medel får utgå till änkorna E. 
O. Sanclell och A. IV. Siclen med 100 ln·onor hvardera samt 
till änkan I . A. San dell med 300 kronor. 
Bifalles g:jord fr amställning om inkallande af lots- och 
fyrpersonal för tjänstgöring å kustsignalstationerna. 
JIIIeddebs tillstån el för neder ländska pans[lrfartyget >>Tro m p» 
att besölm Stockholm. 
Tre brittiska örlogsfrutyg erhålla tillstånd att besöka Vinga 
San el uneler ticlen 18-22 augusti. 
Anvisas pund sterl. 24: 34 i engelskt n tyn t såsom bidrag 
från Sveriges sicl:1 till införande af nya ljudsignalanord
ningar å fyrinrättningen vid Cap SparteL 
Mariningenjören T. Herlin erhåller flyttningshjälp med 20 
kronor 70 öre för flyttning fr>tn Stockholm till Oarlskrona. 
Afslås beväringsmannen J. B . Amandussons ansökan om 
befrielse från vidare vapenöfning. 
Hullmakt för S. R. Bergendahl att vara reservlöjtnant i 
flottan. 
Förordnande för O. G. Bosh·öm att vara marinläkaTe af 
2:a graden vid i-lottans marinläkarkål'. 
Fullmakt för E. R. Ahlqvist att vara n1.arinläkare af 2:a 
graclen vid marinläkarkåren i i-lottans reserv. 
Gjord framställning om semester för regementsintendent, 
fästningsförvaltare och läkare vid kustartilleriet föranleder 
oj nägon kungl. maj:ts vidare åtgärd. 
Förordnande för k aptenen E. N ordlund att vara examina
tor i geometri vid instundande intrlidesexamen till sjö
krigsskolan. 
Bifalles gjord framställning om telefonfqrbinclelse till Stock
holms beväringsaldelning m. m. 
Afslås gjord framställning om inköp af mätinstrument. 
Bifalles gjord framställning om utvidgning af rikstelefon
nätet vid flottans station i Stockholm. 
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N:o 583 G. O. - - Miningenjör Årfelt må embarkera å k a
sen'lfartyget Engenie elen tid SlJrltngniugsförsök komma att 
af minkommissionen företagas. 
N:o 584 G. O. - Ökning af maskinpersonrtlen å kanonbå
ten Sl;:agul. 
N:o 591 G. O. - Bifall till kommendantens å Vaxholm 
Oscar-:E'reclriksborgs fästning anl1ållan om tjänstledighet 
uneler ticlen 18 jnli- 17 augusti 190G. 
N:o 592 G. O. - Beväringsmännen F 89"·1/oö E . G. Jansson 
och F 1147"5/os O. Ahlin skola senast elen 31 inställa sig å 
Vaxholms fort i och för värnpliktens fullgörande. 
N:o 593 G. O. - ~larinintenclenten Ehrlin skall under re
gementsintendenten Törneblaclhs tjänstledighet uppehålla 
b efattningen såsom regementsintendent vid Oarlskrona 
kustartilleriregemente. 
Ko 594 G. O. - Reservlöjtnant Eclsons tjänstgöring v id 
Oarlskr·ona station skall upphöra elen 20 augusti d. å. 
:N:o 595 G. O. - Tillstånd för löjtnrtnten i nederländska 
marinen van Asbeck, att besöka i-lottans varf och öfriga 
etablissement. 
N:o 59'7 G. O. - Tillägg till instruktionen för högste be
fälhafvaren. 
N:o 599 G. O. - Fastställelse af ändringar i och tillägg 
till » Utehag ur värnpliktslagen elen 14 juni 1901 och ur
öfrigl1 föreskrifter angäende de värnpliktiga» samt »Min
neslista öfver hvacl vämpliktig har att iakttaga vid mobi
lisering m. m., 
N :o 600 G. O. - Bemyndigande för chefen för Oarlskrona 
kustartilleriregemente att bevilja :B~ 4792 /os Stenberg tjänst
ledighet uneler återstående delen af årets rekrytskola. 
~: o 604 G. O. - Skeppsgosseafclelningen skall med ändring 
af generalorder n:r 276 detta år inspekteras elen 5 och 6 
nästkommande september. 
N:o 605 G-. O. - Ändring af instruktionen för afclelnings
chefen för skeppsgosseafclelningen. 
N:o 606 G. O. - Marinläkaren 'Widstrand skall vara pla
cerad å Oarlsln·ona station. 
N:o 610 G. O. - Ändring af bestämmelser rörande utläm
ning af spärrningsmateriel till kanonbåten SimguL 
N :o 611 G. O. - Gällande föreskrifter beträffande skjut
ning med karbin skola vid innevar ande års mineringsöf
ningar å minposition gälla äfven för med gevär beväpnadt 
m:1n skap. 
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G. O. 1906. - LTII. 

N:o 612 G. O. - Medgifvande för kasernfartyget Eugenie 

att under nu pågående expedition låna en torpedkryssaren 

Ches Horn tillhörig gnistsignalstation. 

N:o 613 G. O. - Order att med skeppsgosseafdelnino-en 

deltaga i högtidligheten å Ullångers kyrkogård vid aftä~k
ningen af en minnesvård öfver framlidne gymnastikdirek

tören C. M. Edholm. 

N:o 615 G. O. - Tillstånd för 
captain V. Stanley att besöka 
etablissement i Stockholm .. 

engelske marinattacheen 
flottans varf och öfriga 

N:o 620 G. O. - Medgifvancle att under innevarande års 

öfningar å minposition spränga ett angifvet antal hand

minor, sprängdraggar m. m. 

K:o 621 G. O. - Torpedbåten Komet skall efter nu p ågå

ende expeditions afslutande förläggas i l:a beredskap. 

N:o 622 G. O. - Tillstånd för norske under såten, ingen

jör Stenessen att å undervattensbåten Hajen verkställa er

forderliga reparationer å generat0rn. 

N:o 629 G. O. - Kapten Hermelin skall från och med den 

1 nlLstkommande augusti öfvervaka slutliga utrustnino·en 

å pansarbåten Oscar II. "' 

N:o G30 G. O. - Bifall till varfscl1efens i Carlskl·ona kom

mendör Hamiltons ansökan om tjänstledighet 1 augusti-
15 september. 

N:o 631 G. O. - l\farinläkaren J_,arssons t jän stgöring vid 

Stockholms station skall upphöra den 2 nästkommande 

augusti; marinläkaren Hult bestrider nämnc[a befattning 

från och med den 3 samma månacl. 

N:o 632 G. O. - Unde1·löjtnanten Beck-Friis skall tjänst

göra å kanonbåten Skagul under dess nu förestående ex

pedition; unelerlöjtnanten Dahlbeck skall i stlillet för in

sjuknade unelerlöjtnanten :Modin tjänstgöra å torpedkrys

saren Clres D ggla. 

N:o 638 G. O. - Meclgifvancle för verkstadsfartyget Blenda 

att uneler angifven tid utbyta siu ångslup mot pansarbå

ten Ulfs ångslup. 

N:o 634 .. G. O. - Kommendering af hornblåsare å pansar

båten Aran uneler tiden 29 augusti-4 september· musik

direktör Heimdahl må under samma tid utan kos~nad för 

kronan medfölja pansarbåten. 

N:o 685 G. O. - Inlämning af ansökningar för anställning 

vid skeppsgossekåren må ske intill elen 25 september. 

N:o 636 G. O. - Kommendören G. Dyrssen och kaptenen 
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A. vVachtmeister skola från och med elen l augusti stå 

t ill statsrådets och ch efens för Kungl. justitiedepartemen

tet förfogande i och för revision af strafflagen för krigs

makten. 
N:o 637 G. O. - Unelerlöjtnanten H. K. H. hertigen af 

Södermanland och löjtnant 'ramm skola afpolletteras elen 

förre från torp edbåten Kapella d en 7, den senare från p an

sarbåten Dristigheten den 8 instundande september. 

N:o 639 G. O. -· Torpedbåtarna n:r l och 11:1· 63 skola un

der angifven ticl ställas till respektive chefernas för Carls 

krona och Vaxholms kustartilleriregementen förfogande; 

kommendering af chefer , ticl för b efälstecknens hissande 

n1. m. 
N:o 640 G. O. - Löj tnant lVibom skall afgå från sin kom

mendering å pansarbåten Nim·cl och från och med den 2 

augusti tjänstgöra å pansarbåten 'rhule i stället för för 

hälsans värdande permitterade löj tnant Stackell. 

N :o 641 G. O. - Bifall till löjtnant Stackells anhållan om 

2 månaders tjänstledighet för h älsan s vårdande från och 

med den 2 augusti 1906. 
N:o G45 G. O. - Bestyckningen å kanonbåtm·na Skäggalcl, 

Verdande och Skulcl skall minskas med en 27 cm. kanon 

:M:f76; hvarjämte ur korvetternas bestyckning 65 mm. k. 
.Mf7G och 12 mm. kulspr. Mf75 skola utgå. 

N:o 648 G. O. - Bifall till kaptenen vicl kustartilleriet 

Liss' anhållan om utrikes tjänstledighet för hälsans vår

clancle 26 augusti-31 maj 1907. 
N:o 650 G. O. - Afslag å flaggjunkaren A. H. Dahlb ergs 

anhållan att uneler återstående tjänstetid vid kustartille

riet fortfarande få bära flottans uniform. 

N:o G51 G. O. - Afslag å flaggjunkaren O. V. Anderssons 

anhållan om cl:o cl:o. 
N:o 652 G. O. - Bifall till beväringsmann en 586 30/os Her

manssons anhåll.an om tjänstledighet 4-15 dennes. 

N:o 654 G. O. - Unelerlöjtnant vV. Lilliehöök skall elen 5 

dennes afpolletteras från pansarbåten Thule och under

löjtnant Blomb er g från och m ed elen 6 tjänstgöra å samma 

pansarb åt. 
N:o 655 G. O. -- Bemyndigande för högste befälhafva

ren att uneler vissa villkor meclgifva tidningskorresponden

ter att vara embarkerade å kusteskaderns fartyg uneler 

desammas uppehåll i de nonländska farvattnen samt un

der blifvancle krigsöfningar. 
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N:o 659 G. O. - Bifall till marinläkaren Larssons anhållan 
om utrikes tjänstledighet 25 augusti-30 september 190G. 
N:o 660 G. O. - Besättningslistan å kanonbåten Skagul 
och verkstitelsfartyget Ran skola minskas mell fartygsläka
ren; ä verkstadsfartyget Ran skall som sjukvånlm·e kom
meneleras värnpliktig, som a:flagt medicine lmndiclatexamen . 
N:o 6(:)1 G. O. - Öfverste Beckman skall uneler ticlen G-
20 augusti utöfva befälet öfver kustartilleriet. 
N:o 662 G. O. - Order om krigsöfning vid kusteskaclem ; 
kommendering af öfverstriclsclomare, stridsdomare och be
fälhafvare för de olika styrkorna, bevakningschef, adju
tanter m. nl. 

N :o 664 G. O. Andring i instruktionen för högste be-
fälhafvaren. 

9. N:o 666 G. O. - Torpedbåten Komet skall förläggas un
der reparation. 

10. N:o 670 G. O. - Marinläkaren af 2:a graden vid marinlä
karkåren i flottans reserv Alqvist skall tillhöra Stockholms 
station. 

13. N:o 672 G. O. - Bifall å rmhällan om tjänstledighet för 
positionsbefälhafvaren å Fårösuncls kustposition uneler ti
den 16 - -23 augusti 190(:). 

" 

" 

~:o 673 G. O. - Engelska unelersåten hliss Alice Boxall 
må uneler 3 veckor frän och med elen 11 dennes äga till-
träde till :flottans varf i Carlskromt. 
N:o G75 G. O. -- Ändring af generalorder N:o G37 detta år 
angående löjtnant Tamms afpollettering. 

, . N:o 677 G. O. -· Torpedbittama Stjema och N:r 77 skola 
rustas för att i stället fö r torpedbåten Bris och N:r 83 ingå 
i kusteskaclern. Kommendering af chefer m. m. 

14. N:o 678 G. O. - Unelervisning i vapenlära jt\mte ritning, 
som omfattar känneclorn om svenska flottans kanoner oQh. 
lavetter, skall, oafseclt bestäm.lTtelserna i · R eglemente för 
sjömanskårens skolor», § 269, tills vidare ske enligt > Un
dervisning för manska1)et vid :flottan III, Artilleri och hand
vapen» . 

14. N:o 679 G. O. - Marinintendenten af 2:a graden Lilja 
skall från och. med elen 18 dennes såsom fartygsintendent 
tjänstgöra å pansarbåten Manligheten i st>Lllet för för sjuk-· 
dom afpolletteracle e. o. kammarsh·ifvare Bergenfeldt. 

16. N :o 680 G. O. - Afslag å reservlöjtnant Ridelerstads an
hållan att uneler tjänstgöring å skolfartyget »Svithioch HL 
bära :flottans uniform. 
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N:o 682 G. O - Ångfartyget Skölclmön skall elen 19 den
nes vara fö rl agclt till Riddarholmen för att stå till stat s 
r ådets och chefens för kungl. sjöförsvarsclepartementet, 
konteramiralen m. m. vV. Dyrssen, förfogande uneler dagen. 
N:o 68:3 G. O. - Bifall till kapten Ericsons anh iUJan om 
utrikes tjänstledighet för hälsans vårdande uneler ticlen 16 
august i-30 septen<ber 1906. 
N:o GS± G. O. ·- Kapten Ericsson skall från och med elen 
16 dennes af gå frän sin kommendering sitsom :flaggadjutant 
i högste beblhaharens stab . 
X:o li85 G. O. ·- Bifall till reservlöjtnant Bergendahls an
l1ålla11 om utrikes tj>Lnstloclighet 4-13 september 190G. 
N :o ()8(i G. O. - UpphäFvancle af generalorder n:r 255 och 
n:r 510 clettfl. år betrMfancle ki~.pten Poppius. Kapten H. 
O. Elliot skall från och med l oktober vara placeracl på 
Carlsln·ona station och tji.Lnstgöra som adjutant hos bevä
ringsbeLLlhafvaren dt\rsULcles. 
X:o 687 G. O. - Löjtnfl.nt ~.\J;:m·blom skall från och med 
5 september tjänstgöra som adjutant i högste befälhafva
rens stab i stället fö1· afpolletterade kapten Ericson. 
~:o 1588 G. O. - Pansarkryssaren Fylgias lifbåt samt en 
af dess ängslupar jämte pansarbåten :1Ianlighetens isma
skin mi't utlrtnfi.S till pansarbåten Dristigheten uneler lletta 
fartygs anbefallda expedition till aflägsnm· e farvatten. 
N:o 690 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall elen 26 inne
varande n1.änacl klockan D,:lO förmiddagen vara förlagd till 
Riddarholmen för att uneler dagen användas för gång till 
och fl"ft n Drottningholm. 
N:o G95 G. O. - Bifall till kapten Linelsströms anhållan 
om utrikes tjftnstledighet för hiLlsans värdande till och 
med kusteskaclen1s slut. 
N:o 69G G. O. - Ka11ten Dahl skall från och med elen 29 
dennes tjänstgöra ä l)ansa~·båten :Manligheten i stället för 
kapten Linclsström. 
N:o 698 G. O. - Kommendering af civilmitära tjänstemän 
å 1)ansarbåten Dristigheten uneler dess nu förestående ex
peclition. 
N:o 699 G. O. - Unelerlöjtnanten i kustartilleriets reserv 
E. J. H. Andersson skall tjänstgöra vid Vaxholms kustar
tilleriregemente uneler innevarande års regementsöfningar. 
N:o 700 G. O. - Kaptenen vicl kustartilleriet Törner skall 
mecl utg.'mgen af september månad upphöra att tjänstgöra 
i marinförvaltningen; löjtnanten vid kustartilleriet vVahlman 
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skall från och med l oktober tillsviclm·e tjänstgöra där
städes. 
N:o 701 G. O. - Torpedbåten n :r 75 skall rustas för att 
i stället för torpedb åten n:r 79 ingå i kusteskaclem; löjt
nant Ömberg skall vara chef å torpedbåten n:r 75. B e
stämmelser för besättningens å torpedbåten n:r 79 öfver
fiyttancle till torpedbåten n:r 75. 
N:o 702 G. O. - Kommendörkapten Lidbeck skall vara 
ledamot i kon1.missionen angående antagning och utbild
ning af marinintellclentselever och marinintendentsaspiran
ter; marinläkarue Kuylenstjerna. Flodqvist och \Virgin 
skola utgöra elen nämnd, som skall verkställa kroppsun
dersökning å dem, som innevarande år söka anställning 
som marinintendentselever. 
N:o 703 G. O. - Kommendörkapten Natt och Dag sl,all 
med utgången af september månad upphöra att t jänstgöra 
som ledamot af undervisningskommissionen vid Stockholms 
station och kommendörkapten af SillEm skall från och med 
elen l oktober vara ledamot af nämnda kommission. Kom
mendörkapten Munthe ställes från och med l oktober tills 
vidare till chefens för flottans stab förfogande för sär
skildt uppdrags utförande. Kommendörkapten ~att och 
Dag inkallas från och med l oktober 1906 till och med 30 
september 1907 till öfrig tjänst vid Stockholms station. 
N:o 704 G. O. -- En af pansarbåt en vVasas ängslupar skall 
såsom lån utlämnas till pansarbåten Äran. 
N:o 70:5 G. O. - A ransarbåten Oden embarkerade marin
ingenjörselever skola afpoll etteras den 29 i stället för elen 
31 augu::;ti. 
N:o 70G G. O. - Bestämmelser att gälla vi d antagning af 
skeppsgossar innevarande år. 
N:o 713 G. O. - Afdelningschefens för första sjöhigs
skoleafclelningen befälstecken skall nedhalas elen 13 sep
tember. Bestämmelser om far tygens afrustning m. m. 
N:o 714 G. O. - Afdelningschefens för skeppsgosseafclel
ningen befälstecken skall nedhalas elen 13 september. Be
stämmelser om fartygens afrustning m. m. 
N:o 715 G. O. - Kapten Huitfelclt slmll tjänstgöra såsom 
extra kaelettofficer vid sjökrigsskolan elen 1-13 september. 
N:o 716 G. O. - Medarbetaren i Stockholms Dagblad, 
Akerberg, må på egen b ekostnad medfölja torpedbäten 
Plejacl uneler kusteskaderns förb er edande öfningar. 
N:o 721 G. O. - Bestämmelser ang. tliflingsminering un
der innevarande års mineringsöfningar å minposition. 
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N:o 724 G. O. - Kapten Johansson skall, från och med 
elen 14 och uneler den tid l'apten Huitfelclt är af annat 
uppdrag förhindrad, tjänstgöra som adjutant i kommando
expeditionen och under samma tid vara chef å ångfarty-
get Sköldmön. .. 
N:o 725 G. O. - Bestämmelser rörande storleken af Alfs
borgs kustartilleridetachement nt. m. 
N:o 727 G. O. - Mariningenjör L indbeck skall från och 
med den 10 ställas till marinförvaltningens förfogande för 
att vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö ö±vervaka 
byggandet af j agaren V ale. 
N :o 728 G. O. - Afslag å kap ten Gyldens anhållan att 
efter slutad sjökommendering :"~ pansarbåten Oden blifva 
satt i tillfälle att vid nautisk-meteorologiska byrån i 
Stockholm utföra ett sig m edJeladt uppdrag. 
N:o 730 G. O. -- Särskilda bestämmelser för den marin
läkal"l;:urs, som skall anordnas innevarande [~r. 
N:o 731 G. O. ·- J.Commendering af marinläkare för genom
gående af marinläkarkurs. 1\iarinläkarstipcndiaten Dal sjö 
skall tjänstgöm vid Carlskr·ona station i stlLHet för marin
läkaren vVidstntnd uneler den tid kursen pågår. 
N:o 732 G. O. - Bemyndigande för stationsbe[lLlhafvar en 
i Stockholm att å verkstadsfartyget Blenda under dess nu 
pägäende expedition utöfver beslLttningslistan beordra högst 
20 man af till sjötjänst vicl Stockholms station inskrifna 
väm1Jliktiga. 
N:o 733 G. O. - Kanonbaten Svensksund skall efter åter
komsten till stationen efter afslutad nu pågående expedi
tion afmönstms och förläggas i l:a. beredskap. Bestäm
melser för återlämnandet af motorb;Har. 
N:o 734 G. O. - Högste bef>Llhafvarens, elivisionschefer
nas och afclelningschefens för torpechfdelningen befälstec
ken skola nedhalas den 24. Best>Lmmelser rörande afrust
ning, afmönst1·ing, förläggning i ber edskap m. m. för kust
eskaderns fartyg. 
N:o 736 G. O. - Kanonbåten Di sa skall återvända till sta
tionen den 25 dennes, afmönstras och förliiggas i l:a be
redskap mod besättningen kommenderad till stationsbefäl-
11afvarens i Stockholm förfogande. Kapten :IIeister skall 
vara chef och unelerlöjtnant Beck-Friis kommenderad offi
cer å kanonbåten. 
N:o 737 G. O. - A pansarbåtarue Niord och Oclen tjänst
görande kadettofficerare och kaeletter skola afpolletteras 
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vid återkomsten till Carlsb·ona efter af slutacle krigsöf
ningar. 
N:o 738 G. O. -- Kasernfartyget Eugenie skall efter af
slutade krigsöfningar återg{L till stationen, afrustas, af
mönstms och ställas till stationsbefi\lhaEvarens i Stock
holm förfogande. 
N:o 74.0 G. O. - :Medgifvande att paraddräkt icke behöf
ver m edföras af cle officerrcre, hvilka blifvi t särskilclt be
onlrade till tjilnstgöring å kusteskadern i och för anb e
fallda krigsöfningar innevm·ande ar. 
Ko 7-11 G. O. - :Medgifmncle att utöfver förut bestämclt 
rm tal, innevarande år al1taga ytterligare 2 kaeletter vicl 
kustartilleriet. 
:1'\:o 74.5 G . O. -- Torpedbäten Blixt sk all rustas för att i 
stället för torpedbMen .Plejacl ingå i ku steskadern. Be
stäntmolsor för besi\ttningens å Plejacl öfverfly ttancle till 
Blixt m. m. 
N:o 747 C+. O . - Bestämmelser för it kusteskaderns far
tyg tjänstgörande gen1.enskaps placeri1tg å cle si\rskilcla far
tygen i och för h em.färcl till egen station efter krigsöfnin
garnas slut. 
Ko 74.9 G. O. - Bifall till löjtnant C+ruts anhållan att få 
vistas utl:ikes. 
N:o 750 G. O. - Bifall till löjtn:.mt C+ruts anhållan att un
der uppdrags fullgörande i J apan och vi el sitt bröllop få 
hilra uniform. 
N:o 751 G. O. - Bifall till kapten I-I1titfelc1ts arrh ålJan att 
- för n.tt m edfölja H. K. H. hertigen af Södermanland till 
Baden - erhålla in- och utrikes tji\nstleclighet elen 14-
30 denn es samt att därunder få bära uniform. 
::'{:o 752 C+. O. -- l\Iarinläkaren Asklin skall tjänstgöra som 
fartygsli\kare å pansarbåten Thule från och mod elen 13 
i st ället för för sjukelom afpolletterado marinläkarstipen
cl.iaten Devin. 
N:o 753 C+. O. - Läskdryckstillverkning skall uneler pan
sm·båten Dristighetens expedition till aflägsnare farvatten 
1906- J 907 anordnas ombord i ändamål att tillhandahålla 
besättningen kolsymcle läskelrycker emot ersättning till 
fartygets kassa. 
N:o 756 C+. O. - Chefen för marinförvaltningens minaf
clelning, k ommendörkapten Ancker s, skall öfvervara anbe
fallda kri gsöfningar innevarande år för inhämtande afupp
lysningm· beträffande handminematerielen s användande 
m . m. 
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N:o 757 G. O. - Kapten de Champs skall afl·esa till Ber
lin för at t frän och m ed elen 3 oktober såsom biträde åt 
Sveriges ombud närvara vid en därs tädes sanunan11rädando 
konfor ens angående trädlös telegrafi . 
N:o 758 G. O. - Komm endering af p er sonal från Stock
h olms station å pansarbliten Dristigheten och kanonbåten 
Svensksund uneler deras anbefallda vinterexpeclitioner. 
Omfånget af km·ser m. m. som ombord å Dristigheten 
skola genomgås af angifven gemenskap. 
N:o 759 G. O. - Fastställelse af elen i tekniska högsko
lans program för läsåret 1906-1907 för m.ariningenjör s 
aspiranterna intagna hlroplanen för fack~kolan för maskin
byggnadskon:>t och mekanisk tekJJologi med underafdelning 
för sk eppsbyggeri . 
N:o 761 C+. O. - JIJarillhikaren Lineler skall tjänstgöra å 
Carlskl·ona station elen 16-30 deJJnes i st~lllet för insjuk
nade marinlä1;:aren L. G. E. Nilsson. 
N:o 763 C+. O. -- Tillstån cl för kapten Tömer att mottaga 
och bära honom tilldeln.clt riddar tecken af franska heders
legionen. 
N:o 764 C+. O. - Kommendörkapten von Krusenstierna 
sk all m ecl utgången af september frånträda b efattningen 
såsom chef för mobiliseriDgs- och statistiska afclelningen 
i flottans stab samt från och mod elen l oktober och tills 
viclm·e tjänstgöra som chef för sjöförsvarsdepartementets 
k omman cloexpoclition. 
N:o 765 G. O. -- Bifall t ill kom.menclör l\L Hamiltons an
h :"dlan om tjänstledi ghet till och med elen 30 dennes. 
N:o 7G7 C+. O. - Chefsfartyget Drott sk all efter åtorkom.
sten till stationen afmönstras och förhlggas i l:a bered
skap. 
N:o 768 G. O. ·- Bifall till k onteramiral Hjulhammars an
hållan om 6 dagar s tjänstledighet. 
N:o 7(:)~ G. O. - Instruktion för ch efen å pansarbåten 
Dristigheten. 
N:o Ti l G. O. - Kapten H.osbol'g skall från och mecl elen 
l oktober vara adjutant vid kommendantsstaben i Cm·ls
krona fästning i stäliet för kapten K. R T. Kruse. 
N:o 773 C+. O. - Fastställelse af tabell angifvancle sjö
manskårens fördelning i afclelningar och yrk esgrenar un
der år 1907. 
N :o 775 G. O. - Instruktion för chefen å kanonbåten 
Svensksund. 
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N:o 778 G. O. - Bifall till kapten lifeisters anhållan om 
tjänstledighet uneler tre veckor. 
N:o 779 G. O. - Medgifvancle för varfschefen i Carlskrona 
att vid kanonbåten Svensksunds afgång från stationen till 
dess bevakningsexpedition å rikets västkust medsända ett 
parti krut till Älfsborgs fästning. 
N:o 780 G. O. - Delgifvancle af H. M. konungens synner
liga välbehag öfver det sätt, lwarpå årets krigsöfning m ecl 
kusteskadern af cle cl~tri deltagande blifvit utförcl. 
N:o 781 G. O. - Meclgifvancle att ett ställ militärspecial 
n:r 2, hvilket blifvit utlämnaclt till lotskaptenen i södra 
lotsdistriktet, må af honom behållas till elen l april 1907. 
N:o 782 G. O. -Löjtnant Wahlman skall tillfälligt tjänst
göra vid Vaxholms kustartilleriregemente l oktober-15 
november. 
N:o 783 G. O. - Löjtnant Åkerblom och nutrinintenclent 
Näsman skola ställas till högste befälhaharens öfver kust
eskadern förfogande elen 25-30 innevarande månad för att 
biträda vid utarbetandet m. m. af generalrapport. 
N:o 784 G. O. - Meclgifvancle att en af pansarbåten Thors 
25 cm .. kanoner l\If94 C med lavettage må uttagas fö r att 
anvltndas vid profskjutningar af pansargranater och krut, 
hvarefter kanonen m ed lavettage ofördröjligen skall åter 
ins~tttas å pansarbåten. 
N:o 787 G. O. - Kapten von Horn skall från och med 
elen l oktober vara kasembefälhafvare å Carlskrona sta
tion i stället för kapten Virgin. 
~:o 788 G. O. - Kapten Prytz skall vara chef i\, i l:a b e
redskap liggande kanonbitten Disa uneler kapten Nieisters 
tjänstledighet. Unelerlöjtnant Arnberger skall vara kom
menderad officer å i l:sta beredskap liggande kanonb å
ten Urcl. 
N:o 789 G. O. - Af cle skeppsgossar, som innevarande 
månad karlskrifvas, skola 70 tillr1elas Carlskrona station, 
matrosafclelningcn, och öfriga Stockholms station. Dc sist
nämnda skola anställas vi el matrosafcleln i.ng m ed unelantag 
af högst 20, som mit anställas vicl miuörafclelningcn. 
N:o 791 G. O. - Kommendörkapten Rosensvärd skall från 
och m.ecl elen 25 dennes och tillsvidare tjänstgöra i ma
rinförval tningen. 
N:o 793 G. O. - Medgifvande att rekrytkurs må, utan 
hinder af fö r eskriften i reglemente för sjömanskårens sko
lor, § 52 mo m. l , anordnas vi el exercisskolan i C ariskrona 
uneler ticlen l oktober 1906-1 februari 1907. 
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N:o 794 G. O. - Marinläkaren r.,inders anbefallda tjänst-· 
göring vid CarlsJuona station skall upphöra. 
N:o 795 G. O. - Repetitionsundervisning för res ervuncler
löjtnanter, hvilka för närvarande fullgöra sådana vid flot
tan, skola m ed innevarande m ånaels utgång upphöra. 
N:o 797 G. O. - Bifall till kaptenen i flottans reserv 
'Wahlbergs anhållan att uneler oktober och november må
nader få vistas utrikes . 
N:o 798 G. O. - Marinläkaren Arnoldsson skall tjänstgöra 
vid Stockholms station c18n 1 oktober i och för läkarbe
siktning vicl antagning af skeppsgossar. 
N:o 800 G. O. - Bifall till n"lajor G1·ills anhållan om tjänst-
ledighet 1-5 oktober. 
N:o 801 G. O. - Kursers anordnande under öfningsåret l 
oktob er 1906-30 september 1907 å flottans stationer för 
manskap vicl kustartilleriet. 
N:o 802 G. O. - Messclrltkt N:r 1 och messclräkt N:r 2 
skola tillkomma för officerare och civilmilitära tjän~>temän 
med officers värcligl1et vid kustartilleriet. Sammanställ
ning af messdrltkterna samt faststltllelse af angifna uni
formsplagg för ofvan nitnmcl personftl. 
N:o 803 G. O. -- Kapten JI/Iagnusson skall ställas till ma
rinförvaltningens förfogande från och m ecl dagen efter 
verkstadsfartyget Rans afmönstring intill oktober månaels 
utgång. 
J'\: o 804 G. O. - stationsingenjören vi. el flottans varf i 
Stockholm skall uneler angifna villkor ställas tillmm·inför
valtniugens förfogande fö r att i egenskap af kronans om
bud utöfva tillsyn vicl arbetena angående förlängning af 
skeppsela ekan å Galärvarfvet. 
N:o 805 G. O. - Mariningenjör Ekström skall uneler ma
riningenjör Knös' kommendering vid pansarbåten Oscar 
II:s nybyggnad uppehålla befattningen som informations
ingenjör vid underbefälsskolan i Carlskrona. 
N: o 806 G. O. - Kommenclör :i\L Hamilton skall från och 
mecl elen l oktober tillhöra Stockholms station och kom
mendör Ehrensvärd från och med samm a dag Carlskroua 
s tation. 
N:o 810 G. O. - Kommendörkapten af Ugglas skall från 
och mecl elen l oktobeT vara chef för mobiliserings- och 
statistiska afclelningen i flottans stab. 
N:o 811 G. O. - :b~astställelse af undervisningsprogram för · 
allmänna kursen vid sjökrigshögskolan. 
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N :o 814 G. O. - Order om afpollettering af löjtnanterna 

Erikson, Krook och v. Schoultz fr ån de sjömätningsfartyg, 

å hvillm de tjiinstgöra. 

N:o :'\16 G. O. - i\Iarininunder tendenterna Ekman och 

Öfverberg placeras å Carlskrona station m ed tjänstgöring 

såsom bitriiclancle intendenter å räkenskapskontoret. 

N:o 8HJ G. O. - Underlöjtnant L illiehöök skall från elen 

4 oktobe1· och tillsvi ebr e stå till chefens för flottan stab 

förfogande för att öfvervaka utgifvanclet af special m. m. 

N:o 8:!0 G. O. - Kapten Sparre skall elen 8 oktober in

stlilla sig i Carlskl·ona för att biträda vid utrustningsar

betena å pansarbåten Dristigheten. 

N:o 822 G. O. - Fartygsintendenten å pansarbåten Dri

stigheten skall börja. tjänstgöm vid fartygets utrustning 

elen 15 oktober. 

N:o 8:24 G. O. - Unelervisningen i underbefälsskolans ma

skinistklass skall taga sin början elen 9 oktober. 

N:o 825 G. O. - Extra mariningenjörenm Björnstjorna och 

Hultman placeras å Stockholms station mocl tjänstgöring 

i kungl. marinförvaltningen. 

Kapten Steclingk och underlöjtnant Burman kommeneleras 

å pansarbåten Dristighet en i stället för kapten i\Iaij ström 

och unelerlöjtnant Modin. 

N:o 837 G. O. - Kommonclörlmptenen af l:a gmclen i 

flottan s reserv, envoy(m m. m. \'\' allenberg skall tillhöra 

Stockholms station. 

N:o 838 G. O. - Torpeclbåtama n :ris 75 oeh 81 samt be

valmingsbåten n :r 6 skola förlliggas under reparation. 

N:o 844 G. O. :Marinliikaren af 2:dra gracleu Koram skall 

den 10 oktober-9 november tjänstgöra vid Stockholms 

station och cl1irunclor ställas till marinöfvmhkarens förfo

gaecle för särskilclt up]Jclrag. 

N:o 8±5 G. O. - Extra mariningenjören Kinmann skall 

tillhöra stockhalms station mecl tjiinstgöring ä fiottan s 

varf clltrst>ides. 
N :o 8'18 G. O. - Löjtnanten i .flottans rosorv Gemzell m (t 

biira uniform uneler elen tid han såsom elev tjänstgör ;-itl 

kungl. gymnastiska cent1·alinstitutet. 

10. N:o 849 G. O. - Unelerlöjtnant Hafström skall tjänstgöra 

i Stockholms stations exer cisskola i st. f. löjtnant Bm

mrtn. Uncl.-löjtnanterna Karlson, Carlson, Schl'tssler O()b 

Hofsten skola till innevarande år s utgång uneler de ticler 

d eras tjänstgöring å station en det medgiher, tjänstgiiri1 

i flottans stab. 
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Understöd med 300 kronor får utgå till L. E. Enroth så

som uppmuntran för uppfinning af undervattensbåt, afseeld 

att framclrifvas af ånga och varmluft. 

Anmodas generallotsdirektören D . U. W. Linder, f. d. öf

ver·direktören G. vV. Svenson och stationsingenjören O. A. 

Holmgren att före 1 nästkommande oktober inkomma med 

utredning rörande förflyttnin g af flottans station i Stock

holm. 
Angående riksdagens beslut rörande användande af 200,000 

kronor af femte hufvudtitelns allmänna b esparingar. 

För uppgjord plan för förfly ttning af flo tt::ms station i 

Stockholm får ersättning utgå med 1,000 kronor till hvar

dera af generallotsdirektören D. U. vV. Lineler och arki

tekten J. L. Peterson samt l ,500 kronor till f. d . öfverdi

rektören G. vV. Svenson. 

Revisorn i marinförvaltningen V. Assmundson erhåller 

tjänstledighet för sjukelom till och med m aj 1907. 

Anvisas 30,500 kronor för inläggande af nya golf i sjö

manskårens lokaler i Oarl skrona. 

An vi s as 250 kronor till h vartelera kustartilleriregementets 

mineringsskola innevarande år att användas såsom pris 

vid täflingsmineringar. 

Förordnas O. Björling, G. W. Leche, R. A. H. Afzelius 

och E . E. Gemzell att vara censorer vid årets inträdes 

examen till sjökrigsskolan. 

Beslutas om sammanslagning af Brännö och Rörö lots

platser till en b enämnd Brännö lotsplats, att tillämpas från 

och med den 1 nästkommande oktober. 

Afslås en af kaptenen L. Liss gjord ansökan att komma i 

åtnjutande af half dagafiöning un der tjänstledighet för 

sjukdom. 
Förklaras beväringsmannen H. W. C11rlsson h afva fullgjort 

honom åliggande tjänstgöring under fredstid samt att han 

skall hemförlofvas och öfverföras till klass A. af flottans 

beväring i sjötjänst. 

Afsläs gjord framställning om ansHillande af krigsöfnin

gar vid Oarlskrona fästning. 

Unelerlöjtnants aflöningsförmåner får utgå till underlöjt

nanten i kustartilleriets r eserv E. J. H. Andersson under 

tjänstgöring vid Vaxholms kustartilleriregemente. 

Angående fördelningen af extra an slaget till fortsättande 

af arbetena å rikets lmstbefästningar. 

Förordnas två militärläkare att deltaga i kroppsundersök

ning å till sjökrigsskolan inträdande ynglingar. 
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Förordnas kommendörkaptenen IV. E. Elers att uppehålla 

:hefskapet v1d S]ökngsskolan i land under inträdesexamen 
Innevarande år. 

F~ro~dnas kaptenen G. Ekelund att vara lärare i fysik vid 

SJokngsskolan tills vidare från och med 1 nästkommande 
oktober. 

Marinförvaltningen anbefalles att med omhänderhafvande 

medel bestrida kostnaderna för sakkunnigas utredning rö

rande ny plats för flottans station i Stockholm. 

Det för år 1907 anvisade extra anslaget· af 7 790 kronor 

till utvidgning af förvaringskällare för torpede::s stridsko

ner och stridsspetsar får uppbäras redan i år i mån af 
behof. 

Beslutes rörande kostnaden för en mariningenjörs beOl'

ch·ande att öfvervaka byggandet af jagaren Vale m . m. 

A_nvisas högst 550 kronor till pristäfling vid mineringsöf

mngar under innevarande års expedition med kasernfarty
get Eugenie. 

Anvisas 6,500 kronor till inredande af nya förrådsrum i 

torpedbåtsskjulet å Galärvarfvet. 

Afslås två sjömäns vid flottans handtverkskompanier gjor
da ansökningar om afsked. 

Anvisas 14,900 kronor till påbyggnad af artilleriverkstads

byggnaden vid flottans station i Stockholm. 

Anvisas 300 kronor för en officers vid kungl. flottan del

tagande i. en konferens i Berlin för trådlös telegrafi. 

Bifalles gJord framställning rörande läskdryckstillverkning 

ombord å pansarbåten Dristigheten uneler expedition 1906 
--1907. 

Ålderstillägg får icke utgå till föreståndaren för naviga

tionsskolan i Härnösand I. A. H. \lil. Bolin. 

Lifr_änta . till belopp af 150 kronor om året får utgå till f. 

fortlfikatwnsarbetaren S. P. Pettersson för skada i tjänsten. 

Afslås en af underlöjtnanten i flottans reserv J. A. S. La

gerström gjord ansökning om erhållande af fast anställ

ning i statens tjänst eller om årligt understöd. 

Förordnas kaptenen E. vV. Peyron och löjtnanten A. T. 

Blom att uppehålla, elen förre lärarebefattningen i gymna

stik och vapenfäring vid sjökrigsskolan läsåret 1906-1907 

och elen senare lärarebefattningen i trigonometri i sjökrigs

skolans 3:e klass under samm<L tid. 

Resolution å entledigande för kommendören grefve H. D. 

:M:. Hamilton från befattningen såsom varfschef i Carls
krona. 
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N:o 853 G. O. - Bifall till öfverste Virgins anhållan 0111 

tjänstledighet 14-17 oktober. 
N:o 854 G. O. -- Fyra unelerofficerare från Carlsln·ona sta

tion skola från elen 17 oktober tjänstgöra å pausarMtten 

Oscar ll. 
N:o 855 G. O. - Kapten Noren skall med bibehållande af 

sin tjänstgöring å stationen för särskilclt uppdrag tjänst

göra i flottans stab. 
N:o 856 G. O. Bestämmelser angående uppgifter och sam

manch·ag öfver värnpliktiga. 
N :o 857 G. O. - nledgifvancle att löjtnanten Vill kustar

tilleriet vV.cllenius må under genomgående af kurs i Kungl. 

tekniska högskolan åtnjuta undervisning i ytterligare två 

ämnen. 
N:o 862 G. O. - Placering af nyutnämnda res ervofficerare .. 

N:o 8ti5 G. O. - Genom G. O. n:r lGO detta år anbefallda 

ändringar i Skjutinstruktion för flottan, I, artilleri, skall 

tillämpas å pansarbåten Dristigheten uneler dess förestå

ende expedition. 
N:o 86~ G. O. - Bestämmelser om expedition för inskjut-

ning af torpeder. 
N:o 871 G. O. - Försök m ed en undervattenstorpedtub 

af ny konstruktion må utföras å pansarbåten Äran. 

N:o 873 G. O. - Kaptenen vid kustartilleriet Salomon skall 

deltaga i tredje internationella kongressen för luftsegling 

i Milano. 
N:o 877 G. O. - Tillstånd för kaptenen i flottans reserv 

von Eckermann och kapten Huitfelclt att emottaga och 

bära badensiskt ordenstecken och medalj. 
N:o 879 G. O. - Löjtnant Lindblad skall tjlinstgöra vid 

skeppsgossekåren uneler löjtnant Norlanders sjukdom. 

N:o 880 G. O. - Kommendörkapten von Krusenstierna och 

kapten Gisiko skola stå till chefens för kungl. lancltför

svarsdepartementet förfogande för afslutande af i G. O. 

n:r 51 detta år ornförmäldt uppdrag. 
N :o 882 G. O. - Kapten Magnusson och mariningenjör 

Richson skola för full görande af siirskilclt uppdrag afresa 

till Kiel. 
N:o 883 G. O - Löjtnanten m. m . H. K. H . hertigen af 

Söclerrn::mland skall han l november tjänstgöra i Stock

holms exercisskola. 
N:o 886 G. O. - Kommendörkapten Lidbeck ställes till 

kungl. marinförvaltningens förfogande för att öfvervaka. 

elen slutliga utrustningen af p ~msarbåten Fylgia. 
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<Okt. 25. N:o 888 G. O. - En maskinistunderofficer från Stockholms 
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station skall kommenderas till Bergsunds verkstad för att 
öfvervaka tillverkningen af maskinerierna å torpedbåtarna 
n:ris 8 och 9. 
N:o 889 G. O. - Förordnande af censorer v id sjöofficers
examen och kustartilleriofficersexamen vid kungl. sjökrigs-
skolalL 
N :o 890 G. O. - Raptenen vid kustartilleriet Key skall 
t jänstgöra i kustartilleriets stab l november-G januari. 
N:o 892 G. O. - Marinintendenten af 2:a graden Lunden 
skall uppehålla regementsintendentsbefattningen vid Vax-
holms kustartilleriregemente uneler regementsintendenten 
Ulffs tjänstledighet. 
N:o 893 G. O. - Meclgifvande för kadettunderofficerare 
att efter aflagd officersexamen bära unelerlö jtnants uniform. 
N:o 894 G. O. - Mec1gifvanc1e fö r kommendör Lagercrantz 
att uneler tjänstledighet 6-16 november få vistas utrikes. 
N:o 897 G. O. ·- Fastställelse af ändringar i unelervisning 
för m:1nskapet vid flo ttan, III, artiller i och handvapen. 
N:o 900 G. O. Placering på stationer af nyutnämnda 
und erlöjtnanter. 
N :o 902 G. O. Stationsbefälhafvarne b emyndigas att 
meddela ordningsföreskrifter för å respektive stationer 
varande marinintendentselever och -aspiranter. 
N:o 904 G. O. - Pans:1rbåton Manligheten skall fö rläggas 
uneler rep:1ration. 
Kanonbåten Dis a skall fö rHiggas uneler reparation; kanon
båten Skagul skall i stället för Disa förHiggas i l:a bered-
skap med besättning kommonderad och ställas till stations
befälhafvarens i Stockholm förfogande; kapten Meister 
sk:1ll var a chef och löjtnant Beck-Friis kommenderad offi
cer å Slmgul. 
N:o 906 G. O. - Bifall till reservunclerlöjinant Kocks an
hållan att få idka utrikes sjöfart l november 1906- 30 okt. 
1908. 
N:o 908 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Schumburgs 
anhållan att få iclka utrikes sjöfm-t l november 1906-31 
oktober 1909. 
N:o 909 G. O. - Bifall till en framst~Lllning af stations
bef~ilhafvaren i stockhalm att få kommenelera 6 st. 3:c1j e 
klass sjömän till kurs i exercisskola. 
N:o 913 G. O. - Fastställelse af Undervisning för man
skapet vid flottan, lY a, Pannor och maskiner. 
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