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Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen 
för år 1908. 

l. 1-Ivilka omständighAter befordra vidmakthållandet af 
en fulltalig och duglig manskapsstam? 

2. H vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur 
under krig? 

3. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara 
organiserad? 

4. Ar flottans artilleri i behof af flera kalibrar och i så 
fall h vilka? 

5. H vilka fordringar böra uppställas på en tidsenlig eld- . 
ledning? 

6. Hur bör lokalt minförsvar, baseradt för användning 
af landstormen, anordnas utan att egna sjöstyrkors fria rörel
ser komma att inskränkas? 

7. Ångturbinen på örlogs- och handelsfartyg samt skä
len hvarför den vinner allt större insteg? 

8. H vilka äro fördelame och olägenheterna af flytande 
bränsle i sjöångpannor, med särskildt afseende på vår flottas 
olika fartygstyper? 

9. Undervattensbåtens strategiska uppgift och taktik. 
10. Undervattensbåtens navigering. 
11. H vad kan inom vårt land göras för sjöfartsnärin

gens utveckling? 
12. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. 

Örlogsmaunasällskapets verksamhet. 
Täflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel , hvilken upp

tager författarens namn och vistelseort, eller också ett valspråk, 



vara ingifven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare 

senast deu l nästkommande september; kommande å sällska

pets högtidsdag för skrift, som blifvit tillerkänd pris, sällska

pets medalj i guld eller si lfver att utdelas. Täfiingsskrift, som 

icke kan belönas med pris, men, lik:väl anses förtj änt af säll

skapets erkännande, kan på högtidsdagen erhålla hedrande om

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

blifvit prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagirves så

dant under första hälften af november månad i »Post- och In

rikes 'Tidningar» med anhållan att författaren ville till säll

skapet uppgifva sitt namn. 
Såvida författaren af inlämnad täflingsskrift icke tillkän

nagifver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna

sällskapet rättigheten att i sin tidskrift offentli ggöra densamma. 

Carlskrona i januari 1908. 

sekreteraren. 

Rättelser: 

Å sid. 87: anm:s sista rad st>'Lr: anklades; läs: anklagades. 

> 96: raden 13 nedifri'm står : Parkola; läs: Porkala. 
» 97: raden 7 uppifrån står: Parkola; !iLs: Porkala. 

raden 9 uppifrån står: fädernestånd; läs: fädernesland. 



I: a d - i-v-i-s-i 
Befattning. 

O d c n 
~: 22 april. 

J::skaderclief.... . ... ... .. . Kommcnrlör H. G. W. \l'rangel. 
Divisionschef l 

PhLgg~djutant ::::: :::::::: l 
StabsintcnclonL ...... . .. . 
Chef .......... . 
8e1<ond ................ . ... . 
Offi.ccro.I·c ........... . ... . 

Kap t .. J. Gra[strö m. 
:~o U. O. T..1indström. 

Narinintendent S. F. Lagerholm. 
J(om.-krtpt. S. E. Feychting. 
KapL. C. H. A. T"ec:he. 

» C. J. 1\f almgren. 
Löjtnant S. F. Dehlgren. 

• O. B. Fåhn:cus. 
" G. H. af Sill im. 

UnclcrlöJtn. E. A. H. Kock. 
" B. B. A. Knafve. 
, A. H. O. Ros. 

G ö t a 
·:·: 22 apri l. 

Kom. -kapt. L. P. F!mn ilton. 
1\Rpt. L. E. Ål'lH::lius. 

, H. O. Elliot. 
Löjtn . J. ~V. Osterman. 

, O. H. Roscnsvärcl. 
» S. J. O. Hako.nsson. 

rllcl erlö jtn . H. 1-~. J~. Ros6n. 
» l{. G. P. Dyrssen. 
" E. Olsen. 
, S. A. F/01-y. 

sjökommenderingar sommaren 1908. 
skoleskader 

o - n -- e- n. 

l ·"· ~2 npril. 
N i o r d 

Ium.-kapt. IL W. Ihmil ton. 
Ktpt . J,, (}. C. H\~rgnmu. 

:1- H. ·\rern;;;;teclt .. 

Lijtn. B. G. von Fieamlt. 
• F. T. E. Carlsou·Fevrell.·:U') 
, L M. Beck-Friis. 
, J. o. lillen. 

P llCler1öjtn. P. O. SilJversklöld. 
» C. A. A~1Jluud. 
» H. \\-;r estm:m. 

ll:a d-i-v-i 

Ska[JUI 
;* 22 npril, mm. '25 n.pril. 

Kap t. A. R. C. .J. Lagercrantz. 

TJHderlöjln. 8. Rudberg·. 
.J. Grön borg. 
O. ]'1 • O. V\rarfvinge. 
G. A. Rlix. 

från den 
s - i - o - n - e -- n. 

l U r d 
7:· 29 april. 

Kapt. A. G. von Horn. 

l_~THlPrl öjtn. N. n. Sjiihnrg. 
~· f3. J. rrore lins. 

22 April t. 

Torpedbåten N:r 79 
-:~- 9 maj. inm, l juni. 

o. m. 1 

Torpedbåten N:r 81 
·:·:· 20 maj, mm. l juni. 

Löjt.n. H. Friis. 

J u Ii. 

Gunhild O!OCh bevakningsb. N:r 6 

* 22 april,[l, ium. l!5 april. 

Kapt. G. Ekeluuud. 

l:n<lerlöjtn. N. R O. \\". Aberg. 

Edda och lo rpedb. N:r 67 
·X· 4 maj, uun. 7 ma. j. 

Kapt. I. P. B. Norman. 

Löjtn. T. M. Karlson. 
• K. O. L. Söderberg. 

Undcrlöjtu. K T. Svenonius. 

Vanadis 
•· 22 april, inm. 25 april. 

Kapt. A. Odelherg. 

1 • J. R. Maijström. 
r , L. Stackell. 

Löjtn. S. I. Wibom. 
» G. N. H. Krook. 

U nderlöjtn. N. F. Ekeroth . 
> C. G. HallstedL. 
:t S. A. LuuU.qvi~ L. 

Reservnrlllerlöjtn. C. H . K. :1:"\·anz~..(n. 

E. A. Hm·~berg. 

l\L G. Solberg. 
Fartygsingenjö t' ··· ··· · ·· · I\larini11genjör Y. T. Schoern cr. "Rx. runrinjngonjör J. E. ICinn mrm. Ex. marining. O. R . hl. F. Djörnstjerna. 

1 

Fartygsin t en rlent · ··· ··· f.Iarinintenclent A. \Y. H..cn ström. l lvfnrininLondcnt K. G. Favre. l l l l Marinintendent F. E. Aurell. ; 

~l=•'a=J=· L;y;g=,]='~'k=a='·=e==.·=··=·=··=··=·=··=··=· =f=~=i=aJ=·i=u=l=ul='"='~·o=.=F=·="=~=·="\=l=n=l=ro=t=h=.~==~~==========================~==~-~~~~~~~~~~- ~~~~~~====~========~====--------========~====~=============-~========~==================------------====~====================================~~======-===~======T=============~======================,~============~~~gg~~~~~~~~~============~~~============l Iarinläk.-5Lip . . 1. L. ;)c ll'Ö . :hfarinläkarc J. L11gerholm. 

T o r p e d s k o l e a f d e l n i n g e n S k e p p s• g o s s e a f d e l n i n g e n S J. ö m ä t n i n g s f a r t y g e n 
S ... k · k l fd ] · Torpcdb. Meteor, 2. kl. Torpedbåtarna Gondul, Gudur, Komet, Stjerna, Orion, Sirius, Kapella , Plejad, J0 ng ss o ea e nmgen torpedb. N: r 3 l l ------- _____________ ::___l_ ------ l ··-~-------'-~'-----------------l--------~---------1 

Befattning. N:r~ 9, 813 och_8~5~· ------~,-----------l----------· l - - --- --I- ----------I---F- Io_g_o_•_k_e_P_P ___ , ____ I:a __ ~d--i-v __ i~,·--I--O-n _ _ e _ _ n ________ l_l:_a ___ d __ i_v~--i7/_._i __ o __ n_ e ___ n____ Svalan Falken Rota Alfhild 

"·) 27 ~~l~ln d a l ") 2;'a~l~;pman Instruktionsbefäl E l e v e r *) llo~;:jtigheten *)Il rn:h o r ·:·:·: 11 m~~äl~I~r~ld12 maj, '') 7 ma~ a g a l ") 7 J~~J a d e n *) 7 ~n~q;r a m a s l ") 7 :q;. a d a n ~)~";;:~ji.ng o. Falken H a j e n. 

Afdclningschef 
Divisionschef 
.Flaggadjutant . 

IK..k:t. C. C. A. Fallenius 
l 

\K.-kapt. II. F. Linc1b8l·g-. K.-btpt. A. Eksll·ö1 
R W. Leuhusen .l 

! 

Kapt. E . \V. Pcyron . K.-kapl. 

i stabsingenjör .... ......... .. 
Chef . ..... ..... ............. . 

Löjtn. H. P. Simonsson 
l\farining. J. G. Lindmark 
Kap L N . S. T. Anka rcroHa. Kapl:. U . r:. K. ~pm-r e . K.-l:::-tllT,. II. F. Li1Hlherg. K.-ka.r•t. C. A. Wach tm elster. 

Kopt. J. C. Sclmeidler. Kapl. A. l:'rytz. 

Ka]Jt. C. H. Akcnnark . K.-kapt. A. Ekströr Kapt. A. do Brun. IIbpt. J. l\L Dolindcr. Kapt. E. \V. Poyron. Kapt. A. L. Holmen. Kap t. G. P. R einius. Kapt. L. G. O. Jalmke. Ko.pt. N. R F. Selander. Kapt. D. H. Lindblad. Löjt. E. A. H. Jacob i. 
K a p t. U. d c Bnm. 

l Sekond ............... . . .... . . 
Officerare . ................. . U.-löjtn. S. L. Kallern1an. Löjtn. P. Burma11. Kapt. B. :F. Holmgren. 

, S. J. Dahl. 
J - t c• n o \' ~ O. H. Åkermar\;:-0'.. , A. (i-. ,J ohansson°0.·) . "-Utl) . 1-... . ;:-,une m. ~ 

» C. A . G. _Rntwl er71iellll. ~ U . _T,, Brodi nr;'). ,. B. F. Jl.nuter::::)(i01d 0).1 

Löjt. D. l. han clcr. 
1 ~ ); , H. . \Vcl'ncr. 

i A_ . rr. B1om0) 00 I__..: )jt.. ~. \,\'..-ijkmark. 

LöJL. K . G . DJu.L .. Lie l ~ ~ ~'1 . 0L:.;,;on . 

Löjt. P. O. Isberg. 
, J.~ . C+ . .:\1. v. Arbin. 

Löjt. J. K. O. 

l LT.-löjt. A. H. 

Schiissler. LöJt. N. A. Soot-Tisell. 
v, Bahr. 

U.-löjt. E. Bouveng. 

} K. NorCn. ~> O. R. A. Gustafsson. " C. r. Ta.min°). » H. C. F.a.fiOcrckeru) 

, U. O. Hafström. 
.l\lnriningelljör 'l\ Her~.i u . 

Löjtn. A. E. Asp enberg. LOj L. ~. Lindstcdt. " .J. A. 1:'. Jcldcincl"). 
]:l A. G. 1Iörner. ) G. C. A.Ehrcn.svä.rd. 1.öjt. J. TT. Rf)({p,rlmmn . 

" G-.li.:.R. Braunerhielm » )J, K i hmw. , N. !IL Ole...-e. 
» C. O. Dahlbeck. ) C. F. r\. Kas~f'l. » N .. J. Arnberger 
» G. A. Ha.f~trön 1 • " Y. O. H. 1Ioclin. " l·' A. Kenunn. 

)) A. K. E. Lttftman. 
» 1: . . K Ström. 

UncJ..IöjL . .K. G-.l~uduer~ . 
., E. \\. RLnldbJrul. 

j E. A. P.''· Krusenstjerna 
1 "» O. A. F. Egerstr~1n. 
R-cmd. -1. B. E. L. Lm cl. 

• O. Goruandt. 

» A. F.. O. Giro l 

} G.G.G. \Vachtmter 
'> I. G. Flygare. 
, A. O. A . Derg11. 

)) K. l. .Bcckman. l 
Fartygsingenj ör .. . .. ... ... :\Inrining. A. \Y. f.iuclgr c,n. }J~rining. G. C. Ekstl·öm. l 
Fartygsintendent . .. .. .. . M m·in.m~d.-iJit. B. R; Gael., :\hrinint. G. C. \\' . Ehlin. M.-u.-int. J. G. L. Hall elen. Marinint. IL J. Dahl e11.1 :lfarinint. A. G.ABxowall. 

1

_l<_'_m_·t.,y_,g'-s_l i_i k_· a_. ,_.e....;.;. ·_ ·c;.· c:.· ·c:.· ·c:.· ·c:.·--"-'--------------------"}{=· -..:l;:äl='~· -='t~I"-P~· .:A:;._l:;I::. . .:h::.a:::l:::h:::n~. 1 ------------------------------·---l::}~L~a>::,:·i~n:;l a~· 1.::.;' ._L:::,. _;l\:;!1;:.. _;l\:;!1:::öll::_e~':;.· . ...!.:::\:;:la~':;.·. -:;l;_:ä;:_k;.:. -;:.' ~~ il:l'.:..· ;_;T.:_:R::; .. :_:n.:.':'l~s:!:j t;::; ·L _______________ _.!.":.:~l::.. ·.:L:::'\1:::'-.:..-s::t::.: 1::.':.:· I::\~ . .::1\I::·.:I:.I el:::::il:::L::.:n:::f.::a.:.'·;_· -..:!"~·· k:.:·..:-'...:t~i 1.::' ·..:H:.: . ..:B.:. . .:.H.::ul::tg::."~"::· ___________________ _:1::::1. .läk. -s t i p. T. C e el er h erg.1 

Kusteskader från den 2 Juli t. o. m~ slutet af September. 

Befattning. 

Eskadercl1ef. 
Divisionschef 
Flaggadjutant 

D:o 
Stabsiuccndont 
Chef ........ . 

I:a d-

O d en. 

Kom:d. P. J. Dahlg,·eiL 

Knpt. G. S. N. de Broen. 
Löjt. S. F. Dehlgren. 

v- - s - i - o - n - e - n. 

O ö ta. N i o r d. 

Il:a d 

W ale. 
•) 2 juli . 

\apt. A. IL Gisiko. 

v s 

l 

o n e n. 

Mag n e. 
·»J 2 jnli. 

1\om.-kapt. H. \\", Hamilton. l(ap t. A H. Gi siko. Kapt . G. R. Cclsing. 

P l e j a d. 
"·)2 juli. 

Kap t. S, ,) . Dahl. 

Ko.pt. S. J. Dnl1l. 

III:e d - i -- v-

K ap e 11 a. 
*J 2 juli. 

Kapt. IT. J. C. Ch ri sterson. 

s o- n- e- n. 

B r i s. 
*) 2 juli. 

Kapt. C. A. G. Braunerhielm. 

Vi n d. 
'-·) 2 juli. 

Kapt. C. O. Hafssröm. 

Siri u ss. 
·») 2 juli. 

Kapt. E. Hägg. 

Kapt . E. Hägg. 

IV:e d- v-

Or i on. 
'") 2 juli. 

s-

K"pt. C. R. A. Gustafsson. 
Sekond .. . 

Marini nt. A. F. II. Fogclberg . 
ICom.-kapt. S. _E!. l:'cychting. 

Kapt. C. H. Leche. 

Kom.-kapt. L. P. Hamilton. 
Kapt. L. E. Arnelius. KHpL F. G. C. Rert:,·nHm. lJnd.-löjt. K. G. Rudberg. 

Officerare ..... .. .. .......... . 

Fartygs ingenjör ..... . ..... . 
f'a.rt.ygRi nt.tm d en t 
:Fart,ygsl~il\are 

C. J. Malmgren. 
Lö jt. S. I. \Vibom. 

O. B. Fåhrceus. 
G. H . af' Sillen. 

Uncl.-löj t . E. A. H. Koch. 
B. B. A. Knafve. 

H. O. E\liot. 
Löjt. J. W. Ostonnan. 

l 
, O. H. l{osonsvard. 
» S .. Y. O. Håkansson. 

Und.-löJI:. K. P. G. Dyrssen. 
E. Oheu. 

Res.-und.-lö.it. C. IL K. Frunzen. Res.-und.-löjt. E. A. Husbet·g. 

M[\,rining. Y. rr. Schocrncr. 

MarinH\k. F . A. Almroth. 

F.x. mal'ining . .T. E. Kinnman. 
Marinint. A. vV. Renslröm. 
~~arinHlk . - stip. L. \Viduer. 

H. Weruote1lt. Löjt. E. V. II. 'Nrangel. Löjt. J. A. Cassel. 
Lö jt. D. G. von Fiea.nclt. G. E. R. DraunerhiPhn. E. R. Rtröm. 

F. 'L E. Carlsson.Fevrell.U.-löjt. E.A. F . v. Krusenstiema. Und.-löjt. C. A. F . E geroLröm. 
L. :U. B ock-Friis. 
J. o. Ullen . 

UHrl.-lö jt. C. A. Asplund. 
H. '\VesL1nan. 

Res.-und.-löjt. J\L O. Solherg. 
Ex. marining. O. R. 111. T. Björnstjerna.:Mariningenjör c. rr. HPrlin. 

:\larin intendcnt K. G. :Favre. 
:\larinläk.-sLip. J. L. Schrödl. 

Uncl..löjt. E. W. Sunclblad. :R. -und. -Wjt. l C. I. Ber,k8man. 

stockholmseskader från den 2 Juli t. o. m. slutet af September. 

Befattning. 

.!Cskaclcrchcf. ... . . 
Divj~ion~chef ..... . 
Flaggadjnta.nt 
Stahsing;enjör 
Stabsintendent ...... . 
Chef ................. . 
Sckoncl .......... . ..... . 
Officerare .............. . 

Fartyg:;:;intendent 
Fartyg·siäka.re ..... . 

John Ericsson. 
") 2 juli. 

1

Kom.·d. N. E. Ancl<ers . 

IKapt . A. R. F1·öding. 
1\[a.riniug. 'r. G. Knös. 
J\Iarinint. )f. P. A . Lindahl. 

l: a d- i 

Berserk. 
*) 2 juli. 

v- s 

u l f. 
') 2 jnli. 

Kom.-!utpt. R n. Lie p e. Kap t. 'l'. W. l\f. Li\bcck. Kap t. T. A. Kissen. 

IC::tp t . G. Ekelund. 
Löjt. G. X H. Krook. U.-löjt. R. A. F lory. U. -löjL. N. :Frick. 

U.-löjt. H. P . Nnma. 

l\Iurinläk. C. G. Boström. 

o - n- e- n. 

s ö l v e. 
"") 2 in1i. 

f o l k e. 
.:-:·) 2 juli. 

Kapt. II. J. :M. 1\ollstim. Kap t. G. von Horn. 

LJ.-löjt. A. II. O. IRos. U.-löjl. C. E. ~l!Mn. 

*) = befälstecknets hissam.le; 1nrn. = imuön~tra:::;, **) fr. o. n1. den 20 1naj. 0) ;:;::::: kadettofficr.r. 00) = lii..rare i navigat io11. 

Edda och Eugen ie. 
* ~· 2 j nli. 

II:a d-i-v -s-

Torpedb. n:J 8. 
·"·) :? jul i. 

Kap t. E. E. W rtllberg. 

Torpedb. n:o 7. 
·:·') :l juli . 

- o-n-e- n. 

Torpedb. n:o 6. 
·") 2 jlLJi. 

Kupt. E. II. Bergmark. Kapt. E. E. Wnllb erg. T.öjt. A. K. E. T~::Htrnan. Löj t . J\. G . :Jiörner. 

L öj t. '1:. l\1. Karlsson. l 
» h .. O. L. Soclerberg. 

B. "[.j. von Hofsien. 
U.-löjt. A. Ottosson. 

' IC T. Svenonius. 
N. E. O. W. Abcrg. 

» N. G. S:n Möllor. 
1\far.i.uinL. B. E . 1-lansell. 
1\lai·.-lHk. G. E. IIedenluucl. 

Torpedb. n:o 5. 
·') 2 jul i. 

Löjt. A. E. Asponbcrg. 

III:e 

Torpedb. N:o 85. 
•"J 2 juli. 

IKapt. K. Koren. 

d i-v-

-~ Torpedb. N:o 83. 
*) 2 j IIi l. 

Löjt. G . A. Hafström. 

- o - n- e - n. 

Torpedb. N:o 81. 
•J ~ Jnli. 

Löjt. C. O. Dahlbeck 

Torpedb. N:o 79. 
*) 2 juli. 

ILöj t. E. F. Ljungqvist. 

Löj t. G. A. W<'st· 
' ~. T. Palm . 
, N. H . Schollin. 

U .-löjt. A. Ellsen. 

o- n- e- n. 

Vi r go. 
·•) 2 juli. 

KapL A. E. 'ryclen. 

Depåfartyg för be
vakning. 

Skagul. 

Kapt. O. E. Lybeck. 

IU.-löjt. N. F. Ekeroth. 
' T. A. Hummel. 

N. G. A. Unncrns. 
A. Strindberg. 

L·jjt. G D. R l'r .ntlin. 

• K. Åkerl1iel m. 

Tf. V. Simonsson. 
A. P. "\-orl. 11der. 
R. M. v. Reiaenst.am. 

Mi ra. 
*) 2 juli. 

Kapt. S. B. Sundin. 
Res.-und.-löjt. O. Oernanclt. 

Drott. 

K.-kapt. R. A. Thurclin. Kapt. 
Kapt. G. A. SLarck. 
T,öjt. G. D. W. Lilliehöök. 

A. Örnberg. 

1\'Iarinint. V. C. J. Carlsor1.1 
M.-lak. A. F . Kuylens i:J erna. 

Sköldmön. 

J. S. Svinhufvml. 



sjökommenderingar vintern 1908--1909. 
S k o l a f d e l n i n g e n. eartskrona r e k r y t a f d e l n i n g. 

Befattning. ------ - ----------------------~----~------------------------------~------------------------------~-------------------------------,-------------------------------
Psilander, 

Meteor och Virgo. Stockholm. 
'; ) 3 sept. 

Afdelningschef ... .. . ... ... Kommendörkapten l'. C. Engström. 

flaggadjutant.. . ... ... ... . .. Kapten G. L. Brodin. 

stabsingenjör ........ . ... . . 

stabsintendent ...... ..... . 

Chef .... .......... .... ... ... . . Kap te n C. CyllensLicm:l .. 

sekond .... .. ·················· 
Officerare ... .. . . .. . . . ... .. . Löjtnant C. F. A. Cassel. 

» N. \Vijkmark 

> K. R. 1\'ern er. 

fartygsi ngenjör ........ . 

Thor. 

1\:om.-kapLrn C. A. \YachtmcisLer. 

T\apten A. l'rytz. 

Löjtnant J. lL NöclerLaum. 

> N. K .ilman. 

» N. M. Cleve. 

G. G. G. \\' achtm e ister. 

''') 27 sept. 

f\apten I. Nonlen f'elt . 

LöjLnant H. V. Simonsson. 

U nderlöjtnant IL E . L. Resen . 

» E. A. H. Kcch. 

Oscar Il. 
*) l G nov. 

Kommendörkapten F. M. Pe:yron. 

Kn.pten H . .J. T. Kroole 

>> G. L. Brodin (lnstr.-off1<..:er). 

Underlöjtnant U. E. Giron. 

> 8. L. Kn.llerman. 

Tapperheten. 
*) lG nov. 

.Ko mmendörkapten S. E. FeyeMing. 

Kapten U . K RyclsLröm. 

l Tnderlöjtnant N. F. Ekeroth. 

,, S. A. Lunclq vist. 

Manligheten. 
';') lG nov. 

KommcndörJ:apten TT .. T. D. C ulcla. 

Kapten A. r. · e ister. 

Underl öjtnant C. G. 1\rahlsLröm . 

JJ. P. Numa. 

Thor. 
*) lG nov. 

Kommendör H. G. IV. \ Vrn.ngel. 

Löjtnant E. A. Il . Jacobi. 

Mariningenjör G. C. Ekström. 

Marinintendent K M. Ryrlen. 

Kommenclörka1)ten R. A. Thurdin. 

Kapten B. R. von Sydow. 

>> J. E. G. Cn.rlsson-Sch enström. 

Underlöj tnant A. Ottosson. 

N. Frick 

Stockholm. 
·X') lG nov. 

Kapten IL A. M. Eneström. 

Kapten C. G. A. Sylvancler. 

Löjtnant G. N. H. Krook. 

» N. H. Schollin. 

U nelerlöjtnant E. Douveng. 

, A. Ellsen. 

> C. A. Asplund . 

fartygsintendent ...... . 

Mar iningenjör G. C. Ekström. 

1hrinunderinlrnclent 8. A. Ft·e<l holm. :\hr in intendent J. G. T-'. 1hllcltm. Jlrarinunderintenclent K. O. L. Lm·son. 1fm·innnd.-int. O. S. G. Gyntl1er. 1brinund.- i11 tcnc1cnt O. S. ]i,],clJorg. 

ilhrinli\kare J_J. V. Lundberg. nrarinlilk -stipendiaten T. D. Dal sjö. fartygsläkare .. 

:\[arinintendent N. 1\f. Ryclen. Marinin tendent R. J. Dahlgren. l 
Marinbl, are A. L. Evander. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~------~- ~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~·~~·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! 

Stockholms första r e k r y t a f d e l 1 n i n g. Stockholms andra r e k r y t a f d e l n i n g. 
-- ---- -------------------------------~----------------

Oden. Eugenie. Göta. ~ - Thule. Eugenie. 
Befattning. 

Nior d. 

J --------------------~---------;'_) _l_G_l_lo_'_·----------------------+-----------'''_) _1-fi_J_lo_v_. __________________ . ____ +------------'-'')--1G __ n_o_v_. ____________________ ~----·-----'-')_1_5 __ fe_b_r_. _____________________ +l .. -----------';') __ 1_5_f_e_b_r. ______________ , ________ ~----------*) __ 15 __ f_eb_r_··----------------------

l Afdelningschef .. . ... ... .. . Kom.-l,n.pten .J. V. Lannerstierna. 

flaggadjutant. .. ... ...... ... Löjtnant N . l\1. Cleve. 

stabsingenjör.. ...... .... ... :Af ariningc;.jör n. Åkermark. 

stabsintendent .. . ... .... .. 1r .• mintenelent V. C . .J. Carlson. 

Chef ........................... .1\:om .-kn.pten L. P. Hamilton. 

Sekond .. .... ... ... .. ... .. .... K::tpten J. Grafström. 

Officerare .... ... .. ...... ... > K. \ V ester (Instr. -officer). 

Löjtnant E. E. Ström. 

Unclerlöj tnn.nt C. G. I-Iallstedt. 

Kom .-lmpten G. II. LidiJec k. 

Kapten A. B. C. J. Lagercrantz. 

>> H . J. Christers~on. 

Löjtnant P. Durmn.n. 

Underlöjtnant II. E. L. Ros en. 

l Kapten I. P. B. Norman. 

l K ap ten J. S. Svinhufvucl. 

J Löjtnant N. Kilm an. 

l Underlöjtnn.nt K. G. P. Dyrssen. 

• E. Olsen. 

Kom .-kapten U. O. V. H. Droman . 

Kom.-lmpten O. U. V. H. Bromn.n. 

Kapten C. G. J orselius . 

» C. A. G. ]3raunerhielm. 

Löjtnn.nt N . .J. Arnberger. 

> C. C. Lindberg. 

fartygsingenjör ... ... .. . j 

Kom.-lmpten G. O. 11. af Ugg las. 

Kapten A. Pryt.z. 

Löjtnant H. V. SimonRson. 

C. O. Dahlbeck 

D. E. von Holsten. 

Se Stockholms första rekrytafclelning. 

fartygsintendent ......... , Marinunderintendent E. K. Drisman. l l l 
~f~a~rt~y~g~s~la~·k~a~r~e~·~ .. ~·~ .. ~ .. ~·~ .. ~ .. ~ .. ~n~i~ar~·i~n~h~ll~,a~r~·e~A~·~I~Jc~aJ~·s~s~o~n~·~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~·~----~~~--~~~~~~~--------~~~~~l\~L~al~·i~n~li~\k~a-r_e_c_·_. _o_._B_>_o_s_u~ö~n-1. __ ,~------------~ .• --~----------------------~~~~---~~~--------~~~~--------~~~~~~~~~l 

Befattning. l-
Fylgia. Svensksund. l 

'') 22 ol t · 99 J t "') l dec., inm. 3 dec. 

--------------------~-----------· ______ , __ .,_J_.n_n_1. __ ~ __ o_, __ - ·------------7------------------------------------------T------------------------------------------~--·--------------------------------------+-----------· 
Chef ... .... .. .. . .. .... .. . ... .. . Kom.-kapten IL I V. Hamilton. 

Sekond .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. Kapten K. A. Posse. 

Officerare ...... ...... ... ... D. R. Lindblad. 

L. Stackell. 

L. G. O. Jahnke. 

Löjtnant J. \V. Osterman. 

F. T. E. Carlson--Fevrell. 

Unelerlöjtnant S. Rudberg. 

N. G.· Sjöberg . 

.J. Grönberg. 

S . .J. Torelius. 

O. F. O. \Varfvinge. 

G. A. Dlix. 

fartygsingenj ör ...... ... Mariningenjör •r. G. Knös. 

fartygsintendent ......... ~Iarinintenclent IV. Lilja. 

Fartygsläkare ...... ...... ... Marinläkm·e ~'. A. Almroth. 

*) Befälstecknets hissande; in m. = lnmöns tras. 

Kn.pten C. E. L. Liljencrants. 

Löjtnant N. \Vijkmn.rk 

N. R . \\r m·ner. 
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Juli 26. Chefen för marinförvaltningens torpedafdelning J. G. Eke-
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lund får afresa till Fiume och Berlin för besiktning af 

torpeder m. m. 
Afslås gjord framställning om förhöjd sjöaflöning till per

sonal, kommenderad å sjömätningsfartyg. 

Ett exemplar af Sveriges statskalender får från och med 

1908 tilldelas befälhafvarens vid kustartilleriets detache

m ent i Fårösund expedition. 

Angående dyrtidstillägg för år 1907 till tjänstemän och be

tjänte vid lotsstyrelsen. 
Anvisas ytterligar e 1,500 kronor för iståndslittande af äldre 

skadade handlingar i flottans arkiv. 

En l:a och 2:a klass sjöman erhålla för vistelse vid sana

torium l kr. 25 öre om dagen jämte resa på truppbilj ett 

t ill och från sanatoriet. 

Anvisas GOO kronor till idrottsöfningar och föreläsningar 

m. m. vid Carlsln·ona kustartilleriregemente. 

Kommendören N. E. An ck ers förordnas att uppehålla chef

skapet för sjökrigsskolan i land under inträdesexamen in-

n evarande år. 
Angående extra lönetillägg för år 1907 till vaktmästare vid 

lotsstyrelsen. 
7. Fullmakt för E. N. Larsen att vara kapten vid kustar-

" 
, 

" 
" 

, 

" 

tiller iet. 
D:o för A. A. R. Nydahl och E. T. Leiström att vara löjt

nantm· vid d:o. 
Förordnande för E. V. A. Boivie att vara marinläkare af 

2:a graden vid flottans marinläkarkår. 

Vice auditören G. H. O. Gollin erhåller löj tnants värdighet. 

Kaptenen G. W. JIIIagnusson, flaggunderofficeren J. J. F. 

Dickman och underofficeren af 2:a graden G. Strandberg 

erhålla hvardera guldmedalj af 5:e storleken med inskrift 

,,för berömliga gärningar>. 
För att kunna föreslås till kapten vid flottan och kustar

tilleriet erfordras att ha varit officer under minst 9 år, 

dock att under tiden intill den l januari 1909 äfven den 

som har en tjänstetid af allenast 8 år m å kunna föreslås 

till dylik befordran. 
Förordnas censorer för inträdesexamen till sjökrigsskolan 

innevarande år. 
10. Beslutes rörande inkallande af lo ts- och . fyrpersonal för 

tjänstgöring å kustsignalstationerua. 

,, Italienska kryssaren >Etna> får besöka Stockholms krigs-

hamn. 
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K. Br. 1907. - XX. 

Förordnas två militärläkare att deltaga i kroppsundersök
ning å till sjökrigsskolan inträdessökande ynglingar. 
Ynglingen J. A. S. Bäckström får på vissa villkor undergå 
pröfning för antagning såsom elev vid sjökrigsskolan. 
Uppdrages åt sakkunnige att verkställa utredning och ut
arbeta förslag i fråga om försäkring af flottans och kust
artilleriets stammanskap under öfningar i fredstid. 
Fastställas ritningar till jagare och 1:a klass torpedbåtar 
m. m. 
Torpedbåtarne 63 och 65 få användas till bevakningsbåtar, 
Resestipendier å respektive 1,000 kronor, 375 kronor och 
625 kronor få utgå till tre marinläkare. 
Löjtnanten G. N. H. Krook får uppskjuta kompletterings
examen vid sjökrigshögskolan. 
Änkorna J. A. Sandell, G. B. Söderlund och K. V. Johans
son erhålla understöd med respektive 300 kronor, 100 kro
nor och 100 kronor. 
Utses landshöfding C. A. Sjöe1·ona, t. f. öfverdirektören J. 
G. :May och auditören E. D. W. Martin att verkställa ut
redning angående försäkring af flottans och kustartilleriets 
stammanskap under öfningar i fredstid. 
Beslutes rörande utredning om anordnande af en förbin
delseled mellan Baggensfjärden och stora segelleden. 
Anvisas högst 2,340 kronor till nytt tak å s. k. västra ka
sernen å Nya Varfvet. 
Anvisas ytterligare medel för förhyrande och inredande af 
fartyg för krigsöfningar med kusteskadern. 
Afslås gjord framställning om telefonledning till uppbörds
rummet i sjömanskårens kokhus- och matsalsbyggnad i 
Carlskrona. 
Rikstelefonförbindelse får anordnas med skeppsgossekårens 
i Marstrand expeditionslokal. 
Kommendörkaptenen J. A. Helin får tillsvidare under den 
tid han innehar chefskapet för mindepartementet vi el flottans 
station i Stockholm disponera den till hans boställslägen
het hörande trädgården. 
Anvisas 600 kronor till idrottsöfningar och föreläsningar 
m. m. v id Vaxholms lmstartilleriregemente. 
Understöd får utgå, till änkan K. C. Nordling med 200 kro
nor, till änkan G. Höglander med 150 kronor, till änkan 
C. S. Pettersson med 120 kronor samt till en lwar af 
änkorna A. W. Siden, E. C. Sandell, :M. S. Holm, A. J. 
Wiren och J. G. Sjöstrand med 100 kronor. 
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K. Br. 1907. - XXI. 

Bifalles gjord framställning rörande verkmästaren C. O. E . 
Hallingströms delägarskap i flottans pensinskassa. 
Finske undersåten C. B. Sundahl får på vissa villkor vinna 
inträde i sjökaptensklassen vid navigationsskolan i Visby. 
Bifalles gjord framställning angående förändrad dag för 
höstterminens början vid sjökrigsskolan m. m. 
Meddelas tillstånd för fyra ryska torpedkryssare att be
söka Stockholms krigshamn. 
Fullmakt för O. L. Beckman att vara generalmajor och 
chef för kustartilleriet. 
D:o för \liT. E. Elers att vara kommendör i flottan. 
Fullmakter för 29 unelerlöjtnanter att vara löjtnanter vid 
Kungl. flottan. 
Kaptenen P. H. Huitfeldt får återinträda i tjänst på stat 
vid Kungl. flottan. 
Resolution å lön föJ· 1 kapten och 18 underlöjtnanter vid 
Kungl. flottan. 
Öppet bref på afsked för marinunderintenden K. J. T. 
I .. åftman. 
Silfvermedalj af S:e storleken »för nit och redlighet i ri
kets tjänst» tilldelas arbetsförmannen vid lotsverket A. 
Andersson. 
D:o d:o >för berömliga gärningar» tilldelas kustartilleristen 
S. N. Svensson. 
Nådig förordning utfärdas angående särskilda mätbref för 
fart genom Suezkanalen. 
Bifalles gjord framställning rörande uppförande af en ka
sern för sjöreserven vid Stockholms station. 
Fullmakt för C. G. Ahlborn att vara öfverste vid kust
artilleriet. 
Förordnande för d:o att vara chef för Carlskl·ona kustar
till8l·iregemente. 
Resolution å afsked för reservunderlöjtnanten i flottan E. 
Å. R ejman. 
Sjökaptenen F. H. Adelborg får antagas till reservofficers
aspirant oaktadt tiden för inträde öfverskridits. 
Anskaffning får för en summa af 40,000 kronor äga rum 
för nya ångpannor till kanonbåten Disa. 
Bifalles gjord framställning om telefonledningar till och 
inom Älfsborgs fästning. 
Beslutes rörande reglementsbestämmelser med afseende å 
personal, som kommenderas till skeppsgossekåren i Mar
strand. 
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Beslutes rörande anställande af värfningsförrättare för re
krytering af skeppsgossekåren i Marstrand. 
Utfärdas nådig kungörelse angående ändrad lydelse af § 
21 mom. k) i förnyade nådiga reglementet för navigatios
skolorna i riket den G juni 1890. 
Bifalles gjord framställning om viss ersättning till kapte
nen E. G. D :;\Imchel under tjänstgöring som bevaknings
chef . 
Underlöjtnanten vid kustartilleriet B. D. Bengtsson erhål
ler guldmedalj af 5:e storleken med inskrift »för beröm
liga gärningar». 
Bemyndigas chefen för sjöförsvarsdepartementet att till
kalla l1ögst 5 sakkunniga jämte en sekreterare för verk
ställande af utredning angående flottans och kustartille
riets upphandlings- och entrepr enaclväsencle m. m. 
Förordnande för f. el. lektorn M. Höjer at t tentera och 
examinera i historia och geografi vid inträdesexamen till 
sjökrigsskolan. 
Förordnande för C. C. A. Fallenius att uppehålla chefska
pet för marinförvaltningens torpedafdelning under kom
mendörkapten J. G. Ekelunds kommenderin g såsom chef 
å pansarkryssaren Fylgia. 
Fullmakt för P. G. R. Fellenins att vara major vid kust
artilleriet. 
D:o för N. G. E. Åkerlund att vara kapten vid kastartil
leriet. 
Resolution å lön f ör kaptenen vid kustartilleriet O. \V. 
Brogren. 
D:o å kommendörkaptens af 2:dra graden värdighet för 
marinläkar en af 1 :a graden J. M. Nilsson. 
D:o å löjtnants värdighet för m~"rinläkarstipendiaten I. B. 
Dalsjö. 
Beslutes rörande inlösen af inventarier och redskap tillhö
rande Älfsborgs fästningsbyggnad. 
Afslås gjord framställning om anordnande af krigsrätt i 
Marstrand. 
Förre roddaren T. Jönsson och förre uppsyningsmannen 
M. Österlund erhålla understöd med respektive 100 och 
200 kronor. 
Pullmakt för A. vV. Lindgren att vara mariningenjör af 1:a 
graden vid mariningenjörkår en. 
Resolution å lön för mariningenjören af l:a graden J. Lind
beck. 
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Resolution å lön för maringenjören af l:a g·raden G. F. 
Göslin g. 
Fullmakt för A. J. Hillfors att vara sekreterare i lotssty-
relsen. 
Anvisas 708 kronor 41 öre till täckande af vikariatsersätt
ningar i marinförvaltningen m . m. 
Anvisas 1,500 kronor till vissa ändringsarbeten i sjökrigs
skolans byggnad. 
Anvisas 600 kronor för vissa utgifter för navigationsskolan 
i Stockholm. 
Besvär af A. Hillfors i fråga om förordnande att uppe
hålla amiralitetsrådsämbete föranleda ej till vidare ytt
rande. 
Marinintendenten R. C. T. Näsman förordnas att vara se
kreterare hos sakkunnige för verkställande af utredning i 
fråga om flottans upphandlings- och entreprenadväsencle. 
Till sakkunnige för verkställan de af berörda utredning ut
ses f. d. elis triktschefen grefve C. O. Taube samt gross
handlame E. A. Nilsson och I-I. Lamm. 
Öppet bref på afskecl med pension för kommendören vid 
Kungl. flottan N. G. Sundström. 
Fullmakt för E. Smitt att vara mariningenjör af 1:a gra
den i flottans reserv. 
D:o för K. G. Favre och G. S. W. Ehlin att vara marin
intendenter af 2:a graden i flottan. 
D:o för J. G. L. Hallden att vara marinunderintendent vid 
flottans marinintendenturkår. 
D:o för F . E. Aurell, B. R. Gael, E. K. Brissman, O. S. 
Rheborg, S. A. Fredholm, O. S. G. Gynther och K. O. L. 
Larsson att vara cl:o. 
Förordnas konteramiralen T. C. A. Sandström och kapte
nen A. H. Gisiko att biträda vid granskning af förslag rö
rande ändringar i värnpliktslagen m. m . 
Beslutes om ändrade bestämmelser för b efordran inom sjö
officerskåren. 
Kaptenen P. G. Reinius får företaga en utländsk stuelie
resa för att besöka en del hydrografiska institut. 
Särskild ersättning får utgå till underofficerarne A. L. 
Lundström och M. L. Nord uneler kommenderingar i an
ledning af byggande af vissa jagare och tor-pedbåtar. 
Underlöjtnanten vid Kungl. flottan A. Strinclberg erhåller 
guldmedalj af femte storleken ,för berömliga gärningar». 
Två skeppsgossar få karlskrifvas oaktadt de icke uppnått 
fastställd ålder . 
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Ett belopp af 2,000 kronor från invalidhusfonden får för
delas såsom n ådegåfvor till afskeclacle f. el. båtsmän m. fl. 

Torpedingenjören G. Lindmark får behålla sina aiiönings

förmåner uneler tid, då han varit otjänstbar på grund af 
uneler tjänsteutöfning ådragen skada. 

K ap tenen vid kustartilleriet friherre F . E. von Otter får 

uneler fyra månader af tjänstledighet för sjukelom uppbära 
half clagaflönin g. 

Daglönaren N:r 562 Erik Olsson får genomgå underbefäls
skola och därunder bibehålla daglön. 

Afgöres marinintendenterna A. Fogelbergs, R. Thörns och 

C. E hrlins underdåniga besvär i fråga om en anmärkning 

vid flottans station s i Carlskrona räkenskaper för år 1904. 
Afgöres r egementsintendenten E. O. N. Tömebladhs be

svär i fråga om en anmärkning vid Carlskrona kustartille
riregementes k assajournaler för januari-mars 1905. 

Afgöres flaggunderofficeren A. A. Håkanssons m. fl:s un

derdåniga besvär i fråga om förskott å sjöaflöning och 
messpenningar. 

l<"ullmakter för 16 reservofficersaspiranter att vara r eserv
underlöjtnanter i flottan. 

Förordnande för L. M. Mäller att vara marinläkare af 2:a 
gra den vid flottans marinläkarkår . 

Chefen för sjöförsvar sdepartem entet bemyndigas att till
kall a högst 4 sakkunniga jämte en sekreterare för att bi

träda vid ytterligare utredning och slutligt förslag röran
de omorganisation af marinförvaltningen. 
Ledigvarande notarietjänsten i marinförvaltningen får upp e 

hållas på förordnande mot åtnjutande af aflöning enligt 
B ta t. 

Beslutes rörande ersättande af fö r skjutna kostnader för 
ungbåten vVärnschiölcl. 

Anvisas 1,900 kronor till riktöf'ningsapparater för pansar
kryssaren Fylgias förestående expedition. 

Anvisas medel till anskaffning af beldäclnacl för värn
pliktiga vid Vaxholms kusta1-tillerir egem ente. 

För uppehållande af auclitörstjiLnsten vid flottans station i 
Carlskr·ona under auditören B. B. B. de Mares kommenele
ring såsom stabsauditör anvisas 150 kr. för månacl. 
Auditören vid flottans station i Stockholm E. D. vV. Mar

t~n erl1 åller tjänstledighet för offentliga uppch·ag uneler 
tlclen 9 oktober 1907 till 1908 års rikselags början. 
Anvisas 1,480 kronor till tryckning af reglemente för kust
artilleriets skolor och öfningar. 
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Extra mariningenjören O. R. Björnstjerna erhåller i flytt
ningshjälp 200 kronor. 
Löjtnanten E. P. T engsteclt får uppskjuta kompletterings
exam en vid KungL sjökrigshögskolan. 
Beslutes om ersättning åt daglönare under internering 
sk eppsgossekasern. 
Mgöres amanuensen F. G. Lindhs underdåniga besvär i 

fråga om utgifter för fästningsbyggnader vid Vaxholm

Oscar Fredriksborg för år 1904. 
Sergeantsänkan M. Liitz erhåller 120 kronor till hjälp för 
begrafning af hennes aflidn e man. 
l:a klass sjömannen A. E. Johansson får vinna inträde 
som elev i Stockholms navigationsskola. 
Fullmakt för H. G. IV. Wrangel att vara komm endör vid 

Kungl. flottan . 
Fullmakter för grefve H. W. Hamilton och C. C. A. Falle
nius att vara kommendörkaptener, den förre af 1:a och elen 

s enare af 2:a graden vid Kungl. flottan. 
Förordnande för A. G. Johansson att uneler kaptenen C. 

E. vV. llibens sjukdom uppehålla l är arbefattningen i n avi

gation vid sjökrigsskolan. 
Ueclclelas tillstånd för kadettunclerofficererne N:r 157 Ren
ner, N:r 167 Hjulhammar och N:r 161 Sommelius att, ehuru 

förklarade olämpliga för örlogstjänsten, kvarblifva vid sjö
krigsskolan för att eft er aflagd sjöofficersexamen kunna 

föreslås till underlöjtnanter i flottans reserv. 
Resolution å lön för N. E. Anckers, J . A. Helin, R. G. 
Liepe och P. H. Huitfeldt. 
Reglementet för flottan f år tryckas i en ny upplaga. 
Anvisas 13,700 kronor t ill r eparationer af f. el. varfschefs

huset å Nya varfvet. 
Anvisas 1,800 kronor för anordnande af simöfningar och 
öfningar i lifrädclning mecl manskap vid Stockholms sta

tions exercisskola uneler öfningsåret 1907- 1908 vid bad

inrättning a tom stationen. 
Beslutes rörande medel till aflöning å t e. o. kammarskrif
varen A. Bergström uneler bestridande af intendentbe

fa ttning. 
Kaptenen vid Kungl. flottan E. vV. P eyron och skepps

gossen vid 4:e skeppsgossekompaniet N:r 13 G. H. Hög
berg erhålla hvarclera sin m edalj i guld af femte storle

ken »för ber ömliga gärningar •. 
~feddelas tillstånd för kaptenen I. Norrman att genomgå 

den högre kursen i sjökrigshögskolan. 
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F örordnande för kaptenen E. W . Peyron att tentera och 
examin era i reglementen, krigs- och sjölagar vid officers
examen i sjökrigsskolan innevarande höst. 
Utses generalmajoren J. G. Björlin, hemmansägaren Carl 
Persson i stallerhult och vice häradshöfdingen Jacob Lars
son att såsom SJ.kkunnige bitr äda vid utredning och slut
ligt förslag i fråga om omorganisation af marinförvalt
ningen. 
Förordnas kaptenen vid kustartilleriet E. N ordlund att uppe
hålla lärarbefattning i geometri vid sjökrigsskolans första 
klass uneler förhinder för kaptenen H. H . K. Ericson. 
Elfva kaeletter vid s jökrigsskolall erhålla befrielse från er
läggande af terminsafgifter. 
Förordnas amanuensen T. A. H. Hedren att vara sekrete
rare hos sakkunnige för omorganisation af marinförvalt
ningen. 
Fullmakter för C. F . Tamm och E . H . B ergmark att vant 
kaptener vid Kungl. flottan . 
Fullmakt för P. E. O. Beckman att vara löjtnant vid d:o. 
Förordnande för S. T. R. Bolling att vara kommendant i 
Älfsborgs fästning. 
En officer från kustartilleriet får tillkallas utöfver förut 
utsedde sakkunnige för utredning rörande sjökrigsskolans 
organisation. 
Fastställas reglementariska före skrifter för kustartilleriet 
m. m. 
Anvisas 900 kronor till en undervisningskurs i ryska språ
ket för flottans stabs officerare. 
F lyttningshjälp får utgå till kaptenen F. G. E. Bergman 
och mariningenjören H . Åkermark. 
~n visas 8,250 kronor för anskaffning af ny ångpanna m. m . 
för sjömätningsfartyget Falken. 
Anvisas 1,850 kronor för r eparation af en åt sjökri~sskolan 
upplåten lokal m. m. 
Rikstelefon får för nautisk-meteorologiska byrån anordnas 
å kontrollstationens kanslirum. 
Afslås löjtnanten C. A. Claus' underdåniga besvär i fråga 
om honom förvägradt inkvarteringsbidrag. 
Meddelas tillstånd för S. W . T. Ankarerona att söka in
träde i tyska marinen. 
Anvisas 600 kronor för inköp af framlidne kommendörkap
tenen S. Natt och Dags manuskript omfattande sjökrigs
historiska arkivforslmingar. 
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llfeclclelas uppdrag åt sakkunnige att verkställa utredning 
och utarbeta förslag i fråga om försäkring af gemensk a
pen vid lotsverket. 
V>irnpliktige C. R. Lundh får öfverflyttas från flottan i 
sjötjänst till flottan i allmän tjänst. 
Öfverstelöjtnanten vid generalstaben C. E. Sunelin skall 
ånyo inträda såsom sakkunnig för verkställande af u tred
ning rörande åtgärder för stärkande af rikets fasta för
svar åt sjösiclan m. m. 
Flyttningshjälp får utgå till kommendörkaptenen A. Ek
ström, kaptenerna A. G. von Horn, J . E. G. Carlsson och 
K. Rosensvärcl, mariningenjörerna Y. T. Schoerner och A. 
vV. Lindgren samt sergeanten J. H. Ryclen. 
Meddelas tillstånd för styrmannen A. O. Eriksson att vinna 
inträde såsom elev i sjökaptensklassen vid navigationssko
lan i Strömstad. 
Förre kronolotsen E. Ersson erhåller en nådegåfva af 80 
kronor. 
Änkorna l'vi. Lundberg, K. Bengtsson, M. P ettersson och 
K. E. Afvancler erhålla understöd, de tre förstnämnda 100 
Kronor hvardera och Afvan der 50 kronor. 
Afslås t. f. r evisor E. O. :M:ellins underdåniga besvär i 
fråga om anmärkningar vid mellersta lotsdistriktets r ä
kenskaper för år 1905. 
Uppdr ages åt kaptenen vid kustartilleriet L . T. Hassel
blad. att såsom sakkunnig deltaga i utredning om behof
vet af förändringar i sjökrigsskolans organisation. 
Fullmakter för 13 kadettunderofficerare att vara under
löjtnanter vid Kungl. flottan. 
D:o för 4 kadettuncl6l·officerare att vara underlöjtnanter i 
Kungl. flottan s reserv. 
D:o för 7 kadettunderofficerare att vara underlöjtnanter 
vid kustartilleriet. 
Ordföranden bland de sakkunnige fö r utredning angående 
flottans och kustartilleriet s upphandlings- och entreprenad
väsen de m. m. erhåller arfvode m ed 10 kronor för dag. 
D:o bland d:o för ytterligare utredning och affattande af 
slutligt förslag röran de marinförvaltningens omorganisa
tion erhåller d:o d:o. 
Anvisas 1,200 kronor till förhyrand e under år 1908 af lokal 
för underb efälsskolans i Carlskron a allmänna klass. 
Anvisas m edel för an skaffning af orderapparater och af
ståndsmätare för en del af flottans fartyg. 
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Till chefen å verkstadsfar tyget Ran under sjökommende
ring få dietp enningar beräknas såsom för chef å andra 
klassens fartyg eller 4 kronor om dagen. 
Anvisas medel till bestridande af vissa kostnader för ut
redning i mål angående förhållandena vid flottans matin
riLttning i Stockholm. 
Flyttningshjiilp får utgå till kaptenen H. J. T. Krook, löjt
nanten N. O. I. L. \Vallenius och 1 :e läraren vid skepps
gosseskolan i Marstrand J. Andersson. 
Afslås underdåniga besvär af lotskaptenen E. A. Smitt i 
fråga om kostnaden för läkar- och sjukvård. 
Fyrmästaren C. :Malm erhåller ersättning med 281 kronor 
50 öre för hafcla sjukvårclskostnacler. 
Sekreteraren hos kommitc'm för omarbetande af reglemen
tet för flottans pensionskassa m. m. erhåller, förutom ut
betald ersättDing för mistade tjänstgöringspenningar 640 
kronor 54 öre, ytterligare ar·fvode med 2,il59 kronor 46 öre. 
Uppdrages åt f. el. distriktschefen grefve C. O. Taube att 
deltaga vid utredning i fråga om omorganisation af ma
rinförva.ltningen. 
Fullmakt för B. vV a hl berg att vara kapten vid kustar
tilleriet. 
D:o för R. L. Götherström att vara löjtnant vid d:o. 
Resolution å lön för kaptenen· vid kustartilleriet friherre 
F. E. von Otter. 
Förordnas att den tjänstgöring i befattningar vid skepps
gossekåren i Marstrand och vid kustartilleriets förlägg
ningsplatser, till hvilken personal af flottan fördelas, skall 
såsom ordinarie tjänstgöring anses. 
Telefon får anskaffas för fortifikationsbefälhafvarens ar
betskontor å Nya varfvet. 
Telefonapparat får på vissa villkor uppsättas i chefens för 
4:e matl'Oskompaniet tjänsterum. 
Bifalles gjord framställning rörande rese- och traktaments
er sättning åt chefen för kustartilleriet och hans adjutant 
för öfvervarancle af anm\ns fälttjänstöfningar. 
Beslutes rörande clagaflöning åt officer vid armen uneler 
tjänstgöring vid kustartilleriet. 
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanten Tb. G:son Flygare, 
marinläkaren A. Segersteclt samt sergeanterna J. Ottosson, 
P. A. V. Hansson och C. Linne. 
:M:eddelas tillstånd för tre daglönare att genomg1\, kurser 
underbefälsskola med bibeh1\,llancle af dagaflöning. 
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Fiskaren J. A. Lönnberg erhåller 86 kronor såsom ersätt
niD g för :fiskredskap, som gått förlorad uneler kusteska
derns öfningar. 
Expeditionschefen H. ·wolff erh1\,ller tjänstlecligl1et från och 
med den 25 november tills vidare intill årets slut för be
redande af vissa på sjöförsvarsdepartementets föredr ag
ning beroende ärenden och förordnas kanslirådet grefve 
vVrangel att under ticlen förvalta expeclitionschefsämbetet. 
Fullmakter för 7 reservunderlöjtnanter att vara reservlöjt
lHUlter i flottan. 
Resolution ä kommendörkaptens af 2:a graden värdighet 
för miningenjö1·en L. E. Årfelt. 
Utfärdas ny instruktion för nautisk-meteorologiska byrån. 
Ekiperingsstipendier å 600 kronor tilldelas nyutnämnde 
unelerlöjtnanterna N. G:son Sjöberg och A. Sjöqvist. 
Anvisas medel för .aflönancle af extra lärare vid vissa na
vigationsskolor m . m. 
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanten H . Reuter. 
Löjtnanten G. von Fieandt får under en tid af tre måna
der och tio dagar af honom på grund af sjukelom beviljad 
tjänstledighet af fem månader och tio dagar 1\,tnjuta half 
chgafiöning. 
Ersättning får utgå till tre underofficerare och två uncler
officerskorpraler för öfvervakande af en del arbeten vid 
Bergsunds mekaniska verkstad. 
Ombudsmansänkan A. Holm erh1\,ller ett unelerstöd för år 
l 908 med 400 kronor. 
Fullmakt för hans excellens herr statsministern S. A. A. 
Lindman att vara konteramiral i Kungl. flottans reserv. 
Angående d-isposition af en kommendörslön m. m. 
Angående brist i anslaget till flottans nybyggnad och un
derhåll. 
Utrangerade pansarbåten Skölcl, som efter instruktions
skjutning sjunkit i Stockholms södra skärgård, får försäl
jas till Stockholms transport- och bogseringsaktiebolag för 
uiJO kronor. 
Kaptenen vid Kungl. flottan J. A. F. Eklund erhåller upp
ch-ag· att utarb eta en lärobok i sjömansskap för undervis
ningen i sjökrigsskolan. 
Beslutes rörande användande af räntemecllen å elen af 
Hans Maj:t konungen enligt gå fvobref den 31 dec. 1884 
gjorda donationen af 15,000 kronor, som vore afseeld till 
anordnande af föreläsningar i astronomi vid sjökrigsskolan. 
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Flyttningshjälp får utgå till kaptenen H. Elliot, löjtnanten 
I. Wollin och sergeanten C. O. Svensson. 
T. f. chefen för marinförvaltningens torpedafdelning C. C. 

A. Fallenius får beordras afre~a till Fiume för besiktning 

af torpeder. 
Marinförvaltningen anmoda~ inkomma m ed ritning och 
kostnadsförslag öfver de för användning af korvetten Freja 

såsom logementsfartyg nödiga ändringsarbeten å fartyg et. 
Beslutes rörande beredning af utrymme för mobiliserings

proviantförråd m. m. å Carlskl·ona fästning. 
Flyttningshjälp beviljas personal vid flottan för flyttning 
från Stockholm till Marstrand. 
Bifalles gjord framställning om lönetillägg till handhaf

vare af matinrättning och tvätt vid skeppsgossekåren 
Marstrand. 
Fastställes stat för sjökarteverket för år 1908. 
Fastställas stater för lotsverket för d:o d:o. 
Bifalles en af öfverlotsen A. B . Olsson gjord ansökning 
att få kvarstå såsom reservlöjtnant i flottan. 
Anvisas 325 kronor såsom bidrag till sjöunderofficerssäll
skapet i Stockholm för utgifter under tyska och ryska ör

logsfartygs b esök därstädes under sommaren 1907. 
Meddelas tillstånd för styrmannen J. F . Granlund att an

tagas till elev i sjökaptensklassen vid navigationsskolan i 
Härnösand. 
Bifalles gjord framställning om karlskrifning af skepps
gossen N:r 10 Söderström. 
Fyra fiskare erhålla godtgörelse för minskad inkomst af 
sillfiske till följd af torp edstridsöfningar. 
Kommendören H. G. Lager crantz erhåller entledigande 

från befattningen såsom chef för marinförvaltningens tor
pedafdelning. 
Förordnande för kommendör H . G. Lagercrantz att tills
vidare vai·a varfschef i Carlskrona. 
Utfärdas bestämmelser i fråga om marinförvaltningen. 
Förordnande för J. E. D ahlin att tills vidare vara marin

öfverintendent och chef för marinintendenturkår en. 
Fullmakter för L. G. C. Risberg och C. F. Herlin att vara 

mariningenjörer af andra graden vid mariningenjörkåren. 
Cheferna för marinförvaltningens ingenjör- och artilleri

afdelningar får b eordras att utomlands studera anordnin

gar för ökande af fartygsartilleriets eldhastighet. 
Fastställas stater för flottan för år 1908. 
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Fastställas stater för kustartilleriet för år 1908. 
Anvisas 1,000 kronor för anskaffande af uppslagsbok med 

fartygsskisser. 
Beslutes rörande placering af officerare och underoffice

rare från fortifikationen att tjänstgöra vid marinförvalt
ningens fortifikationsafdelning. 
Ersättning åt värfningsförrättare får under ett år från och 

med den 1 februari 1908 utgå m ed 30 kron or för hvarje 

antagen man. 
Meddelas för es krifter rörande r eligionsundervisningen för 

sk eppsgosseskolan m. m. 
Af statskontoret fö r skjutna kostnader för revision af gäl

lande skeppsmätningsförfattningar samt för kommitten för 
utredning rörande utbildning af handelsflottans b efäl och 
unelerbefäl f å ersättas statskontoret från handels- och sjö

fartsfonelens m edel. 
Angående en af försvarskommitten gjord framställning om 

erhållande af åt skilliga utredningar i fråga om rikets försvar. 

Flyttningshjälp får utgå till kaptenen A. I~. Holm€m, m a
rindirektören K. E. Rundgren samt löjtnanten P. O. Isberg 

och marinintendenten A; G. F. BrowalL 
F. d. underofficerskorpralen 1\1:. Goldensohn får utnämnas 

till sergeant i kustartilleriets r eserv. 
Extra lönetillägg får för år 1907 u tgå åt vaktmästare vid 

sjökarteverket samt sjökrigshög- och sjökrigsskolorna. 
Anvisas 600 kronor till särskild godtgörelse å t amanuen
ser och extra biträden i sjöförsvarsdepartementet. 
Fullmakt för S. J. T . C. Ankarkrona att vara kommendör 

vid Kungl. flottan. 
D:o för O. U. V. H. Broman att vara kommendörkapten 

af första graden vid d:o. 
D:o för friherre A. A. C:son Hermelin och friherre R. vV. 
L euhusen att vara k om.-kaptener af andra graden vid d:o. 

D:o för H . J. Christer son, C. G. A. Sylvander, D. H. Lind
blad och L . Stackell att vara kaptener vid Kungl. flottan. 

R esolution å lön för H . G. vV. \ Vrangel, grefve H. \ V. 
Hamilton, C. C. A . Fallenius, A. R. Fröding, J . B. Maij

ström, A. G. Johansson och E. H. Bergmark. 
Fullmakt för A. F. Bergman von Schinkel att vara major 

vid kustartilleriet. 
D:o för S. E. Svensson, T. C. N. vValman, V. H. Norman, 
S. O. A. Christenson, G. I . Nord q vist och N. O. J. L. Wal

lenius att vara kaptener vid kustartilleriet. 
Fullmakt för N. A. von Malmborg att vara löjtnant vid d:o. 
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Resolution å lön för K. Z. Rönblom, C. G. Falk, L. T. 
Hasselgren och E. G. J. Ekström. 
Förordnande för C. A. F. P:n Rosensvärd att tillsvidare 
vara chef för marinförvaltningens nautiska afdelning. 
D:o för J. H. Hallström att tillsvidare till utgången af ja-· 
uuari månad 1908 upprätthålla amiralitetsrådsbefattningen 
i marinförvaltning-en. 
Fullmakt för G. C. Ekström att vara m·ariningenjör af l:a 
graden vid mariningenjörkåren. 
Resolution å lön för mariningenjörerna af l:a graden G. 
F. Gösling och F. V. Peterson. 
Fullmakter för C. G. F. Ulff och E. O. N. Törneblaclh att 
vara marinintendenter af 1:a graden vid marinintenclentur
kåren. 
Fullmakt för C. J. Schnell att vara marinintendent af 1:a 
graden vid d:o. 
D:o för J . A. Pihl att vara marinläkare af 1:a graden vid 
marinläkarkåren. 
Resolution å afskecl för reservlöjtnanterna i flottan A. G. 
Carlsson och P. O. Grönberger. 
Beslutes rörande ändringar i reglementet för marinen m. m . 
För marinförvaltningens räkning får förhyras en lägenhet 
i huset N:r 9 vid Birger Jarls torg för en hyra af 2.000 
kronor för år. 
Anvisas medel för aflönande af extra biträden å räken
skapskontoren vid flottans stationer. 
Flyttningshjälp får utgå till kaptenen E. E. Wahl.berg. 
Beslutes rörande kommendering af offleerare från armEnll 
till tjänstgöring vid kustartilleriet. 
D:o rörande aflöning till vikarie för tjänstledige lektorn 
vid sjökrigsskolan J. A. Bruun. 
Dyrtidstillägg till sekreteraren hos lotsstyrelsen A. Hill
fors får från och med elen l oktober 1907 till år ets slut 
utgå efter 300 kro11or för år från fyr- oeh båkmecllen. 
Be'3lutes rörande vaktmästares vid eivilstaten öfvergång 
till marinintendenturkåren. 
S. L. Grönberger får antagas till elev vid Stockholms na
vigationsskola. 
Ankan C. A. Andersson, hvilkens äldste son beväringsman
nen N:r 416 C. Andersson omkommit genom drunkning un
der årets eskacleröfningar, erhåller ett unelerstöd af 100 kr. 
Nåclegåfvor med tillhopa 4,220 kr. få från invalidhusfonden 
tilldelas en del. afskeclacle l)ersoner, som tillhört flottans 
militära kårer. 

Utdrag ur kungl. bref m. m. från kungl. sjöförsvars
departementet under år 1908. 
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Förordnas fil. doktor E. Strömberg att uneler vårterminen 
1908 uppehålla lektor J. A. Brunns lärarebefattning vid 
sjökrigsskolan. 
Beslutes rörande åtgärder för unelerlättande af manskaps
rekryteringen vid :flottan oeh kustartilleriet. 
D:o rörande bearbetning och komplettering af förslag till 
lärobok i elektricitetslära. 
Resolution på afsked för extra ingenjören vidmariningen
jörkåren J. A. Hultmm1. 
Anvisas 10,000 kronor för utredning rörande plats för 
flottans station i Stockholms skärgård. 
Anvisas 95 kronor 37 öre för svärelsmedalj er uneler år 

1907. 
Mariningenjören C. E. Richson får beordras afresa till 
Spezia för besiktning af en därstädes beställd undervat
tensbåt m. m. 
Blifvande ehef och uppbördsmaskinist å nyssnämnda un
dervattensbåt får likalecles beordras att afresa till Spezia 
för att öfvervaka arb etena å båten. 
Marinförvaltningens kemist, ingenjör E. Seclerholm får be
ordras afresa till Tyskland och Frankrike för att därstä
des anskaffa tändhattar. 
Anvisas 5,000 kronor till förbättring af vattenledningsver
ket vid Osear-Freclriksborg. 
Utaf kvinnoförbundets för Sveriges sjöförsvar afclelning i 
Karlskrona samt af aktiebolaget Bofors-Gullspång skänkta 
belopp om respektive 500 kronor och 5,000 kronor till ma
rinmuseum få emottagas och förvaltas af marinförvalt
ningen. 
Bifalles gjod framställning om anordnande af telefonled
ning i sjöinstrument- och sjökarteförråclets byggnad 1 

Karlskrona. 
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K. Br. 1!)08. -- II. 

Beslutes rörande godtgörelse till officerare från armen, 

kommenderade t ill tjlinstgöring vid kustartilleriet. 

Bifalles gjord framställning om förhöjning i ersättningen 

för bespisning af å Oscarsvärnslinjerna, Es1Jeskär och Nya 

Älfsborg förlagdt manskap . 

Flottans stabs bibliotekarie erhåller 300 kronor för år 1907 

för vård m. m. af stabens bibliotek. 

Reservunderlöjtnanten E. K. Husberg får under år 1908 

full göra rep etitionsöfning. 

D:o O. N:son Hallborg får uppskof till år 1909 för fullgö

rande af d:o. 
Reservunderlöjtnanterna A. E. A. Rosenberg, H. A. An

dersson och vV. E. Asplund skola skiljas från anställning 

i flottans reserv. 
Chefen för kustartilleriet bemyndigas att till underofficer 

vid kustartilleriets maskinistafdelning befordra underoffi-

cerskorpralen C. O. Åström. " 

Meddelas föreskrifter i fråga om pastoralvårelen inom Nya 

Varfvets församling vid Göteborg. 

Meddelas tillstånd för generallotsdirektören D. U. V. Lin

eler att bibehålla två bisysslor. 

D:o cl:o för chefen för lotsstyrelsens kanslibyrå J. A. Sjö

berg att bibehålla en befattning vid lotsverkets enskilda 

pensionskassa. 
Beslutes rörande expropriation af mark för två öfverens

fyrar på Arholma. 
Anvisas 2,500 kronor till förstärkning af arbetskrafterna 

inom flottans pensionskassa. 

Förre l:a klass sjömannen A. V. Persson erhåller ett un

derstöd af 100 kronor. 
Verkmästaränkan L. A. Alm erhåller cl:o d:o. 

Maskinisten F. G. D. Thelander erhåller understöd för år 

1908, berälmadt efter 800 kronor för år. 

:Fem f. el. rodelare vicl lifrliclclningsstationer erhålla under

stöd m ed 100 kronor hvarclera. 

Lotsänkan E. Danielsson erhåller ett unelerstöd af 100 

kronor. 
Anvisas 530 kronor till unelerstöd åt åtskilliga lotsänkor. 

Marinförvaltningen bemyndigas att afsluta kontrakt med 

Kockums mek. verkstaels aktiebolag om leverans af en 

jagm·e med kolfmaskineri till ett pris af högst 965,000 kro

nor samt med Göteborgs nya verkstaels sktiebolag och 

Bergsunds mek. verkstads aktiebolag om leverans af fyra 
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K. Br. 1908. - III. 

l:a klass torpedbåtar med kolfnHt$kincri till ett pris af sam

m:mhigdt hög·st 1,312,000 kronor. 

Anvisas ytterligare 3,000 kronor för utredning rörande åt

giinler för stärkande af rikets fasta försvar ~tt sjösidan. 

Vikarien <'t registratort,jiinstcn i marinförvaltningen får un

der den tid frän och med den l januari 1908, som registra

torn C. A. \Vestit, bestrider notaricbef:1ttning, uppbära 

fnll lön. 
Anvisas medel för bestrirVmde af resekostnad för marin

attach6cn i S:t Petersburg. 

Knpteuen vid kun gl. flottan K. ·wester får beordras afrcsa 

till Tyskland fö r att taga kilnnedom om förbättringar, som 

vidtagits med Obrys kanongyroskop. 

Anvisa,; 14± kronor för tryckning för vissa nppgiftcr till 

förslaget om flottans utveckling J 908-19E. 

Auditören E. D. W. Martin erhål ler tjänstledighet från aucli

törstjäosten under rikselagen 1908. 

Beslutes rörande förhyrande af maskinister och eldare vid 

kustartilleriet. 
F lyttning·shjmp bcviljilS kaptenerna G. Brodin och C. J . 

Malmgren samt sergeanten F. Holmqvist. 

Reservunderlöjtnanten i flottan C. Carlancler f<'tr år 1908 

fullgöra repetitionsöfning. 

Beslutes rörande anordnande af issignaltjilnst vid Sveriges 

kuster m. m. 
Anvisas 3,000 kronor att af lotsstyrelsen fördelas bland vissa 

af styrelsens tjilnsterniln för af dem. utfördt arbete i sam·· 

band mccl kustsignalväsendets ordnande. 

Beslutes rörande kustartilleriets regementsintendenters och 

fästningsförvaltares pensionsförhållanden efter öfvm·gång 

till marinintcndenturkåren. 
Marinlitteraturföreningen erhåller ett understöd för ;\r 1908 

af 800 kronor. 
Disponenten C. F. Hasselblad erhåller gulelmodalj af 8:c 

storleken med inskrift >för medborgerlig förtjänst.>> 

Värnpliktige A. G. Cronberg får öfverftyttas från flottan i 

sjötjänst till allmän tjiin st. 
Hcsolution å entledigande för juris kandidaten H . vVolff 

från att vara expeditionschef i sjöförsvarsclcpartcmentet. 

Förordnande för öfverclirektören E. O. J. Björklund att vara 

expeditionschef i cl:o. 
D:o för juris kandidaten H. vVolff att uppriltthålla amira

litetsrädsbefattning·en i marinförvaltningen. 
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Öppet bref på amiralitetsråds namn, heder och värdig het 

för juris k and. H. W olff. 
Förordnande för S. A. Samzelius, A. F. V. Ståhlberger och 

B. T. Zctterström att vara extra ing·enjörer vid mariningen

jörkåren. 
Mariningenjören C. E. Ricbson erhåller en gratifikation å 

6,000 kronor för hans förtjänster med afseende på under

vattensbåten Hajens konstruktion. 
Siirskild ersättning får utgå till två underofficerare under 

kommenderingar i anledning af byg·ga.ndc af jagarna Vale 

och Ragnar. 
Öfverlotsänk an J. S. Schröder och fyrmästaränkan J. A. 

Ohlsson erhålla understöd med respektive 200 kronor och 

100 kronor. 
Kaptenen I. I. Norrman erhåller entledigande från och med 

u tgången af septemb er 190B från befattningen såsom lärare 

i befästningskonst m. m. vid sjökrigsskolan. 

Resolution å lön för marinintendenten af 1:a graden J. J . 

A. \ 'Vessman. 
Förordnande för C. A. Bergman att från och med elen 17 

februari 1908 intill utg·ången af å r 1909 vare magasinkon

trollant vid flottans station i Karlskrona. 

Beslutes rörande ändring af 3:e klass pansarbåtarna Hil

clur, Björn och Gerda. 
Anvisas högst 1,783 kronor för tryckning af ny upplaga af 

'Utdrag ur unelervisning för manskapet, II, sjömanskap >. 

Anvisas hög·st 1,000 kronor för tryckning af förclelning·sbok 

N:o 1 för stridsfartyg. 
Skcppsgosse får uneler vissa förhållanden öfverflyttas från 

elen ena sk eppsgossekåren till elen andra. 

Reservunderlöjtnanten T . Rinman erhiU!er y tterligare ett 

års uppskof med rcpctitionsöfning. 
D:o M. G. Solberg får fullg·öm repetitionsöfning tidigare iin 

som finnes staclg·adt med afseende på elylik tFinstgöring. 

Fullmakter för C. A J;~. Petersson och R. Thörn att vara 

marinintendenter af 1:a graden i flot tan. 

Utfärdas nådig· kungörelse angående upphäfvande af nå

diga instruktionen för dem, som förordnas att förrätta ge

neralmönstring med sjömans- och skeppsgossekårerna samt 

Karlskrona artillerikår den 8 december 1899. 

Anvisas ett belopp af högst 2,611 kronor för tryckning af 

en lärobok i torpedlära och 1,500 kronor såsom gratifikation 

till kommendörkaptenen A. Fallenius för lärobokens utar

betande. 
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K. Br. 1908. - V. 

Ytterligare en rikstelefonapparat får uppsättas inom ma

rinstaben afseeld för afclelningschefen för den därstädes 

nyupprättade organisationsafdelningen. 

En af underofficer skorpraler vid 5:e matroskompaniet gjord 

ansökan rörande sjötillägg vid kommendering å torpedbåt 

föranleder ej åtgärd. 
Afslås regementsintendenten E. O. N. Törneblaclhs besvär 

i fråga om anmärkningar vid Karlskrona kustartillerirege

mentes kassajournaler för juni-december år 1905. 

Kaptenen A. H. Gisiko erhåller entledigande från lärare· 

befattning i torpedlära vid sjökrigsskolan med utgången af 

innevarande läsår. 
Öppet bref på afskecl för kaptenen friherre L. R. von Ste

dingk med tillstånd att såsom lönlös i kungl. flottan 

kvarstå. 
Anvisas 1,000 kronor för inköp af 4,500 exemplar af en utaf 

major E. von Donner utarbetad broschyr >II, Förmåner 

och befordringsutsikter vid militäranställning inom sjöför

svaret>>. 
Anvisas medel till inköp af > Öfningsbok i navigation af 

Hj. Sjöblom>>. 
Af offleerare m. fl. vid Vaxholms kustartilleriregemente 

samt af sjöofficerssällskapen i Stockholm och Karlskrona 

skänkta penningebelopp till ett blifvande marinmuseum få 

af marinförvaltningen emottagas och förvaltas. 

Majoren friherre H. G. :M:. vVrangel erhåller flyttningshjälp 

med 200 kronor. 
Anvisas 40 kronor till er sättning åt sjökrigsskolans be

tjänte för tillökning i göromål. 
Reservunderlöjtnanten J. G. Myrsten få år 1908 fullgöra 

r epetitionsöfning. 
Underofficerskorpralen öfver stat E. W. Pettersson får be

fordras till underofficer af 2:a graden öfver stat. 

Lotsänkorna P . K. Berntsson och E. E. J ansson erhålla 

understöd med r espektive 150 kronor och 100 kronor. 

Afslås aktiebolaget Ängholmens båtvarfs underdåniga be

svär i fråga om leverans af lotskuttrar. 

Fullmakt för L. G. O. J ahnke att vara k a p ten vid kungl. 

flottan. 
Resolution å lön för kaptenerna vid kungl. flottan C. E. 

Holmberg och L. Stackell. 
Förordnande för O. W. Brogren att vara positionsbefälhaf

vare vid försvarsberedskap eller belägringstillstånd i Fårö

sunds kustposition. 
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K. Br. 1908. - VI. 

Fullmakt för C. A. F . Petersson att vara marinintendent 

af 1:a graden vid marinintendenturkåren. 

D:o för K. G. E. Hammarberg att vara d:o af 2:a graden 

vid d:o. 
Resolution å lön för marintendenten af 1:a graden A. L. 

Holmqvist. 
Värfningsförrättare erhåller från och med år 1908 tio kro

nor för hvarje med hans biträde antagen skeppsgosse. 

An vises 160 kronor till inköp af två utaf kaptenen L. Stac

kell konstruerade riktöfningsapparater. 

Anvisas 1,000 kronor till tryckning af mobiliseringstab eller. 

Anvisas tillhopa 4,200 kronor till gäldande af en del ut

gifter under år 1908 vid navigationsskolan i Stockholm. 

Anvisas ytterligare 5,000 kronor till fortsatt stenrensning 

i Flintrännan. 
Till främjande af idrott bland flottans värnplikti ge anvisas 

150 kronor till Stockholms bevärings::Lfdelning och 300 kro

nor till Karlskrona beväringsafdelning. 

Beslutes rörande åtgärder till främjande af omsättningen 

af Stockholms stations förråd af käx. 

Kommendörkaptenen H. IV. l\1. von Krusenstjerna och kap

tenen friherre U. C. K:son Sparre, hvilka biträdt vid ut

gifvande af ny upplaga af del I af r eglementet fö r flottan, 

benämndt reglemente för marinen, erhålla för berörda ar

bete 400 kronor hvardera. 

Afslås en af läraren ~id skeppsgosseskolan i Karlskrona 

J. F. Nilsson gjord ansökning om ersättning för viss tids 

tjänstgöring. 
F. d. flaggunderofficeren N. vV. Almqvist erhåller guldme

dalj af 5:e storleken med inskrift >för nit och redlighet i 

rikets t jänst.» 
Tilldelas nådevedermälen åt åtskilliga vid lotsverket an

ställda personer. 
L otsförmansänkan K. Öhman erhåller ett undm·stöd af 150 

kronor. 
Öppet bref på afsked för löjtnanten vid kungl. flottan I V. 

L . Grut med tillstånd att i flottans reserv kvarstå. 

Resolution på af sked för marinläkaren af 2:a graden A. J 

Prag. 
Resolution på afsked för d:o d:o N. J. Arnoldson. 

Fullmakt för A. J. Prag att vara marinläkare a.f 2:a gra

den vid nim·inläkarkåren i flottans r eserv. 

Fullmakt för N. J. Arnoldson att vara d:o d:o vid d:o i d: o. 
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Besparingar å anslag till telefonledningar för kustsignal

väsendet få användas till fortsatt byggande af kustsignal

väsendets återstående telefonbyggnader. 

Anvisas 250 kronor för tryckning af instruktion för flot

tans befälsöfningar. 

Anvisas 2,050 kronor fö r tryckning af lärobok i artilleri 

111. m. 
Angående omorganisation af sjökrigshögskolan. 

Beslutes rörande ökning i jagares bestyckning. 

Anvisas l ,980 kronor 39 öre t ill bestridande af kostnader 

för en kommission för granskning af gällande bestämmel

ser rörande fordringarna å persedlar och materialier till 

beklädnad och sängservis för flottan. 

Bifalles gjord framställning rörande resekostnader för en 

studieresa till Bofors. 

Flyttningshjälp får utgå till majoren vid kustartilleriet S. 

Bolling för flyttning från Stockholm till Älfsborgs fästning. 

Svenska segelsällskapet erhåller tillstånd att få använda 

flottans semaforsystem. 

Framlidne chefen för Lanelskrona lotsfördelnin g O. \ Vester

dahls dotter, H edvig Charlotta IVesterdahl, erhåller ett un

derstöd af 200 kronor. 

Meddelas vissa föreskrifter rörande salutbatteriet å K ungs

hall i Karlskrona. 

Anvisas 4,050 kronor för anskaffning af koklådor för kust

artilleriets behof. 

Beslutes rörande tryckning af beskrifning å torpedmateriel 

m. m. 
Anvisas 1,400. kronor till tryckning af exercisreglemente 

för flottan; I och II. 

Anmälningar rörande beklädnadskostnader för underoffi

cerskorpraler vid kustartilleriregementena f.öranleda icke 

till någon kungl. maj:ts vidare åtgärd. 

Vissa sjökrigsskolans klasser få fördelas på parallellklasser. 

Gravören E. Lillja erT1åller ett arfvode af 300 kronor för 

inöfvande af en gravörselev. 

Särskild ersättning med 25 kronor för månad fi'tr utgi't till 

underofficerskorpralen n:r 9 Ryssberg under kommende

ring å under byggnad varande jagaren Vale. 

Flyttningshjälp får utgå till fyra unelerofficerare och en 

ekonomikonstapel för fiyttning från Stockholm till l\Iar

strand. 
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Flyttningshjälp får utgå till sergeanten C. E. Olsson för 
flyttning från Karlskrona till Vaxholm. 
Expeditionschefen i sjöförsvarsdepartementet E. O. J. 
Björklund erhåller tjänstledighet för beredande af vissa på 
departementets föredragning beroende ärenden uneler ti
den 23 mars-5 april 1908 och fårordnas kanslirådet grefve 
F. IVrangel att uneler tiden uppehålla expeditionschefsäm
betet i departementet. 
Återkallas åt löneregleringskommitten lämnadt uppdrag 
att afgifva yttrande i fråga om löneförbättring för tjän
stemän och vaktmästare vid flottans pensionskassa. 
Ett resestipendium å 1,000 kronor får tilldelas en marin
läkare för studier utomlands af lungsjukdomen å militär

sjukhus. 
Bifalles gjord framställning om anskaffning af tre riks
telefonapparater i marinförvaltningens lokaler. 
Af officerare med vederlikar vid Karlskrona kustartilleri
regemente skänkt penningebelopp, 119 kronor, till åstad
kommande af ett marinmuseum får emottagas och af ma
rinförvaltningen i vederbörlig ordning förvaltas. 
Af sakkunnige för utredning rörande åtgärder för stärkan
kande af rikets fasta försvar åt sjösidan utarbetade utlå
tande jämte erforderliga bilagor och situationsplaner få 
tryckas i en upplaga af 100 numrerade exemplar. 
Två danska örlogsfartyg få under innevarande år inpassera 
förbi Älfsborgs fästningsområde. 
Kaptenen vid kustartilleriet N. O. J. L. Wallenius erhåller 
ersättning med 155 kronor för af honom erlagda termins
afgifter vid tekniska högskolan. 
Reservunderlöjtnanten i flottan A. E . Lundgren får full
göra repetitionsöfning år 1909. 
Anvisas 2,500 kronor från invalidhusfonden till en del af
skedade personer, som tillhört flottans militära kårer. 
Kaptenen vid kustartilleriet T. C. N. vVahlman förordnas 
att under läsåret 1908- 1909 uppehålla kaptenen vid kungl. 
flottan C. O. Lindsströms lärarebefattning i vapenlära i 
i sjökrigsskolans 6:e klass å kustartillerilinjen. 
Öppet bref på afskecl med pension för kaptenen vid kungl. 
flottan m. m. G. vV. Ljungqvist. 
Resolution å lön för kaptenerna vid kungl. flottan G. S. 
N. de Broen och L. G. O. Jahnke. 
Bifalles gjord framställning rörande uppställande af salut

pjäser å Kungsholms fort. 
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Anvisas 382 kronor såsom understöd åt sjöofficerssällska-· 
pet i stockhol m för utgifter i anledning af hållna föredrag .. 
Bifalles gjord framställning rörande en extra måltid om 
dagen för skeppsgossekåren i Marstrand. 
Nådig kungörelse angående ändrad lydelse af § 4 i nådiga 
stadgan för ske_i)psgosseskolan elen 13 mars 18H6. 
Vissa handlingar i flottans arkiv få såsom deposition öf
verlämnas till domkyrkorådet i Kalmar för att utan sam
manblandning med andra serier tills vidare i domkyrko
arkivet förvaras. 
Nådig kungörelse med vissa föreskrifter angående skepps
mätning. 
Amanuensen hos marinförvaltningen T. A. H. Hedren er
håller såsom sekreterare hos sakkunnige för omorganisa
tion af marinförvaltningen dels ett arfvocle af 1,320 kro
nor, dels ock ett belopp af 429 kronor 97 öre för mistadt 
amanuensarfvocle i följd af berörda uppdrag. 
Reservunderlöjtnanterna J. G. Myrsten och B. E. L. Linclh 
få fullgöra sina repetitionsöfningar år 1909. 
Expeditionschefen L. O. J . Björklund erhåller tjänstledig
het till och med elen 15 innevarande april för beredande· 
af vissa på sjöförsvarsdepartementets föredragning bero
ende ärenden och förordnas kanslirådet grefve F. IVran
gel att under ticlen upp.ehålla expeclitionschefsämbetet. 
Anvisas 4,300 kronor för uppförande af en kompassunder
sökningspaviljong vid flottans station i Karlskrona. 
Marinattachen i Lonelon och Paris J. Ch. Schneidler er
håller 521 kronor 35 öre, enligt räkning för resor till varf 
och verkstäder m. m. i England uneler november och de
cember 1907 samt för resa från Lonelon till Paris. 
Sjökacletterna n:r 30 Lindgren, n:r 65 Schwartz och n :r 
135 Scherdin få aflägga kompletteringsexamen i vissa äm
nen. 
Lotskaptenen i Malmö C. H . Ramsten får kvarstå i tjänst 
ytterligare ett år. 
Afslås en af danske ministern gjord framställning om re
stitution af vissa för danska ångfartyget Nicolai II er
lagda skeppsumgälcler. 
Sanatorievård på kronans bekostnad beviljas 2:a klass sjö
mannen vid 4:c1e matroskompaniet n:r 290 Engström. 
Öfverlotsänkan Sofie Råberg och fyrmästaränkan Maria 
.Montelius erhålla hvarclera ett unelerstöd af 100 kronor. 
Kanslirådet grefve .F. IVrangel erhåller tjänstledighet för 
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l1älsans yårdande under tiden 21 april-30 maj 1908 och 

förordnas G. A. Stuart att uppehålla grefve IVrangels kansli

sekreteraretjänst i departem entet . 
Öfverlotsen I. IV. Ripa får, med bibehållande af vissa för

måner, såsom reservlöjtnant tillhöra kungl. flottans r eserv, 

så länge han kvarstår i lotsverkets tjänst. 
Fullmakt fö r J. A. Hultman att vara mariningenjör af 2:a 

graden i Hottans reserv. . 
Kommendören S. J. T. C. Ankarerona erhåller ersättmng 

med 250 kronor för förhyrd bostad i Karlskrona. 
Kaptenen N. IVallenius erhåller 450 kronor såsom ersätt

ning för bibehållande af förhyrd bostad i Karlskrona un

der kommondering som tillfällig elev vid teknis ka h ög

skolan. 
F. d. roddarna vid Sandhammarens lifräcldningsstation Por 

Månsson, Ola :Mårtensson och Anders Jönsson erh ålla lwar

dera ett understöd af 100 kronor. 
Lotstlnkan K. E . Hellberg erhåller ett unelerstöd af 100 

kronor. 
Ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete får 

u tgå till vitisa daglönare vicl Stockholms statioDs varf. 

Förordnanden för K. V. Dahlman och K. JU. Herrlin att 

vara marinläkare af 2:a graden vid flottans marinläkarekår. 

Resolution å löjtnants värdighet för marinläkar estipendia

ten 'r. Coderberg. 
Anvisas 2,400 h·onor för anbri11gande af åskledare å krut

hus m. m. inom Vaxholms och Oscar-Freclriksborgs fäst 

ning. 
Anvisas 4 050 kronor för anordnande af idrottsöfningar 

och förelä~nino·ar fö r Hottans och kustartilleriets manskap. 
"' Beslutes angående u tspis11ing af dagvaktskaffe å flottans 

på expedition utgående fartyg. 
Förre båtsmannon vid Bohus 1 :a kompani n:r 279 Hiigg 

får förhYras såsom hofmtistare å korvetten Saga under 

detta fa~tygs expedition innevarande år med sjökadetter. 

Majorerna O. R. Sylvan och P. G. R. Fellenins erhålla 1(10 

kronor hvar sås01n ersiittning för utarbetande af förslag 

t ill strålkastarreglom.onte för kustartilleriet. 
Öppet bref på afsked för löjtnanten vid kungl. flottan B. 

Carlsson med rätt såsom lönlös dtirsULdes kvarstå. 
Resolution å kaptens vänlighet för marinläkaren af 2:a 

oTaden S. E. P. Haglund. 
Anvisas 4,000 kronor till inrättande af marketenteri å loge

mentsfartyget Yanaflis. 
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Bifalles deh-is en af Yarfsohefen vid Hottans st::ttion i Stock

holm. gjord framställning om anordnande af telefonförbin

delser. 
Agentur för nautisk-meteorologiska byrån skall förläggas 

till Sundsvall i stället för Härnösand. 
Anvisas 5,000 kronor till en del utredning m. m. för det 

nautiska unclersölmingsväsendet. 

Anvisas 15,000 kronor till bestridande af kostnaden för 

upprättande af positionskartoe öfver vissa befästningsom

ri'tden. 
Anvisas 1,350 kronor till tryckning af förslag till exercis

r eglemente för flottan, III och V, m . m. 
Anvisas 300 kronor till tryckning af ntr eclni11 g i vissa frå

gor rörande ordnandot af Hottans bemanning. 

Förestån daren för nautisk-meteorologiska byrån erhåller i 

uppch·ag att deltaga i en sjöfartskongress i Petersburg 31 

maj-7 juni innevarande år. 
Bifalles gjord framställning r örande beordrande af ombud 

för kronan till FiLtme för besiktning af torpedmaterieL 

Två sjömän erhålla bidrag för vård å sanatorium. 
Förre fyrvaktaren N. Höglund erhåller ett understöd af 

100 kronor. 
Bifalles gjord framställning rörande rese- och traktaments

ersättning för inspektionsresor till kustartilleriregementena 

tillhörande detachement och afdelningar. 

Chefen för sjöför svn.rsclepartementot erh <lller bemyndigan

de att tillkalla två sakkunnige i fråga om ny flottstation . 

Chefen för cl:o erhåller cl:o att tillkalla högst 4 sakkunnige, 

däraf on skall tj änstgöra såsom sekreterare, för afgifl7an

c1e af förslag rörande utsträckt öfningstid för v iLrnpliktige 

vid flottan. 
Bifalles gjord framställning att roclan inn evarande år få 

utföra en del arbeten å Nya Varhet samt anvisas för dessa 

arbeten högst 16,000 kronor. 
'l'ill kaeletter i sjökrigsskolans 1 :a klass innevarande år få 

antagas 30 yngli11gar. 
Bifalles gjord framstiillning om förhyrande af kockar ocl~ 

sjukvårdar e för å Stoekholms station till rustn.iug anbe

fall da fartyg. 
Kaptenen A. I-lägg och löjtnanterna J. Blomberg och U. C. 

Lindberg H uneler konunendoring å ån gfartyget Kare i 

ekonomiskt afseende likställas, Hägg mod chef å 2:a klass 

fartyg samt Blomborg och Lindberg med kommom1orade 

offi cerare. 
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8. Utfärdas b estämmelser i fråga om uppflyttning upp-
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muntringsklass för manskap vid kustartilleriet. 
Meddelas tillstånd att brittiska kanalflottan må besöka 

Vinga Sand under tiden 30 juni-4 juli 1908. 
Skeppsmätningsöfverkontrollören K. O. Larsson erhåller 
uppdrag att deltaga i förhan dlingar angående mä~bref. 
Öfvermaskinisten C. H. Engström får befordras till uncler
officer af 2:a graden vid kustartilleriet. 
Extra fyrbiträd et E. W. Reiz får anstäl~as såsom 2:a klass 

signalmatros i 3:e lönegraden. 
Flyttningshjälp får utgå till kommendören S J, T. C. An
k arcrona, kapten en grefve C. A . Posse och sergeanten C. 

Hjelmberg. 
Sjöuncler officerssällsk apet i Karlskrona erhåller hyresbi-

drag med l ,000 kronor . 
F yrbiträdesänkan Maria Christensson erh åller ett under-" 

stöd af 100 kronor. 
En af lotsbefäl gjord underdånig framställnin g om löne
förbät tring m . m. föranleder ej till någon kungl. maj:ts v i

dare åtgärd. 
Chefen för marinstab en bemyndigas att tillhandahålla vissa 
kartkopior åt föreningen för Sundsvalls med omnäjcl för

svar åt sjösidan . 
Utses sakkunnige för afgifvs.ncle af förslag till organisa
t ion af flottan s sjömans kår , nämligen : kommendörkapte
nen af l:a graden G. a( Klint samt kaptenerna friherre U. 
C. Knutsson Sparre, H. H. K. Ericsson och A. H. Gisiko ; 
och skall kaptenen, friherre Sparre t illika tjänstgöra såsom 

de sakkunniges sekreterare. 
Förordnande för E. O. Eclelstam att tillsvidare vara assi

stent vid nautisk-meteorologiska byrån. 
Resolution å löjtnants värdighet för vice audit ören vid 

kustartilleriet E. A. Beskow. 
Flaggunderofficeren J. A. Lundgren erhålleJ gulc1m.ec1alj af 
5:e storleken »för nit och redlighet i rikets tjänst•. 
l\Iec1c1elas föreskrift rörande utöfvanclet af chefskepet för 
marinförvaltningens fortifikation safcl elning vid förfall för 

afcl elningens chef. 
Anvisas 5,350 kronor till reparation af ängkranpråmen n:r 

6 och ångslupen F . S. 
En daglönar e får förhyras att t jäns tgöra såsom underoffi
cerskorpral, kvartersmansstaten, å logementsfartyget E uge-
nie mot en ersättning af högst 5 kronor per dag jämte 

natura portion. 
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Anvisas 125 kronor åt läraren vid skeppsgosseskolan i 
Karlskrona G. Törnbom för deltagande i år ets somrnar
kurser vid Göteborgs högskola. 
Afslås gjord framställning om löjtnanten i kustartilleriets 
r eserv E. A. Grafströms befordran till kapten i kustartil
leriets r eserv m. m. 
Särskild ersättning m ed 600 kronor får utgå till kaptenen 
vid kungl. flottan J .· B. M:aijström såsom sekreterare åt 
sakkunniga i fråga om omorganisation af sjökrigsskolan. 
Afslås en af kaptenen A. Saloman gjord ansökning att få 
deltaga i en k ongress för luftsegling i London. 
An visas 366 kronor 67 öre till vikariatersättning uneler le
dighet fö r kamreraren vid flottan s pensionskassa. 
Anvisas 300 pund sterling såsom ersättning för en engelsk 
motorbåt, hvilken blifvit påseglad och borrad i sank af en 
ångslup, tillhörande pansarbåten Thor. 
Bifalles gjord framställning om fö rhyrande för Karlskrona 
kustartilleriregemente af två kockar för ticlen 14 juni-3 
oktober innevarande år. 
Meddelas afsked för kaptenen vid kungl. flottan A. G. af 
Klercker med tillstånd att såsom lönlös i flottan kvarstå. 
Bifalles gjord fr amställning rörande ändring af 3:e klass 
pansarbåten Gerda. 
Beslutes rörande ändring af lotsledsförteckningarna för 
Steclsholmens och Iclö lotsplatser. 
Läraren vid skeppsgosseskolan i Karlskrona J. F . Nilsson 
erhåller 250 kronor för genomgående af kurs er vid Nääs 
slö j cllärareseminarium. 
Underofficerskorpralen E. Svensson får för vistelse och 
vård å sanatorium dels uttaga å postsparbanksbok 150 
kronor för nödig utrustning, dels ock af statsm edel upp
bära 2 kronor 50 öre för dag ji\mte truppbiljett för färd 
till och från sanatoriet. 
Kaptenen H. vVijk beviljas nådigt afskecl. 
K aptenen B. F. Reuterskiölcl erhåller kaptens lön i l:sta 
klassen. 
Förste marinläkaren E. setterbom får från och med år 
1908 åtnjuta en löneförhöjning af 600 kronor. 
Bifalles af marinförvaltningen gjord framställning rörande 
torpedspr ängning vid torpeclskoleafd.elningen. 
Anvisas 388 kronor 16 öre till vikariatsersättningar i ma
rinförvaltningen. 
Löjtnanten N. L . Akerblom får beordras afresa till Kö
penhamn och Berlin för att stuelera gnistsignalmaterieL 
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lllarinläkarstipendiaten O. A. Karlon förklaras kompetent 

för anställning såsom marinläkare af 2:a graden. 

l\IarinHlkaren af 1:a graden J. C. F. Breekström erhåller af

s ked med p en si on. 

Resolution p{• afskecl för reservunderlöjtnanten i flottan 

C. H. K. Franzen. 

Förorcluancle för A. J. Hillfors att bestrida chefsbefattnin

gen i lotsstyrelsens kanslibyrå uneler byråchefen A. Sjö

berg beviljad tjänstledighet för ticlen 26 juni~31 juli in

nevarande år. 
Beslutes rörande ilndrings - och reparationsarbeten å sjö

mätningsfartyget Tärnan m. m. 

Beslutes l'Örancle användning af besparingar i vissa extra 

ordinarie anslag till anskaffning af krigsfartygsmaterielL 

Fastställes stat för ordinarie tjänstemiln och vaktmästare 

vid flottans pensionskassa. 

Förordnande för kaptenen J. Grafström att uppehålia chef

skapet för marinförvaltningens minafclelning uneler kom

mendören N. E. Anckers sjökommendering. 

Förordnas läkare för undersökning af kaelettaspiranter vid 

kustartilleriet. 
Anvisas medel till en del anskaffningar och arbeten vid 

lotsverk et. 
~rill kommitton för anordnande af hembyggclsf>lst i Ble

kinge får upplåtas två kompanikvarter jilmte sängutred

ning i Karlskrona kustartilleriregementes kasern. 

Anvisas 2,000 honor till stadsfiskalen L . Stenclahl för ut

redning af mål rörande vissa förhållanden vid flottans 

stations i Stockholm matinrättning. 

Flyttningsbjälp får utgå till sergeantema J. Karlsson och 

H. A. IV. Hansson. 

Faststillles stat för >Beklädnads- och sängservisstab för 

flottans bevilring. 

Beslutes rörande ersättning till maskinister vid flottan 

kbmmencleracle till kustartilleriet. 

Angående regleringen af utgifterna uneler riksstatens 5:te 

hufvudtitel för år 1909. 

Tillkallas följande sakkunniga i fråga om vissa lindringar 

i marinintendenturkårens organisation, nilmligen: gross

handlaren E. A. Nilson, förste marinintenclenten, chefsin

tendenten G. E. Diclring och kommendörkaptenen G. H. 

Lidbeclc 

Juni 

" 

" , 

" 
, 

" 

" 

" 

" 
Juli 

" 

" 

" 

, 

, 

" 

" 

19. 

26. 

" 
" 

" 

" 

, 

29. 

" 

" 
3. 

" 

" 

" 

8. 

10. 

" 

" 

K. B.r. 1908. ~ XV. 

Förordnas kaptenen virl kungl. flott;m E. E. \Yahlberg och 

kaptonen vid kungl. fortifikation cH E. G. II. Enc::;tröm att från 

och mod den l oktober l 008 vara JUrare vid sju krigssko

lan , elen föne i torpodlilra och elen senare i befästnino·s-

konst. 
0 

()ppet bre[ på afsked med pension för förste mariniiikaren 

m. m. A. Hudberg. 

D:o på cl:o m ed d:o för lektorn vid sjökrigsskolan J. :\Iiiller. 

Anvisas 1,600 kronor för år riiknadt för a nställande af ytter

ligme en lilraro vid skeppsgossekåren i liT arstrancl. 

Anvisas mode! till trycl;:ningcikostnarlon for artilleriexon:is

reglomcnte för kustartilleriet m. m. 

Bifallrs en af lotsstyrelsen gjord fmmstilllning om förhöj

ning af daglönen från 2 kronor till 2 kronor 50 öre för 

extra vaktmristare hos styrelsen. 

Anvi sas 1,090 kronor från invalicllmsfond"n till en del af

skedade personer. som tillhört flottans militii.ra kårer. 

Fullmakt för J. l\1. Nilsson att vam förste marinlilkare vid 

m arinliikarekåren. 

Förordnande för O. A. Karlen att vara marinläkare af 2:a 

graden vicl d:o. 

H.esolution å kaptens värdighet för marinläkaren af 2:a gra

den A. F . Kuylenstjerna. 

Vissa brittiska kanalflottan till.höranclc fa.rt.Yg befrias från 

skyldighet att anlita kronolots vid bPsök vid Vinga sand. 

Anvisas högst 1,400 kronor för trycl;:rJiug af reglemente för 

sjömanskår ens skolor. 

Angående lotsverkets stulluing vid utgången af är 1907 

m. m. 

l\farinintcnclouton af l:a graden S. F. Lagerholm tillkallas 

såsom saklmnnig- att jämte forut ti lllm llade sakkunniga del

taga vicl behandling af fråga om vissa ilndringar rörande 

marininteucleuturkårens organisation m. m. 

Fullmakt för C. O. Olsen att vara vice amiral vid kungl. 

flottau. 

Inspektören af flottans öfningar till sjöss får likställas med 

högste befälhafvaro i vissa afseendon. 

Bifalles gjord fram ställning rörande resa för chefen för ma

rinförvaltningens torpedafdelning till Fiume för underhand

ling om varmluftsapparater för torpeder. 

Framstilllningar om iigancleriltt till upptinning-ar, gjorda af 

till sjöförsvaret hörande personal, skola öfverliimnas till 

kommitten för revision af gällande lagstiftning rörande pa-
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tent m. m. för att tagas i öfvervägande i sammanhang med 
öfriga patentlag·stiftningcn berörande frågor. 
En af prins Kuni af Japan till ångfartyg'et Sköldmöns be
sättning öfverlämnad gåfva af 30 kronor får emottagas och 
vederbörligen fördelas. 
Anvisas högst 150 kronor för år räknadt för tillsyn af den 
cle"triska tidkulcapparaten å navigationsskolans i Stock
holm nya byggnad. 
F lyttningshj älp får utgå till kaptenen N. V. Billc med 340 
kronor. 
Revisorn hos lotsst~crel sen vV. Pctre erhåller tjilnstlcdighet 
under 4 månader för hälsans vårdande. 
Till vikarie under tjänstledighet för m arinUlkaren A. Pihl 
får utgå en ersättning af 7 kronor för dag. 
Anvisas 250 kronor till hvarderct af kustartill eriets mine
ringsskolor att användas till pris vid minering·stiiflingar. 
Ryska torpedbåten >Silny > får under innevarande sommar 
besöka Stockholms krigshamn. 
Afsläs en af åtskilliga underofficerare vid kung l. flottan 
gjord ansökan om ersättning' för vissa messningskostnader. 
En af skomakeriarbetare vid flottans station i Stockholm 
gjord framställning rörande ifrågasatt minskning af nämnda 
personal m. m. föranleder ej till vidare åtgärd. 
Marinförvaltningen bemyndigas att å kronans väg nar med 
svenska föreningen Röda korset' träffa aftal angående dispo
sition och underhåll i krig af ett lasarettsfartyg'. 
Förordnande för A. L. Evander att vara marinläkare af 2:a 
graden vid marinläkarkåren. 
Marinläkarstipendiaten H. B. Hultgren erhåller löjtnants 
värdighet. 
Förordnande för G. O. J. Cavalli att tills vidare vara före
ståndare för navigationsskolan i Västervik. 
Utfärdas nå dig' kungörelse angående förändrad lydelse af 
9 punkten i de g·enom uåcliga kungörels en elen 24 novem
ber 1876 fastställda g runder för pensionering af flottans be
fäl och underbefäl med vederlikar, sådan samma punkt ly
der enligt nådig-a kungörelsen den 6 juni 1879. 
Utfärdas nå digt reglemente och nådig undervisningsstadga 
för sjökrig·shögskolan. 
Å lotsstyrelsens fyring'enjörkontor anställde två fyringen
jörer kunna, därest dc inneha minst 10 års tjä11 stetid i 
denna eg-enskap och vid handhafvandet af sina tFinstcålig
ganden inlagt synnerlig förtjänst, tilldelas kaptens värdighet. 
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i\Iedclclas till stånd för ryska kr_,-ssarna »Aurora» och >Diana • 
a tt besöka Stockholms krigshamn innevarande somm ar. 
T. F. marinöfverintendentcn J . E Dahlin erhå ller tjiinstle
dighet uneler tiden 30 juli-8 augusti 1908 och förordnas 
t. f. ad vakatfiskalen J. H. Hallström till Yikaric. 
Bifalles en af kaptenen C. F. Askor gjord ansökan att hnns 
son C. F. C:son Askor mft söka inträde i sj ökrigsskolan. 
Bifal les en a11sökan att .vnglingen R. V. A. Thor(·n må söka 
intriicle vid cl:o. 
An visns 2,700 kronor för anliiggande af en bonbrunn å 
Riui:lö vHstra udde. 
Anvisas 18,31 O kronor till reparationer a f skep psgossekårens 
k asern i Karlskrona m. m. 
Förstilrlmingsarbeten fö r br~·ggor och öfverbryggor å tY!\, 
pansarbåtar få utföras intill en kostnad af högst 4,()20 
kronor. 
Beslutes röranrlc inköp till et t pris af 2,000 pounds sterling 
af ea varmluftsapparat för torpeder. 
Lel;torsbefattningen i franska språket vid sjökrigsskolan 
får uppeh~ llas af extra lärare, intill dess lektor blifvit för
ordn:Hl i nämucla itmnc. 
Löjtnauteu vid kustartilleriet H. \Vahlberg erhåller ffytt
ningshjälp med 80 kronor. 
1\Ieddclas tillstånd för ryska aviso-ångaren · Aimaz • och 
rysl;a transportfartyget »Compars >> att besöka, den föna 
Göteborgs krigshamn och det senare Fårösunds krigshamn. 
Am· isas 1 9,968 kronor till kaserninredning i tom et i \Y ax
holms fort. 
Kaptenen vid kungl. flottan H. H. K. Ericson, hvilken till
k allats såsom sakkunnig i fråga om ny flottsta tion, erhåller 
för detta uppdrag ett belopp af GOO kronor. 
Beslutes rörande medel för bestridande af resekostnad m. m. 
för marinattachcn i S:t Peterslmrg- O. E. Lybeck. 
Beslutes röraude ersättning för resa till Berlin för stude
randP. af en tysk skcpp:>byg·geriutställning m. m. 
F lyttningshjä lp får utgä till löjtnanten R. Götherström m ed 
17 kronor 70 öre och till sergeanten C. Fredriksson med 
126 kronor 30 öre. 
Förordnas marinläkaren af l:a g raden C. J. A. Kjellberg 
och marioläkaren af 2:a graden O. T. Hult att deltaga i 
kroppsundcrsölming- å till sjökrigsskolan intrilclessökande 
ynglingar. 

21. Beslutes rörande flyttning af Kungsholms forts gnistsignal
station m. m. 
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21. Bifalles gjord framställning om slopning af briggen Nor-, 

densl<jöld och bemyndigas marinförvaltningen att låta föl;

sälja 2:a klass pansarbåten Lokc för ett pris ej understi

g-anclc 62,922 kronor, hvarjämtc förordnas att vissa sist

nämnda pansarbåt tilll1öraude inventarier skola till ett sam

manlagdt värde af 9.096 kronor öfvertagas af flottans varf 

i Karlskrona. 
,, 

" 

" 

" 

" 

" 
24. 

" 

" 

Beslutes rörande anviindande af dc utaf riksdagen anvisade 

medel för anskaffning af orderapparater m. m. 

Bifalles gjord framställning om uppsättande af telE>fonappa

rat i fortifikationsbefälhafvarens i Karlskrona fästning tjiln

stcrum. 
Beslutes rörande anordnande af telefon i proviantuppbörds

mannens och uppbördsmannens för persedelförrådet expe

ditionslokaler vid Karlskrona kustartilleriregemente. 

Anvisas 6,200 kronor för iståndsättande af tilläggsbryggor 

inom Oscar-Fredriksborgs fästningsområde. 

Anvisas 1,200 kronor till kommendörkapten H. af Sillen för 

en utrikes resa att stuelera maritima museer. 

Anvisas 800 kronor till konteramiralen J. Hägg för att be

söka marinutställningen i Moskwa m. m. 
Förordnas kapte nen vid kungl. flottan A. G. Johansson att 

vara vikarierande lärare i navigation i sjökrigsskolans 5:e 

och 4:e klasser uneler läsåret 1908-1909. 
Förordn:ts kaptenen vid kungl. flottan A. T. Blom att vara 

vikarierande lärare i trigonometri i sjökrigsskolans 4:e och 

3:e klasser uneler cl:o d:o. 
Förordnas löjtnanten vid kungl. flottan W . O. H. Moclin 

dels att innevarande års höst förrätta intrildespröfning- i 

läroämnet geometri till sjökrigsskolans l:a klass och dels 

att uneler läsåret 1908-1909 såsom vikarie uppehålla lära

rebefattningen uti samma läroämne i sjökrig8skolans 1:a 
klass. 

28. ·Meddelas afskccl med pension för öfverstelöjtnantcn vid 

kustartilleriet H. W. vV cstin. 

" 

" 
" 
" 

" 

Fullmakt för friherre H. G. M. Wrangel att vara öfverste

löj tnant vid kustartilleriet. 
D:o för N. V. Bille att vara major vid cl:o. 
D:o för J . V. H. Wahlbcrg· att vara kapten vid d:o. 

Resolution å kaptens lön i l:a klassen för kaptenen vid 

kustartilleriet A. K. J. Saloman. 
Förordnas öfvcrstelöjtnanten H. IV. IV estin att vara bcsikt

ning-smm~ vid flottans station i Karlskrona. 
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Utnämnas och förordnas marinläkarue af 2:a graden J. La

gCl·holm och J. K . Lineler att vara marinläkare af l:a gra

den vid marinläkarkåren. 
Utnämnas och förordnas marinläkarue af 2:a graden .i flot

tans reserv W. L. Moberg och C. A. 'rrana att vara marin

läkare af l:a graden vid marinläkarkåren i flottans reserv. 

Marinläkaren af 2:dra graden i flottans reserv G. \Virgin 

erhåller kaptens värdighet. 
Marinläkarstipendiaten J. L. Schrödl erhåller löjtnants vär

digh et. 
Utnämnas och förordnas marinunderintendenterna C. H. 

F. V. Gustafsson Ekman och E. vV. Z. Öfwerberg att vara 

marinintendenter af 2:a graden i flottan. 
Meddelas tillstånd för löjtnanten A. A. R. Nydahl att kvar 

stå i kustartilleriets reserv. 
Korpralen vid 2:a minörkompaniet n:r 88 E. J. Rönnberg 

erhåller medalj i silfver af 8:e storleken med insln·ift >För 

berömliga gärningar>> tör räddning af en människa från 

att clrunkna. 
Anvisas 25,000 kronor till »Det nordenfjelclska c1yld,ersel

skab » för lämnadt biträde vid flottagning af kanonbitten 

Svensksuncl. 
Beslutes rörande upplåtande af mark samt bortflyttande 

af byggnader vid Oscarsvärn. 
Beslutes rörande ersättning till ofticerare hån armen Ull

der tjänstledighet från kommendering till kustartilleriet. 

Anvisas 4,000 kronor för reparation af Kungsholmen n:r 1. 

Anvisas 450 kronor till anskaffning af prejningslanternor 

för skeppsgossek åren i Marstrand. 
Anvisas 450 kronor för anskaffning af 10 stycken fan

spetsar. 
Bifalles gjord framställning om uthLmnancle till årets kust

eskader af två torpeder till sprängning. 
Förordnas om inkallande af lo ts- och fyrpersonal för tjiinst

göring vid kustsignalstationerna. 
F. el. sergeanten E. Ekberg vid kustartilleriet Htr utni\m

nas till sergeant i kustartilleriets reserv. 
Förordnas civilingenjören J. G. Holmström att vara lärar e 

i fysik vid sjökrigshögskolan. 
En af löjtnanten .L. Stackell gjord ansöl, an om reseersätt

ning m. m. under kurs vid nordamerikan sk skjutskola för 

anleeler ej till någon kungl. maj:ts viclm·e åtgärd. 
2:a klass sjömannen vid 2:a eldarkompaniet n:r 803 Hell-
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berg erhåller en penningbelöning af 50 kronor för det han 
räddat ett barn från att drunkna. 
Bifalles gjord framställning rörande disposition afrummen 
n:r 86 och 85 i västra bostälJshuset å Skeppsholmen. 
Bevil:jas unelerstöd åt en del änkor efter tjänstemän hos 
lotsstyrels en. 
Beslutes angående förändrad användning af en del af in
nevarande års anslag till resestipendium. åt marinläkare. 
Afslås en af generalmajoren O. Beckman gjord ansökan 
om flyttningshjälp. 
Bifalles en af inspektören af flottans öfningar till sjöss 
gjord framställning att i vissa afseenelen likställa~ med 
högste befälhafvare. 
Beslutes rörande bärgarlön för jagaren \Vale. 
F. el. regementsläkaren .J. vV. von Döbeln entledigas från 
befattningen såsom läkare vid sjökrigsskolan. 
Fastställas ritningar till den jagare och de l:a klass tor
pedbåtar, hvartill årets riksdag anvisadt medel. 
Anvisas 1,850 kronor för anskaffande af utredning för 
kustartilleridetachementets sjukhus å Nya varfvet. 
Skäret Lägerholmen i Kristianstaels län får tills vidare 
öfverlämnas till lotsverkets disposition. 
Tom t får inom Stockholms stations varfsområde upplåtas 
till provisorisk byggnad för förvaring af flottans sjökrigs· 
historiska samlingar. 
Anvisas tillhopa 5,649 kronor 84 öre till kustförsvarskom
missionens sekreterare. 
Beslutes rörande tillfiillig till i im 11ning å personal vid kust
artilleriet af spisordning för friska ä flott~tm fart_,·g m. m. 
Kaptenen G. H. Gisiko erhhller ersättning· med 2,250 kro
nor för bitriide hos generalkommissionen. 
Anvisas dels för tryckning af liirobok i artilleri 2,HOO kro
nor och dels till arfYode !U författaren af liiroboken kap
tenen C. O. Lindsström 2,000 kronor. 
Två lärare vid marininteu dentskolan erhtd la förhöjning i 
arfvodena med tillsammans högst 400 kronor. 
Elektroing·enjörcn E. G. Cronwall får företaga en studie
resa till sk eppsbyggeriutställning-en i Bcrlin .innevm·ande år. 
Anvisas tillhopa 1,400 kronor för nustälJande af två extra 
lärare vid navigationsskolan i Stock holm. 
Bifalles g-jord framstiillning om befrielse från erliiggandc 
af fyr- och båkafgift för turistångaren »Argonaut •. 
Unelerlöjtnanten i kustartilleriets reserv E. J. H. AndersBOn 
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erhåller under tjiinstgöring virl Vaxholms kustartillelirege
mente samma aflöning och öfriga fö rm åner. som tillkomma 
underlöjtnant virl kustartilleriets stam. 
En af professorn fri h. G. J. de Geer till besättningen å ka
nonb{tten SYensksund skiinkt penningssumma af 225 kro
nor fitr emottagas och vederbörligen fördelas. 
1\Ieclcl elas tillstånd för kacl ettunderoffiten Hultgren at.t af
liigga sjöofficersex amen. 
Meddelas tillstånd för kadettunderofficeren Nothberg att 
afliig·ga sjöoffieerBexanHm. 
ll.esolution å lön för löjtnanten vid kungl. flottan W. W:son 
Lilliehöök från och med den l oktober 1908. 
Resolution på afsked för marinläkaren af 2:a graden vid 
marinliikarekttren E. Silfversparre. 
Fullmakt för E. Silfversparre att vara marinUlkare af '2:a 
grade11 vid marinUikarekåren i flottan s reserv. 
Anvisas 800 kronor för anställande unckr återstående delen 
af innevarande år af extra bitr~iden !\ Stockholms stations 
räkens k a pskontor .. 
Bifalles gjord framställn i11 g- om försäljning af logemonts
fartyg:et l L. 
Am-isas 3,000 kronor för tryckning m. m. af fö rslag till or
ganisation af sjömanskåren under föruts~lttuing af utsträckt 
Yiirnp liktstid. 
1\Icdgif,·as vissa lindringar i fråga om beteckningen af en 
del i beklädnadsstaten för tl ottans beviiring ingåend e per
sedlar. 
En kommission fär beordras afresa till Fiume för besikt
ning af torpeder. 
Föreståndaren för nautisk-meteorologiska byrttn får före
taga tjänsteresor till Berlin och H am bur g. 
Kaptenerna A. Hägg oeh K. Wester erhMla uppch·ag ~ttt 
ntarb<'ta heskrifningar öfver vissa kanontyper och appara
ter för eldens ledning. 
Anvisas 148 kronor för tr,vckning af planscher till betänkan
de angående reYision af skeppsmätningsförfattningarna. 
Beslutes rörande dagaflöning för löjtnanten E. G. ;\l. von 
Arbin under tjäHStledighet för sjnkclom. 
Chefen för sjöförsvarsdepnrtementet erhåller bemynclig·ancle 
att tiJll;;tl]a högst f<~m sakkunniga jilmte en sekreterare för 
att i anledning af ifrågasatt öfvergång till elen engelska regeln 
i svensk skeppsmiitningslagstiftning inom sjöförsvarsdepar
tementet biträda med omarbetning af don 9 februari 1907 
afg·ifna förslag till skeppsmätningsförfattningar m. m. 
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Marinförvaltning-en bemyndig-as att anordna telefonledning 

mellan Göteborgs centraltelefonstation och kopplingsstolpe 

v id Västerberget 

Beslutes rörande kostnader för anordnande vid Rosersberg 

af en handvapenskjutskola för officerare vid marinen. 

Bifalles g-jord framställning om ökad ersiittning- till lifriidd

ningspersonal vid vissa öfningsförsök. 

Anvisas 1,905 kronor från invalidhusfonden såsom nådeg-åf

vor till afskedade personer, som till hört flottans militära 

kårer. 
Öfverstelöjtnanten vid kustartilleriet V. C. L. Hooffner er

hå ller afsked med pension. 

Fullmakt för 8. T. R. Bolling- att vara öfverstelöjtnant vid 

kustartilleriet. 

D:o för C. L. Key att vara major vid d:o. 

Hesolution å lön för kaptenen H. G. Malmberg-. 

Fullmakt för O. R. l\1. T. Björnstjerna att vara marining-en

jör af 2:a g-raden vid rnarining-enjörkåren. 

D:o för J. E. Kinnman att vara d:o d:o vid cl:o. 

Förordnande för E. E. Löfvcn, G. J. Boltornstern och H. 

Puke att vara extra ing-enjörer vid d:o. 

Fullmakt för K. G. Hög-berg· att vara marinunderintendent 

vid flottans marinintendenturkår. 

D:o för R. H. Berg att vara cl:o vid d:o. 

Fullmakt för K. 171!. G. Sylvcn, B. E. Hedman, R. T. O:son 

Lander och E. G. Öhlen att vara marinunderintendenter 

vid cl:o d:o. 

Bifalles en af lotsstyrelsen g jord framställning att under 

innevarande år vid förefallande behof få förordna förut 

varande förste fyringenjören E. F. A. Karlson att såsom 

tillförordnad öfverfyringenjör vara ledamot i styrelsen. 

Amiralitetsrådet m. m. H. W olff erhåller partiell ledighet 

under tiden 30 septembcr-31 december 1908 från hand

lägg'ning- af honom åliggande ärenden och förordnas dels 

t. f. advokatfiskaJen J. Hallström att sålunda uppehålla ami

ralitctsråclsämbctct och e. o. tjänstemannen E. Bergendalatt 

uppehålla advokatfiskalstjänsten i marinförvnltningen och 

vid flottnns station i Stockholm. 

Kaptenen vid kungl. flottan, marinattachen O. Lybeck er

hå ller 367 kronor 68 öre såsom ersättning för tjäusteresor 

inom Ryssland. 

Afslås lotslöjtnanten J. R. IV. Liljeqvists UHderclånig-a be

svär ifråga om g-ocltgörelse för transport af effekter. 
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N:o 739 G. O. -- Medgifvancle för engelske marinattachen , 

cap tain Victor Stanley, att besöka Carlskrona varf. 

N:o 740 G. O. - Bestämmelser att lända till efterrättelse 

uneler de genom G. O. N:o 484 innevarande år anbefallda 

krigsöfningar. 

N:o 741 G. O. - Fastställelse af program för 1907 års 

krigsöfningar med kusteskadern och Carlskrona-afdelnin

gen i förening med armens fälttjänstöfningar med I och 

III armefördelningarna. 

N:o 742 G. O. - Marinintendenten Lunden skall uneler re

gementsintendent Ulffs tjänstledighet elen 1-15 septem

ber uppehålla r egementsintendentsbefattningen vid Vax

holms kustartilleriregemente. 

N:o 743 G. O. - Ändring af bestämmelserna i G. O. N:o 

709 innevarande år betriiffande tjänstgöring i vissa befatt

ningar uneler de genom nämnda G. O. anbefallda krigsöf

ningar vid kustposition. 

N:o 750 G. O. - Medgifvande för kommendören grefve 

Ehrensvärd och kaptenen friherre Sparre att emottaga och 

bära nederländska ordenstecken. 

N:o 752 G. O. - Meclgifvancle för chefen för Carlskrona 

kustartilleriregemente att uneler instundande regementsöf

ningar förlägga en styrka af Älfsborgs kustartilleridetache

ment uneler högst 30 dagar ·till regementets hufvuclstation 

för utförande af vissa öfningar. 

N:o 753 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Norclg_vist 

skall med utgången af nästkommande september månad 

upphöra att tjänstgöra vid artilleridepartementet i Carls

krona. Löjtnanten vid kustartilleriet vVollin beordras till 

ordinarie tjänstgör!ng vid nämnda artilleridepartement fr . 

o. m. l nästk. oktober. 

N:o 754 G. O. - Till stationstjänst inskrifna sjukvårdare, 

tillhörande Stockholms station, för hvilka sjökommende

ring icke kunnat beredas, skola innevarande år uneler till

lämpningsöfningarna kommeneleras till utbildning vid flot

tans sjukhus i Carlskrona. 

N:o 755 G. O. - H ögste befälhafvaren öfver kusteskadern 

äger uneler nu pågående expedition låta pröfva en af löjt

nant Stackell konstruerad riktöfningsapparat samt till 

chefen för kungl. sjöförsvarsdepartementet inkomma med 

rapport öfver resultatet af pröfningen. 

N:o 756 G. O. - Tillägg till instruktionen för afclelnings

chefen för Carlskrona-afclelningen. 
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Aug. 14. N:o 762 G. O. - Fastställelse af förutsättning för de ge-
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nom G. O. N:o 709 innevarande år anbefallda krigsöf

ningar vid kustposition. 
N:o 766 G. O. -- Mariningenjör Gösling skall vara stabs

ingenjör i Högste Befälhafvarens öfver kusteskadern stab 

i stället för för sjukdom afpolletterade marindirektör Rund

gren. Mariningenjör Gösling skall afgå från sin kommen

dering å torpedkryssaren Clas Uggla. 

N:o 767 G. O. - Värnpliktige eldare, som genomgå repe

titionsöfning vid Älfsborgs kustartilleridetachement, n1.å 

genom chef en för Carlskrona kustartilleriregemente kom

menderas fullgöra dem åliggande repetitionsöfning vid re

gementets hufvudstation. 
N :o 769 G. O. - Order om uppbrännande af befintliga 

exemplar af den genom G. O. N:o 342 år 1906 fastställda 

instruktionsboken >Minsvepet och sprängdraggen samt des

sas användande >>. 
N:o 770 G. O. - Order om afrustning, afmönstring och 

uppläggning af korvetten Saga samt hemtransport och 

permittering af ombord tjänstgörande kadetter. 

N:o 778 G. O. - Oafsedt bestämmelserna i G. O. N:o 193 

mom. 14 a) detta år må därtill lämpliga värnpliktiga un-

der återstående öfningstid innevarande år sjökommenderas. 

N:o 779 G . O. - Meclgifvande att chefen för Kungl. Pa

tent- och Registeringsverket jämte de ingenjörer han till 

sitt biträde utser må, för fullgörande af nådigt Ul)pdrag, i 

Kungl. Marinförvaltningens minafclelning och å flottans 

varf i Stockholm taga del af ritningar och konstruktioner 

å instrument tillhörande mimn2.terielen. 

N:o 783 G. O. - Kapten Lenhusen skall vara sekond på 

pansarbåten Oscar II i stället för för sjukdom afpollette

racle kapten Hermelin. 
N:o 786 G. O. - Meclgifvancle för löjtnanten vid fortifika

tionen S. E. Tyden att såsom passagerare på egen bekost-

nad medfölja torpedbåten Blixt från och med 15 septem

ber till dess torpedbåten efter slutad expedition anlänclt 

till Carlskrona. 
N:o 787 G. O.- Bestämmelser rörande antagning af skepps

gossar innevarande år till skeppsgossekåren . i Carlskrona. 

N:o 792 G. O. - Bestämmelser rörande inställanclet af G. 

O. N:o 709 innevarande år anbefallda krigsöfningar vid 

kustposition. 
N:o 793 G. O. - Tillägg till instruktionen för afdelnings

chefen för Carlskrona-afclelningen. 
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N:o 794 G. O. - .M.eclgifvancle för tyska undersåten fru 

Maass att besöka flot tans varf i Stockholm. 

N:o 796 G. O. - Order om sprängning af torpeder vid 

innevarande års öfningar med kusteskaclern. 

N:o 797 G. O. - Kapten Elliot skall vara chef å torped

båten Orion i st. f. insjuknade kapten Carlsson. 

N:o 798 G. O. - Bifall till kapten J. E. G. Carlssons an

hållan om tjänstledighet för hälsans vårdande. 

N:o 799 G. O. - Ru~tningsorder för kanonbåten Skagul. 

N:o 800 G. O. - Bifall till kapten Malmgrens anhållan om 

tjänstledighet för hälsans vårdande. 

N:o 801 G. O. - Löjtnant Tiselius skall vara chef å ång

fartyget Skölclmön från och med elen 5 september i stället 

för kapten Malmgren. 
N:o 802 G. O. - Bifall till löjtnant Isbergs anhållan om 

tjänstledighet för egna viktiga angelägenheter. 

N:o 803 G. O. - Å kanonbåten Slmgul uneler dess genom 

G. O. N:o 799 innevarande år anbefallda expedition skall 

i stället för sjukvårdare kommeneleras vämpliktig, som af

lagt medicine kandidatexamen. 

N:o 806 O. O. - Order om neclhalanclet af afdelnings

chefens för skeppsgosseafclelningen befälstecken, fartygens 

afrustning, afmönstring och förläggning. 

N:o 807 G. O. - Instruktion för chefen å kanonbåten 

Slmgnl. 
N:o 808 G. O. - Officerare, som blifvit särskilett beordrade 

till tjänstgöring vid de genom G. O. N:o 484 innevarande 

år anbefallda krigsöfningar behöfva icke medföra parael

dräkt uneler denna kommendering. 
N:o 809 G. O. - En underofficer eller underofficerskorpral 

från Stockholms station skall kommeneleras såsom adju

tant hos hvarclera a± till deltagande i genom G. O. N:o 

484 innevarande år anbefallda krigsöfningar beordrade 

kommendörkapten Liepe och kapten Gisiko. Tid för denna 

tjänstgörings början och afslutancle. 
N:o 810 G. O. - Arbetsåret vid Kungl. sjökrigshögskolan 

skall taga sin början elen 3 oktober kl. 10 f . m. 

N:o 811 G. O. - Kapten Rydström skall, uneler ticlen från

trädande chefskapet för l:a hancltverkskompaniet, från och 

mecl dagen efter öfningsbriggen Gladans afmönstring intill 

utgången af septembt~r månad vid förfall för ordinarie be

siktningsman tjänstgöra som besiktningsman vid Carls

krona station i stället fö.t kapten Gyllenstiema. 
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N:o 812 G. O. -· Chefen för flottans stab jämte adjutant 

skall i högkvarteret för armens fälttjänstöfningar öfver

vara de genom G. O. N:o 484 detta år anbefallda flo t tans 

krigsöfningar. 
N:o 813 G. O. - Förste marinhikaren Setterbom skall elen 

23-29 nästkommande september deltaga i den internatio

n ella kongressen för hygien och demogmfi i B erlin . Ma

rinläkar en vViclstrancl skall företaga utländsk stuelier esa 

uneler två månader. 

N:o 816 G. O. - - Chefsfartyget Drott skall efter återkom

sten till stationen afmönstras och förläggas i första be

r edskap . 
N:o 819 G. O. - Ett af pansarbåten Niorels ankaren skall 

såsom lån utlämnas till pansarbåten Thule. 

N:o 822 G. O. - Meclgifvancle för majoren i armen vV. C. 

Dyrssen att såsom passagerar e och u tan kostnad för sta

t en få embarkera å pansarbåten Oden elen 15-22 sept. 

N:o 823 G. O. - Kommendörkapten Liepe och kapten Gi

siko skola för sär skilclt uppdrag ställas till Högste Befäl

hufvarens öfver kusteskadern förfogande elen 11 och 12 

n ästkommand e septemb er. 

N:o 825 G. O. - Bifall till kapten Malmgrens anhållan att 

uneler tjänstledighet för hälsans vårdande få vistas utom

lands. 
N:o 834 G. O. - Meclgifvande för en m edarbetare i Göte

borgs Handels- och Sjöfartstidning och en i t idningen Gö

t eborgs-Posten att på egen bekostnad från Göteborg med

följa kanonbåten Slmgul under den tid kanonbåten b esöker 

fiskeplatser i Nordsjön. 

N:o 836 G. O. - Kommendörkapten Ulff skall vara leda

mot i den kommission, som äger att afgifva förslag till an

tagning af marinintendentselever innevarande år. 

liarinläkarne Larson, Haglund och Asphmcl skola ut

göra elen n ämnd, som skall verkställa kroppsundersök

ning å dem, som innevarande år söka anställni.ng som ma

rinintendentselever. 
N:o 837 G. O. - Medgifvande för kapten Schneidler att 

taga kännedom om flottans undervatt en sbåtmateriel och å 

verkstadsfartyget Ran följa pågåen de öfningar med sådan 

materiel. 
·N:o 838 G. O. - Afslag å löjtnant af Sillens anhållan om 

tjänstledighet 10 sept.-27 nov. 1907 för att för språkstu

diers idkande vistas i Dresden. 
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2. N:o 839 G. O. - Torp edbåtarne n:ris 63 och 65 skola eftet· 

omändringen till b evakningsbåtar henämnas resp . Bevak

ningsbåt n :ris 7 och 8. 

, N:o 840 G. O. - Å l) ansarbåten Thor tjänstgörande k aelett

officerare och kaeletter skola afpolletterfts sedan pansar

båten återkom.mit till Carlskrona efter afslutacle krigsöf

ningar. 

" 

" 

" 

N:o 841 G. O. - Order om afrustning, afmönstring och 

förläggande i hereelskap af handminefartyget Edda, torped

h åtam e n:ris 63, 65 och 67 samt logementsfartyget Va-

n a dis . 
N:o 842 G. O. - Order om afpollettering, afrustning och 

förläggande i beredskap af verkstadsfartyget .Ran, torped

båten n:r 69 och undervattensbåten Haj en. 

N:o 843 G. O. - Kapten Magnusson skall från och med 

dagen efter verkstadsfartyget Rans afmönstring till inne

varande månaels utgång i Sto ekholm utföra erforderliga 

arbeten för i punkt 5 af G. O. N:o 45 L detta år lämnadt 

uppdr ag. Kapten Magnusson och till hans förfogande 

ställda officerare skola uneler n ämnda tid lämnas tillträde 

till undervattensbåten Haj en och erhålla för uppdragets 

utförande erforderliga arbeten å båtens maskin eri och in

r edning verkställda. Löjtnantern a J acobi, Simonsson, Oster

man och Norlander skola uneler sagda tid stå till kapten 

M:s förfogande för att honom biträda. 

4. N:o 850 G. O. - Medgifvancle för löjtnanten vid fortifika

tionen Schenströrn att för idkande af praktiska studier rö

rande trådlös telegrafi på egen bekostnad bevista inneva

rande års öfningar m ed kuste skadern under omkring 14 

dagar . 

" 
N:o 851 G. O. - :M:edgifvancle för amerikansk unelersåte 

att för studier i flottans arkiv äga tillträda till flottans 

varf i Stockholm. 

5. N:o 852 G. O. - Order om afrustning, afmönstring och 

förHiggancle i beredskap af Jmsteskaderns far tyg. Tid för 

n edhalanclet af H ögste Befälhafvarens, divisionschefernas 

och torpedflottiljchefens befälstecken. 

" 

,, N:o 853 G. O. - Order om afrustning, afmönstring och 

förläggande i beredskap af Carlskrona-afdelningens fartyg. 

Ticl för n edhalande af afclelningschefenB och elivisions

ch efen s befälstecken. 

N:o 854 G. O. - Kapten de Champs skall ställas till sta

tionsbefälhafvarens i Stockholm förfogande från och med 
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elen l nästkommande oktober och uneler elen tid stations

befälhafvaren pröfvar behöfligt samt därefter återgå till 

tjänstgöring i Kungl. Marinförvaltningen. 

5. N:o 855 G. O. - Kommendörkapten Wrangel skall från 

och med den l nästkommande oktober vara chef för kom

munikationsafclelningen i flottans stab. Kommendering af 

officerare t ill tjänstgöring i flottans stab och sjöförsvars

departementets kommandoexpedition. 

, 

" 

N:o 856 G. O. - Meclgifvancle att det ställ militärspecial 

N:o 2, som jämlikt G. O. N:o 497 år 1905 utlämnats till 

lotskaptenen i södra lotsdistriktet, må af nämnde lotskap

ten på i samma G. O. angifna villkor behållas till den l 

april 1908. 
N:o 857 G. O. - Medgifvande att med anledning af väckta 

förslag om ändrade grunder för underofficersbefordran 

äfvensom om förändring af gällande indelning i underoffi

cersstater, afgifvande af i G. O. N:o 871 år 1904 före

skrifna förslag till nmderofficers- och sjömanskårernas för

delning i stater och yrkesgrenar och approximativ fördel

ning i lönegrader å hvardera stationen under följande ån 

må anstå till dess Kungl. Maj:t meddelat beslut beträffande 

först nämnda förslag. 

6. N:o 865 G. O. - Medgifvande för kaptenen vid kustartille

riet Saloman att under deltagandet i den internationella 

luftseglingskongressen i Bruxelles den 10-17 innevarande 

månad använda uniform. 

7. 

, 

, 

, 

N:o 870 G. O. - Med ändring af G. O. N:o 872 år 1904 

skola förslag till öfningar med flottans personal afgifvas 

före l november beträJfande öfningar, som afses taga sin 

början under tiden l januari-31 mars. 

N:o 871 G. O. - Afrustning, afmönstring •JCh förläggande 

i beredskap af kanonbåten Svensksund, samt återsändande 

till Stockholm af tvänne af de motorbåtar, som användts 

för mätningarna. Bestämmelser rörande den tredje motor

båtens användande för skeppsgossekårens i Marstrand 

behof. 
N:o 875 G. O. -- Jl.fedgifvande för konteramiral Olsen, kom

mendören grefve Ehrensvärd, kommendörkaptenerna Ek

ström och Lidbeck samt kaptenen frihene Sparre att emot

taga och bära engelska ordnar. 

N:o 876 G. O. - Medgifvande för kommendörkapten Lind

berg att emottaga och bära minnesmedalj till åminnelse af 

kriget 1904-1905. 
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N:o 877 G. O. - Jviedgifvande för kommendörkaptenen 

Klint att emottaga och bära minnesmedalj i silfver öfver 

andra fredskonferensen i Haag 1907. 

N:o 878 G. O. - Fastställelse af ändringar och tillägg i 

1906 års upplaga af inskrifningsboken. 

N:o 879 G. O. - Fastställelse af modell å stöflar och skor 

af smorläder för flottans och kustartilleriets manskap. 

N:o 880 G. O. - Fastställelse af ritning till 1·evolver M/07 

(Browningpistol). 

N:o 882 G. O. - Afrustning, afmönstring och fö1·läggande 

i beredskap af öfningsbriggen Falken. 

N:o 884 G. O. - Afrustning, afmönstring och förläggande 

i beredskap af pansarkryssaren Fylgia. 

N:o 886 G. O. - Vid karlskriEning af skeppsgossar från 

skeppsgossekåren i Carlsln·ona innevarande år skola de 

karlskrifna fördelas till lika antal m ellan flottans båda sta

tioner samt uttagas till matrosafclelningen med undantag 

af högst 20 man af de till stockholros station fördelade 

hvilka må uttagas till minörafdelningen. ' 

N:o 888 G. O. - Afmönstring och förläggande i beredskap 

af kanonbåten Skagul. Kommendering af chef och officer. 

N:o 890 G. O. - Kapten Fallenius skall från och med elen 

l nästkommande oktober tjänstgöra i Kungl. Marinförvalt

ningen. 

N:o 891 G. O. - Oberoende af bestämmelserna i regle

mente för sjömanskårens skolor och intill dess nytt skol

reglemente blifvit fastställdt, bestämmes tiden för genom

gående af underbefälsskolans maskinistklass för torped

handtverkare till ett år. 

N:o t>93 G. O. - Marinöfverläkaren Rudberg skall för in

spektion af fartygens sanitätsväsencle öfvervara innevarande 

års krigsöfningar med kusteskadern och Carlskrona-af

delningen och för sagda ändamål embarkera å fartyg af 

Röd styrka, som Högste Befälhafvaren äger bestämma 

den 15 innevarande månad kl. 8 f. m. samt debarkera efte~ 
krigsöfningens slut. 

N:o 894 G. O. - Ångfartyget Skölclmön skall den 13 in

innevarande månad ställas till förfogande för konungens 

statsråd för färd till Drottningholm. 

N:o 895 G. O. - 'l'orpedkryssaren Jacob Bagge skall för

läggas under reparation. 

N:o 896 G. O. - Ändrade bestämmelser rörande skepps

gossekåren i Marstrand att tillsvidare lända till efterrät

telse under kårens uppsättning. 
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N:o 897 G. O. - Löjtnanterna Wibom och Isberg skola 

afgå från anbefalld kommendering till skeppsgossekåren i 

Marstrand och från den l nästkommande oktober under 

ett år, med undantag af de tider, då de på grund af ut

färdade G. O. erhållit annan kommendering; tjänstgöra å 

Stockholms station i öfrig tjänst. 

N:o 889 G. O. - Bifall till kapten Bloms anhållan om 

tjäRstledighet 16 september- 6 oktober 1907 för att i egna 

angelägenheter vistas i England. 

N:o 904 G. O. - Under innevarande års fälttjänstöfningar 

i Göteborgs och Bohus län skall kommendörkapten Eke· 

lund tjänstgöra i I armefördelningskvarteret och kommen

dörkaptenen grefve H. V.T. Hamilton i III armefördelnings

kvarteret, båda med inställelse den 19 innevarande månad. 

N:o 905 G. O. - Med ändring af G . O. N:o 999 år 1905 

skall handminpositionernas bemanning beväpnas med 6,5 

mm. karbin M/94 med sabelbajonett. så snart karbiner och 

sabelbajonetter blifvit för ändamålet apterade. 

N:o 906 G. O. - Kapten Rosensvärd skall från midten af 

nästkommande månad under en tid af omkring en månad 

ställas till Kungl. Marinförvaltningens förfogande för att 

deltaga i en kommission för utrönande af vissa torped

vapnet och torpedmaterielen berörande frågor. 

Bestämmelser rörande stäHandet af en l :a klass torped

båt till kommissionens förfogande för försöks utförande. 

N:o 907 G. O. - På därom gjord underdånig framställ

ning entledigas kapten Fallenius med innevarande månads 

utgång från att vara lärare i torpedlära vid Kungl. sjö

krigshögskolan med skyldighet för kapten F. att förrätta 

förestående kompletteringsexamen i torpedlära vid hög

skolan. 
N:o 912 G. O. - Fastställelse af läroplan för mariningen

jörsaspiranter vid Kungl. tekniska högskolan. 

N:o 913 G. O. - Kommendering af fartygsingenjör, far

tygsintendent och fartygsläkare å pansarkryssaren Fylgia 

under detta fartygs g enom G. O. N:o 526 innevarande år 

anbefalld expedition. 
N:o 915 G. O. - Bifall till reservlöjtnant I. Pettersons an

hållan om tjänstledighet för utrikes sjöfart l dec ember 

1907-30 november 1909. 

N:o 917 G. O. - Bestämmelser rörande d~ fortsatta till

lämpningsöfningarna för sådana underåriga värnpliktiga 

tillhörande matrosafdelningen, hvilka äro skyldiga att 
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tjänstgöra under längre tid än öfriga i den årsklass de· 

tillhöra. 

N:o 918 G. O. - Order om torpedim:kju tningsexpedition 

med verkstadsfartyget Ran. 

N:o 919 G. O. - Chefen för kustartilleriet skall i högkvar

teret för annens fälttjänstö±ningar öfvervara de g enom G. 

O. N:o 484 detta år anbefallda flottans krigsöfningar, m ed 

rättighet för honom att därvid vara åtföljd af adjutant. 

N:o 924 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall den 20 in

nevarande månad ställas till förfogande för konungens. 

statsråd för färd till Drottningholm. 

N:o 926 G. O. - Bestämmelser rörande kurser som under 

öfningsåret l oktober 1907- 30 september 1908 skola an

ordnas vid flottans stationer för manskap vid kustartilleriet. 

N:o 927 G. O. - Officerskommenderingar å Carlskrona 

station . 

19. N:o 929 G. O. - Flaggkaptenen, kornmendör Ehrensvärd, 

skall ställas till Högste Befälhafvarens öfver kusteskadern 

förfogande från och med den 15 nästkommande oktober 

och under så lång tid som erfordras för generalrapportens 

från kusteskaderns utarbetande. 

, N:o 930 G. O. - Afslag å f. d. reservlöjtnant Ripas an

hållan att efter erhållet afsked från Kungl. flottan fOl·tfa

rande få bära uniform så länge han innehar ordinarie Ull

derbefälsbefattning vid lotsverket. 

20. N:o. 933 G. O. - Det g enom G. O. N:o 881 år 1904 åt for

tifikationsbefälhafvaren å Älfsborgs fästning, öfverstelöjt

nanten m. m . Grill anförtrodda uppdraget att tillsvidare, 

så länge nämnda fästning är under byggnad, vara kom

mendant i densamma skall upphöra med innevarande må

nads utgång. 

21. N:o 934 G. O. - Löjtnant Wester skall vara chef på ång

fartyget Sköldmön från och med dagen efter kanonbåten 

Rotas afmönstring i stället för löjtnant Tiselius. Löjtnan

terna Wibom och Isberg skola vara kommenderade office

rare å chefsfartyget Drott från och med den l nästkom

mande oktober. 

, N:o 935 G. O. - Bifall till löjtnant C. Cassels anhållan 

om utrikes tjänstledighet l oktober-U novemb~r 1907. 

, N:o 936 G. O. - Personal från Stockholms station, som 

skall kommenderas å pansarbåten Fylgia och kanonbåten 

Svensksund under dessa fartygs genom G. O. N:o 526 in

nevarande år anbefallda expeditioner. B estämmelser rö-
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rande anordnande af kurs för 3:e klass sjömän å pansar

båten Fylgia under ofvannämnda expedition. 

N:o 939 G. O. - Medgifvande att rekrytkurs må anordnas 

vid stationernas exercisskolor ·under tiden l oktober 1907 

l februari 1908. 
N:o 941 G. O. - Fastställelse af Reglemente för kustar

tilleriets skolor och öfningar. 
N:o 942 G. O. - Ändrad tid för inspektion af Carlskrona

afdelningen. 
N:o 943 G. O. - Marinintendenten Resen skall med från

trädande af innehafvande befattning från och med den l 

oktober och tillsvidare tjänstgöra såsom sjukhusintendent 

å Carlskrona station. 
N:o 944 G. O. - Bifall till kommendör Pukes anhållan om 

förlängd tjänstledighet för hälsans vårdande l oktober-

31 december 1907. 
N:o 949 G O. - Bifall till reservunderlöjtmmt Hjärtstedts 

anhållan om tjänstledighet för utrikes sjöfart l december 

1907-30 november 1910. 
N:o 950 G. O. - Officerkommenderingar å stationerna från 

1 oktober. Mariniri.tendentent Modigh skall vara besikt

ningsman vid Carlskl·ona station från l oktober. 

N:o 951 G. O. - Medgifvande för kommendörkapten Liepe 

att afgå från anbefalld kommendering till Kungl. sjökrigs

högskolan. 
N:o 936 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall den 28 inne

varande månad ställas till förfogande fö r konungens 

statsråd. 
N:o 958 G. O. - Det genom G. O. N:o 655 den 13 sist

lidne juli åt mariningenjör Ekström lämnade uppdraget att 

tillsvidare stå till Kungl. llfarinförvaltningens förfogande 

skall upphöra med utgången af innevarande månad. 

N:o 959 G. O. - Marinläkaren Arnoldson skall tjänstgöra 

vid. Stockholms station under den 30 innevarande m ånad 

för att biträda vid kroppsunclersökningen af dem, som söka 

anställning såsom skeppsgossar. 
N:o 960 G. O. - Kapten Ekelund skall från och med den 

l instundande oktober vara informationsofficer i minsko

lan i Stockholm. 
N:o 963 G. O. - Bifall till löjtnant Grnts anhållan om 6 

månaders utrikes tjänstledighet från och med den 29 sep

tember 1907 för att tillsvidare öfvertaga ledningen af Siam 

Electrical C:os spårvägar i Bangkok. 
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N:o 964 G. O. -- stationsplacering och tjänstebefattningar 

för nyutnämnda marinunderintendenter. 

N:o 865 G. O. - Fastställelse af ändringar i Reglemente· 

för sjömanskårens skolor. 
N:o 966 G. O. - Fastställelse af tillägg till Reglemente· 

för utbildning af reservbefäl för flottan. 

N:o 967 G. O. - Mariningenjörerna Lindmark och Hök 

skola med vissa nämnda undantag genomgå föreskrima 

kurser vid sjökrigshögskolan. 

N:o 969 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall den 4 inne

varande månad ställas till förfogande för konungens stats · 

råd. 
N:o 973 G. O. - Ökning af pansarkryssaren Fylgias be

sättningslista med hornblåsare och ekonomimän under dess

genom G. O. N:o 526 den 14 juni anbefallda expedition. 

N:o 974 G. O. ·- H. K. H. hertigen af Södermanland skall 

tjänstgöra i flottans stab från och med elen l december 

1907 till och med elen 31 mars 1908. 

4. N:o 975 G. O. - Mariningenjören af l:a graden Nysteclt 

skall uppehålla informationsingenjörsb,efattningen vid Ull

derbefälsskolan i Carlskrona, under mariningenjören af l:a 

graden Knös tjänstledighet. 

., 

, 

, 
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N:o 976 G. O. - Kapten Holmberg skall under högst 8 

dagar ställas till flo ttans stab förfogande, med anledning 

af utarbetande af nytt skolreglemente. 

N:o 977 G. O. - Två underofficerare och två underoifi

cerskorpraler, tillhörande maskiniststaten och Stockholms 

station, skola ställas till marinförvaltningens förfogande 

för att vid Bergsunds verkstad taga kännedom om torped

båtarnas n:ris 8 och 9 maskineri m. m. 

N:o 978 G. O. - Kommendering af marinintendenturper

sonal till vissa befattningar vid CarlsJuona station. 

N:o 979 G. O. - Bifall till löjtnanten vid kustartilleriet 

G. Nordbecks anhållan om att under beviljad tjänstledig-

het få vistas utrikes. 
N:o 983 G. O. - Bifall till r eservlöjtnant :Molins anhållan 

tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o 984 G. O. - Ångfartyget Sköldmön akall elen 9 inne

varande månad ställas till ordförandens för Riksdagens re

vis 01·er förfogande. 
N:o 985 G. O. - Den i Kungl. brefvet elen 28 sistlidne 

september omförmälda befordringskommissionen skall sam

manträda i Kungl. sjöförsvarsdepartementet den l O inne

varande månad kl. 11 f. m. 
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G. O. 1907. - XLVI. 

N:o 987 G-. O. - Kommendörkapten af l:a graden Munthe 

skall ställas till stationsbefälhafvarens i Stockholm förfo

gande för tjänstgöring i krigsrätten vid behandlingen af 

mäl rörande vissa förhållanden vid stationens matinrätt

ning. 
N:o 989 G. O. - Fastställelse af undervisningsprogram för 

allmänna och högre kursen vid sjökrigshögskolan. 

N:o 990 G. O. - Tillåtelse för kaptenen A. G. af Klercker 

att emottaga och bära honom tilldelad t ryskt ordenstecken. 

N:o 993 G. O. - Kaptenen K. H. A. P:n Rosensvärd skall 

tillsvidare vara lärare i torpedlära med ritning vid sjö

krigshögskolan. 

N: o 994 G. O. -- Med ändring af generalorder N:o 468 den 

31 maj 1907 äger chefen för skeppsgossekåren i Marstrand, 

bland vid kåren kommenderade underofficerare, utse lämp

lig underofficer att handhafva matinrättningea och tvätten. 

N:o 997 G. O. - Chefen å pansarkryssaren Fylgia äger 

uppgöra fördelningar för fartygets förestående expedition 

m ed ledning af de på grund af generalorder N:o fi40 den 

14 sistlidne juni upprättade fördelningP"rna. Ett fullstän

digt exempl ar af dessa fördelningar skall efter expeditio

nens slut inlämnas till chefen för flottans stab. 

N:o 998 G. O. - Afslag å anhållan af t. f. kommendanten 

i Älfsborgs fästning om tillsättande af en kommitte för 

granskning af vissa f ästningsarbeten. 

N:o 1000 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall den 11 m

nevarande månad ställas till förfogande för konungens 

statsråd. 
N:o 1006 G. O. - Torpedbåten N:o 7 skall förläggas i 1:a 

beredskap. 
N:o 1007 G. O. - Instruktion för chefen å pansarkryssa

ren Fylgia. 
N:o 1008 G. O. - Fartygsintendenten å pansarkryssaren 

Fylgia skall börja tjänstgöra vid fartygets utrustning den 

Hi oktober. 
N:o 101 2 G. O. - Unelerlöjtnant K. G. Rudbergs t jänstgö

rmg å pansarkryssaren l<'ylgia skall taga sin början å tid 

som framdeles bestämmes. 

N:o 1015 G. O. -- Kapten Unger skall från och med den 

15 innevarande månacl ställas till marinförvaltningens för

fogande för deltagande i försök för utrönande af vissa 

torpedvapnet berörande frågor. 

Okt. 11. 
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G. O. 1907. - XLVII. 

N:o 1017 G. O. - Konteramiral Sandström och kapten Gi

siko skola den 14 innevarande månad inställa sig i Kungl. 

armeförvaltningens plenisal för deltagande i öfverlägo·nino· 

om förslag berörande armens organisation m. m. "' o 

N:o 10HJ G. O. - Löjtnant Akerhielm skall från och med 

den 17 innevarande månad tjänstgöra å verkstadsfartyget 

Ran. 

~:o 1021 G. O. - Uttalande af nådigt välbehag öfver det 

mtresse hvanned chefen för firman Fredrik Göster & Q- 0 

Uddevalla utfört åtaget uppdrag att under krigsöfni~~ 
ombesörJa anskaffning af materiel för trupptransporter. 

N:o 1022 G. O. - Uttalande af nådigt välbehao· öfver det 
. "' 
mtresose hvarmed firmorna Nya Rederiaktiebolaget Svea 

och Augfartygsaktiebolaget U man utfört åtagna uppdrag 

att uneler krigsöfning ombesörja anskaffning af materiel 

för trupptransporter. 

N:o 1023 G. O. - Bifall å positiousbefälhafvarens i Fårö

sund anhållan om tj änstleclighet. 

N:o 1025 G. O. - Kapten Johansson skall uneler den tid 

han erhållit förordnande att uppehålla kapten Ribens lä

rareb.efattning vid sjökrigsskolan frånträda sin befattning 

som mformationsofficer vid underbefälsskolan i Stockholm. 

N:o 1028 G. O. - Pansarbåten Äran skall från och med 

elen 17 innevarande månad ställas till marinförvaltningens 

förfogande för försök mecl torpedmaterieL 

N:o 1029 G. O. -- Bifall till underlöjtnant Johnsons anhål

lan on1 tj änstleclighet för hälsans vårdande uneler ticlen 

den l november 1907-30 april 1908. 

N:o 1033 G. O. - Marinförvaltningen skall äga utfärda 

erforderliga bestämmelser i fråga om myckenheten af den 

ammunitionsutredning, som skall medföras å pansarkrys

saren Fylgia under dess expedition vintern 1907-1908. 

N:o 1035 G. O. - Beordrande af maskinistunderofficerare 

för att öfvervaka tillverk11ingen och insättningen af ma

skineriet å under byggnad varande jagarna \liT ale och 

Ragna-r. 

N:o 1036 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Prestos 

anhållan att få idka utrikes sjöfart 24 oktober 1907-31 

december 1910. 

Augfartyget Sköldmön skall den 18 innevarande månad 

ställas till förfogande för konungens statsråd. 

N:o 1039 G. O. - Pastställelse af >Strålkastarreglemente 

för kustartilleriet>. 
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G. O. 1907. - XLVIII. 

18. N:o 1041 G. O. - Chefsfartyget Drott skall uppläggas. 
22. N:o 1050 G. O. - Bifall till kapten Brogrens anhållan att 

få vistas utrikes 4 november 1907- 3 januari 1908. 
, N:o 1052 G. O. -- Bifall till reservunderlöjtnant Börjessons 

anhållan att få idka utrikes sjöfart l november 1907-31 

oktober 1908. 
25. 

, 

, 

, 

26. 

, 

" 

28. 

" 
,, 

29. 

" 
30. 

N:o 1053 G. O. - Kapten Norman skall, med bibehållande 
af sin tjänstgöring i flottans stab, genomgå den högre kurs 
i sjökrigshögskolan, hvilken tagit sin början innevarande 

höst. 
N:o 1054 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall den 25 in
nevarande månad ställas till förfogande för konungens 
statsråd. 
N:o 1055 G. O. - Placering på stationer och fördelning till 
flottan och kustartilleriet af nyutnämnda reservunderlöjt-

nanter. 
N:o 1057 G. O. Torpedbåten :M:ira skall förläggas under 

reparation. 
N:o 1064 G. O. En kopia af bästa befh:.tliga karta öfver 
angifvet område skall utlämnas till lotsstyrelsen som lån. 
N:o 1066 G. O. - Bifall till kapten Billes anhålls.n om 

tjänstledighet l nov.-30 nov. 1907. 
N:o 1067 G. O. - Underlöjtnant Rudbergs tjänstgöring å 
pansarkryssaren Fylgia skall taga sin början den 29 inne
varande månad. 
N:o 1068 G. O. -- Ändring af officerspersonalen vid Älfs
borgs kustartilleridetachement. 
N:o 1070 G. O. - Bifall till löjtnant Ekebohms anhållan 
att för hälsans vårdande få vistas utrikes. 
N:o 1071 G. O. - Kommendörkaptenerna Ankarerona och 
Lidbeck skola, med frånträdande af innehafvande befatt
ningar, från angifna tider bestrida andra befattningar vid 
stationerna. Kommendörkapten Ulff skall från och med 
den l november vara ledamot i undervisningskommissio

nen och beväringsbefälhafvare. 
N:o 1077 G. O. - Medg-ifvande för kadettunderofficerare 
att efter aflagd officersexamen bära underlöjtnants uniform. 
N:o 1078 G. O. - Kapten Schneidler skall i egenskap af 
marinattache afresa till London. 
N:o 1082 G. O. - Kommendering af militära censorer vid 
sjöofficers- och kustartilleriofficersexamen vid Kungl. Sjö
krigsskolan. 
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G. O. 1907. - [L. 

l. N:o 1088 G. O. - Kapten Gyllenstierna skall från och 
med elen 4 dennes under en tid af högst 14 dagar ställas 
till chefens för sjökarteverket förfogande för särskild t upp
drags utförande. 

2. N:o 1089 G. O. - Kapten Grafström skall under angifna 
tider såsom biträdande lärare deltaga i innevarande års 
kurser för landstormsbefäl inom fjärde armefördelningen. 
N:o 1091 G. O. - Bifall till r eservunderlöjtnant N. E. F. 
Killmans anhållan om 2 års tjänstledighet från och med 
l december 1907 för idkande af utrikes sjöfart. 

5. N:o 1094 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Bergendahls an
h ållan att få bära uniform vid bevistandet af ett bröllop 
i England. 

, N:o 1903 G. O. - Bifall till kapten Gyllenstiemas anhål
lan om 5 månaders tjänstledighet från och med den l de
cember 1907 för att såsom befälhafvare föra postångaren 
Öland. 

" 

, N:o 1095 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant M elens an
hållan om tjänstledighet från och med den l december 
1907 för idkande af utrikes sjöfart. 
N:o 1096 G. O. -- Major IVrangel skall från och med den 
l januari 1908 och tills vidare vara kommenderad till or
dinarie tjänstgöring såsom stabschef i chefens för kustar
tilleriets stab. 
N:o 1097 G. O. - Kapten Lindsström skall med bibehål
lande af innehafvande befattningar från och med den 11 
dennes under erforderlig tid ställas till chefens för flottans 
stab förfogande för särskildt uppdrags utförande. 

6. N:o 1099 G. O. - Torpedbåtarna n:r 8 och 9 skola förläg
gas i första beredskap. 

7. N:o 1100 G. O. - Kommendörkapten Lannerstierna skall 
snarast möjligt inställa sig i marinförvaltningen för att 
under erforderlig tid deltaga i öfverläggning om vissa in
om ämbetsverket förekommande frågor. 

" 

, 

,. 

N:o 1102 G. O. - Bifall till rese1·vunderlöjtnant Thormans 
anhållan om 2 års tjänstledighet från och med den l ja
nuari Ul08 för idkande af utrikes sjöfart. 
N:o 1103 G. O. - Bifall till r eservunderlöjtnant Rydells 
anhållan om l års tjänstledighet från och med den l no
vember 1907 för idkande af utrikes sjöfart. 
N:o 1104 G. O. - Varfschefen i Carlskrona skall från och 
med elen 18 dennes under erforderlig tid ställas till marin
förvaltningens förfogande för deltagande i öfverläggningar 
om arbetsplanen för flottans varf i Carlskrona för år 1908. 
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G. O. 1907. - L. 

8. N:o 1105 G. O. - Marinläkaren Kjellberg skall omkring 

elen l december afresa för att utomlands på platser, som 

marinöfverläkaren äger bestämma, under december månad 

studera huru värnpliktiga medicine studerande öfvas. 
N:o 1106 G. O. - Instruktion för chefen å kanonbåten 

" 
9. 

11. 

" 

14. 

Hi. 

" 
, 

18. 

19. 

" 
,, 

" 

Svensksund. 
N:o 1107 G. O. ·- Afslag å underlöjtnant von Krusenstier-

nas anhållan om utrikes tjänstledighet och att därunder 

få bära uniform. 
N:o 1110 G. O. - Marinattach€m vid härvarande ryska be-

skickning, kapten P etrow, må besöka flottans varf i Stock

holm. 
N:o 1111 G. O. - Föreskrifter angående utbildnings- och 

repetitionskurser under år 1908 för personal vid lotsver

ket för tjänstgöring vid kl.1stsignalväsendet. 
N:o 1115 G. O. - Bifall tiU kommendörkapten Liepes an

hållan om in· och utrikes tjä.nstledighet 16 december 1907 

-15 mars 1908. 
N:o 1122 G. O. - Bifall till kadettunderofficer Hjulham-

mars anh ållan om 6 månaders tjänstledighet för idkande 

af sjöfart. 
N:o 1125 G. O. - , Placering på stationer samt inkallande 

till tjänstgöring af nyutnämnda underlöjtnanter. 
N:o 1126 G. O. -Placering på stationer af nyutnämnda 

underlöjtnanter i flottans reserv. 
N:o 1127 G. O. - Tillstånd för reservunderlöjtnant Gedda 

att idka utrike5 sjöfart l december 1907-30 november 

1908. 
N:o 1128 G. O. - Rustningsorder för Carlskl·ona och Stock-

holms beväringsafdelningar 1908. Bestämmelser om de 

värnpliktigas öfvande m . m. 
N:o 1129 G. O. - Kommendering af afdelningschefer för 

beväringsafdelninga.rna. 
N:o 1130 G. O. - Kommendering af fartygschefer å b evä-

ringsafclelningarnes fartyg. 
N:o 1131 G. O. - Öfvei·siktskartor öfver militärledernas 

sträckning, militärspecialblad och militärlecls beskrifningar, 

hvilka anses behöfliga för unelervisningen vid sjökrigshög

skolan, m å såsom lån utlämnas till chefen för nämnda 

skola. 
20. N:o 1134 G. O. -- Kommendering af officerare å bevärings-

afclelningamas fartyg. 
22. N:o 1137 G. O. - Ökning af vaktgörings- och handräck

ningspersonalen vid skeppsgossekåren i Marstrand. 

Nov. 22. 
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G. O. 1907. - LI. 

N:o 1138 G. O. - Löjtnant S. I. \oVibom skall från och 

med elen 15 januari 1908 tj,\nstgöra såsom. instruktionsoffi
cer vid skeppsgossekåren i Marstrand. 

N:o 1139 G. O. - Fastställelse af fördelning af kustartil
l eriets officerare, unelerofficerare och manskap att o·älla 
från och med 1908. "" 

N:o 1141 G. O. - Gnistsignalstationerna vid forten Oscar

~reclriksborg och Kungsholmen samt F årösuncls kustposi
tlOn skola förläggas i 2:a beredskap. 

N:o 1143 G. O. - Fastställelse af läro- och instruktions

bok i >Sprängmaterielen och dess användning >. 

N:o 1148 G. O. - Bifall till r eservlöjtnant Rosencrantz 

anhållan om tjänstledighet uneler ett års tid, från och med 

elen l decemb er 1907, för att i enskilda angelägenheter 
vistas på Maderia. 
N:o 1149 G. O. -- Manskap, som vid instundande jul och 

nyår åt telegrafverket lämnar biträde med telegrams kring

b ärande, må uncle1· denna tjänstgöring å uniformen rundt 

ena ärmen bära af telegrafverket tillhandahållet igenkän
ningstecken. 
N:e 1150 G. O. - I exercisskolorna nu pågående kurser 

för l:a klass sjömän må, utan hinder af föreskrifterna i 

§ 52 mom. l skolreglementet, afslutas inom utgången af 

instundande december månad. 
N:o 1151 G. O. - Meclgifvancle att, om sådant för bevä

ringens hämtning och emottagning är erforderligt, bestäm

ma tiden för vårterminens början i exercis- och underbe

fälsskolorna till senare datum än elen i skolreglementet 

föreskrifna, dock ej längre än till elen 13 instundande 

januari. 
N:o 1153 G. O. - Kaptenerna Schneicller och Elliot skola 

uneler elen genom G. O. N:o 1130 och 1134 anbefallda kom

meneleringen å Stockholms beväringsafclelning uppehålla 

innehafvancle lärarbefattningar. 
N :o 1155 G. O. - Öfningsskeppen Najaelen och JalTamas 

samt öfningsbriggen Gladan skola uppläggas. 
N:o 115fj G. O. - lVIeclgifvancle för en till allmän tjänst 

inskrifven värnpliktig att inrycka till tjänstgöring samti

digt med de af 1907 års klass till sjötjänst inshifna värn

pliktiga, hvilka skola inställa sig till repetitionsöfning. 

N:o 1157 G. O. -- Order om bränning af vissa hemliga 

böcker, hvilka äro söndriga eller defekta. 
N:o 1158 G. O. - Bifall reservunderlöjtnant \oVingårclhs 



Nov. 29. 

" 
30. 

" " 
., , 

Dec. 2. 

" 
,, 

, , 

" 
4. 

" 
6. 

" " 

" 

" 
,, 

" 
,, 

" 
7. 

G. O. 1907. - LIT. 

anhållan om utrikes tjänstledighet för idkande af sjöfart 

den l december 1907-30 november 1909. 
N:o 1160 G. O. - Kanonbåtarna Slmld och Rota skola af

ses att tjänstgöra såsom gniststationsfartyg. 

N:o 1161 G. O. - Fastställelse af §§ 137-146 samt §§ 
148-153 af reglemente för flottan, del III. 
N:o 1166 G. O. -· Afslag å underlöjtnant Kallermans an

hållan om utrikes tjänstledighet. 
N:o 1167 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant C. J. Svens

sons anhållan om utrikes tjänstledighet för idkande af sjö

fart den l januari 1908 --31 december 1908. 
N:o 11G8 G. O. - Torpedbåtarna Sirius och Virgo skola 

förläggas under reparation. . 
N:o 1169 G. O. - Storvik skall användas såsom samlmgs-

plats för vissa värnpliktiga. 
N:o 1171 G. O. - Kapten af Klercker skall från och med 

år 1908 tjänstgöra hos H. K. H. hertigen af Sö(lermanland 

i stället för kaptenen de Champs. 
N:o 1175 G. O. - Bifall till sekreteraren hos stationsbe

fälhafvaren i Stockholm marinintendenten Näsmans anhål

lan om ledighet från sekreterarebefattningen från och med 

den 8 dennes och under den tid han tjänstgör som sekre

terare i kommitten för utredning af flottalls upphandlings

och entreprenadsväsende. 
N:o 1177 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Biels anhållan 

om tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart l januari 

1908-31 december 1910. 
N:o 1178 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Ander

bergs anhållan om tjänstledighet för idkande af utrikes 

sjöfart 20 december 1907 -20 december 1908. 
N:o 1179 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Källströms 

anhållan om tjänstledighet för idkande aJ: utrikes sjöfart 

l januari 1908-31 december 1909. 
N:o 118ö G. O. - Konteramiral Sidner skall från och 

med den 6 dennes och tillsvidare vara inkallad till tjänst

göring å Stockholms station. 
N:o 1184 G. O. - Tillstånd för marinöfverläkaren K. L. 

Rudberg att emottaga och bära komm endörstecknet, 2:a 

klassen af danska Dannebrogsorden. 
N:o 118,1 G. O. - Bestämmelser angående anorduand et vid 

flottans båda stationer af en kurs i gnistsignalering under 

o;11kring tre månaders tid med början omkring elen 15 

januari 1908 .. 
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N:o 1185 G. O. - Kommendering af fartygsintendenter 

och fartygsläkare å Stockholms och Carlskrons, bevärings

afdelningar. 
N:o 1186 G. O. - Kommendering af staber hos af delnings

cheferna för 1908 års beväringsafclelningar. 

N:o 1187 G. O. - H. K. H. kronprinsens, h ertigen af Värm

land, f. el. stab skall tillsvidare tjänstgöra hos Hans Maj:t 

konungen. 
N:o 1188 G. O. - Bestämmelser rörande sorgbeteckning 

å uniform för sjöförsvaret tillhörande personal m ed anled

ning af H. lvL konung Oscar II:s elen 8 dennes timade 

frånfälle . 
N:o 1189 G. O. - Fartygsintendenter, beordrade till tjänst

göring å fartyg tillhörande 1908 års beväringsafclelningar, 

skola börja tjänstgöra vid resp . fartygs utrustning den 2 

januari 1908. 
N:o 1190 G. O. - Kapten Eklund skall, med bibehållande 

af anbefalld kommendering, tjänstgöra såsom ledare för 

den kurs i gnistsignalering, som skall anordnas vid Carls

krona station. 
N:o 1192 G. O. - stabsintendenterna i afclelningschefer

nas för 1908 års beväringsafdelningar staber, marininten

denterna Renström och Lindahl skola i egen skap af far

tygsintendenter å resp. pansarbåtarna Göta och Oden 

tjänstgöra vid nämnda fartygs utrustning från och med 

elen 2 januari 1908. 
N:o 1193 G. O. - Medgifvancle för en till allmän tjänst 

inskrifven värnpliktig att inrycka till tjänstgöring samti

digt me el el e af 1907 års klass till sjötjänst inskrifna värn

pliktiga. 
N:o 1197 G . O. - Bifall till kaptenen vid kustartilleriet 

Salomans anhållan om utrikes tjänstledighet 22 clecem.ber 

1907-16 januari 1908. 
N:o 1198 G. O. - Tillstånd för manskap af flottan, som 

må vara villigt att elen 3l dec. 1907 och den 2 jan. 1908 

biträda med postförsändelsers kringbärande inom Stcck

holm, att under sagda tjänstgöring bära af postverket till

handahållet igenkänningstecken. 

N:o 1201 G. O. - Befordringskommissionen skall samman

träda i sjöförsvarsdepartementet elen 21 cl:s kl. 11 f. m . 

N:o 1202 G. O. - Order för konteramiral Hjulhammar att 

inställa sig i Kungl. Sjöförsvarsdepartementet den 19 d:s . 
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G. O. 1907. - LV. 

N:o 1205 G. O. - Kommendering af sjöofficerare såsom 

uppvaktande hos personer och deputationer under deras 

besök i Stockholm med anledning af framlidne H . l\L Ko

nung Oscar II:s likbegängelse. 

N:o 1206 G. O. - Vid framlidne H. M. Konung Oscar II:s 

likbegängelse elen 19 december 1907 skall elen i giG!ande 

salntreglemente, § 31j, fiireskrifna saluten afgifvas klockan 

12 m i.cldagen. 
N:o 1209 G. O. - Kapten Hasselgren må beordras att till

fälligt tjänstgöra i chefens för kustartilleriet stab. 

N:o 1210 G. O. - Fördelning i afclelningar och yrkesgre

nar för sjömanskåren att gälla intill dess stat för 1908 

blifvit för samma kår fas tställd. 

N:o 1212 G. O. - Beväringsmannen N:r F 259 207 /os Grey 

skall, utan hinder af tidigare generalorder, för fullgörande 

i en följd af h onom åliggande tjänstgöring om 172 dagar 

inrycka till Carlskrona station samtidigt med de till sjö

tjänst inskrifna värnpliktiga af 1907 års klass. 

N:o 1214 G. O. - Bestämmelserna i generalorder N:r 8lil 

elen 13 december 1900 angående förflyttning af personal 

från Carlskrona till Stockholms station i och för vinnande 

af befordran till unelerofficer af 2:c1ra graden eller upp

flyttning till underofficerskorpral skola i vissa fall tilläm

pas äfven år 1908. 
N:o 1216 G. O. - Bifall till kommendörkapten Lindbergs 

anhållan om t jänstledighet 1- 7 januari 1908. 

N: o 1218 G. O. - Bifall tlll reservunderlöjtnant Ternströms 

·anhållan att från l januari 1908 till ticlen för början af r e

petitionskursen få idka utrikes sj ö fart. 

N:o 121H G. O. - Mariningenjör Knös skall tjänstgöra så 

som stabsingenjör i afclelningschefens för Carlskrona b e

väringsafdelning stab i stället för mariningenjör Nysteclt, 

som på grund af sjukelom från niLmncla kommendering af

går. Maringenjör Knös skall samtidigt tjänstgöra som in

formationsingenjör i unclm·b efälssko lan i Carlskrona. 

N:o 1223 G. O. - Tillstånd för konteramiralen IV. Dyrs

sen och konteramiralen i flottans reserv Lennman att emot

taga och bära dem tilldelade ordnar. 

N:o 1224 G. O. - Order för kaptenen vid flottan O. E. 

Lybeck att i egenskap af marinattache vid beskickningen 

i S:t Petersburg omkring den 8 januari 1908 afresa till 

nämnda plats och anmäla sig till tjänstgöring. 

N:o 1225 G. O. - Kaptenen vid kustartilleriet Falk skall 
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G. O. 1901. -- LVI. 

under tiden l januari-31 mars 1908 hestrida befattningen 

såsom chef fär mindepartementet i Carlskrona i stället 

för major Sylvan, som under nämnda tid skall återgå till 

tjänstgöring vid Carlskrona kustartilleriregemente. 

N:o 1226 G. O. - Kapten Husberg skall närvara. vid 1908 

års inskritning af värnpliktiga inom Stockholms stadsrull

föringsområde N:r 45. 

N:o 1227 G. O. - Bifall till kapten von Stedingks anhål

lan om tjänstledighet 2 januari-16 februari 1908 för häl

sans vårdande. 
N:o 1228 G. O. - Instruktionsunderbefäl af maskiniststa

ten eller instruktörer af eldarafdelningen skola under 1908 

års beväringsafdelningar uttagas till ett antal af en för 

hvarje fullt tjugutal värnpliktiga i stället för, enligt regle

mentsföreskrift, en för hvarje fullt tolftal dylika värn

pliktiga. Bestämmelser för uttagning af värnpliktiga eldare 

för arbeten å i första beredskap liggande fartyg S2omt af

slutning af kurs vid Carlskrona station för vapensmeder. 

N:o 1229 G. O. - Kommendör Lagercrantz skall ställas 

till marinförvaltningens förfogande under tiden 1-7 ja

nuari 1908. 
N:o 1231 G. O. -- Bifall ti1l konteramiral Saadströms an

hållan om tjänstledighet deu 1-4 januari 1908. 

N:o 1232 G. O - Löjtnant von Hofsten skall från och 

med elen 13 januari 1908 och intill utgången af september 

m ånad samma år tjiinstgöra i flottans stab. 

N:o 1234 G. O. -- Kommendörkapten S. Ankarerona skall 

från och med elen l april 1908 tillhöra Carlskrona station. 

N:o J 235 G. O. - l!'astställelse af kapitel 15, Garnisons

tjänsten, af r eglemente för flottan, del III. 

N:o 1239 G. O. Placering på kustartilleriregem enten af till 

marinintendenturkåren från och med 1908 från kustar

tilleriet öfverflyttacle civilmilitära personer samt deras be

fattningar vid resp. r egementen. 

N:o 1240 G. O. -- Marinläkaren Pihl skall från och med 

den l j an uari 1908 tillhöra Carlskrona kustartillerirege

mente och tjänstgöra vid Älfsborgskustartillericletachemente. 

N:o 1241 G. O. - Villkorligt bifall till unelerofficeren af 

2:clra graden, maskiniststaten , Elmens anhållan om tjänst

l edighet l november 1907-30 april 1908 för att genomgå 

kurs i elektriska maskiners byggande och skötande. 

N:o 1243 G. O. - Kock eller hofmästare, som utan att 

hafva förvärfvat kompetens för uppflyttning till uncleroffi-
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G. O. 1907. - LVII. 

cerskorpral visat framstående skicklighet i egen yrk esgren 

må, enligt angifna villkor, kunna tilldelas lön i l:a löne

graden. 
N:o J 245 G. O. - Ändringar i reglemente fö r flottrcn. 

N:o 1246 G. O. - F örordnande för statsrådet Ehrensvärd 

att närmast under H. M. Konungen och i hans namn nt

ö:fva befälet öfver marinen. 

N:o 1247 G. O. - Fastställelse af uppmuntringstecken för 

manskap vid kustartilleriet. 

N:o 1248 G. O. - B estämmelser r örande utbildning af min

matroser. 
N:o 1249 G. O. - Ändringar i instruktionen för marin

stab en. 
N:o 1250 G. O. - Instruktion för afclelningscheferna för 

Stockholms och Carlskroua boväringsafclelningar. 



Utdrag ur generalorder och ämbetsskrifvelser ut· 
gångna från kungl. sjöförsvarsdepartementet år 1908. 
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N:o l G. O. - Fastställelse af in- och utryckning·sdagar 
1908 tör i flottan inskrifnn värnpliktig·a. 
N:o 2 G. O. - Bestämmelser rörande tjänstgöringstiden 
samt in- och utryckningsdag;ar för de år 1907 eller förut 
i flottan inskrifna v~lrnpliktiga , hvilka instiilla sig till tjänst
göring ett år senare än dc åldersklasser, till hvilka de höra. 
N:r 3 G. O. - Bifall å reservunderlöjtnant Halls anhållan 
om tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart l jan. 08-
31 december 08. 
N:o 4 G. O. - Bifall å reservunderlöjtnant .H . K. Erik sons 
anhållan om u~rikcs tj ~lnstledighot 5 jan. OS-4 april OS. 

N:o 6 G. O. - Cheferna för marinförvaltningens ingenjör
och a rtilleriafdelningar skola i utlandet under högst en må
nad inhämta kännedom om dc nyaste anordningarna för 
ökande af artilleriets eldhastighet. 
N:o S G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall uppläggas. 
N:o 9 G. O. - Kommendörkapten Munthes tj änstgöring' 
flottans stab skall upphöra. 
N:o 11 G. O. - Fördelning stationerna emellan af i 1908 
års stat för flo t tans sjömanskår upptag·nn kompanikorpralers 
arvoden. 
N:o 12 G. O. - Bifall å res ervunderlöjtnant Bäckstr öms an
hållan om tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart 21 
jan. 19 8-20 jan. l 910. 
N:o 13 G. O. - · Den efter framlidne H. M. konung Os(;ar 
II an lagda sorgbeteckningen skall i vissa del:u afläggas 
från och med den 19 innevarande månacl. 
N:o 16 G. O. - Utnämning af H. M. konungens stab. 
N:o 17 G. O. - Uniformsbestämmelser för framlidne H. 
;\Il. konung Oscar II:s f. d. stab. 
N:o 19 G. O. - Torpedkryssaren Clas Uggla och torped
bäten Orion skola förläggas undc1· reparation. 
N:o 22 G. O. - Fastställelse af undervisningsprogram för 
sjökrigshögskolan. 
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G. O. l!l08. - II. 

N:o 2-± G. O. - Stntionsingenjören, friherre Sparre skall 

sti.illas till mariuförvaltningeos förfogande för utförande af 

kontrollerings- och afsyningsarbcten vid en under byggnad 

varattele torrelocka i iVIalmö. 

N:o 25 G. O. -- Kapten E. Hägg sl.;:all , med bibehållande 

af innehafvancle tjänstebefattning·ar, stilllas till chefens för 

flottans stab f örfogancle f dm och med elen J 5 januari för 

utförandt~ af silrskildt uppdrag. 

N:o 26 G. O. - Kaptenen :K E. Wahlberg skall tjänstgöra 

å flottans varf i Karlskrona från och med den 21 januari 

till och med utgången af nästkommande september månacl. 

N:o 28 G. O. - Tillåtelse för kommendör \\rrangel och 

löjtnant Isberg att bUra dem tilldelade ordenstecken. 

N:o 33 G. O. - Bifall å konteramiral Hjulhammars anhål

lan om tjänstledig-het elen 20- 25 januari 1908. 

N:o 35 G. O. - Den 21 januari skall upphöra att vara pa

rad- och salutdag. 
N:o 37 G. O. - En af flottans poliskår i Stockholm inläm

nad skrifvclse rörande honnörsg-öring föranleder ej till nå

gon kungl. maj:ts åtgärd. 

N:o 40 G. O. -- Kapten Sparre skall den 19 dennes afresa 

till Karlskrona för utförande af särskildt uppdrag. 

N:o 41 G. O. - Uttagande af ekouomimän bland dc värn

pliktiga får anstå intill den 27 januari. 

N:o 42 G. O. - Pansarbåten Thulcs nu pågående expedi

tion skall uprJhöra och pansarbåten förläggas i l:a bered

skap. Bestämmelser ::mgåcncle de å pansarbåten kommen

derade vilrnpliktigas fördelning å öfriga, bcvii.ringsafdel

ningarna tillhörande fartyg. 
N:o 43 G. O. - Bifall å r eservunderlöjtnant Christensans 

anhållan om ett års tjänstledig-het från och med elen l febr. 

1908 för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o 47 G. O. - Kopior af vissa originalmätningskartor må 

såsom län utlämnas till g cncr11llotsdircktör Linder. 

N:o 49 G. O. - Viceamiral Palanclcr och kommendörkap

ten Thurelin skola den 27 dennes afresa till Eng-land, Hol

land och Belgien, för utförande af särskildt uppdrng. 

N:o 55 G. O. - Bifall å kommendörkapten Licpes anhållan 

om utrikes tFlnstledig·het 16 mars--15 juni 1908. 

N:o 56 G. O. - Konunendörkapten Hermeli n skall under 

kommendörkapten Thurelins frånva:·o vara adjutm1t hos sta

tionsbcfiilhafvarcn i Stockholm. 

N:o 58 G. O. - Kommcudering· af ordförande i inskrif

ningsnämnderna innevarande år. 
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G. O. 1908. - III. 

N:o 59 G. O. - Kommendering af officerare att för i värn

pliktslagen § 18 mom. l nämndt ändamål, närvara vid in

sktifningsnämndernas sammanträelen inom vissa rullförings

områden. 
N:o 60 G. O. - Kommendering af läkare till biträden åt 

inskrifningsnämnder för sjömanshus innevarande år. 

N:o 62 G. O. - Instruktion för officerare, h vilka för i värn

pliktslagens § 18 mom. l uiltnndt iinclamål, närvara vid m

skrifningsoämnclernas sammanträden. 

N:o 65 G. O. - Afslag· å kapton !vieisters anhållan om ut

rikes tjänstlE-dighet. 
N:o 67 G. O. - Fastställelse af ny förteckning öfver parad

och salutdagar. 
N:o 68 G. O. - Fastställelse af ritning å H. M. konungens 

namnchiffer samt af s. k. fanspets. 
N:o 72 G. O. - Kapten' Magnusson och en underofficer af 

maskinist~taten , tillhörande Stockholms station, skola ställas 

till marinförvaltningens förfogande för att öfvervaka och 

kontrollera byg·gandet af en undervattensbåt. 

N:o 73 G. O. - Kaptenen vid kustartilleriet Wibom skall 

från och med den l februari vara stabschef vid kommen

dantstaben i Vaxholms- och Oscar-Fredriksborgs fästning. 

Kaptenen vid kustartilleriet vVennerström, skall med ut

gången af innevarande månad upphöra att vara adjutant 

i nämnda stab. 
N:o 77 G. O. - Bestämmelser augående grad- och yrke;

bcteckningars samt distinktionsteckens anläggande af vis> a 

värnpliktiga. 
N:o 7/l G. O. - Kommendör Ankareronas tjänstgöring så

som chef för underofficers- och sjömanskårerna i Karls

krona skall taga sin början å tid, som framdeles kommer 

kommer att bestämmas. 
N:o 84 G. O. - Kommendör Lagercrantz skall från och 

m ed den l april 1908 tillhöra Karlskrona station. 

N:o 85 G. O. - Extra mariningenjören Sarnzelius skall till

höra Stockholms station och extra mariningenjörerna Stähl

berg·er och Zctterström Karlskrona station. Nämnda mä

rining·enjörm· skola inställa sig till tjänstgöring- så snart 

lämpligen ske kan, Samzelius i kung·!. marinförvaltningen 

samt Ståhlberg·er och Zetterströrn å Karlsknma station. 

N:o 87 G. O. -- Major von Schinkels tjänstgöring i flottans 

stab skall upphöra med utg-ången af mars månad. Till or

dinarie tjänstgöring i flottans stah från och med den l 
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nästkommande april beordras kaptenen vid kungl. kustar

tilleriet K. Z. Rönblom. 
N:o SS G. O. - Löjtnant Soot-Tisell skall från och med 
den 17 februari 190B och tills vidare tjänstgöra vid kung'L 

sj ökarteverkct. 
N:o 90 G. O. - Å baksidan af kontrakt, som upprättas vid 
antagning af manskap vid flottans sjömanskår, skola tryc
kas vissa upplysningar angående aflöningsförmåner, för

längning af tjänstetiden m. m. 
N:o 91 G. O. - Vissa exercisreglementen för flottan skola 
tillämpas å fartyg under sjöexpedition intill dess motsva
rande nva bestämmelser utfärdats. 
N:o 92 "G. O. - Positionsbefiilhafvaren i Fårösunds kust

position skall instHlla sig hos chefen för vVaxholms kustar-
. tillm·iregemente för att under en tid af högst fyra dagar 
stå till nämnda chefs förfogand e och därefter återvända 

till Fårösund. 
N:o 93 G. O. - Fyra kadettaspiranter må för innevarande 
ar antagas vid kustartilleriet samt tre af dessa efter slutad 
tjänstgöring som kadettaspiranter antagas till kadetter. 
N:o 96 G. O. - Kapten C. A. Posses tjänstgöring i flottans 
stab skall upphöra och skall kapten Rosensvärd m ed bibe
hållande af innehafvande befattningar och för utförande af 
särskildt uppdrag tillsvillare tjänstgöra i nämnda stab. 
N:o 98 G. O. - Pågående arbetsår vid kungl. sjökrigshög

skolan skall afslutas den 16 nästkommande april. 
N:o 100 G. O. - Torpedbåtarna Bris och Vind skola för

Higgas under reparation . 
N:o 102 G. O. - Mariningenjören af 2:a graden Ekström 
skall under högst en vecka stilllas till varfschefens i Karls
krona förfogande för utförande af särskildt uppdrag. 
N:o 104 G. O. - Order angående utlämnande af militär
special och beskrifningar öfver militärleder m. m. 
N:o 105 G. O. - Fartyg som äro förlagda eller anbefallts 
att fö rläggas i 1:a beredskap, skola i stället förläggas i 2:a 

beredskap. 
N:o 106 G. O. - Kapten Holmberg skall för utförande af 
särskildt uppdrag frånträda sin befattning såsom chef för 
1:a skeppsgossckomp aniet, dock med bibehåll ande af den 
öfriga tj~instgöring'en vid skeppsgossekåren i Karlskrona, 
som chefen för nämnda kår må bestämma. 
N:o 107 G. O. - Löjtnant Ström skall från och med den 
10 febru ari 1908 tillsvidare tjänstgöra i kungl. marinförvalt

ningcn. 
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N:o lll G. O. - En till Stockholms station l1örandc uu
derof1icerskorpral vid skepparestaten eller i brist cläraf en 
uncleroffieer vid samma stat, afsedel att tjänstgöra såsom 
uppbördsskeppare å jagaren \Yale, skall snarast möjligt 
ställas till kungl. mariuförvaltuingens förfogande för att 
efter af nämuda ämbetsverk till stationsb efl\lhafvar en i 
Stockholm gjord anmälan, t jänstgöra vid utrustningen af 

fartyget. 
N:o 113 G. O. - Kommendörkapten Gyllenkrook skall tills 
vidare vrra chef för organisationsafdelningen i marinstaben. 
N.o ll(i G. O. - JTasLställelse af ändringar uti de till G. 
O. N:o 1139 den 22 uovember 1'907 h ör ande Bil. l och 
Bil. II. 
N:o 122 G. O. - Kapten Holmberg och stationsingenjör 
Sparre skola från och med elen 17 februari 1908 under 
högst 8 dagar ställas till varfschefens i Karlskrona förfo
gande för att afr·csa t ill Stockholm och enligt af varfs
chefcn meddelade närmare anvisningar inom militära etablis
sement och sjukhus cbrstädes studera nyaste anordningar 
betr1Lffanc1e logement, köks- ocl1 tv;\ttinrättn ingar m. m. 
N:o 124 G. O. -- Kaptenen vid kustartilleriet K. Z. Rön
blom skall från och med den 1 till och m ed den 1G april 
1908 tilli~tlligt tjänstgöra vid Vaxhol rns kustartillerircge
m entc. 
K:o 127 G. O. -- :Marinläkaren af l:a graden L. G. E. Nil
son skall vid tid kungl. marinförvaltningen iLger bestämma 
uneler högst 5 dagar af innevarande feb ruari mänad ställas 
till itmbetsverkets förfogande för att biträda viel utredning 
af frågor rörande om- och tillbyggnader af flottans sjuk-
bus i 1:\:arlskrona. . 
N:o 132 G. O. - Order om sjömiLtningsexpeditioncr 1908. 
Komm endering af officerare m. m. 
N:o 133 G. O. - Bifall å anhållan från underofficeren af 
2:a graden Andersson om tjänstledighet 29 april 1908-30 
september 1908 för att tjänstgöra såsom styrman å Abra- . 
ham Rydberg. 
N:o 136 G. O. - 1897 års »förslag tillreglemente för kust
signalv~Lsendet skall uppbrännas. 
N:o 13~ G. O. - Kanonbåten Urcl må under åtcrstodeb. af 
februari månad sthllas till chefens för exer cis- och under
befiLlsskolorna i Karlskrona förfogande för praktisk under
v isn ing i navigation af eleverna i umlerbehlsskolans styr
mansklass m. m. 
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N:o 140 G. O. - Tillåtelse för officerare att bära dem till

delade ordnar. 
N:o 141 G. O. Sex marinigenjörselever må innevarande 

år antagas. 
N:o 143 G. O. Kapten vVernstedt skall vara chef å ka

nonbåten Urd under dess i G. O. N:o 139 elen 17 februari 

omförmälda expedition. 
N:o 145 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant \ Vallgrens 

anhållan om tjänstledighet för utrikes sjöfart 1 mars Hl08 

28 februari 1910. 
N:o 146 G. O. - Torpedkryssaren Örnen skall förläggas 

under r eparation. 
N:o 153 G. O. - Kanonbåten Svensksunds expedition till 

rikets västra kust skall upphöra den 2 instundande mars 

och fartyget därefter under högst en vecka stå till chefens 

för marinstaben förfogande. 

N:o 155 G. O. - Kommendanten i Älfsborgs fästning ma

jor Bolling skall uneler en tid af högst 8 dagar stä till 

chefens för kustartilleriet förfogande. 

N:o 157 G. O. - Torpedbåtarna Orkan och Meteor skola 

förläggas tmder reparation. 

N:o 158 G. O. - Tillägg till instruktion för chefen å pan-

~sarkryssaren Fylgia angående öfverförandet till Sverige af 

Emanuel Svedenborgs kista och kverlefvor. 

N:o 161 G. O. - Bifall till kapten C. A. Posses anhållan 

om förlängd tjänstledighet till och med 31 mars 1908 för 

hälsans vårdande. 
N:o 166 G. O. - Fastställelse af ändringar i Reglemente 

för sjömanskårens skolor, att uneler år 1908 buda till efter

rättelse. 
N:o 168 G. O. - Förberedande befälskurs för skjutskola 

skall anordnas vid exercisskolan å Hottans station i Karls

krona. Kommendering af instruktionsofficer och elever 

samt faststlillelse af undervisningsprogram. 

N:o 1G9 G. O. - Underlöjtnanterna Svenonius, Frick och 

Strindberg skola från och m ed den l mars tjlinstgöra å re

spektive pansarbåtarna Svea. Göta och Niord. 

N:o 173 G. O. - Bifall till befälhafvancle amiralens tjänst

ledighetsansökan den 28-29 februari. 

N:o 177- 178 G. O. -- Bifall till resp. löjtnanterna Cleve 

och Flygares anhållan att under tjänstledighet 29 febr. -

5 mars 1908 få vistas i Helsingfors. 

N:o 181 G. O. -- Bifall till marinöfverintenclenten Dahlin s 
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anhållan om åtta dagars tjänstledighet från och med elen 

2 m~u·s 1908. 

N:o 182 G. O. - Kapten de Champs skall med utgången 

af den l O nästkommande mars upphöra att tjänstgöra i 

kungl. marinförvaltningen samt från och med den 11 i 

samma månad tills vidare tjänstgöra i marinstaben. 

Kapten \Vahlberg skall från och med sistnämndag dag 

till och med den 16 nästkommande april tjänstgöra i kungl. 

marinförvaltningen. Löjtnant Åkerblom skall från och med 

den 17 uästkommancle april tills vidare tjänstgöra i kungl. 

marinförvaltningen. 

N:o 183 G. O. - Kapten Gisiko skall med bibehållande af 

innebafvancle befattningar ställas till kungl. marinförvalt

ningens förfogande för öfvervakande af den slutliga ut

rustningen af de under byggnad varande jagarne Ragnar 

och Sigurd samt torpedbåtarna Iris, Thetis, Spica och 

As trea. 
N:o 18G G. O. -- Förordnande för kaptenen vid kustartil

leriet N. V. Bille att vara positionsbefälhafvare vid för

svarsberedskap och belägringstillstånd å kustpositionen 

l<~årösund skall upphöra med utgången af nästkommande 

mars månad. 

N:o 190 G. O. - Fastställelse a± nytt salutreglemente för 

flottans fartyg och rikets fästningar. 

N:o 191 G. O. - Fastställelse af ändringar i Reglemente 

för marinen med anledning af nytt salutr eglemente. 

N:o 192 G. O. - För afgifvande af salut från salutbatte

riet å Kungshall i Karlskrona skall tills vidare 57 mm. lm

noner l\1[(95 användas. 

N:o 194 G. O. - Redogörelse för m:wketenteriväsendets 

ordnande m. m. skall tills vidare icke afgifvas. 

N:o 197 G. O. - Fartygsrustningar år 1908. 

N:o 198 G. O. - Tillåtel~e för offiberare att emottaga och 

biira dem tilldelade ordnar. 

N:o 201 G. O. - Kapten Lybeck skall tills vidare uneler 

högst 3 år, räknadt från och med den l oktober 1908 be

ssrida Hirarebefattningen i sjökrigsvetenskap vid kungl. 

sjökrigsskolan. 

N:o 203 G. O. - Marindirektören af l:ft gmden I. A. Eng

ström skall ställas till kungl. marinförvaltningens förfo

gancle. 
N:o 204 G. O. - Fastställelse af ny skjutinstruktion för 

flottan, artilleri (A. S. I.) att lända till efterrlittelse från 

och med den 22 april 1908. 
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N:o 207 G. O. - >Bihang till undervisning för manskapet 
vid flottan, II. sjömanskap> skall tilldelas hvarj o vii.mplik
tig som öfvas vid kungl. flottan, samt hvar och en af lots
verkets personal, som å någondera af flottans stationer 
genomgår utbildnings - eller repetitionskurs för tjänstgö
ring vid knstsignalväsendet. 
N:o 208 G. O. - :J\1:edgifvando för attachen vid härvaraude 
tyska beskickning, premierlöjtnanten C. Tmhne att besöka 
Hottans varf i Stockholm. 
N:o 211 G. O. - Beväringsmannen n:r F 307 "'/o1 Gustaf 
Emanuel Bergman skall den 2 nästkommande maj inrycl;a 
till 137 dagars tjänstgörin g. 
N:o 213 G. O. - Fastställelse af bestämmelser rörande ut
bildningen af visst stammanskap tillhörande e!dareafdel
ningen vid kustartilleriet. 
N:o 217 G. O. - Bifall till kaptenen vid kustartilleriet 
Liss' anhållan om 3 månaders tjänstledighet för sjul;dom. 
N:o 218 G. O. - 'rilldelande af svärelsmedaljer åt man
skap vid fiott:1ll. 
N:o 221 G. O. - Faststl\llelse af modell å nanmchiffer för 
H. l\1:. konungens stab. 
N:o 222 G. O. - Pansarbåten Äran skall ställas till kungl. 
marinförvaltningens förfoguncle för fmtsättando nJ försök 
mecl en undorvattenstorpedtub. 
N:o 223 G. O. - Angående beredancle af platser för ka
detter å pansarbåtarna Dristigheten oe>h Thor. 
N:o 2231/2 G. O. - Kanonbåten Svensksund och bogser
båten Atle skola afgå till Kalmar sund för losstagnillg af 
grundstötta postångfartyget Öland. 
N:o 224 G. O. - FastsLällelse af befiilsinstruktion. 
N:o 22G G. O. - Bifall till reservunclerlöjtuant A. B. J O

hanssons anhållan om 3 års tjänstledighet från och med 
don 20 mars 1008. 
N:o 229 G. O. - Ombyte af tjlinstebofaLtningar för marin
intendenterna af 2:a graden Esbjörn och Lilja samt mariu
unclerin tenelen ten Hussenius. 
N:o 230 G. O. - Rustningsorder för undervattensbåtell 
Ilajon och verkstadsfartyget H.an. 
N:o 232 G. O. - Kommendering af officerare och civil
militär personal å till rustning anbefallda fartyg. BosttLm
m else rörande kurser och öfningar, besättningslistor m. m. 
N:o 203 G. O. - Kommendör Ankarerona skall från och 
med elen l april 1908 påbörja sin tjlinstgöring såsom chef 
för underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona. 

l\Iars 

" 

" 

,, 

)) 

" 

)) 

)) 

,, 

" 

" 

" 

)) 

)) 

17. 

)) 

18. 

)) 

" 

20. 

" 
)) 

" 
,, 

" 

21. 

23. 

" 
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N:o 234 G. O. - Bifall till rosorvlöjtnant C. D. H. Andors
sons anhållan om utrik0s tjlinstlodighot fdm och mod den 
17mars 1908- lG mars 1911. 
N:o 235 G. O. - Underlöjtnant Åberg skall till och med 
elen 21 april 1908 tjlinstgöra i marinstaben. 
N:o 2:26 G. O. - Lärobok i artilleri af A. Hägg, skall till:> 
vidare användas vid undervisningen i flot tuns unel erbefäls
skola i stiillet för lärobo.k i sjöartilleri af ·w. Dyrsscn. 
N:o 237 G. O. - Andring i föreskrifterna i nu gllllanclo 
reglmmonte för sjömanskårens skolor hvad angår erforder
lig tjäusteticl vid flottan för uppflyttning till högre Ljänst
barhetsldass. 
N:o 238 G. O. - Angil.ende förliingning af nu pågåonde 
ollor anordnande af extra rekrytkurs i exercisskola för visst 
manskap. 
N:o 239 G. O. Bestämmelser rörande inspektion af 
Karlskrona och Stockholms beväringsafdelningar, pansar
kryssaren Fylgia och förberedande befälskursen för skjut
skola. 
N:o 241 G. O. -- Beslittningen å bevakningsfartyget Sim
gerack skall kommend eras från Karlskrona station. 
N:o 242 G. O. - Nya gnmclor för rutin skola lmder som
marens expeditioner år 1008 tillämpas å vissa fartyg. 
N:o 2J3 G. O. - Det clistinktionstecken, som förut varit 
föreskrifvet för skeppsgossekorpral, skall hädanefter bäras 
af ordningsman vid skeppsgossekår. 
N:o 244 G. O. - En dynamo med ängmaskin må fri'cn pan
sarhi'tten Tirfing utlånas till verkstadsfartyget Blenda. 
N:o 245 G. O. -- Bifall till reservunderlöjtnant Erfass n.n
hiUlan att fi'L idka utrikes sjöfart l april l 008-1 april1010. 
N:o 2J6 G. O. - Handminefartygen Gunbild och Edda 
skola uneler sina genom generalorder elen n:r 107 elen 7 
mars, punkt 2, anLefallcla expeditioner tilldelas uLoslutan
do blindlacldacle minor. 
N:o 217 G. 0: -- Bifall till reservlöjtnant Inclobotous an
hi'tllan att få iclka utrikes sjöfart uneler tvi'L år Irån och 
mecl den l april 1803, med villkor att sökanden instliller 
s ig till föreskrifven repetitionsöfuing våren 1000. 
N:o 249 G. O. - Inkallelseorder för cle reservuntlerlöjt
nanter, hvilka innevarande år skola genomgå föro sb·ifvon 
repetitionsöfning. 
K:o 250 G. O. - Officerare, innevarande är kommencleraclo 
i'L sjömätningsfartygen, lJofrias frän medförande af paracl
Llrfikt. 
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N:o 251 G. O. - - Af de yärnpliktiga, som innevarande år 

blifvit inskrifna utan att tilldelas hären eller flottan, skall 

icke någon ti Il delas flottan. 

N:o 252 G. O. - Kasernfartyget Norrköping och öfnings

briggen Fn,lken skola, hvad beträffar underbefäl och ge

mr:mslmp, under dessa tartygs genom generalorder n:r 197 

anbefallda expeditioner bemannas af personal från Stock

holms station. 

N:o 255 G. O. - Bestämmelser rörande slwlor och öfnin

gar vid kustartilleriet uneler år 1!:108. 

N:o 254 G. O. ·- Fastställels .: af exercisreglemente för 

Hottn,n (E. R.) I, allmänna föreskrifter (A. F. E. R.) n,tt 

från och med den 22 april 1908 lända till efterr;Lttclse. 

N:o 257 G. O. -- Det ställ militärspecin,l n:r 2, som utläm

nats till lotskaptenen i södra lotsdistriktet, må af nämnda 

lotslmpten behållas till den l oktober 1908. 

N:o 25!) G. O. - Order angående expedition till Brandals

sund för inskjutning aE torpeder. 

N:o 2G2 G. O. Uppsägningar inom officerskåren . 

N:o 2G3 G. O. - stationsförflyttningar inom officerskåren. 

N:o 2G4 G. O. - Kommendering af officerare till vissa be

fattningar i land. 

N:o 2G7 G. O. -- Kaptenen vid hungl. kustartilleriet Falck 

skall från och med den l april till och med elen 15 j::mi 

1908 med bibehållande af innehafvande befattning tjänst

göra såsom chef för mincleparLementot i Km·lskrona. 

N:o 2G9 G. O. - Marinintendenten af 1:a graden m . m. 

Ulff sbll från och med den l oktober 1908 tillhöm flot

tm1S station i Stockholrn och marininteudenten af 2:a grn,

dcn m. m. 'rrysen från och med samma dag tillhöra kungl. 

Vaxhohns kustartill eriregementc. 

N:o 274 G. O. - Torpedbåten n:r G skall, seelan densam

ma blif:vit färdigbyggd å Karlskrona station, kvarblifva 

vid stationen för att dilrstädes rustas för anbefalld expe

dition. 
N:o 277 G. O. - Bestilmmelsor rörande officerarucs vakt

göring oc!t fördelning unrler 1908 års öfningar med skol

odt knstc:;kadrarne. · 

N:o 279 G. O. - Pansm·bäten Oscar II och jagaren J\1agne 

skola rustas och pansarkryssaron Fylgia efter afslutan clet 

af nn l)ågående expedition klargöras för att, utgörande en 

eskader, ullder befäl af en eskaderchef kunna 1.1tgå på om

kring två veckors expedition. Kommendering rtf bef;Ll å 

fartygen . 
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2. N:o 280 G. O. - Fastställelse af ii,ndri11gar i o·eneralordar 

n:r 320 år 1902 angående •Emottagning, läkm~ebosiktnino· 
in- och utmönstring, sjökommendering m. m.» af vär:~ 
pliktiga. 

, N:o 281 G. O. - Pöreskrifter att lända till cfterr;Lttolse 

beträffande utbildningen och öfningarna för till stations

tjänst vie[ flottan inskrifna vämpliktifia. 

, N:o 282 G. O. - Bestämmelser rörande företeende af in

skrifningsbok då värnpliktig gör framställning till konun

gen eller till militär myndighet. 

, N:o 283 G. O. Bestämmelser rörande det antal exemplar 

hvarnti •ianuariup;gift och »januarirapport>> skola upp

rättas. 

, N:o 287 G. O. - Besättningslistan å pansarbåten Göta 

uneler detta fartygs anbefallda expedition i skoleskadern 

1908 skall ökas med ett underbefäl och två man ekona

mister. 

, N :o 288 G. O. - Instruktion för eskaderchefen för skol

eskadern 1908. 

3. N:o 290 G. O. - Fastställelse af ändringar i reo-lementc 

för sjömanskårens skolor att liinda till efterrilttel~c uneler 

år 1908. 

, M:o 291 G. O. - Löjtnant Kock skall med utgången af 

nästkommande september månad frånträda befaitnino·en 

såsom minofficer vid flottans station i Stockholm. Kap~en 
Swensson skall från och mecl den l nästkommande okto

ber tjä;1stgöra i marinförvaltningen och löjtnant v. J\Jalm

horg fr ån och med sistnämnda tid såsom minofficer vicl 

flottans station i Stockholm. 

, N:o 293 G. O. -- Personal vid kustartilleriet som i och 

för sin utbildning skall kommeneleras till inne~arande års 

signal- och torpedskolor vid Hettan. 

4. N:o 294 G. O. - Bifall till kapten Bernströms anh;'dlan 

att under itr l 908 och 1909 fä vistas i Fra11krikc. 

, N:o 206 G. O. - Unelerlöjtnant Abcrg skall från och med 

den 5 elennos tjiLnstgöra it pansar~:Hon Göta i sLiillet för 

för sjukdom afpolletterado undcrlöjLnant Frick 

, N:o 297 G. O. - Instruktion för afdelniugschefen för tor

pedskoleafdelningcn 1908. 

6. N:o 298 G. O. -- Kononbåtama Urd och Skagnl samt lo

gen:antsl'artyget Vanaelis skola ombestyckas för deltagan

de 1 skoleskaderns skjutskola innevarande ;'u·. 
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N:o 300 G. O. - Cheft.m för marinstaben sknJl hvarje ftr 
fö re den 20 december inkomma med förslag till tjilnstgö
ringstidm för i flottan (mm·inen) inskrifna värnpliktiga, in
nefattande in- och utryckningsdag-nr. 
N o 301 G. O. -- Fastställelse af tilliigg till generalorder 
n:r 255 år 1902 rörande samlingsplatser för viirnplikt ige 
N:o 302 G. O. - Kapten Ung·er skall tjänstgöra såsom 
flaggadjutant hos eskaderchefen för den i generniorder n:r 
~79 at, befallda cskatlem; marinintendenten Berg-elin skall 
tjänstgöra som fartygsintendent och marinlitkaren fJult som 
brtygsliikare å pausarb;\ten Oscar II under detta fartygs 
i samma generalorder niimnda expedition. 
N:o 308 G. O. - Instruktion för eskaderchefen kommendö
ren m. m. G. Dyrssen. 
N:o 309 G. O. - Reservunderlöjtnant Beckeman skall tjiinst
göra å torpedbåten Vind i stället f..ir å torpedbåten Virg·o. 
N:o 310 G. O. - Pansarbilten Oscar II, pausarkryssaren 
Fylgia och jagaren Magne skola efter 1ttrrkornsten från 
sina genom generalorder n:r 279 chon l dennes anbefallda 
expeditioner snarast möjlig-t afrustas, afmönstras och för
Iiig-gas i 2:a beredskap. 
N:o 311 G. O. - Ång .. artyget Kare och tviinne motorbi'ttm· 
skolrl under tiden 4 maj-30 juni st;\ till chefens fijr marin
staben förfogande för arbeten med militilrleder; expediti o
nen skall ställas lmtler beHil af kapten K JULg-g hvarjiimtr. 
löjtnanterna Blomberg och Lindberg· skola i densamma 

deltaga. 
N:o 312 G. O. - Bifall till kommendör Lagercrantz an hiU-
lan om tjänstledighet under tiden 12-20 april 1908. 
N:o 314 G. O. - En represent:v:t för Svenska teleg-ram
hyrful och en medarbetare i tidningen Svenska Dagbladet 
må på egen bekostnad medfölja pansarkryssaren F_vl gia 
under dess genom generalorder n:r 279 den l dennes an
befallda expedition. 
N:o 31G G. O. - 1\Iarinattacht~n viJ hilrvarande ryska be
skickning·, kapten Petrow, må besök>t flottans varf i Karls
krona äfvensom öfriga diir betlntliga till befästningsanord
ningarna icke hörande ctablissrment. 
N:o 318 G. O. - Mariningenjör Herlin skall tjänstgöra 
såsom instruktionsbefäl å innevarande års torpedskola. 
N:o 319 G. O. - Instruktion för a~ delningschefen för skrpp
gosseafdel ningen 1908. 
N:o 3:20 G. O. - Extrn Inariningenjör Ståhlbr.rger skall 
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under tiden 4 maj -17 ano·ust1· tJ""nst .·· ·1 v 1 1 • • c ~ ( .t. gora vu ax 10 ms: 
kustartlllenregementes lmfYudstation. 
N:o 321 G. O. - Bitall till g·rneralmajor Beckmans anhål
lan om G dagars tjänstledighet från och med den 1G dennes. 
N:o 322 G. O. - Uttagning af personal för kommenderin"' 
å undervattensbåten Hajen under dess o-enom o- l "' . "' , eu01·a or· 
der n:r 230 mnevarahd., ?tr anbefallda expedition skall i 
den mån sådant visar sig erforderligt, äga rum oberoende 
af frivillig anmälan. 
N:o 323 G. O. - Personal af marinintendenturkåren beor
d rad att såsom fartygsintendenter tjänstgöra å inn~varan
de år _till til_l rustning och expedition anbefallda fartyg, 
skola v1d angtfna tider taga befattning med respektive far
t_,·gs utrustning. 
K:o 324 G. O.- Löjt .. ant Örnb erg och underlöjtuaut\Vahl
strön? s~~~:~ u:;der angifna tider tjänstgöra såsom adjutan
ter 1 SJOforsvarsdepartementets kommandoexpedition· un
derlöjtnant Krokstedt skall fråu och med den 27 d~nnes. 
it~~ill utgången af nästkommande september månad tjänst
gora å flottans varf i Karlskrona. 
N:o 325 G. O. - Viceamiral Palander skall tjänstgöra så
so m uppv11.ktande hos H. M. konungen af Stora Britannien 
och Irland uneler dennes före stående besök i Sveria·e. 
N:o 328 G. O.- Dykare skall icke ing!t i besättnincrsli'stan för 
öfningsskeppen Najacien och J arramas under de:sa fartygs 
anbefallda expeditioner innevarande år. 
N:o 329 G. O. - Kommendörkapten Lidbeck skall den 22 
dennes inställa sig i Karlskrona för att näi:vara vid utrust
ningen af pansarc!'tten Oscar II för dess u·enom o·eneralor-
cl 

b b • 

er n:r 279 innevarande år anbefallda expedition. 
N:o 330 G. O. - Torpedbåtarna n:ris 9, 83 och 85 skola 
rustas för att afgå till Karlskrona och tilldelas torp edskole
afdelningen. Komm endering af chefer å torpedbåtarna. 
N:l) 332 G. O. - Pansarbåten Thules ena ångslup samt 
P_~n sa~·båten Sveas båda ångslupar äfve"som g lödlampor 
for signalering, tillhörande en torpedkryssare, må från 
St~ckholms varf såsom lå n utlämnas, Thules ångslup och 
glodlamporna till inn evarande års skoleskader samt Sveas 
ångslupar till kasernfartyget Eugenie under dess stundan
de expedition. 
N:o 333 G. O. - Instruktion för chefen å torpedbåten 
n:r 85. 
N:o 334 G. O. - Beväringsafdelningarna 1908 skola upp
lösas; förläggning af fartygen m. m. 
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Ko 336 G. O. - Reservunderlöjtnanterna Franz6n, Hus

berg och Soltlberg skola Yid förut augifYen tid inställa sig 

till tjilnstgöring i Stockholm i stället för i Karlskrona; re

servunclerlöjtnant Carlancler skall elen 1 nästkommande maj 

insUllla sig vid Karlokrona kustartilleriregemente för ge

nomg·ående af föreskrifven repetitionsöfning. 

N: o 337 G. O. - Vid karlskrifning innevarande månad från 

skeppsgossekåren i Karlskrona skoia samtliga karl skrifna 

tilldelas matrosafdelningen och fördela s mellan flottans sta

tioner enligt stationsbefiilhafvarens i Karlskrona bestäm

mande. 
N:o 338 G. O. - Order angående ufningsbriggen Gladans 

bogsering till ;\-Iarstrancl. 

N:o 339 G. O. - Sex man stam eller bm-äring· skola frän 

Stockholms station ställas till marinförvaltningens förfo

gande för att tjänstgöra såsom bevakning å elen utställ

ning af sjökrigshi:>toriska föremål i f. d. arffurstens palats, 

som genom ilmbetsverkets försorg kommer att anordnas 

under ticlen 28 april--Hi oktober innbvarande är. 

N:o 340 G. O. - Pansarbåten Ocleqs och korvetten Sagas 

besättningslistor skola under des3a fartygs i generalorder 

n:r 197 innevarande år pnnkterna 2 och 9 anbefalhla ex

peditioner innevarande år ökas med angifvet antal horn

blåsare. 
N:o 342 G. O. - Musikdirektör Blomqvist må såsom pas

sagerare medfölja pausarb:\ten Oscar II under dess g·enom 

generalorder n:r 279 innevarande år anbefallda expedition. 

N:o 343 G. O. - Kapten K. Posse skall från och med den 

24 dennes under den tid kommendörkapten vVaehtmeister 

är sjökommenclerad, bestrida befattningen såsom extra le 

damot af lotsstyrelsen. 

N:o 345 G. O. - Löjtnanten ' ' id kustartilleriet Holmström 

och underlöjtnanten vid flottan Hallstedt skola genomgå 

angifna kurser Yid infanteriskjutskolan å H.osersberg. 

N:o 347 G. O. - Jagaren Wale skall genom flottans för

sorg föras från byggnadsorten till Stockholms station. Kap

ten Gisiko skall vara chef och löjtnanterna Norlander och 

\Vrngel kommenderade officerare på jagaren. Bestämmel

ser för kommendering af besättningen samt för beHllsteck

nets hissande. 
N:o 348 G. O. - Marinintendenten Trysen skall under ma

rinintendenten Lagerholms sjök ommendering tjänstgöra i 

mariuöf,-erintendentens expedition. 
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16. N:o 352 G. O. - Fastställelse af öfversikt af utbildnino·e
1
1! 

för stammanskap tillhörande kustartilleriets eldareafdel

ning (för tjänstgöring vid torpedbatteri såsom torped

l1a11dtverkare). 

, N:o 355 G. O. - Instruktion för chefen ä torpedjao·aren 

\ Vale för gång från byggnadsorten till Stockholms s;ation 

m. m. 

18. N:o 356 G. O. - Torpedbåten n:r 7 skall i stället för tor

pedbåten n:r 6 tilldelas innevarande års torpeclskoleafdel

ning. Order om rustning och kommendering af chef å 

torpedb åten. 

,, N:o 357 G. O. - Bifall till löjtnant Ekeboms a't1hållan att 

uneler sjukdom få vistas utrikes 8 mil.nacler från och mecl 

elen 1 maj 1908. 

21. N:o 360 G. O. - Jliiarinläkarestipencliaten Karlen skall 

den 22 dennes afgå från sin kommendering il. logements

fartyget Stockholm. 

, N:o 361 G. O. - Jliiarinläkarestipencliaten Karlen må pil. 

egen bekostnad såsom passagerare m edfölja pansarbåten 

Oden uneler dess förestående resa från Karlskrona till 

Stockholms skärgård. 

, N:o 362 G. O. - Bestämmelser rörande uttagandet vid 

flottans båda stationer af gnistsignalmäu. 

22. N:o 365 G. O. - l:lfariningenjör Falkman skall ställas till 

marinförvaltningens förfogande för öfvervakande af arbe

~ena å elen hos Kockums mekaniska verkstaels aktiebolag 

I Malmö genom kontrakt elen 11 februari 1908 beställda 

jagaren. 

, N:o 366 G. O. - Löjtnanterna Cleve, Flygare och Berg

man skola efter afslutanclet af nu pågående kurser vid 

gymnastiska centralinstitutet vid angifna ticler påbörja an

befallda siökommencleringar innevarande år. 

N:o 367 G. O. - Bifall till komm endörkapten F. Peyrons 

anhållan om 3 månaders in- och utrikes tjänstledighet från 

och med elen l maj 1908. 

, N:o 369 G. O. - Fyra unelerofficerare från flottan och en 

från kustartilleriet skola beordras till deltagande i elen 

kurs för utbildning af underofficerare till köksförestånclare, 

som uneler maj månad 1908 kommer att anordnas vid Göta 

lifgarcle i Stockholm. 

23. ~:o 370 G. O. - Italienska ingenjören Martinez må äga 

tillträde till strålkastaretornen å Oscar II:s fort i Älfs

borgs fästning uneler monteringen och profningen af de 
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strålkastare, hvilka skola under innevarande månad där
städes uppställas. 
N :o 371 G. O. - Underlöjtnant Frick skall från och mod 
den 24 dennes intill utgången af nästkommande juni tjänst
göra å flottans varf i Stockholm. 
N:o 372 G. O. - Medgifvande för Karlskrona varfschef 
att bcorcha vid stationen tjl\nstgörande marindirektör eller 
mariningenjör att afresa till Karlshamn för att besiktiga 
arbetena å en för Karlskrona flLstning afsedd, under till
verkning varande, Hodångspruta. 
N:o 373 G. O. - 'rillägg till instruktionen för eskader
chefen, kommendören m. m. G. Dyrssen. 
N:o 374 G. O. - Fastställelse af förer:;krifter för marinin
tendentsaspiranternas utbildning ombord. 
N:o 377 G. O. - Fastställelse af program för de kustar
tilleriofficerare, hvilka äro kommenderade att för sin ut
bildning tjänstgöra å stridsfartyg under eskacleröfning. 
N:o 378 G. O. - Gnistsignalstationern;:t vid Oscar-Fredriks
borgs fort och Kungsholmsfort samt vid Fårösunds kust
position skola förläggas i 1:a beredskap. 
N:o 379 G. O. - Order för kapten Gisiko att den 26 den
nes inställa sig i Stockholm för att i egenskap af lärare 
vid sjökrigsskolan närvara vid där förestående examen 
~amt därefter återgå till sin kommendering som chef å 
Jagaren vVale. 
N:o 383 G. O. - Löjtnant G. Lilliehöök skall kvarstå som 
kommenderad officer å pansarbåten Fylgia och löjtnant 
Kilman skall tjänstgöra å pansarbåten Oscar II under 
dessa fartygs genom generalorder n:r 279 innevarande år 
anbefallda expedition er. 
N:o 385 G. O. - Kapten de Champs skall i egenskap af 
marinattache vid beskickningen i Tokio och Pekino· om-
k 

. o 
rmg den 2 nästkommande maj afresa till förstnämnda 

plats och anmäla sig till tjänstgöring vid beskickningen 
därstädes. 
N:o 389 G. O. - Afslag å underlöjtnant K G. Ruclbergs 
anhållan om att under instundande år blifva kommende
rad till första årets kurs vid artilleri- och ingenjörhög
skolan. 
N:o 397 G. O. - Fastställelse af modell å låsanordning till 
klädsäck för manskap tillhörande flottans sjön"lanskår. 
N:o 398 G. O. - KommenclöJ·kapten Fallenius skall in
stlLlla sig i Stockholm för att till ordinarie chefen för ma-
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rinförvaltningens torpedafdelning aflämna chefskapet öfver 
afdelningen. 
)l':o 399 G. O. - Ändring i tid för två underofficerskorpra
ler vi d maskiniststaten angående påbörjandet af tjänstgö
ring å undervattansbåten Hajen. 
N:o 400 G. O. - Order angående inspektion af skoleska
dern och torpedskoleafdelningen samt bestämmelser rö
rande insändande af eskaderorder m. m. till inspektören. 
N:o 401 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Gillqvists anhål
lan om tjänstledighet för utrikes sjöfart under tre år från 
och med den 30 april J 908. 
N :o 402 G. O.- Bifall till reservuncl.-löjtnant Buseks anhållan 
om t jänstledighet för utrikes sjöfart under två år från och 
med elen l maj 1908. 
N:o 403 G. O. - Chefskapet för skepp sgosseki\,ren i Mar
strand skall, under den tid kommendörkapten Ekström är 
sjökommenderad och kasernfartyget Norrköpin g är rustadt, 
bestridas af chefen å nämnda fartyg. 
N:o 404 G. O. - Besättningslistan för Norrköping, kasern
fartyg för skeppsgossar, skall ökas med en maskinist och 
fem eldare. 
N:o 405 G. O. - .Löjtnant Erikson skall under den tid 
löjtnant von Arbin är af sjukdom hindrad, tjänstgöra så
som kommenderad officer å öfningsbriggen Gladan. 
N:o 406 G. O. · - Bifall å Karlskrona stationsbefälhafvares 
anhållan att få uppflytta J l eldar e i högr e sjömansklass. 
N:o 410 G. O. - BesULmmelser för förbrukning af artille
ri- och handvapens-ammunition m. m. samt antal minor 
som må sprängas vid innevara~1de års öfninO"ar vid kust~ 

b 

artilleriet. 
N:o 411 G. O. - Fastställelse af skjutinstruktion för flot
tan, torped. 
N:o 412 G. O. - Fastställelse af exercisreglemente för 
flottan, III. torpedexercisreglemente . 
N:o 41i3 G. O. - :J<~aststlLllelse af exercisreglemente för 

flottan, V, strålkastarexercisreglemente. 
N:o 416 G. O. - Bestämmelser för omfånget af kurser i 
läro- och öfningsämnen 1908 för mariningenjörsaspiranter 
och mariningen jörselever. 
N:o 417 G. O. - Kurser i exercisskola och praktiska ut
bildningskurser å stationen må under innevarande år an
ordnas äfven å andra ticler än som härför fastställas i reg
lemente för sjömanskårens skolor. 
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N:o 418 G. O. - Mariningenjören af 2.a graden i flottans 

reserv Hultman skall tillhöra Stockholms station. 

N:o 419 G. O. - Kapten Nordlund skall tjänstgöra vid 

Karlskrona kustartilleriregemente under tiden 25 augusti

so september J 908. 

N:o 420 G. O. - Verkstadsfartyget Ra,n skall ställas till 

varfschefens i Stockholm förfogande för bogsering till 

Gäfle nJ pansarbåtn.ma Hildur och Björn. 

N:o 422 G. O. - Mariningenjör Lindbeck skall stilllas till 

marinförvaltningens förfogande för att deltaga i prof 

med jagaren Wale. 

N:o 423 G. O. - l\fedgifyancle att å Karlskrona station 

tillhörande fartyg låta utöfver besättningslistan kommen

dera fem 3:e klass sjömän, kajutkockar. 

N:o 4:!5 G. O. - Order n.tt sömlagen den 3 dennes, H . K. 

H. h ertigens af Södermanland förmälningsdag, salut med 

42 skott skall afgifvas från salutbatteriet å Skeppsholmen 

i Stockholm. 

N:o 427 G. O. - Två underbenil må från Älfsborgs kust

artilleridetachement b eordras afresa till Stockholm för att 

å varfvet därstädes mottaga en för fästningen afseeld nl.o

torbåt samt kanalvägen föra elen till Göteborg. 

N:o 431 G. O. - Instruktion för afdelningschefeu för s jö

krigssko leafd elningen. 

N:o 432 G. O. - Pansarbåten Niorels besättningslista skall 

för fartygets genom generalorder n:r 1D7 innevarande år 

anbefallda expedition från och med den 19 dennes ökas med 

en kajntkock och en hofmästar e. 

N:o 433 G. O. - H. l\Iaj:t konungen har b ehagat tillägga 

H. l\1. kejsaren af Ryssland Nikolaj II, flaggmans heders

grad i kungl. flottan. 

N:o 431) G. O. - Löjtnant Tiseli11s skall vid l)ansarbåten 

Oscar II:s n.nkomst till Stockholm efter nu pågående ex

peclitton till Hyssland afgå fråu sin komm endering ä far
tyget. 

N:o 4ö7 G. O. - Bifall till löjtnant B. Carlsons anhftllan 

att efter erhållet afs ked få vistas utrikes. 

N:o 440 G. O. - Order att ofördröjligen afsända kanon

båten Simgul till HiLrnösand, hvarest fartygschefen från 

ch efen för sjöförsvarsdepartementet kommer att erhålla 

vidare order. 

K:o 447 G. O. - Bifall till mariningenjören af 1:a graden 

i · flottans reserv Smiths anhållan fttt under ett är från ocb 

m ed den 14 maj 1908 få vistas i 'l'yskland. 
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N:o 488 G. O. - Kaptenerna vid kustartilleriet Johansson 

och Svensson samt löjtnant \Vollin skola under en tid af 

omkring 14 dagar från och med den 20 dennes ställas till 

marinförvaltningens förfogande för inskjutning i Göteborg 

af 24 cm. kanoner M) 04. 

N:o 454 G. O. - Chefsfartyget Drott skall den l nästkom

mande juni vara förlagdt i andra beredskap utan torped

uppbörd. 
N:o 4fJ5 G. O. - Bifall å kommendörkapten grefve H. Ila

miltons anhållan om sex månaders tjänstledighet från och 

med den 15 maj 1908 för idkande af m- och utrikes 

sjöfart. 
N:o 457 G. O. - Tillägg till instruktionen för afdelnings

chefen för sjökrigsskoleafdelningen. 

N :o 459 G. O. - Tillägg till instruktionen för afdelnings

chefen för skeppsgosseafdelningen. 

N:o 461 G. O. - Kaptenen frih erre Sparre skall den 18 

dennes afgå från sm kommendering såsom chef å loge

mentsfartyget af Chapman; kapten Gelsing skall såsom 

fartygschef öfvertaga befälet öfver fartyget. 

N:o 462 G. O. - Pansarbåtarna Hildur, Gerda och Björn 

skola förläggas under r epar ation. 

N:o 463 G. O. - JCanonbåten Svensksund skall rustas för 

att i midten af nästkommando juni månad kunna utgå på 

omkring tre månaders expedition till Spetsbergen. Be

ordrande af fartygschef och komm enderade officerare samt 

b estämmels e om tid för befälstecknets hissande och far

tygets inmönstring. 
N:o 4GJ G. O. - Kommendör Ankarerona skall elen 18 maj 

inställa sig 1 Stockholm för fullgörande af bonom ntaf 

chefen för §j öförsvarsdepartem entet uneler den 8 decem

ber 1906 mecldelaclt särskildt uppdrag. 

N:o 461) G. O. - Kapten de Broen skall under en t id af 

omkring 8 dagar från och med elen 25 maj ställas till eska

derchefens för kusteskadern förfogande för utförande af 

förberedanda arbeten med afseende å de förestående eska

deröfningarn a. 
N:o 467 G. O. - Ökning i besättningslistan med angifvet 

antal unelerbefäl för pansarbåtn.rna Dristigheten och Thor 

uneler dessa fartygs genom generalorder n:r 197 inne\a

rancle år anbefallda expeditioner. 

N:o 4G8 G. O. - P ersonal, som innevaraecle år och där

efter uttages till tjänstgöring å undervattensbåt, skall un-
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derkastas noggrann unelersökning af marinläkare enligt 
närmare bestämmelser i fråga om de fordringar i hälso
tillståncl, som af marinöfverläkaren meddelas. 
N:o 469 G. O. - Afslag å kapten vVennerströms anhållan 
att bli kommenderad till tekniska högskolan hösten 1908. 
N:o 470 G. O. - Afslag å löjtnant Nordbecks anhållan att 
uneler angifven tid få följa öfningarna vid tyskt fotartilleri
regemente eller luftseglarafclelning. 
N:o 473 G. O. -- Meclgifvancle för chefen för kustartilleriet 
att uneler ticlen 29 maj-18 augusti tillfälligt förstärka 
sin stabspersonal m ed en kapten eller löjtnant. 
N:o 474 G. O. - Underlöjtnant Numa skall från och med 
den 18 maj intill utgången af nästkommande juni månad 
tjänstgöra å flottans varf i Stockholm. 
N:o 4 77 G. O. - Torpedbåten n:r 81 skall uneler den 25 
och 26 maj ställas till varfschefens i Stockholm förfogan
de för justering af patentloggar. 
N:o 478 G. O. -- Order att under en tid af omkring en 
månad innevarande års sommar ställa angifven båtmate
riel jämte erforderlig personal till generalstabens förfo
gande för upprättanrlet af positionskarta öfver Älfsborgs 
fästning. 
N:o 479 G. O. - Order att under angifna ticler inneva
rande år ställa i generalordern omnämnd båtmateriel jämte 
personal till generalstabens förfogande för upprättandet af 
positionskarta öfver Karlskrona fästning. 
N:o 481 G. O. - Löjtnant Jacobi skall tjänstgöra i marin
förvaltningen uneler tiden 18 maj - 10 juni innnevarande år. 
N:o 484 G. O. - Instruktion för eskaderchefen för kust
eskadern. 
N:o 487 G. O. - Kommendör~aptenen Friherre Gyllen
krok, kaptenerna friherre Sparre och Holmgren skola un
der ticlen 1-5 nästkommande juli deltaga i generalstabens 
fä.ltöfningar. 
N:o 490 G. O. - Bifall till löjtnant von Arbins anhållan om 
två månaders tjänstledighet för sjukdom fr. o. m. den 19 maj. 
N:o 492 G. O. - Torpedkryssaren Psilancler skall snarast 
möjligt rustas för att utgå på omkring tre veckors expe
dition. Kaptenen, grefve K. Posse skall vara chef och 
löjtnanterna von Schoulz och von Heidenstam kommende
rade officerare under denna expedition. Bestämmelser rö· 
rande besättningslistan samt tid för befälstecknets hissan
de och fartygets inmöstring 
N:o 483 G. O. - Instruktion för chefen å torpedkryssaren 
Psilander. 
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N:o 496 G. O. - .Medgifvande för chefen för kustartilleriet 
att under angifven tid ställa en subalternofficer till major 
Bollings förfogande i Älfsborgs fästning för att biträda vid 
utarbetandet af förslag t ill ändringar till r eglemente för 
marinen, del I och III. 
N:o 501 G. O. - Löjtnanterna Erikson, von Arbin och 
Schlissler skola den 30 innevarande månad afgå fr ån sina 
kommenderingar å öfningsbriggen Gladan och kasernfar
tyget Norrköping. Löjtnant Schiissler skall från och me el 
den 31 maj tj änstgöra såsom kommenderad officer å öf
ningsbriggen Gladan. 
N:o 502 G. O. - Kapten E. Hägg skall under erforderlig 
tid deltaga i den fältöfning inom H armefördelningen , som 
är afseeld att försiggå under tiden från och med den 9 
till och med den 22 nästkommande juni. 
N:o 506 G. O. - Order att så snart ske kan inkomma med 
förslag till de öfningar för flottans personal ombord, hvilka 
under angifven förutsättning böra taga sin börj an uneler 
tiden l oktober 1908- 3 l mars 1909. 
N:o 507 G. O. - Instruktion för chefen för stockholms
eskadern. 
N:o 509 G. O. - Torpedbåten Blixt skall förläggas under 
reparation. 
N:o 510 G. O. - Meclgifvande för chefen för Karlskrona 
kustartilleriregemente att tillfälligt öfverflytta tvänne lö
ner inom olika lönegrader mellan regementets yrkesafclel
ningar. 
N:o 515 G. O. - Merlgifvancle för angifna personer att 
emottaga och bära dem tilldelade ryska ordenstecken och 
medaljer. 
N:o 517 G. O. - Chefsfartyget Drott skall klargöras ±ör 
två veckors expedition. Tid för befälstecknets hissande 
111. 1n. 

N:o 518 G. O. - Instruktion för chefen å undervattens
båten Hajen. 
N:o 5l9 G. O. - Föreskrifter för uppflyttning i tjänstbar
h etsklass för visst manskap vid sjömanskåren. 
N: o 521 G. O. -- Meclgifvancle för afdelningschefen för sjö
krigsskoleafdelningen att under erforderlig tid beordra 
löjtnant Linclstedt tjänstgöra å kanonbå ten Skäggald så
som kommenderad officer för att där biträda vid kadet
ternas öfning i skärgårdsnavigering. 
N:o 523 G. O. - Meclgifvancle för löjtnant Rub enson att 
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uneler angifven tid fö lja unelervisningen vid infanteriskjut
skolan under villkor att ingen extra kostnad härigenom 
förorsakas statsverket. 
N:o 526 G. O. - Pansarbåten Tapperheten skall förläggas 
under reparation. 
N:o 527 G. O. - Instruktion för chefen å kanonbåten 
Svensksuncl. 
N:o 527'/2 G. O. - Instruktion för chefen å chefsfartyget 
Drott. 
N:o 528 G. O. - Hösten 1908 må antagas högst tre ma
rinintenclentsaspiranter för utbildning till marinunderinten
denter vid flottan samt högst tre marinintendentsaspiran
ter för utbildning till marinunderintendenter i flottans re
serv. 
N:o 529 G. O. - Fem man af de eldare från Stockholms 
station, som skola kommeneleras å undervattensbåten Hajen 
uneler dess genom generalorder n:r 230 innevarande år an
befailcla expedition må påbörja sin tjänstgöring därstädes 
först seelan torpeclskoleafclelningen afslutat sina öfningar. 
N:o 530 G. O. - Torpedbåten n:r 12 skall, seelan elen efter 
skedel besiktning blifvit godkänd, genom flottans försorg 
föras från byggnadsorten ~'[otala till flottans station i 
Stockholm. Löjtnant Norlander skall vara chef å torped
båten under denna expedition. Bestämmelser för befäls
tecknets hissande och besättningens inställande i Motala. 
N:o 531 G. O. - Jagaren Vale skall, sedan elen återkom
mit till Stockholms station efter afslutanclet af anbefallda 
prof, afmönstras och förläggas i 2:a beredskap. 

2. N:o 532 G. O. - Handminefartyget Edda skall uneler elen 
tid nämnda fartyg jiLmlikt generalorder n:r l 97 innevaran
de år tillhör stockholmseskadern tilldelas uteslutande blincl
laclclacle minor till ett antal af 100 styck en. 

2. 

, 

,, 

4. 

N:o 534 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Franzens 
anhi\Jlan om utrikes tjänstledighet från och med elen G 
juni intill dess l1ans afskeclsansökan blifvit beviljad. 
N:o 535 G. O. - Bifall till kapten F. Carlsons anhållan om_ 
tio veckors tjänstledighet från och med elen 9 juni för 
hälsans vårdande. 
N:o 53G G. O. - Tillstånd för kapten G. af Klercker att 
emottaga och bära honom tilldelade ordenstecken. 
N:o 540 G. O. - 'rorpeclkryssaren Psilancler skall, därest 
icke andra order dessförinnan meddelas, elen 9 juni på 
morgonen afgå från Härnösand och återvlLnda till Stock
holm. 
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N:o 541 G. O. - Kanonbåten Svensksunds besättningslista 
skall under fartygets anbefallda expedition till Spetsbergen 
minskas med åtta matroser oberoende af yrkesgren samt 
ökas med två skeppselclare. A fartyget uneler nämncl(l, 
expedition komm enderade officerare skola vara befriade 
från skyldigh eten att ombord medföra paraddräkt. 
N:o 543 G. O. - Ombord å sjömätningsfartyget Svalan 
kommenderade underofficerskorpralen vid 6:e matroskom
prmiet n:r 7 vVintzell må mecl bibehållande af sin upp
bördsmannabefattning ombord kommeneleras att jämväl 
tjänstgöra såsom mätningsförrättare. Fartygets besätt
ningslista skall uneler nu pågående expedition ökas mecl 
två 3:e klass sjömän, oberoende af yrkesgren. 
N:o 5411 G. O. - Bifall till sergeant Stålhammars anhållan 
om tre månaders tjänstledighet för sjukelom från och mecl 
elen l maj 1908. 
N:o 549 G. O. - 'l'illståncl för kommendörkapten Ekelund, 
kaptenerna Åkerhielm, Christerson och Sylvancler, löjtnant 
G. Lilliehöök, mariningenjör Gösling, marinintendent Ry
clen och marinläkare Silfversparre att emottaga och bära 
clem tilldelade tunesiska ordenstecken. 
N:o 55 t G. O. - Andring i besättningslistorna för pan
sarbåten Oden, jagarna \Vale och Magne, torpedbåtarna 
Sirius, Plejacl, Kapella och Orion uneler elen tid dessa far
tyg tillhöra kusteskadern 19U8. 
N:o 552 G. O. - Rättighet för fartygschef att enligt an
gifna förutsättningar uppflytta manskap i högre sjömans
klass tidigare än härför utfärdade bestämmelser föreskrifva. 
N:o 553 G. O. -- Besättningslistan å ett af cle på expedi
tion varande sjömätn ingsfartygen skall uneler en tid af om
kring en månad ökas med en vllrnpliktig, skrifvare. 
N:o 554 G. O. - JIIIedgifvande att stationsbeflLlhafvarna 
må i fråga om uttagningen af elen till tjänstgöring å un
dervattensbåten Rajon jämlikt generalorder n:r 230 inne
varande år afsedela personalen samt ticlen för nämnda per
sonals embarkering å fartyget vidtaga cle jämkningar, som 
af omständigheterna oundgängligen betingas. 
N:o 555 G. O. - Andringar i elen genom generalorder n:r 
410 elen 30 april gifna bestämmelsen om artilleri- och hand
vapensammun ition, som må förbrukas vid innevarande års 
öfning:n- vid kustartilleriet. 
N:o 558 G. O. - Bifall till marinunderintendent Gemmels 
anhi\llan om sex månaders tjänstledighet för sjukdom frän 
och med den 10 juni 1908. 
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N:o 559 G. O. - Marindirektör Engström och kommendör
kapt. Lidbeck skola vara ledamöter i den antagningskommis
sion, som innev. år skall afgifva förslag till antagning af ma
riningenjörselever. Marinläkarne vVidstrand, Haglund och 
Korten skoJa tjänstgöra i elen nämnd, som skall förrätta 
kroppsundersökning å de personer, som innevarande år 
söka anställning såsom mariningenjörselever. 
N:o 560 G. O. - Torpedkryssaren Psilanders genom gene
ralorder n:r 492 innevarande år anbefallda expedition skall 
upphöra med utgången af den 10 juni. Fartyget skall 
klargöras för att uneler befäl af sin nuvarande chef ånyo 
utgå på omkring en veckas expedition. Bestämmelser om 
kommenderade officerare samt fartygets afmönstring och 
förläggning i 2:a beredskap. 
N:o 5lil G. O. -- Torpedbåtarna Meteor och n:r 3 skola 
vid återkomsten till Karlskrona station efter nu pågående 
expedition afmönstras och förläggas i 2:dra beredskap. 
N:o 563 G. O. - Eskaderchefen för skoleskadern skall be
ordra cheferna å torpedbåtarna n:r 79 och 81 att den 14 
juni såsom eskort ställa sig till förfogande för chefen å 
torpedkryssaren Psilander, hvilken nämnda dag kommer 
att för~ DD. KK. HH. hertigen och hertiginnan af Söder
manland till Stockholm. 
N:o 564 G. O. - Instruktion för chefen å torpedkryssaren 
Psilander. 
N:o 5Gli G. O. - Kanonbåten Skäggalds nu pågående ex
pedition skall snarast möjligt efter fartygets återkomst till 
Karlskrona afslutas. Fartyget skall omedelbart därefter 
klargöras för att ånyo kunna utgå på omkring tre veckors 
expedition. Kapten Liljencrantz skall vara chef och un
derlöjtnant !Tummel kommenderad officer under denna ex
pedition. Bestämmelser för chefsombytet, besättningslistan 
m. In. 
N:o 5li8 G. O. - Kapten de Broen och marinintendent 
Fogelberg skola i egenskap af r esp ektive flaggadjutant och 
stabsintendent i eskaderchefens för kusteskadern stab den 
29 juni i Karlskrona inträda i tjänstgöring vid nämnda 
stab. 
N:o 569 G. O. - Kapten Holmberg skall under högst 8 
dagar från och med den 15 juni stå till cheferis för ma
rinstaben förfogande för att inom staben tillhandagå med 
upplysningar i fråga om det pågående arbetet å nytt reg
lemente för sjömanskårens skolor . 
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N:o 575 G. O. - Sprängning af en 38 cm. torped M/93 skall 
äo·a rum i samband med inspektionen af inneYarande <'trs 

o 
t< orped s koleafdc llling-. 
N:o 576 G. O. - Instruktion för chefen ft kanonbåten Skiig--

galcl. 
N:o 577 G. O. - Torpedbåten Komet skall upphöra att till
höra torpedskoleafclelningen. Besiittuingcn , med unelantag 
af eleverna, afpollctteras, hvarefter fartyget skall förläg-gas 
uneler reparation och efter dennas afs lutande förläggas i 
2:a beredskap. 
N:o 578 G. O. - Förordnande för kapten Hnitfeldt att vara 
adjutant hos H. K. H. kronprinsen. 
N:o 580 G. O. - Torpedbåten n:r 12 skall, ~edan den blif
vit förd till Stockholms strttion, under högst 8 dagar stiil
las till varfschefens i Sto<.:kholm förfogande för utförand e 
af vissa prof och därefter afmönstras och förlägg as i 2:a 

b eredskap. 
N:o 581 G. O. - Kusteskadern och sjöluigsskoleafdelnin
g·en skola i början af nästkommande juli månad uneler om
kring en veckas tid bilda en kustflotta. Konteramiral Dyrs
sen skall vara högs re befälhatvare öfver niimnda flotta oeh 
hissa sitt befälstecken å pansarbåten Thor elen 5 juli. Be
stämmelser för kustflottans taktiska indelning samt för hög
ste befälhafvarens stab . 
N:o 582 G. O. - Instruktion för högste benilhafvaren, kon
teramiral Dyrssen. 
N:o 583 G. O. - lVlarinläk:lrcn af 2:a g raden Lineler skall 
från och med den 15 juni tillfälligt tjänstgöra å Karlskrona 
station. 
N:o 584 G. O. - Angifna officerare och m ariningenjörer, 
hvilka g enom generalorder blifvit för utförande af vissa 
arbP.ten stiillda till chefens för marinstaben förfogande, 
skola med utgången af den . 13 juni upphöra att stå till 
nämnda chefs förfogande. 
N:o 587 G. O. ·- Erforderliga fartyg eller b~ttar skola stäl
las till förfogande för kornmitten för granskning af förslag 
rörande försvarsverkets stärkande m. m. vid kommittens 
tillämnade besök å · angifna platser innevarande sommar. 
N:o 591 G. O. - Torpedskoleafdclningen skall den 20 juni 
upplösas och afdelningschefcos befälstecken samma dag 
nedhalas. Fartygens förläggning m. m. 
N:o 593 G. O. - Till nybyggnad genom kungl. brefven elen 
16 augusti 1907 och den 24 januari 1908 anbefallda fartyg 
tilldelas namn och station. 
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Hi. N:o 59-1 G. O. -- Fastställande af bestämmelser för täflings-
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minering. 
N:o 595 G. O. - Chefsfartyget Drott skall afmönstras och 
förläggas i 2:a beredskap med besättning· kommenderad. 
N:o 596 G. O. - Kaptenen vid kustartilleriet Falck skall 
till och med den 30 juni tjänstgöra såsom chef för minde-
partementet i Karlskrona. 
N:o 597 G. O. - Å ja::;arne vVale och Magne från Karls
krona station kommenderad maskinpersonal skall från och 
med den 27 juni tjänstgöra å Stockholms station och bere
das tillfälle att taga kännedom om ofvannämnda jagares 
maskinerier. 
N:o 598 G. O. - Antagning af skeppsgossar skall verk
ställas under nu pågående expedition med kasernfartyget 
Norrköping och öfningsbriggen Glac~an. 
.N:o 600 G. O. - Försök med nya mintekniska anordningar 
skola under instundande sommar utföras vid Vaxholms 
kustartilleriregementes mineringsskola och regementsöf
ningar. 
N:o 601 G. O. - Kommendörkapten .Fallenius tjänsig·öring 
i marinförvaltning-en skall upphöra med den 20 juni hvar
efter bemälde officer under tiden 21 juni-30 september 
skall tjänstgöra å Stockholms station. 
N:o 602 G. O. - Ordning·sstadgan för sjökrigsskolan skall 
i tillämpliga delar tills vidare gälla för de marningenjörs
aspiranter och marinintendcntsaspiranter, hvilka äro sjö
kommender ad e. 
N:o 603 G. O. - Bifall till kommendantens å Oscar-Fre
driksborgs fästning anhållan om in- och utrikes tjänstle
dighet under en månad från och med den 18 juni. 
N:o 604 G. O. - Kanonbåten Urd skall efter afslutandet af 
nu pågående expedition rustas för att ånyo utgå på om
kring tre månaders expedition och ställas till chefens för 
marinstaben förfogande för arbeten med militärleder. Kom
mendering af chef och officerare samt bestämmelser angå
ende besättningslistan och tid för befälstecknets hissande. 
N:o GOG G. O. - Marinläkaren i flottans reserv Lundberg 
skall tillhöra Karlskrona station. 
N:o 607 G. O. - Torpedbåtarna n:r 79 och n:r 81 skola, 
sedan de utgått ur skoleskadern, afgå till Stockholms sta
tion afmönstras och förläggas i 2:a beredskap. 
N:o' 608 G. O. - Löjtnant Örnberg skall tjänstgöra såsom 
hiträdande lärare vid de kurser för landstormsbefälet inom 
IV armefördelningens kustområden, hvilka komnu1 att äga 
rnm innevarande sommar. 
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N:o 609 G. O. - Angifvet antal underofficerare eller Ull

derofficerskorpraler vid maskiniststaten skola från Karls
krona station kommenderas till tillfällig tjänstgöring vid 
Vaxholms kustartilleriregemen te. 
N:o GlO G. O. -- Ändring i instruktionen för afdelnings
chefen för sjökrigsskoleafdelningen. 
N:o Gl1 G. O. - Eskaderchefens för skoleskadern befäls
tecken skall nedhalas den l juli. Bestämmelser för i eska
dern ingående fartygs afmönstring och förläggning m. m. 
N:o 615 G. O. - Chefen för marinstaben och chefen för 
kustartilleriet skola beordra hvar sin under dem lydande 
officer att under angifna dagar af årets befälsöfningar vid 
Vaxholms grenadjärregemente stå till chefens för nämnda 
regemente förfogande. 
N:o 616 G. O. - Bifall till löjtnant von Arbins anhållan 
om tjänstledighet för sjukelom under tiden 6 juli-30 sep
tember 1908. 
N:o 618 G. O. - Tillägg till instruktionen för eskader
chefen för Stockholmseskadern. 
N:o 619 G. O. - Ändring i instruktionen för chefen för 
kusteskaclern. 
N:o 620 G. O. - Kommendering af stab hos högste befäl
hafvaren öfver den genom generalorder n:r 581 den 13 juni 
anbefallda kustflottan. 
N:o 621 G. O. -- Kommendör Ankarerona skall efter af
slutandet af honom meddeladt uppdrag återresa till Karls
krona. 
N:o 622 G. O. - Ändringar i besättningslistan för flagg
skeppet i den genom. generalorder n:r 581 den 13 juni an
befallda kustflottan. 
N:o 623 G. O. - Kapten Holmbergs genom generalorder 
n:r 569 innevarande år anbefallda tjänstgöring i marinsta
ben må utsträckas intill dess det arbete, som i sagda ge
neralorder omnämnts, hunnit afslutas. 
N:o 625 G. O. -Marindirektör von Eckermann skall ställas 
till chefens för marinstaben förfogande för att vid utar
betandet af nytt reglemente för sjömanskårens skolor till
handagå med upplysningar beträffande eldarepersonalens 
utbildning. 
N:o 626 G. O. - Ändringar i undervattensbåten Hajens 
besättningslista under dess expedition innevarande sommar. 
N:o 627 G. O. - Kapten Sparre skall omkring den 6 juli 
för särskildt uppdrag afresa till Karlskrona och efter af-
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slutad t uppdrag återresa till Stockholm. Mariningenjör Pe

terson skall den 7 och 8 juli i Karlskrona ställas till kap

ten Sparres förfo gande. 

N:o 628 G. O. - Bestämmelser för flottans befälsöfningar 

1908. , 

N:o 631 G. O. - Kommendör Lagercrantz skall för sär

skildt uppdrag inställa sig i Stockholm den 30 juni samt 

eftel' slutadt uppdrag åter afresa till Karlskrona. 

N:o 632 G. O. - Kusteskadern och sjökrigsskoleafdelnin

gen skola i början af nästkommande augusti månad under 

omkring en veckas tid bilda en kustflotta. Konteramiral 

Olsen skall vara högste befälhafvare öfver nl\mnda flotta 

och hissa sitt befälstecken å pansarbåten Thor den 31 juli. 

Bestämmelser för kustflottans taktiska indelning samt för 

högste befälhafvarens stab. 

N:o 633 G. O. - Instruktion för högste befälhafvaren, kon

teramiral Olsen. 

N:o 636 G. O. - Torpedbåtarna Meteor och Orkan skola 

i stället för torpedbåtarna Sirius och Orion ingå i årets 

kusteskader samt torpedbåten n:r 9 i stället för n:r 6 ingå . 

i årets Stockholmseskacler. 

N:o 637 G. O. - Underlöjtnant Ros skall i stället för re

servunderlöjtuant Franzen t jänstgöra å pansarbåten Oden 

och unelerlöjtnant Lundqvist i stället för unelerlöjtnant 

Ro s å pansarbåten Sölve under nämnda pansarbåtaTs ex

lJeditioner i respektive kusteskadern och stockholmseska

dern innevarande år. 

N:o 638 G. O. -· Underlöjtnant Rosen skall den 30 juni 

afpolletteras från pansarbåten Göta och undor tiden 1--7 

juli stå till varfschefens i Stockholm förfogande. Uncler

löjtnant Strindberg skall uneler tiden l juli- 26 augusti 

tjänstgöra å kasernfartyget Norrköping. Underlöjtnan t 

\Varfvinge skall under tiden l juli-30 september tjänst

göra å flottans varf i Stockholm. 

N:o 639 G. O. - Med ändring af generalorder n :r 93 den 

4 februari 1908 bestämmes, att innevarande år må för 

kustartilleriet antagas 5 kadettaspiranter samt att af dessa 

högst 4 må efter slutad tjänstgöring såsom kadettaspiran

ter antagas till kadetter. 

N:o 642 G. O. -- Kapten Gisiko skall ställas tillmarinför

valtningens förfogande för öfvervakande af den slutliga 

utrustningen af jagaren Vidar samt torpedbåtarna Anta

res, Arctures, Altair och Argo. 
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N:o 644 G. O. - Bemyndigande att meddela närmare före

skrifter till officer af flottan, hvilken beordrats såsom bi

trl\chnde lärare vid armens kurser för landstormsbefäL 

N:o 645 G:· O. - En distriktsläkarebefattning vid Karls

krona statwn skall tills vidare upprätthållas af marinlä
lmre i flottans reserv. 

~:~ 646. G. O. - - Å sjöhigsskoleafd elningens :fartyg må 

e c arne mnevarande år fördelas på tre vaktkvartor. 

~:o 647 G. O. - Tillägg till generalorder n:r 1 och n:r 2 

Innevarande år: ang~encle in- och utryckningsdagar för 

vissa i flottan msknfna värnpliktiga. 

N:o 651 G. O. - Bifall till konteramiral Hjulhammars an

hållan om tjänstledighet uneler tiden 3 juli-13 auo·usti 
1908. b 

N:o 653 G. O. - Mariningenjör Lindbeck skall ställas t ill 

marinförvaltningens förfogande för att öfvervalm arbetena 

å de under byggnad varande torpedbåtarna Antares och 
Arctures. 

~:o 654 G. O. - Torpedkryssaren Psilancler skall rustas 

fö~· att i början af nästkommande juli kunna utgå på om

krmg tre månaders expedition med eldare från båda sta

tionerna. Kommendering af befäl m. m. 

N:o 655 G. O. - Kommendörkaptenen grefve H . Hamilton 

sl_mll från och med elen l juli återinträda i tjänstgöring 
vrcl Stockholms station. 

N:o 657 G. O. - Minmatroser, som innevarande år blifvit 

goclklinda i rekrytkurs i exercisskola, må kommeneleras å 

fartyg för genomgående af angifna kurser. 

N:o 65~ G. O. - Chefen för marinstaben bemyndigas att 

uneler trelen 4-15 juli, då han begagnar sio· af t].änstleclio--
ht f f b b 

e , ort m·ande handlägga marinstabsärenclen, då så an-
ses erforderligt. 

N:o 663 G. O. - Chefsfartyget Drott skall klargöras för 

att kunna utgå på omkring en veckas expedition. Tid för 

befälstecknets hissande och fartygets inmönstring. 

N:o 664 G. O. - Instruktion för chefen å chefsfartyget 
Drott. 
N:o 665 G. O. - Instruktion för chefen å torpedkryssaren 
Psilancler. 

N:o 671 G. O. - Medgifvande för kommendörkapten F. 

Peyron att emottaga och bära honom tilldelade utländska 
ordenstecken. 

N:o G72 G. O. - Ändringar i verkstadsfartyget Elendas 
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besättningslista under dess expedition i och för flottans 

bef~Llsöfningar 1908. 

N:o 674 G. O. - Kommendering af högste befälhafvarens 

stab i den genom generalorder n:r 632 innevarande år an

befallda kustflottan. 

N:o 676 G. O. - V~\rnpliktig läkare skall kommenderas 

såsom sjukvårdare å verkstadsfartyget Ran under dess ex

pedition med undervattensbå ten Hajen. 

N:o 678 G. O. - Studeranden Gustaf Dyrssen må såsom 

passagerare på egen bekostnad medfölja verkstadsfartyget 

Bl enda under dess expedition till Norrland. 

N:o 680 G. O. - Ändring instruktionen för eskader

chefen för kusteskadern. 

N:o 681 G. O. - Ändring instruktionen för eskader-

chefen för Stockholmseskaclern. 

N:o 684 G. O. - Nederländske undersåten, historikern 

Golenbrancler, må i tiottans arkiv i Stockholm anställa 

forskningar för en ny biografi öfver · amiral de Reuter. 

N:o 685 G. O. - Bifall för ticlen 11 juli-24 augusti till 

kapten Jäclerlunds anhållan om in- och utrikes tjänst

ledighet. 
N:o 687 G. O. - Order för kanonbåten Skaguls och be

vakningsfartygens utrustning under den tid de tillhöra in

nevarande års Stockholmseskacler. 

N:o 688 G. O. - Enelast tre förhyrda bogserbåtar skola 

tilldelas kanonbåten Skagul under elen tid fartyget tillhör 

innevarande års Stockholmseskacler. 

N:o 689 G. O. - Värnpliktiga, som på grund af bestraff

ning blifvit skillda från anställning vid flottans stam, må 

sjökommencleras, när sådant i särskilclt fall visar sig nöd

vändigt. 
N:o 693 G. O. - Torpedingenjör Lindmark skall biträda 

vid besiktningen af nybyggda torpedbåten n:r 14. 

N:r 694 G. O. - Kapten Unger skall vara chef å jagaren 

:Magne uneler den tid kapten Gelsing är af sjukdom hin

drad att utöfva befälet öfver fartyget. 

N:o 695 G. O. - Ledaren för befälsöfningarna skall, un

der elen tid han är embarkerad å verkstadsfartyget Blen

cla, h ålla kajutborcl. 

N:o 696 G. O. - Kapten Unger skall i stället för insjuk

nade kapten Gelsing deltaga i flottans befälsöfningar 1908. 

N:o 700 G. O. - Ändringar af de till kustartilleriets skjut

skola innevarande år anslagna ammunitionsmängder. 
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N:o 701 G O rr d . . - '-Olilmen ör \\Trangel skall t ' .. t .. 
·· 1 f . c: Jans gora 

gora 10s ranska r epublikens president, herr Falli 2,r es un-

der el ensamm es besök i Stockholm elen 24- 26 jnli. ' 

N:o 703 G. O. - Kanonbåten Skagul skall klaJ·göras för 

omkring tre veckors expedition. Kommendering af befäl 

samt tid fö r befälstecknets h issande och inmönstring. 

N:o 704 G. O. - Instruktion för chefen å kanonbåten 

Skagul. 

N:o 706 G. O. - Ka])tenen gr efve K. Posse skall tjänst

göra såsom uppvaktande hos chefen för den franska eska

der, som kommer att åtfölja franska republikens president 

vid hans besök i Stockholm innevarande månad. 

N:o 717 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Hoffmans 

anhållan om tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart 

uneler tiden l augusti 1908-31 juli 1910. 

N:o 719 G. O. - Kanonbåten 81mgul skall efter återkom

sten till Stockholm afmönstras och förläggas i 2:a bered

skap med ombord kommenderad besättning stående till 

stations befälhafvarens förfogande. 

N:o 720 G. O. - Order om föranclet till Stockholms sta

tion af i Motala byggda torpedbåten n:r 14. 

N:o 72l G. O. -- Kapten Holmberg skall afresa till Karls

krona för utförande af särskildt uppdrag samt därefter 

återgå till sin nuvarande tjänstgöring i marinstaben. 

N:o 728 G-. O. - Angfartyget Sköldmön skall under ticlen 

27-29 juli ställas till försvarskommittens förfogande för 

utfärder inom Stockholms och Södertälje skärgårdar. 

N:o 729 G. O. - Torpedkryssaren Psilander ska ll under 

tiden 1- 5 augusti ställas till styrelsens för Kungl. sven

ska segelsällskapets förfogande för att tjänstgöra som 

chefs- och prisclomarfartyg. 

N:o 730 G. O. - Kanonbåten Skäggald skall efter åter

komsten till Karlskrona station afmönstras och förlä()'gas 
o 

b 

l andra beredskap med besättningen stående till stations-

befälhafvarens förfogande. Kaptenen friherre Lilje11crantz 

skall vara chef och underlöjtnant Torelius kommenderad 

officer å kanonbåten. 

N:o 731 G. O. - Från- och tillträdande af befattningar å 

stationerna för personal vid marinintendenturkåren. 

N:o 733 G. O. - Nybyggda torpedbåten n:r 14 skall un

der angifven tid ställas till varfschefens i Stockholm för

fogande för utförande af vissa prof och därefter afmönstras 

och förläggas i 2:a beredskap. 
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N:o 735 G. O. - Löjtnant Friis skall tjUnstgiira ;'\. jag·arcn 

\ ·Vale under löjtnant Braunerbielms sjukdom. 

N:o 738 G. O. - Torpedkryssm-en Psilander skall unrler 

angifna dagar af juli och augusti månader stå till eskader

chefens för kusteskadern förfogande för att atwilndas som 

mål vid eskadern tillhörande torpedbtttars öfningsskjutnin

gar m ed torped. 

N:o 741 G. O. -- Yttrande öfver >Skjutinstruktion för flot

tan och kustartilleriet, handvap en» mä afgifvas senast den 

31 december 1908. 

N:o 743 G. O. - Uppgift å materiel, som må förbrukas vid 

minering·söfning·ar å minposition innevaran de år. 

N:o 745 G. O. - Torpedbåten n:r 12 skall rustas för att i 

stället för torpedbåten n:r 8 ingå i Stoc kholmseskadern. 

N:o 747 G. O. - P ansarkryssaren Fylgia ot.:h torpedbåten 

Orion skola förläggas under repara tion. 

N:o 748 G. O. - Pansarkryss~ren Fylg·ia och kanonbåten 

Svensksund skola klargöras för att u tgå den fö tra på ex

pedition till afläg·sna farnttten under omkring G månader 

och elen senare på vinterexpedition till rikets vilstkust un

der omkring 3 månader. Kvmmendering af befitl m. fl. 

N:o 749 G. O. - Kanonbåten Urd skall uneler angifven tid 

i Göteborg stå till hans ext.:ellens ministerns för utrikes

iirenelena förfognnde. Chefen å kanonbåten Rota skall 

efter kanonbåten Urds ankomst till Strömstad stilila sig· till 

nämnde ministers förfogande för upplysningars Hlmnanclc . 

N:o 752 G. O. - Tre beväringsmän sko la för erhållande af 

underbefU!sutbilclning- tjänstgöra å torp edkryssaren Psilan

der under detta fartyg-s genom generalorder n:r 654 imtc

varande år anbefallda exp edition. 

N:o 755 G. O. - Komm endör Lagcrcntntz skall tjänstg·öra 

hos H. M. Tyske kej saren uneler högstdensammes besök i 

Stockholm uneler ticlen 3-5 aug-usti. 

N:o 757 G. O. - Kapten Ung-er skall tjänstgöra som upp

vaktande hos chefen å kej serlig-a ty sk a .'·achten >Hohcn

zollern ,, vid nämnda fartygs fö r es t<"tende besö k i Stod:

holm. 
N:o 758 G. O. -- Kapten Huitfelclt skall tjänstg-öra hos H. 

K. I-I. hertigen af Södermanland under H. M. Tyske k ejsa

r ens b esök i Stockholm. 

N:o 759 G. O. - Torpedbåten Sirius skall rustas för att i 

stililet för torpedbåten i\1eteor ingå i kusteskadern. Kom

mendering- af befäl å torpedb åten Sirius. 
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N:o 764 G. O. - Liijtnant Åkerblom skall elen 11 auo·usti 

emb_arkera_ å pans:trb;~ten Oden i Ftn·ösund för att u~der 

ang-I!ven tJCl deltng-a i försök med g nists ignalmaterieL 

N:o 165 G. O. --: __ Majoren frih erre \Vrang-el, kapten Swens

so:~ ~ch uuderl_oJt~J-lant Sjöqvist skola under ang-ifna tider 

stc~lla s t!ll marmforvaltmno·cns förfoo·an cle fo" f" "] d 
o "' "' r orso;: mc 

afstandsmätare för kustartilleriet. 

N:o 767 G. O. - Bemyndigande tör chefen fö r marinsta

ben att under tjiinstledighct 5- 22 auo·usti hmtcll''o·o·a 
111 

. .. 
o c:: r:"boc a-

5. 
nnstabsarendcn , då så anses erforderli o·t 

N:o 769 G. O. - Marindirektören g-r ef~~ Mömer skall den 

y aug-u~ti inställa sig- i marinförval tning-en för att deltag-a 

1 utredmng-cn af visst ärende . 

" 

G. 

" 

7. 

8. 

" 
10. 

N:o 770 G. O. - Löj tnant Simonsson skall med uto·å no·cn 

af den 20 aag-usti afg-å från sin kommendering- å "'under-

vattensbåten H ajen samt fdn ot.:h med den 21 tjänstgöra 

å_ ~ansm~båten .. . Oclcu i stililet för insjuknade löjtnant af 

S1l!en. UnclerloJ tn:mt S. Rudberg skall från och med elen 

7 _augusti tillsviclnre tjilnstgöra i inspektören af fl ottans öf

n~~lg-aro till sjöss expedition . Underlöjtnant Blix skall tjänst

~·-~ra a pansarbåten Niorcl i stiillet för insjuknade uncler

loJ t n an t vV estman. 

~:o 775 G. O. - Torpedkryssaren Ps ilancler skall under 

tldcn den 25--27 aug usti stå till eskadcrchefeus för kust

eskadern förfogande för ntt anvilndas som mål vid kust

eskadern tillhörande torpedfart:·gs öfnin g-sskjutnino·ar mccl 

torped. 
"' 

~:o_ 776 G. O. - Medg-ifvande att för anordnandet af vissa 

ofnmgar kommendera p ersonal af Karlskrona kustartilleri

reg-emente till tjänstgöring vid Älfsborgs kustartilleride

tachement under innevarande års reo·ementsöfnin O"ll' 

N ~ 
o o < . 

I :o 179 G. O. - Journal öfv~r inträffade haverier och ska-

dor å foartyg- och dess inventarier skall föras å en hvar af 

torpedbatar, som tillköra årets kusteskader och stockholms

eskader. 

N:o 780 G. O. - Tillstånd för marinen tillbörande pCI·so

n cr, som tilldelats fran ska oc h tyska ordcnstcd:cn och me

daljer, att desamma emottaga och bilra. 

N:o 781 G. O. - Chefsfar tyget Drott skall den 13 aug-usti 

stilllas till H. !VI. Drottning-ens förfog-ande. 

N:o 792 G. O. - Kommendering af officcrnre vid marinen 

till o 

. g-enomg-acnde af kurser vid gymnastiska centralin

stl tutet. 
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N:o 793 G. O. - Komm endering af officerare _vid ~~ri~_en 

till genomgående af kurs vid artilleri- och mgenJorhog-

skolan. 
. . 

N:o 796 G. O. - Kommendering af officerare v1d mannen 

till o·enomo·ående af kurs vid sjökrigshögskolan . 

N:o 
0

797 G~ o. _ Kommendering af officerare till tjänstgö

rino· Yid skcppsO"ossekårcn i Marstrand 111. m. 

N:o
0 

798 G. o. ~- Bestämmelser rörande H. M. Konungens 

hederspris för stridsskjutning med artilleripjäser. . 

N:o 803 G. O. - Bifall ti ll marinuncleril:tcnclcn;en Hussc

nius anhållan om sex månaders tjänstled1ghet fran och med 

den 13 augusti för idkande af språkstudier i Eng:l_and . 

N· 804 G. O. - Två torpedbåtar skola rustas for att un-

r ·
0 1 f f" Yarls 

der ano·ifna ticler ställas till respektive c 10 ernas or "- -

krona ~ch Vaxholms kustartillerigemente förfogande. Kom

m endering af befäl å torpedbåtarna. 

N:o 805 G. O. - Undervattensbåten Haj en skal l eft~r un-

" cl ergi'mgen inspektion afrustas, af_mönstras ocl~ npp,hL~·gas~ 
Verkstadsfartyget Raa ot:h bevakmngsbåten 11:1 6 sl,olcl af 

rustas och förläggas i 2:a beredskap. . 

N:o 806 G. O. - Bifall till löjtnant Isbergs anhållan om n:-
" och utrikes tjänstledighet under ticlen 1- 30 september for 

äktenskaps ingående. 

N:o 807 G. O. _ Angifna befiistning·sverk och lokaler inom 

" Älfsbonrs fästning skola vara fullständig-t und~ntagna från 

~ f · a uson icke till-
besök annat än i tjänsten af ästmngens g, n 

hörande personer. , 

N:o 809 G. O. - Vid skjutningar å pansarbaten G_öta i 

" ändamål att pröfva anordningarna för att öka elclhastlghe-

tcn må pris utdelas. .. :· . 

13. N:o 812 G. O. __ Ombyte af samlingsplats_ for flottans vm n

pliktige tillhörande Göteborgs södra rul~fön~gso~råd:, n:r 32. 

N:o 813 G. O. - Marinintendenten 'Irysen s_kall han o~h 

" med den 1 oktober tjänstgöra som regementsmtenclcnt v1cl 

Vaxholms kustartilleriregemente. .. 

N. 818 G O - .M:edo·ifvandc för chefen for Karlskrona 

17. .o . . b 
l t ff" 

kustartilleriregemente att utöfver det bestiimda ant~ e o _1-

t:crare kommendera en kapten eller subalternoff1cer tlll 

t ... tO'o"1-1·no· vid Älfsbor'"S kustartillericlctachemeJtt uneler 
Jiti1S b 0 

o 

ärets reo·ementsöfningar. 

N:o 819° G. 0. _ Tillägg till instruktionen för eskader
, 

chefen för Stockholmseskaclern. 

18. N:o 821 G. O. - Bes~ittningslistan för bevakningsfartyget " 
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18. 

Skagerack skall tillfiilligt ökas med en f:u-tygsliik::Lre och 

niimncla liikare kommenderas från marinl~ikarekårens reserv. 

N:o 822 G. O. - Marinintendent Tn·sen skall i stället för 

marinintendent Lagerholm uneler ang·ifn•n tid tjfimtg-öra i 

marinöfverintenclentens expedition. 

19. 

" 

" 

" 

20. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

N:o 82fi G. O. - Majer F eJl cnius skaLl i och för studier 

öfvervara positionsartilleriets skarpskjutning-ar :'L Marma 

skjutfält under ticlen 26 augusti- 2 sept. innevarande år. 

N:o 827 G. O. - Kommendering af 10 marinläl,are till ge

nomgående af elen marinUikarkurs, oom tag-er sin början 

den l oktober 1908. 

N:o 828 G. O. - Fastställelse af program för i föregående 

gmwralorclcr omförmälda marinläkarekurs. 

N:o 829 G. O. - Kommendering af civilmilitiir personal af 

0ffi cers värdighet å pansarkryssaren Fylgia under dess ex

pedition 1908- 09. 

N:o 831 G. O. - - Meclgifvande att chefen för kustartilleriet 

må kommenelera eu subalternofficer att under ticlen den 23 

augusti-8 september för ang-ifvct UndamiU stå till major 

Bollings förfog-ande i Älfsborgs Uistniug. 

N:o 832 G. O. - Afslag å löjtnant Ostormans anhållan att 

få genomgå kurs vid artilleri- och ingenjörhögskolan. 

N:o 833 G. O. - Afslag å löjtnant Carlson-Fevrolis anhål

lan att få genomgå kurs vid artilleri- och ingenjörhög

skolan. 

N:o 834 G. O. Afslag å löjtnant Eriksons anhållan att få 

genomg-å kurs vid artilleri- och ingenjörhogskolan . 

N:o 8i:l5 G. O. -- Afslag- å löjtnant Mobergers anhållan att 

få genomg-ä kurs vid gymnastiska centrnlinstitutet. 

N:o 836 G. O. - Afslag å unclt>rlöjtnant Florys anhållan 

att få g-euomg:l kurs viLl gymnastiska centralinstitutot. 

21. 

N:u 837 G. O. - Afclelningschefens fö r sjökrigsskoleafclcl

ning-en befäisteckcn skall nedhalas elen 3 september. se

konden å pansarbåten Diistigheten, kapten Schneidlcr, sk all 

efter det afdelning-schefcns befälstecken nedhalats öfver

tag-a befälet å pansarbåten. Pausarbi't ten Dristig-heten skall 

efter återkomsten till stationen afrustas, afmön,;tras och 

förläggas i 2:a beredskap och pansarbåten Thor klargöras 

för ny CXJ1Cclition. Kaclettoffil:erare, liirare i navig-ation och 

kaeletter skola afpolletteras från resp. fartyg seelan afdel

ning-schefens befälstecken nedhalats. 

N:o 838 O. O. - Löjtnant von Heidenstam skall från och 
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med dng·en efter undervattensbåten Hajens afmönstring till 

och med den 4 september tjilnstgöra i rnarinförvaltningen. 

N:o 840 G. O. -- Kapten Holmbergs tjllnstgöring i marin

staben skall upphöra med den 22 augusti. 

N:o 841 G. O. - Chefen å kanonbåten SJ;;:agul under detta 

fartygs expedition i stockholmseskadern innevarande :"tr 

skall hlssa sitt befälstecken den 28 augusti oc h fart_,·get 

inmönstras följande dag. Besättningsli stan skall ökas med 

två handtverkarc. 

N:o 844 G. O. - Bestämmelser för Juigsiifning med kust

eskadern och Stockholmseskadem tillika med Vaxholms 

och Oscar-Freclriksborg·s fästning uneler ticlen 16 -22 sep

tember. 
N:o 845 G. O. - Angifna kopior af förslag ti ll handmine

positioner och mineringar må som tillfä llig t lån utlilmnas 

till eskaderchefen för Stockholmscskaclern. 

N:o 846 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Lcij strörn 

skall med nästkommande september månaels utgåug från

träda befattningen som illdste rninotficcr i Karlskrona och 

underlöjtnanten vid samma vapen Carlberg från och med 

den l oktober tillsviclar,) tjänstgöra i nämnda befattning. 

N:o 854 G. O. -- Afcl,~lningschefens för skcppsgosseafclel

niugcn befälstecken skall nedhalas omedelbart före kor

vetten Sagas afmönstring·. Bestämmelser för till afdclnin

gen hörande fartygs förläggning m. m. 

N:o 857 G. O. - Kapten Åkermark skall i stililet för in

sjuknade kapten Schneidler i egoenskap af interimschef öf

vertag·a bcfillet å pansarbåten Dristigheten seelan afclel

ning-schefens befälstecken nedhalats. Löjtnant Moclin skall 

vid pansarbåtens ankomst till Karlskrona afpollettcras för 

att afrcsa till Stockholm. 

N:o 858 G. O. - Torpedbåten n:r 83 skall utgå ur Stock

holmscskad ern, afmönstras, uppläggas och förläg·ga s uneler 

r eparation samt efter de nnas afslutancle förHlgg-as i amlra 

beredskap . 

N:o 860 G. O. - Bifall till komm endantens i Vaxholm an

hållan om tjiinstleclighet 29-30 augusti. 

N:o 861 G. O. - Bcstiimmelser att innevarande år gälla 

vid antagning af sk eppsgossar till skeppsgossekåren i Karls

krona . 

N:o 865 G. O. - Rustning af fartyg och sammansättning 

af sjöstyrkor i och för utbildning och öfning under nilst

kommande vinter af flottan s manskap. Kommendering af 

Aug. 
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afde ~nings chefcr för skolafdclningen, Karlskrona rekrytaf

delmng·, Stockholms första rekrytafdelning och Stockholms 

andra rel~rytafdelning. Kommendering af far tyg-sbcfill å 

skolafclelnmgen m. m. 

28. N:o 866 G. O. - Torpedkryssaren Psilancler skall under 

angifven tid stå till eskaderchefens för kusteskadern förfo

g ande för att deltaga i vissa eskaderns öfningar. 

,. N:o 869 G. O. - Marinläkarne Lagerholm och Linder skola 

tillhöra Karlskrona station . 

, N:o 870 G. O. - Kommendering af marinläkare i flottan s 

r eserv att ~lpprätthålla en distriktsHlkarebcfa ttning å Karls

krona statwn skall upphöra med innevarande augusti må

nads utgång. 

29. N: o 872 G. O. - Marindirektöre n grefve Mömer skall i bör

jan af septemb er 1908 afl·esa till Tyskland och Frankrike 

för att under en tid af högst tre veckor idka maritima 

studier. 

, N:o 874 G. O. - Kapten Krook skall vara chef och uncler

löjtnan t Kallermall kornm enderad offteer å verkstadsfartv

get Blcnda under detta f,.rtygs deltagande i krigsöfning; n 

16-22 september innevarande år. 

31. N:o 876 G. O. - Vilmpliktige N:r F 89 28f1907 Johansso n 

skall utry cka från tjilnstg-öriug den 28 oktob er 1908. 

, N:o 877 G. O. - T orpedbåtarna n:r 75 och n r 77 skola 

med utgången af den 9 september upphöra att stå till 

chefens å torpedkryssaren Psilancler förfogande samt af

rustas och förläggas i 2:a beredskap. 

, N:o 878 G. O. -- Befattningen som stabschef i chefens för 

kustartilleriet stab skall beklädas af regementsofficer eller 

kapten. 

, N:o 880 G. O. - Angifna skolskjutningar skola utföras med 

k_~nonbåt?n Skag-ul uneler dess nu pågående expedition 

sarsktlrl tlllclclacl artillerimateriel 

l. N:o 881 G. O. - Torpedbåten n
1

:r 15 skall sedan elen efter 

skedel besiktning blifvit godkänd, genom' flottans försoro· 

föras från byggnadsorten Motala till flottans station i Stock~ 

holm. Kommendering af chef under denna expedition 

samt föreskrifter för vissa prof m. m. 

N:o 882 G. O. - Marinunderintendent Fredholm skall tjänst

göra såsom fartygsintendent å logementsfartyget Stoc k

holm under dess genom G. O. N:r 865 inn evarande år an

befallda expedition. 

" N:o 883 G. O. - · Besättningslista för ballongfartyget n:r 
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1 under dess deltagande i krigsöfningen den 16- 22 sep

tember 1908. 
N:o 884 G. O. -- Löjtnant Carlson-Fevrell skall med ut

gången af den G sept. afgå från sin kommendering å pan

sarbåten Niord. 
N:o 885 G. O. - Varfschefen i Karlskrona må omkring 

den 5 september af den å varfvet tjänstgörande persona

len beordra en officer och en mariningenjör att för sär

skilclt uppdrag uneler omkring en veckas tid besöka Stock

holm och Göteborg. 
N:o 888 G. O. - Marinintendent Öfverberg skall från och 

med 1 oktober tills vidm·e i stället för marinunderinten

dent Hussenius bestrida bef[tttningen såsom intendent hos 

bevärir.gsbefälhafvaren i Karlskrona. 
N:o 889 G. O. - Kommendering af officerare från och med 

den 1 oktober tills vidare till angifna fasta befattningar. 

N:o 891 G. O. - Kommendering af officerare å fartyg, 

ingående i K arlskrona rekrytafdelning, Stockholms första 

rekrytafdelning och Stockholms andra rekrytafdelning. 

N:o 892 G. O. - Kapten Brodin skall tjänstgöra såsom 

flaggadjutant i afclelningschefens för skolafclelningen stab. 

N:o 895 G. O. - Minerings- och båtmateriel skall från och 

med den 14 september 1908 såsom lån ställas till eskader

chefens för stockholmseskadern förfogande. 

N:o 897 G. O. - Chefsfartyget Drott skall afmönstras och 

förl~tggas i 2:a beredskap med besättning kommenderad å 

fartyget. 
N:o 898 G. O. -- Instruktion för afdelningschefen för skol-

afdelningen. 
N:o 900 G. O. ---- Kommendering af officerare m. fl. till 

och fr ån skeppsgossekåren i Marstrand. 
N:o 901 G. O. - Löjtnant Nordqvist skall deltaga i den 

utbildningskurs för vapenofficerare vid armen, som kom.

mer att anordnas vid Karl Gustafs stads gevärsfald01·i och 

amnnmitionsfabriken å Marieberg under tiden 14 oktober 

-20 december 1908. 
N:o 902 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Norlandors 

anhällan om. 3 års tjänstledighst från och med den l ok

tober 1908 för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o 903 G. O. -- Kommendering af officerare till tjänst

göring under ett år från och med don 1 oktober i öfver

styrelsen och å flottans stationer i Karlskrona och Stock

holm m. m. 
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N:o 904 G. O. - Bestämmelser angående verkstadsfarty

get Bienclas expedition under krigsöfningen den 16-22 

september 1908. 
N:o 908 G. O. - Afslag å underlöjtnant vVahlströms an

hållan att bli kommenderad till tekniska högskolan. 

N:o 909 G. O. - Afslag å löjtnant Friis anhållan om ut

rikes tjänstledighet för språkstudier. 

N:o 910 G. O. - Afslag å underlöjtnant Silfverskiölcls an

hållan om utrikes tjänstledighet för språkstudier. 

N:o 911 G. O. - Afslag å kapten J. Carlssons anhållan 

om utrikes tjänstledighet för språkstudier. 

N:o 913 G. O. - Bifall till löjtnant af Sillens anhållan om. 

utrikes t jänstledighet för språkstudier. 

N:o 914 G. O. - Afslag å underlöjtnant Ekeroths anhållan 

att bli kommenderad till tekniska högskolan. 

N:o 915 G. O. - Meclclelancle att positionsbefälhafvarens 

i Fårösund skrifvelse angående att för öfningsminering få 

uttaga viss krigsmateriel icke kan till någon kungl. majts 

åtgärd föranleda. 
N:o 916 G. O. - Order angående personals från lotsver

ket deltagande i krigsöfningen den 16-22 september 1908. 

N:o 917 G. O. -- Order angående utbildning och öfning 

under nästkommande vinter af flottans manskap. 

N:o 918 G. O. - Kommendering af stricl~domare jämte 

adjutanter under krigsöfningen den 16-22 september 1908. 

N:o 921 G. O. - 50 matroser oberoende af yrkesgren skola 

från Karlskrona station kommenderas att tillfälligt under 

erforderlig tid tjänstgöra å Stockholms station. 

N:o 922 G. O. - Bifall till kapten Tamms anhållan om 

utrikes tjänstledighet 9-24 sept. 1908. 

N:o 923 G. O. - Fyra stycken minor må af befälhafvaren 

för Blå kustposition disponeras under krigsöfningen den 

16-22 september 1908. 

N:o 924 G. O. - Fördelning af den speciella sjukvården 

å Karlskrona station. 

N:o 925 G. O. - Torpedingenjör Arsenius skall med ut

gången af september månad 1908 upphöra att tjänstgöra 

å flottans varf i Stockholm. 

N:o 926 G. O. - Fastställelse af modell till fanspets. 

N:o 929 G. O. - Kommendering af officerare till genom

gående af kurser vid tekniska högskolan. 

N:o ~J30 G. O. - Ökning af besättningslistan för ballong

fartyget n:r 1 under detta fartygs deltagande i krigs öfnin

gen de11 16-22 september 1908. 
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N:o 934 G. O. - Torpedbåten n:r 75 skall vid angifven tid 
under omkring 8 dagar ställas till varfschefens i Stock

holm förfogande för utförande af försök med torpedmate
riel samt därefter afrustas och förläggas i 2:a beredskap. 
N:o 936 G. O. -- Tillstånd för fem personer vid flottan 

att emottaga och bära dem tilldelade badiska ordenstec

ken och medaljer. 
N:o 937 G. O. - Bestämmelser angående bestämmandet af 

kostnaderna för krigsöfningen den 16--22 sept. 1908 ... 
N: o 939 G. O. - Fastställelse af personalstyrkan vid Alfs
borgs kustartilleridetachement från och med den l okto-

ber 1908. 
N:o 940 G. O. - Ka.ptenen vid kustartilleriet Rönblom 
skall från och med instundande läsårs början tillsvidar e 

uppehålla befattningen såsom lärare i lmstfäs~nings~ära 
vid sjökrigshögskolan å allmänna kursens S]öofficer slm]e 
samt från och med början af läsåret 1909- 1910 jämväl å 

allmänna kursens kustartillerilinje. 
N:o 943 G. O. - Bifall för ticlen 1 oktober 1908-12 febr. 
1909 till löjtnant Arnbergers anhållan om utrikes tjänstle-

dighet för språkstudier. . 
N:o 944 G. O. -- Bifall för ticlen 1 oktober 1908- 12 1ebr. 
1909 till löjtnant Linclbergs anhållan om utrikes tjänstle-

dighet för språkstudier. . 
N:o 945 G. O. - Bifall för ticlen l oktober 1908 - 12 febr. 
1909 till löjtnant Dahlbecks anhållan om utrikes tjänstle

dighet för språkstudier. 
N:o 946 G. O. - Eskaderchefernas för kusteskadern och 
och stockholmseskadern samt nämnda eskader tillhörande 

elivisionschefers bef>Gstecken skola nedhalas den 25 sep 
tember 1908. Bestäm.melser för nämnda eskadrar tillhö
rande fartygs o,fmönst1·ing och förläggning. Tid för af
mönstring och förläggning af verkstadsfartyget Blonda 

samt kanonbåtarna Urd och Svensksund. 
N:o 948 G. O. - Varfschefen i Stockholm skall under 

Jn-io·söfningen den 16- -22 september 1D08 ställa lämplig 
ån;slup till förfogande för sakkunniga i fråga om vissa 
ändringar i marinintendenturkå.rens organisation m. m. 
hvarjämte nämnda sakkunnigR. härvid sk ola beredas tlll
fälle att å de i luigsöfningen deltagande försvarsanstal

terna och hrtygeu taga kännedon1. om sådana förhållanden, 
som kunna vara af vikt för fullgörandet af det åt dem 

gifna uppdraget. 
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N:o 949 G. O. - Underlöjtnanten i kustartilleriets reserv 
Andersson s l'all t"·· t ·· ·c1 ' T · . · ' Jans gorR. Vl ' axholms artillerire<Yemente 
under ninevarande års reo·ementsöfnino-a1· b 

N b "' . 

:o D51 G. O. - Besättningslistan för pansarkryssaren 
Fylg1a o skall un~er dess expedition 1 D08- 1909 ökas med 5 
l1~rnbl~sare. T1d då fartygsintendenten skR.ll börja tjänst
gara v1d fartygets utrustning. 

N:o D53 G. O. - Chefsfartyget Drott skall Idargöras för 
att kmmR. utgå pi\, omkring en veckas expedition. 'l'icl för 
befälstecknets hissande och inmönstring m. m . 
N:o 954 G. O. - 'rvå ticlningskonesponclenter må på egen 
bekostnad närvara vid krigsöfningen den 16-22 septem
ber 1908. 
N:o 956 G. O. - I t kt. f h f ns ru · wn ör c e en å chefsfartyget 
Drott. 
N:o 958 G. O. - Instruktion för chefen å pansarkryssaren 
Fylgia. 
N:o 960 G. O. - Ombyte af tjänstgöring från och med den 
1 oktober 1D08 å Stockholms stR.tion för två marininten
denter. 
N:o %3 G. O. - Bifall till raservlöjtnant Ljungbergs an
liållan att unrler tio månader från och med den l septem
ber 1908 få vistas i England. 
N :o 963 G. O. - Stationsbefälhafvaren i Karlskrona skR.ll 
beordra en å stationen tjänstgörande marinintendent att 
uneler instundande läsär i underbefälsskolans ekonomiklass 
leda undervisp.ingen i bokföring och reglemente för ma
rinen. 
N:o 964 G. O. - Gnistofficerarne å varfven i Karlskrona 
och Stockholm skola i början af nästkommande november 
inställa sig i n1.arinförvaltningen för erhållande af vissa 
i n s tsuktioner. 
N:o 965 G. O. - Bestyckningen å hvardera af pansarbå
tarna Oden, Thor och Niord skall minskR-s med två styc
ken 8 mm. automatiska kulsprutor :M:/95. 
N:o 967 G. O. - Instruktion för afdelningscheferna för 
K arlskrona rekrytafclelning och för Stockholms första r e
krytafdelning. 
N :o 968 G. O. - Tillträde till marinens gnistsignalstationer 
såviil ombord som i land må medgifvas endast dem, som 
för tjänsteärende däraf äro i behof. 
N:o 973 G. O. - Marinläkarestipendiaten Dalsjö skall med 
utgångei.t af den 20 september 1908 afgå från sin kommen· 
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dering å pansarbåten Thor och marinläkarestipendiaten 
Johansson från och med den 21 samma månad tjänstgöra 

som fartygsläkare å nämnda pansarbåt. 
N:o 377 G. O. - Gnistofficerarna i Vaxholms och Oscar 
-Fredriksborgs fästning och i Fårösunds kustposi~ion 
skola i början af nästkommande november inställa s1g l 

marinförvaltningen för erhållande af vissa instruktioner. 
N:o 979 G. O. - Två af de motorbåtar som varit tilldelade 
kanonbåten Urd under dess nu pågående expedition s1wla 
före fartygets afgång från västkusten a±lämnas till kom
mendanten i Älfsborgs fästning för att tills vidare därstä-

des tagas i förvar. . . 
N:o 980 G. O. -- Fastställelse af läroplan för mannmgen-
jörsaspiranterna vid tekniska högskolan för läsåret 1908~-

1909. 
N:o 982 G. O. -- Order ±ör gång till stationerna och för-
läggning m. m. efter krigsöfningens slut för jagarn e vV lLle 
och Magne samt verkstadsfartyget Blenda och ballongfar-

ty~;et n:r l. 
N:o 983 G. O. -- Löjtnant W. Lilliehöök skall från och 
med den 1 nästkommande oktober under ett år vara in

kallad till tjänsto·öring å Stockholms station. 
N:o 984. G. O."'- Marinläkaren i flottans reserv Silfver
sparre skall afgå från sin kommendering till året~ marin
läkarekurs. 11:arinläkaren KarlEm kommenderas till delta

gande i nämnda kurs. 
N:o 985 G. O. - Den i reglemente för marinen, del I § 

23. 

23 omförmälda befordringskommissionen skall samman
tr~da i sjöförsvarsdepartementet den 24 september 1908. 
N:o 986 G. O. - Bifall för tiden 1 oktober 1908-12 febr. 
1909 å löjtnant von Hofstens anhållan om utrikes tjänstle-

" 

" 

" 

" 

dighet. . . 
N:o 987 G. O. - Maskinistunderofficer ställes till mann-
förvaltningens förfogande för att biträda vid öfvervakan
det af nybyggnadsarbetena å beställda torpedbåtar. 
N:o 988 G. O. - Underlöjtnant vVahlström skall tjänstgöra 
i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition under 

tiden 1-10 oktober 1908. 
N:o 989 G. O. - Kapten von Sydow skall uneler angifven 
tid stå till vadschefens i Karlskrona förfogande för af

lämning af sin nu innehafvande befattning. 
N:o 990 G. O. - Torpedbåten N:r l1 skall föras från Karls
krona till Stockholm. Kommendering af chef m. m. 
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N:o 991 G. O. - Ammunition, som må förbrukas vid in
spektionsskjutning m ed personal af Vaxholms kustartille
riregemente. 
N:o 992 G. O. - Flaggadjutanterna i eskaderchefens för 
kusteskadern och eskaderchefens för stockholmseskadern 
staber skola för utarbetande af generalrapporterna öfver 
nämnda eskadrars expeditioner 1908 stå till respektive 
eskaderchefers förfogand e under angifna tider. 
N:o 994 G. O. - Angående lån af ett ställ militärspecial 
n:r 2 till lotskaptenen i södra lotsdistriktet. 
N:o 996 G. O. - - Handvapenssjutskola för officerare till
hörande marinen skall an01·clnas å Rosersberg under tiden 
12 oktober-13 november 1908. Kommendering af pm·so
nal från marinen att tjänstgöra vid densamma. 
N:o 998 G. O. - Kommendering af stabspersonal i afdel
ningscbefernas för Karlskrona rekrytafdelning och Stock
holms första rekrytafdelning staber. 
N:o 1000 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall den 8-10 
nästkommande oktober ställas till den genom nådiga bref
vet den 28 september 1907 tillsatta försvarskommittens 
förfogande. 
N:o 1001 G. O. - Marinintendent Fogelberg skall tjänst
göra i marinöfverintendentens expedition under den tid 
marinintendent Lagerholm är af annat uppdrag förhindrad 
att därstädes tjänstgöra. 
N:o 1004 G. O. - Fastställelse af modell till skjorta af 
linnelärft, hvit, med blå krage, för sjömanskåren. 
N:o 1005 G. O. - Marinläkarestipendiaten Hulting skall 
tJänstgöra vid innevarande års handvapensskjutskola för 
officerare tillhörande marinen. 
N:o 1010 G. O. - Marinintendent Ulff skall för aftämning 
af regementsintendentsbefattningen vid Vaxholms kustar
tillm·iregemente under angifven tid stå till chefens för 
nämnda regemente förfogande. 
N:o 1013 G. O. -- Löjtnant Lilliehöök skall afgå fr:'tn sin 
kommendering å chefsfartyget Drott den l nästkommande 
oktober och ersättas med löjtnant Bjurner. 
N:o 1014 G. O. - Chefen för kustartilleriet må under an
gifven tid öka sin stabspersonal med en kapten eller löjt
nant. 
N:o 1015 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Tengstedt 
mil vid sjökrigshögskolan aflägga kompletteringsexamen i 
ämnet minlära. 
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N:o 1016 G. O. - Bifall till kapten Gyllenstiemas anhållan 
om tjäristledighet l december 1908-1 maj 1~09 för att 
tjänstgöra som befäll1afvare å postångfartyget .Ola~d. 
N:o 1022 G. O. - Kapten Schneicller skall 1 1mdten af 
oktober månad i egenskap af marinattache vid beskick
ningen i London och Paris afresa ~ill förs.tnäl~mda pl~ts 
och anmäla sig till tjänstgöring v1d besklckmngen dar-

städes. 
N:o 1024 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall under den 
7 oktober stå till chefens för sjöförsvarsdepartementets 

förfogande. 
N:o 1025 G. O. - En underofficerskorpral, skepparstaten, 
tillhörande Stockholms station skall vid angifven tid stäl
las till marinförvaltningens förfogande för att tjänstgöra 

vid utrustningen af jagaren Ragnar. 
N:o 1032 G. O. - Marinläkaren Arfvedson skall under två 
månader efter afslutad marinläkarkurs företaga utrikes 

resa för studier af lungsjukdomar. 
N:o 1034 G. O. - Placering på stationer och konlmende-

ring af nyutnänmda marinunderintendenter. o 

N·o 1039 G. O. - - Bifall till kapten Malmgrens anhallan 
a~t under tjänstledighet 3 oktober-12 december 1908 få 

vistas utrikes. 
N:o 1040 G. O. - Kommendering af fartygsintendenter 
och fartygsläkare å Karlskrona rekrytafdelning och Stock

holms första rekrytafdelning. 
N:o 1043 G. O. - Andring i instruktion för chefen å pan-

sarkryssaren Fylgia. .. 
N:o 1044 G. O. - Placering på stationer af nyutnamnda 

mariningenjörer. . . . .. 
N:o 1045 G. O. - En maskinistunderofficer t1llhorande 
Karlskrona station skall ställas till marinförvaltningens 
förfogande för att biträda vid byggnadsarbetena å _jaga:re. 
N:o 1047 G. O. - Ch efsfartyget Drott skall afmonstras 
och förläggas i 2:a beredskap med besättningen kommen-

derad. . . o 

N:o 1048 G. O. - Fastställelse af ändnngar 1 »Omfanget 
af kurserna uti de olika läro- och öfningsämnena vid kungl. 

sjökrigsskolan.> . . 

9. N:o 1050 G. O. - Bestämmelser angående utb1ldnmg och 

, 
öfning af flottans manskap. 
N:o 1052 G. O. ___ Kanonbåten Rota och torpedbåtarna n:r 

7 och 77 skola förläggas under reparation. 
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N:o 1053 G. O. - Kungl. marinförvaltningen skall beredas 
tillfälle att före pansarkryssaren .Fylgias inmönstring ut
föra erforderliga undersökningar beträffande de magneti
ska egenskaperna hos nämnda fartygs kompassuppställ
ningsplatser. 
N:o 1054 G. O. - Erforderliga. arbeten för montering af 
nya orderapparater må vid uppehåll i svensk hamn verk
ställas ä pansarbåten 'l'apperheten och eventuellt äfven å 
pansarkryssaren Fylgia under dessa fartygs expeditioner 
instundande vinter. 
N:o 1055 G. O. - Inspektören af flottans öfningar till 
sjöss skall under erforderlig tid med början den 19 okto
ber inspektera skolafdelningen. 
N:o 1057 G. O. - Pansarbåten Äran samt en l:a klass 
torpedbåt med 45 cm. torped eller en Karlskrona station 
tillhörande jagare med erforderliga besättningar skola för 
utförande af försök med tor;::edmateriel under erforderlig 
ti.d ställas till marinförvaltningens förfogande. Kommen
dering af personal för deltagande i försöken. 
N:o 1058 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Arvidsons 
anhållan om tre års tjänstledighet från och med den 10 
oktober 1908 för idkande af utrikes sjöfart. 
N:o 1059 G. O. - Vederbörande fartygschef å pansarbåten 
Oscar II och pansarkryssaren Fylgia, uneler dessa fartygs 
expeditioner instundande vinter, skall äga uppgöra erfor
derliga fördelningar. 
N:o 1060 G. O. - Angifna kartblad af militärspecial må 
emot kvitto utlämnas till krigsfiskalsämbetet. 
1062 G. O. - Chefen för Karlskrona kustartilleriregemente 
skall ställa erforderligt handräckningsmanskap till förfo
gande för utförande af anbefallda bestyckningsarbeten å 
Kungsholmsfort. ' 
N:o 1063 G. O. - Placering på stationer samt fördelning 
till flottan och kustartilleriet af nyutnämnda reservunder
löjtnanter. 
N:o 1064 G. O. - Maskinistunclerbefäl, kommenderac1t å 
pansarkryssaren Fylgia under dess vinterexpedition, skall 
så snart lämpligen ske kan börja tjänstgöra vid fartygets 
utrustning. 
N:o 1065 G. O. - Besättningslistan för pansarkryssaren 
Fylgia under dess vinterexpedition skall ökas med fyra 
ekonomimän . 
N:o 1067 G. O. - Fjorton man från Karlskrona kustar-
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tillm·iregementes hufvudstation skola under angifven tid 

kommenderas till tjänstgöring vid Älfsborgs kustartilleri

cletachem en t. 

N:o 1069 G. O. -- Unelerlöjtnant S. Rudberg skall med ut

gången af elen l 6 oktoher af gå från sin tjänstgöring i in

speldörens af :flottans öfningar till sjöss expedition. 

N:o 1070 G. O. - Fastställelse af formulär till förhåll

nings- och beklädnadsbok för värnpliktig vid flottan. 

N:o 1074 G. O. - Kommendör ·wrangel skall den 14 ja

nuari 1909 tillfälligt frånträda befälet öfver Karlskrona 

rekrytafdelning. Kommendörkapten Peyron skall samma 

dag återtaga befälet öfver pansarbåten Oscar II hvarjämte 

elen i afdelningschefens för Karlskrona rekrytafdelning 

tjänstgörande flaggadj Lltanten samma dag skall embarkera 

å nämnda fartyg. 

N:o 1077 G. O. - Å skolafdelningen tjänstgörande signal

och artillerimatroser, hvilka äro kommenderade å pansar

kryssaren Fylgia skola angifna dagar afpolletteras från af

delningen. Bestämmelser för skolafdelningens upplösning 

och fartygens förläggning. 

N:o 1080 G. O. - Kommendering af militära censorer att 

öfvervara officersexamen elen 26 och 27 oktober i sjökrigs

skolan. 
N:o 1081 G. O. - Tillstånd för kaeletter att efter aflagd 

officersexamen och om de därvid blifva berättigade att 

utnämnas till underlöjtnanter få bära flottans och kustar

tilleriets underlöjtnantsuniform. 

N:o 1082 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant O. P. Bör

jessons anhållan om ett års tjänstledighet från och med 

elen l november 1908 för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o 1084 G. O. - Marinläkarstipendiaten Johansson skall 

tjänstgöra som fartygsläkare å logementsfartyget Stock

holm i stället för å pansarbåten Thor. 

N:o 1085 G. O. - Varfschefen i Stockholm må beordra 

äldste officeren vid stationens sjöinstrument- och sjökarte

förråd att afresa till Karlskrona för utförande af särskildt 

uppdrag. 
N:o 1086 G. O. - En 57 mm. k. M/89, afhuggen, med till

behör må från exercisskolan i Karlskrona såsom lån ut

lämnas till pansarkryssaren Fylgia under dess expedition 

1908-09. 
N:o 1087 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Molins anhållan 

om ett års tjänstledighet från och med den 15 november 

1908 för idkande af utrikes sjöfart. 
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N:o 1088 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Meyers anhål

lH-n om tre års tjänstledighet från och med elen 1 novem

ber 1908 för idkande af ut1 ikes sjöfart. 

N:o 1089 G. O. - Bifall till reservunfler löjtnant Reis ' an

hållan om två års tjänstledighet från och med den 1 no

vember 190tl för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o .1090 G. O. - Besättningslistan å pansarkryssaren 

Fylg1a under dess expedition 1908-09 må ökas med två 

man gemenskap från Karlskrona station. 

N:~ 1091 G. O. - Bestämmelser för kurser, som skola an

ordnas ombord å pansarkryssaren Fylgia m1der dess ex

pedition 1908-1909. 

N:o 1092 G. O. - Instruktion för chefen å kanonbåten 

Svensksuncl. 

N:o 1095 G. O. - - Uppdraget för angifna offleerare att ut

arbeta förslag till nytt skolreglemente skall vara afslutaclt 

med afgifvande af de förslag, som redan är o inlämnade 

till chefen för marinstaben. 

N:o 1097 G. O. - Bifall för tiden l november 1908 intill 

repetitionsöfningens början 1909 å reservunderlöjtnant 

Kochs anhållan om tjänstledighet för idkande af utrikes 

sjöfart. 

N:o 1098 G. O. Bifall för tiden l november 1908 - 31 

oktober 1911 å reservunderlöjtnant Kihlboms anhållan om 

tjänstledighet för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o 1099 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Vester

bergs anhållan om tjänstledighet under ticlen 1 november 

1908-31 oktober 1909 för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o 1100 G. O. - Bifall till reservlöjtnant D. H. T. Bör

jessons anhållan om tjänstledighet under tre år från och 

med den l november l 908 för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o 1101 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Ban<Y

M:lchiors anhållan om tjänstledighet under tiden 1 jan~

an 1909-30 juni 1910 för idkande af utrikes sjöfart. 

N:o 1102 G. O. - Angifven båtmateriel skall under tiden 

8--13 novemb er genom försorg af varfschefen i Stockholm 

~.~h l~ommendanten i Vaxholms- och Oscar-Fredriksborgs 

fastnmg ställas till chefen för infanteriskjutskolan å Ro

sersberg förfogande. 

N:o 1106 G. O. - Placering på stationer af nyutnämnda 

unclerlöjtnanter. 

N:o 1107 G. O. - Placering på stationer af nyutnämnda 

underlöj tnanter i flottans reserv. 
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N:o 1111 G. O. Marinläkaren Boströn1. skall afgå 

från sin kommendering som fartygsläkare å pansarbåten 

Göta samt t jänstgöra å pansarbåten Oden i stället för ma

rinläkaren Larsson, som afgår från sin kommendering å 

sistnämnda fartyg. 

N:o 1112 G. O. - Fastställelse af ta bell, angifvande sjö

man skårens fördelning i afdelningar och yrk esgrenar, att 

tjäna till ledning intill dess stat för sjömanskåren för år 

190l:J blifvit fastställd. 

N:o 1118 G. O. - Chefsfartyget Drott och ång fartyget 

Sköldmön skola uppläggas. 

N:o 1119 G. O. -- Instruktion för marinattach eerna, kap

tenerna Schneidler, Lyb eck och de Champs. 

N:o 1121 G. O. - Vid undervisning i enkel bokföring i 

underb efäls skolan skall användas •Lärobok i bokföring för 

realskolor samt för själfstudium af K. L. Hagström". 

N:o 1122 G. O. - Maskinistuuderofficer, kommenderad att 

i egenskap af uppbördsman omhiinderhafva gnistmaterielen 

å fartyg, skall genom varfs chefens försorg beredas till

fälle att inhänita kännedom om nämnda materiel. 

N:o 1124 G. O . -- Beskrifningar öfver militärleder, mili

tär special och öfversiktskort m å under innevarande läsår 

som lån utlämna15 till chefen för sjökrigshögskolan. 

N:o 1125 G. O. - Sjökommendering af nyutnämnda un

derlöjtnanter . 

N:e 1126 G. O. -- Bestämmelser för befälskurs innevaran

<le höst å KarlsJuona och Stockholms första rekrytafdel

ningar. 
N:o 1127 G. O. - Fastställelse af tabell utvisand e antalet 

underb efäl af manskapet på hvartdera kustartillerirege

mentet. 
N:o 1130 G. O. - Bifall till kommendör kapten Guldas an

hållan om tjänstledighet för sjukdom under tiden 16 no

vember-12 d ecember 1908. 

N:o 1131 G. O. - Kommendörkaptenen grefve J~. P. Ha

milton skall i s tället för in sjuknade kommendörkapten 

Gulda vara chef å pansarbåten Manligheten och kom m en

dörkapten Lannerstierna chef å pansarbåten Oden under 

dessa fartygs instundande vinterexpeditioner. 

N:o 1132 G. O. - Marinö±verläkaren skall utfärda erfor

derliga föreskrifter om åtgärder vid fall ombord af de 

vanligaste infektionssjukdomarna samt för desinfektion 

ombord. 




