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Kungliga brev,
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3;)

2:a
Sedan marina ttachee rna, numera komme ndörka ptenen av
nd
Björklu
E.
A.
flottan
vid
en
kapten
Oberg,
A.
E.
flottan
graden vid
t
anhålli
skäl
anförda
samt kaptenP n vid flottan H. J. G. Bager på
vid
ning
i.Jeställ
kaptens
av
vande
innl'l1a
att uneler den tid, de med
utfå floHan bestred e vederiJö rliga marina ttach ebeiatt ningar,
mande
tillkom
l92G
Tuni
över dem co ligi" Kungl Maj:ls brev de11 29
arvoden ,
ortsiiilä gg - komma i åtnjuta nde av särskild a personl iga
ramstälL
f
1jå
Hl3l
juni
26
den
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genom
m
so
.Maj:t
har Kungl.
behållefintlig
r
fö
av
att
it
ning av chden för marinst aben medgiv
l uppning å dun uneler anslage t till vid marinst aben anställd persona
r fö r budttachee
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till
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arvoden
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postcn
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förda
ttachee r
getåret 1930'/19'31 finge till envar av ovanbe mälde marina
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kronor
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tillägg
dyrorts
utgå ett tillfälli gt extra
åtgä rd.
:ts
Maj
Kungl.
någon
la
för~nlec
icke
ing
ansökn
e
varand
J\.. Br. den 23 oktober 1931.
s
Medgiv er, att stålhjäl mar må, uneler förutsä ttning att tjänsten
förlehållas
tillhanc
sfritt
kostnad
Kronan
av
r,
krav det påkalla
vederutom manska p - jämvä l officera re och underof ficerare samt
iihr tillhöra nde k ustartil l eriet.
för
Si:ällPr till marinfö rvaltnin gens förfoga nde 38,800 kronor
ningar,
anlägg
der,
byggna
ts
åsamka
som
avhjälp ande av de skador,
tation och
markom rå den och materiel, tillhöra nde Karlskr ona örlogss
dell
storm
under
r
gsbano
örlogsv ar v, riven som dist::Jns·· och devierin
år.
ande
8 och 9 juli innevar
av
Medgiv er, att såsom ersättn ing för biträde vid utarbet ande
må
flottan
vid
ten
dstjäns
gasskyd
le
beröraDC
fte;·
förslag till förcskri
von Arbin
utheiala s till komme ndörkap tenen vid Jlottan E. G. M.
kronor
1,000.
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Wachtm
A.
200 kronor, till kaptene n vid flottan
.
kronor
800
Tegnrn·
E.
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C.
flottan
vid
n
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.K. Br. den 30 oktober 1931.
att
l<'örorclnar majore n vid forti [ika tionon A. H . von H eijne
marinr
fö
chef
vara
are
tillsvid
1931.
er
från och med den 5 novemb
iärva i t niD g ens fortifik ationsa v delning .
arets
:Medgiv e r, att ett belopp av 4,000 kronor, som å sjöförsv
sjöäldre
för
urser
sningsk
elä
r
Jö
för
s
anvisat
undervi sningsa nsla g
i komma nenligt
av
andet
anordu
för
anspråk
i
tagas
må
re,
officera
- 1932 vid
doväg medel P l ad e bestämm elser under budgetå ret 1931
ningsredovis
mot
samt
kurser
dylika
av
Stockho lms örlogst ation
tation
örlogss
nämnda
vid
:Jrens
v
befälha
stations
till
!':>tällas
ghet
di
skyl
förfoga nde för angivna ändamå l.
K. B1·. 1931 .
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3()

F astshiller n·glementc för Sveriges fri,·ill i ga motorbåtskår.
Föreskriver Nsättning- för
1notorbåtskår

tjän~tgöring

vid Svrriges frivillig a

K. Br. den li noYember 1931.
Fiirordnar kaptenen vid flottan R. \·. \V dterblad att tillsvidar t·
till oclt nwil dPn 30 se ptrmbt•r 1932 vara lärare i sjökrigskonst viol
s jökrigssko la 11.
L itmuar utan biJall n1arinintendente ns av 1:a gracl<'n N. O. O.
Högland anhållan om sä rskild ersättning för det ökade arbete, sou>
å lagts honom därigenom a t t han vid s iclan a v och m ed biöehåll and••
av sin ordinarie tjänstgö ring komm.elldl'l'ats såsom in:Eormationsintcnclent. vid 1t K.arlskrona örlogsstation s.no rcln ad undrrbt>fälskurs f ör
Yärnvliktigft intc•nclcntt>r.
FinJH·r kommenclanten i" i Ya~hollll s :·ästn in g hemstä ll an om ht··
r Pcla nclP för innrvarandP budgetår av a r YoclP åt fört>stånclarc för la iloratoriPt vid :MjölclanJIIl('l1 icJ;p föranlNla n i't gon Kungl. .J'laj:ts å lgä rd.
:Medgi ve r , att till marinintende ntn n av l:a graden B. E. Han
sell m å såso ut e rsättning för handLt avt•ndet aY arki vet \·id Stock
halms örlogsstation un dt>r arbetsåret elen l oktober 1930-dcn 30
september 1931 utbetalas rn gratifikation av 500 kronor.
Förordnar, att vad i n •fd e mente för marinen, del 1, B,~§ 28ii oc h
286 samt de l. III, A, §§ 129 oc h 130 stadgas i fråga om rätt till sj uk ,·ård m . m. fö r marinens mans kap ~kall, räknat från och med elen l
juli :1931, ti l lsv iclm·e äga IIIotsvara n dL' t i l Jämpnin g å ma rin en till]Jöramlc viirnpliktiga.

G. O. J.·. 234 deJL 23/10 31 befalle r, i anslutning till nådigt brev
den 23 cl('ccmber :J 926, att till flygtjänstgöring vid flygvapnet beordrad Jlyga nd(' personal ur f lygv apnet (å flygvapn e ts stat sam t W!
tjän stgöri og vid :fl~· g vapnet kommenderad), som till fiilligt beordrats
till tjän s tgöring utom fl ygvapnet vid skolor, k ut'S(' r ell('r förband
av a rlllcn eller av marinen, under denna sin tjiin st göring sk all f ull göra Jiygtjänstgöring enligt av chefen för f lygvapnet i sanll' ttd
med vederbörande brfälhavarc ur a r.mf>n eller marinen utfärdarle
närmar e bestämmelser.

6-. O. F. 237 den 27/10 31 befaller, att örlogsflagga skal] i cn li ~!,ct med n edan angivna hes tämnJCl scr föras å dc [Jygvapnets etahli ~s(' m en t, som chefen för flygvapnet iigc r brsi.timm a, samt !'t JJ ~·g

vapn r t s flygplan och båtar.

.\.

Orlogsflaggans förande å :[)ygmpnets etablissement.

1. örlogsflagga skall hissas y a r:ic morgon unele r m å naderna
mars t. o. m. oktober kl. 0800 och under m å nad e rna november t. o.
m. fe bruari kl. 0900' samt nedhalas kl. 2100 eller vi d soln edg ånge n ,
när denna inträffar tidigare.
2. Vid döds[all inom det Kungl. huset skall. [rån det oHiciell
uml r rr tll:tclse därom ingått t. o. m. bcg ravnin gsdagrn fl~ggan fö ra s
pä halv s tång, unde r den tid densamma enligt P. l Bkall vara h issad.
a. Yicl militärbegravning m å örlogsflagga föras på halv sti'tn g
enligt vederbörande k å r chefs (mots varande chefs) bestämmande.
4. ?'lär Jlaggan skall föras eller föres å halv stång skall drnsam 111 a, så vitl vid hi ssandet som neclhalandet, först hissas i topp.

B.
5.

Odogsflaggas förande å flygplan.

örlogsflagga föres vid besök å utrikes ort, då flygpla.net

ii.r sti JJaståencle p å ilygplats, förankrat eller Jörtöjt och e j är in -

Finnf' r marinförv altningens hew sta llan, att vid ma rinen a n·
.::;tilllcla arhda re måtte t.il.lsviclare f å anses Jikstäl Id a med marinen '
manskap i rr åg a om rätt till. vå rd för lun g luberkulos ,·jd sa natoriu n
icke föra o lc·cla någon Kun gl. }'laj :ts åtgii rd.
MedgivL•r, att ett bt> lopp av högst. G,:YOO kronor må mct reclov i ~
ningsskylclighd utbetalas till fartygschelen å pansarkryssaren F y l·
gia att under fartygets cx pcclitioll till avlägsna far vatte n vin tl'ril
:1931- 1932 r nligt. fartygschdrus bes tämmande användas till bekost-an ·
de av ound gii nglig offic iell och kom1nrrsiL.Jl r ('p rt>sr nt ation i ut län .l
ska hamnar: s koland e 11ämncla belOlJ !' ut.gå med h ögst 4.87G kro n n
!' r ån sjörörsv ards anslag tiJl c~tra ut sriflL• J· och med l1 ögst l ,62G kr o
11or f r ån h an dels- och sjöfartsfondcn.

st~i llt i hangar, enligt i punkt l ang ivna grunder.

A inrikes ort för es örlogsflagga å flygplan endast. vid s>irskilda
tillfäll en enligt best ä mm ande av chefen för f lygvap net ell er den befälha var e ur armen ell er marinen , uneler vilken flygförband ([i ygpln n) Ht· sttillt.
G. örlogsflagga föres å biplan å vänstra yttrr bakre vi ngs.lö ttrtn
samt å monoplan å sär skilt fla ggspel el. dyl.

C. örlogsflaggas förande å båt.
7. örlogsflagga ska ll å till fl ygvapnet hörande rller :f ör dess
räknin g i ör hyrd m ed masl;ineri försedd b å t, som föres av mi lit är

o. o.

1931.

11.
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J,eJ:älhava re, Jöras på flaggspol akte ru t å sön- och h e lgdagar, å paraddagar ell er v id paradering även som v id sam mantr äftanclo mod
[riimmande nations örlogsfartyg un der don tid, då sagda fartygs
:flt,.gga är hissad, sa mt må jämväl r lj ost föras å såvä l :fö mtnäm nd
som ann an b åt de ls när sådant erfo rdr as för t j änsten, clols vid h ögt idliga t iilfäll en r ll er då J:ör övri gt så <> nsos himpligt.
A båt som är fö rtöjd el ler till an l\ ars föres flagga endast un de r i fJ. 1 angiven ti.d.
I joll fö r es icke f lagga och i allmänhet oj heller i bogserad Mt,
clå don utoslutando a n vändes för gods- eller vamt r ansportor el. dyT.
8. ll ä lsning medel st örl ogsflaggas sänkande gives enelast såsom svar å dylik h älsnin g. Härvid bosv aras hälsning från örlogsfartyg på samm a sätt, som elen avgivits, mon annan häl sning gonom a.tt s:: uka Jlaggan till ungefär h a lv stång ondast on gång.
G. O. Hr31 den 4/11. 31. befall e r i anslutning t ill g. o. ll50/il0,
.m om. 26, att fartygsc h efen å kanonbåten Svens ksund skall hissa si tt
hdä lstocken den l6 .innevarandt> månad ;
att kanonbåten snarast möjli gt f'ftt> L' ve rkstä lld inmönst ring
s kall avgtt t ill rikets västra kust för bevakning av sjöterritoriet och
lämnand e av hjälp åt fiskefa rtyg; samt
att, utövor i g. o. 73/31 och 970/31 nämnda officoraro, fä nrikt>n
Krokst.odt skaH tjänstgör a å kanonbåt<'n unele r dess if rfrgavarandc
cxpecli t ion.
I f r ilga om gä ldandet av kostnaderna för här anbofallrl exped ition är fö reskri.vd i nådi gt hre1·, u tfii rclat å :iordbruksclopartemen tot
don 23 sistliclur oktober; kommande särsk il d kostnadsberii.kning ait
moddel as genom sjöförsvarets ko lll mancloe);pecl itio n.

på .lör~ök tills vidare lända till ellerrättel se i s tället Iör mot sYaramle
bestännnelser i ge nom g. o. 126fj_9l4 faststä ll t l'örslag till artillerir eglement e -J:ör kust artill eriet (AH); ål iggande eld nämnda choJ att
s narast möjligt efter utgån gen av å r 1932 inko mma med slutligt försl ag i ärendet.
G. O. lOM den 16/:tl 31 Ldall or i anslutning t ill n ådigt Lrov
deJt 24 sistli dne st>pte mber och g. o. !l1.9/3l , att c hden för sjökrigöh ögsko lan , p å fra.rnställning uneler arbetså ret av e lev i al lmämw
kursen och då särskil da skäl därtill anses fö reli gga., må beJ ri a eleven från att vid are fö lj a undc'r visni ngon i mekanik och r yska språket i sagda kurs, dock att så dan framställning icke må göras av elev,
so nt önskar söka högre kurs, va ri ämnet föte kom tner, ej h eller av
ku st.a rtill or iofficor i f r åga om mekanik ; sa mt
att för att hava genomgått k urs vid sjökri gslJögskolan fordra s
a tt hava er hållit minst 6,0 såsom slutbetyg i varje i k ursen ingåendo iinme mod undantag i all m än k urs och i stabskurs fö r r ys ka språket sa m t, i fråga om sjöoUiccr , i a llmän kurs fö r mekan ik, iivensom
minst G,O såsom betyg för hem a r hete och konstr u ktionsoxempe l.
G. O. 10'55 den 16/11 31 befaller, att nodanståonde instruktion
skall Hi ncia fa rt.ygsoh oJe n å kanonbåten Svensksund till of:te r·r ättolse
uneler cle1ta fartygs genom g. o. 1150/30 anbefall da expedition.

§ l.
E:-;poditimJC'llS ä uclan1ål ät· att l•cvaka sjöte r ritoriet ool1 rn edwrka 1ill upprättlJ å ll ando av ordning viu Ji skds bedri vande å rik:e1.s
viis l.t·a kust iivemom att länma eriorclor1ig hjiilp åt fiskefartyg.

§ 2.
G .. O. 1033 de n 4/11 31. fastställer Exercisreglemente för flottnn ,

Uass kyddstjänst, (UER) att til lsvida re lända ti ll efterrättelse.
G. O. 1035 den 4/11 31. befaller, att löjtnanten Clason skall va ra
hirarG v id sjökrigshögskolan i metallurgi, in gåt>nde i ämnet komi.
med Jnda llurgi, f r. o. m. don 9 innevarande månad t. o. m. utgången
av september månad 1933.
G. O. 1040 dl-n 6/11 31 befalle r i anslutn in g till nådigt brev
dl'nna dag, att kornmonclö rkaptenPu av 2. g r. Rudberg under hög~t
30 dagar innevarande år skall följa övninga rnn vid Jörsta flygkåreu
i. elen u1st räcknin g, varom överenskommelse t r älfas mol lan chefen
för kustflot t an och chefen för :[lygv apn et.
G. O. 1047 den 12/11. 31. bemyndigar clwJ'on [ör kustartillc ri ot
att fatss1ii ll a Försl ag ti.\1 sk jutin stru ktion f'ör· kustal'ti ll oriet (SIK) ntt

}'lir vi 11r1 and<' a v detta ä ndamål sk all Ni till han uagli vederbör amle Kungl. Maj:ts befallningshavande med det biträde, som kan
edordras för över vakande av att obehö ri gt f iske ej bedrives inom.
sådant område, va rest detsamma är u teslutande förbehå llet svenska
undersåtar (Kungl. kungör elserna elen 5 ma j 187l - SFS n:r 21 don 25 oktober 1907 - SFS n:r l12 - och den 4 juli 19:1.{) - SFS
n:r 75) , äve nso nt för för hindrande av att obehöriga (utländska) personer idka jakt å sjöfågel inom svenskt sjöterritorium vid ovan
nä m n el kust.
Dessutom skall Ni lämna fiskefa rtyg erforckrlig hjälp boträJfanclo bogsering, isbrytnin g, sjuk vård oeh transpo rt av sjuka samt,
oJter därom g jord framstä llnin g och rn ecl iakttagande av att obehöri g ];onkurrens med den enskilda företagsam h eten undvikes, lämna
bi stånd Ett grundst ötta ell e r av annan anlednin g nödställda fiske -
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genom
Jarlyg. Ih•kv isition nv h~ir owl'önni i ld hjälp göres i r egel
iir sörvederbör ande liinssty relse; äg~nclo Ni dork, clä hjiilpbel tovrt
lämua
sk ilt triingand e, att dter direkt til l Eder gjord hänväncl elsu
cd orderlig t bis tån d.

§ 3.
F'öt· fullgöran clr av här meddel n de ''Jll'gi fler skall kauoubå lm1,
fiskan ·
1111'Ll .i aktfagau clc av vad i § G sägs, br·föka dc 3.v s venska
na platvan ligen använda fiskeph1 tserna, ji1mväl innefatt ande såda
n,
sr r i till nedan angivna län eller DHnmar k g ränsande farvatte
lanettdera
let
förbehål
ndc
ut<'sluta
är
ej
men
,
varest fiske bedrives
nda
elds underså tar; skolande Ni utöva tillsyn däröver, att i ovannäm
av
as
iakttag
rligen
vederbö
Uer
kungl. kungöre lser giv na fö reskri
sinn
i
intrång
något
lieb
ej
dessa
att
vensom
ä
svenska underså tar,
o ncn
rättighE' tcr. Kanonb åten sk all. härvid, .i ckn mån för experliti
mycket
så
,
medgiva
det
anvisade m edel och övriga omständ igheter
s ig donso m möjligt uppeh ä ll a sig i närhctPn a v sill fiskcflof. t:ar1, va re
na är uf.c på fiske e lle r ligger i hamn .

sill sf.at ion , l'flt• i' a11 111 ii lan till. Kuu gl. 1\ lnj :b J,t•lnllni ugs h Dnl11dc
cldta h iH , t.il l dd au cl m lä net tillhillig f. a vgå.

§ 8.
<' H,
Av veclC'rbörm lcle Ku ngl. i\{aj:ts befallnin gshavan dc, lotskntd·
inNi
skall
rikt
kustdist
l isk t• rii nknd(•n t och cllc:E för t ul lvt•rkc!.s
ovan
av
JylJancle
:l'ör
iga
l
brhöv
iiro
m
so
r,
nga
hämt a dc uppl.vs ni
t i öv rig i ägnade att. Irämja r:q wcl i t ionl'ns
11 ;imnd a uppgift< ·r sa m
bPdriva s
ttudamål ; börande kauonbå tens Vl'rksam het såvitt möjligt
hct:all Jvlaj:ts
Kungl.
c
Ll
d('J'bö.ran
vc
av
m
so
ingar,
enligt de mr visn
nin gshavanc lc i sådant s.vsee nclc km 1na komma att hi lll nas.

§ 9.
Liimplig a anstalte r l1öra av Eder tl'fifJa s för att lots- och J.vrsådana
pc rsonalcn samt kus1·befo lkn inge n i n gi\encle unel e rr ättelser om
kom il.
m
rast
sna
,
gripande
in
Edert
krii.va
intr äJJacl e l1 iin cklscr, so m
m.
kännedo
Eder
ma till

§ 4.

§ lO.

Niir så sl\c kan, utan e:Ftcrsät tanrh· av i ~§ :1 , 2 och 3 angivna
r.
UJ'lJgi lt:cr och vu r ],samhef. , skall Ni utiöra sil l rekogno sceringa

Vid gå n g utom skiin; ska ll å kauuubä tvn föras .riskuriiJ JS1Jektionsstan der t.

§ 5.
cr
Därc·st Ni. uncl< •r i §§ 1- 4 ovan angivna VC'rksa mhet upptiiP,.k
ins?rdan
till
rsök
fö
eller
viJJ
och
olovlig införse l av sprifclry der
m ecl f'ör st'l , skall Ni. l1 ä rom snn rast m öjligt ]' å lärnJ'lig t sii lt lämna
..
kt
distri
kust
dclalldc i iU vcclu rböra ndc chd för iullvcrkC 'ts

§ 6.
KaJJonlJ åten skall , silvida icJ.;-e omstiind ighl'f.ern a ti ll an n at Jör
anclH
all
Tl
av
deh-n
ra
söd
inom
ort:
auluda, l1 ava s in station å l ämplig
r ma rs
liin under ticlen i ntill utgång<' n av cleccmlJr r 1931_ onh unele
:1932 samt å l;i.llllJlig ort inom Göteborg s och Bohus län under januari
och febr uari 1932.

§ 7.
D ii rest vi1l fiskets ht•clrivnm lc i Ja r va tlrn på rikets viistr~ kust
kten i
ltf<lllför annat .liin än det, inom vil kPt kanonb å ten vid tidp un
skuli C'
l'råga. skall hava sin station enli gt § G, kanonh:' ttens närvaro
så
där
Ni,
skall
Ilas,
påka
0,
eller
2
för iincla mål , 3om angives i §§ 1,
an
f
paragra
samma
i
Ecler
av
andr'
eftcrsätt
gt
väsentli
s ke kan utan
h ava
hcfallda uppgifi.C 'r beträffan cle clet län, Yari kanonbå ten skall

§ 11.
Ni ska ll l1 ålla. sj öförsva r ets kornma n cloPxpcd ition undPn,i tiad
e ~v
om k ano nbåte n s pos t(t.ele g r af)adres s sa mt i och Hir underlät taml
Göi
ll
uppehä
uneler
ord('I'S och m eddeland en s snabba öve rbringan de
:[ör
chefen
samt
rstädes
dä
sen
l
änsstyre
l
t eborgs och Bohus län lämna
nmeddela
Hm,
s
Hallanel
i
lsen
e
hinsstyr
t
eljes
ogsdepå,
rl
ö
s
Göteborg
under
iir
onbåten
kan
dc beträffa nde kanonbå tens uppehå ll sort. D å
å
gäng, skall dess r ad iostation vara pupas8nc l. \".id längre up pehåll
skall
,
rnma
åstadko
kan
et
lefonnät
illrikste
t
g
in
anktrytn
där
pl atser,
Ni att
Ni tr ä.EJa för sådan anknytni 11g edo r de rli ga an!:-.talier; ägande
g llla bellövli
!et
å
rn
iiucla
Jör
l'kvirera
r
h os va rv sc bcf'en i Karl ~ krona
t e riel.

§ 12.
Ni skall m.ccl ledning av fr ån s jö[örsva rcts kommanc loPxprcli tioJI
åt
överläm nad kostnad sbe räkning ägna noggraD n uppmärk samhet
varje
av
början
i
möjligt
8t.
ra
sna
och
kostnadP rna för expeditio lll'll
upp k al e n derm ånad t ill c lwfen 'fö r Jö rsvarsdc partcme nt('t insända
närr
unele
m
so
kostnad,
gift å den i fartyget s r äkenska ppr bokförda
ok23
clE'n
brPV
nadigt
jämlikt
det
hbat
clra
ma st föregåE'n dc månad
ävensom
aget,
ansl
isade
anv
onen
expediti
för
år
nde
innevara
tober
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alt, Jiire~t Ju]got l Jöreva ramll' aYseomk s kullt• Yat'a at.L e rinra , iiy 1.1l
v id annan ~in nu nämnd tidp unkt of'ö-nh·öj li gPn chi,om inrapporl, •r >~ ;
skolande Ni jämväl i god tid inko1nma m ed an mal an, därest exl"'ditiouen m ed häns.rn t ill bristamlc mede lstillgång sy n es böra avslut a,
för e mars månaels utgån g.
Sam tidigt m ed av g i Yand<' a Y ovanlliimnda upp g i rt ii. bokför da
kos t.nad e r skall Ni därjämte in sii llLla de ls uppgift å verk li ga kostll atl('J', de ls UJ1pgift å ombord förb 1·ukacle kvantiteter stt•nkol m. 111
Si s i.J1 ii nmcla båcla uppgif'ter s kola aY.'il' sa 1nn1a tid so m uppgi l'tcn ~;
hukförda kostnader sa JJi t av f' aHas· ·i enlighet med bifogad e Jormul ii r.

G. O. 1059 den 17 /ll 31 m edgi ver, att kaptPnen på övergångsstat von Llt•r Durg må , Jör "f ullgör ande av l·n dr·\ av honom i n t ill dPn
31. oktobe r 19:33 å !igg-anlk ijiin stgörin g·ssl\_dd ig het, vara inkallad till
tjänstgöring, utöv(•r i g. o. 867/31 nämnd 1 id, jiim\"äl uneler ticlen Jr ån
och med de n 20 inn cv aranclo· m å nad t iil och Jll ecl elen 4 in st umlanrk
cJecemlwr med ord inarie tjän stgöring· tl Stockholms örlogsstation.

§ 14.

G. O. den 18/11 31 bcJ allPr, att i reg le n1 c:nle Jör kustsignalväsendet ~S\ 20-23 ll ti 1nnrl a ku rsP r sko la lir 1932 a nor cln as vid Stock]Jolms örlogsst at io n;
at.t iill kurse rn a ;,kall inkalla s personal v id lots- och C,vrstaten
enli gt nyssnii1nnda rPglemcntes bcsttlmmt·lser oc h i av lotsstyrel sen
beräkna d omfattn in g; sand·
a1t utbildningskursen och repetitionsk.ursc·n om 21 dagar skola
taga sin början elen 12 januari och re1w titio nskursen nm LJ2 daga r
elen 30 januari, sa mi"liga kurser med in stli]l('l sc aY elc>Yerna kl. 1000
), sjöm an skå rens skolo r p å Skeppsholnwn.

Kuugl, Maj :t för väntar sig, att vid cle ti1lfäll0n och ol'ör utsedJ n
hiinde lser, so m unrler utJörandet av clct Eder härigenom nådigst all rörtrodda uppdraget kunna inträJfa, mon fö:r vilka J'iirPskriiter saL nas, sådana åtgärde r av öder vidtagas, som bäst främja eXJieclitiourJIS
ändamål och överensstämma med flaggans värdighet.

G. O. 1084 den 20;11. 31 bE'faller, att utniimnde J"örste marinläkaren N. G. Jlil. Elonan skall f r. o. m. den l janua ri 1.932 tjän stgöra
såsom iäsi.nings läka r e i. Vaxholms fä stning och äldst e läkare vid
Vaxholm s kusta rti 1\ crirr-gemente.

Ontkring var 14:de dag <'ll er, om omständigheterna diirlill Jli rmtl ecla, oftare skall Ni insiim la unclcnl å ni g rapport, inn ol.t å llau o\oo
kortfatt.ad redogörel se över kanonb:'ttt•n s Yerksa mh et.

G. O. 1056 den 1fl/11 31 befaller i anslutning till nådigt brP v
drH 2 sistlidne ·o ktober och g. o. 993/31, att neclanst åP n cLJ hcs läl nnw lse r med avseende å sa marbetet m e llan marinstabens sjöhisto ri ska avde lnin g· och generalstabens krigshistor iska avdelnin g s ko\ ;~
previs0riskt tillämpas uneler innevarande budgetår.
Che fen för marinstaben och ch eJen J'ör generalstaben skol a ti.li St', att ett örn sesidigt, g·enonlfört sa marbete r11 ecl avseend(' å elen sjöoclt lantkrigs historiska Jorskningen i no m varandra täckande olllr :"l clc n figc>r rum mellan m ar instab('llS sjöh isto riska avdelning och gP·
HE'r a ls1.abcns krigshistoris ka avdelning.
Nälllnda clwfe r skola Jör dt•n s kull vid planläggnin g av Jl.'" "
t•,rbeten genom samråd eftersträva, att dc båda sta be rnas histo risk:'
Jorskningar förläggas till i möjli gaste mån samma t idspe rioder sa 1n l
i övrigt, då så p åkaJlas, bålla varandra undnrättade om elen all männa p lanläggningen av forskning s- r•ch utredningsarbeten m . .~, ,
inom vede rbörlig avclehoing sam t on t r es ul tat et av verkställda a rbeten. sakkunnigt biträde• ska ll vid b<> hov och i må n av ti ll gång liilll nas l" r ån den ena avelP inin gen t i Il den al! dra, skolande avclclninganw
tillhanrlahii.lla. varandra r<'gist<or, excc rpi e-r e.ller andra handlingar .
som kunna främja arbetenas iinclamålsenliga bedrivand e.

G. O. 1085 den 20/ll 31 befaller, i anslutning till nådigt brev
elen 30 s istlidna oktober, bland annal·, a tt en föreläsningskurs för
äldre s jöofficc rar L~ (01T R § 10) skall i enligt med hiir nedan givna
närma n' för esk ri f' ler anordnas vid Stockholn1s örlogsstation unde r
ticlen januar i-mars 1932.
l. Kommenclön'n Lindström skall m rd bibehållande av innehavand e hcfattning tj;in stgöra såsom ledare av n ä mnda kurs. Kaptenen \V. P. H ami lton s kall med bibvhå ll anclc av innehavande beJattning tjänstgöra såsonl HL ! ju tant hos ledaren.
2. Såsom föreläsare skola med bibc hitll ande av innehavn11do!
fattni ngar tjänstgöra:
st rat egi: kommendörkaptenen a\' 1. gr. Ehrensvärcl,
taktik: komm endörkapte-nen av 2. gL Ekst rancl ,
luft.krigskonst: kommendörkaptenen av 1. gr. Ornberg,
fö rbind e lsetjänst : kaptenen An cbrlJl' rg,
arti ll eri: kaptenen :Först,
torpedlä r a: kaptenen Granström,
minlära : l<aplen en Agren,
l\Ustfästni ngs lii.ra: kaptenen vid ], usta rtillNi ot Smith,
nnvi.a:nt·ion: kom nw nclörknptcnr n av 2 g r. U l rr,
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i skeppsbyggnadskons t och maskinliir a : marindirektör en av :! .
g r. Löfven,
1 ekonomisk försvarsber edskap och indu st r iens m ob i l isr'!' in .~ :
kommendörkap te nen av 2 g r. i mar i mm F å h raeus,
i kemislut kri gförin gens medel: kaptene n G. 13. Odqvi s L
3. I ä mne t l antkri gskoust kommer majorc: n vid gc n N al sta iJ(·n
E. O. Bratt a t t tjänst g ör a såsom föreläsare.
I f rå g a om ämnet intern at ionell r ä tt äge r s tationsbeHilhava n •n
i Si.ockholm för eslå län,plig mil itär eller över enskomrn a med ci ivl
fö t·c l ii sare.

G. I vad an gå r dc spec ie lla ämnen, 1·ilkas omfattn ing icke nngi ves i OUR, skola neda n g ivna kursplan er t jäna till lednin g.
f( vslj'iislningslär-a.
Principer för k us1fästningars allmänna ano rdnandr enli g !
kr i gserfar cn h et ern a särskilt i vad berör f örsva r mot sjö- och la n !strid skraf ter.
]\ ort redo görelse fö r vår a kustfästnin g ars n uvaran de fö rsva rsa JIordningar.
Sjöfr10ntcns bevakning med huv udsak ligt avseende ffi s tat vid l itoc h inpasserande· samt förbind elser me l l a 11 fästning en oc h utan fii r
ril'n SaJnma uppträdande sjösty rka.
KtJ startillcriets användnin g utanför kustf ästnin g amn .
l.rmtkrig skonst .

Värlcl sh· igei s och sena re c rfn. rrrJllC'i.r r om ;;ni ta p:''t el(' olikn trll PJ's lngt' ns org ani sa tion och taktik.
Nu vigalion.

Heclogörelse f ö·r nyn r e motode r l ör ort.shestiimn i ng.
n a vigcringsinstrumen t.

:llforlc rn :HI'

8 k e7J]J Sbyggl1adslwnst och maslc inlär a.
Oversikt av n.vasi:e fart ygst ype r sami. v il\iig ast e kon strnk t ioll'dd a lj er å dessa, sä rskild i va d a ngå r undt· r va ti ens kroppe n oelt skydd'
tj änsten.
Rka 1 101n i~ k

för sv arsberedskap och i ndustri en s mobilise1·ing.
tgärdcr för e och v.icl mobilise ring a vsee nde ekonom is k l' i>,·svarshereclsk ap oc h svensk indu s tr is utnyltjande för militiir a äncla m i'il.
Ä

Deu k em is ka lwig{ö1·ing ens m edel.
Den k omiska krigförin gr ns medel sa mt cll'ss ns an viinrlanrlo
k ri grt, äve nso m :f'örsvars mecl r l mot rl esa mm n.

~.1~~'
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K. Br . .den 13 non~mber 1931.
Förordnar att i marinstabens stat upptagna marinattacheer skola, i den mån valutan i det land eller de länder, där vederbörande
hava tjänstgöringsskyldighet, bibehållits i guldparitet, såsom kompensation för uneler september och oktohm månader 1.931 liden minskning i reallönerna till följd av det kursfall, den svenska valutan undergått, äga uppbära dem tillkommande löner, dyrtidstillägg och
ortstillägg för nämnda månader efter en kurs, som med 4 procent
överstiger guldpariteten.
Lämnar utan bifall gjord framställning, att redogöraren vid
Göteborgs örlogsdepå och skeppsgossekåren i Marstrand måtte få
komma i åtnjutande av felräkningspenningar.

K. Br. den 20 november 1931.
Medgiver, att till elen officer, som av stationsbefälhavaren vid
Karlskrona örlogsstation förordnas att under innevarande utbildningsår meddela i skolreglementet för flottans manskap, del IV, omnämnd unelervisning i engelska språket vid korpralskurs för radiomatroser samt vid certifikatkurs vid raclioskola, må utgå en ersättning av 4 kronor för undervisningstimme, dock högst 448 kronor.
Sedan kustartilleriets reservofficersförbun d anhållit, att bestämmelserna i reglemente för marinen, del III, rörand räknande av
tjänsteålder för i kustartilleriets reserv utnämnda officerare i förhållande till personal av samma tjänstegrad tillhörande stammen
måtte avfattas så, att nämnda personal i reserven måtte få räkna
tjänsteålder enligt samma grunder som motsvarande personal vid
armen, har Kungl. Maj :t funn it förevarande framställning icke föranleda någon Kungl. Maj:ts åtgärd.
Föreskriver, att år 1932 må antagas högst 8 r eservlmdcttor vid
kustarti l ieriet.
Medgiver, att de i brev den 22 november 1.929 meddelade he·s tämmel ser angåonde förhöjt sjötillägg till personal å statsisbrytaren
må äga motsvarande tillämpning beträffande 1931.-1.932 års e:s:pe1iition.
Medgiver, att elen av befälhavande amiralen i Karlskrona hittills elisponerade persouautomobilen må j ämvä l uneler innevarande
budgetår bibeh ållas i Karlskro-na och stå till l:>efälhavande amiralens
förfogand e, ävensom anvisar ett belopp av h ögst 1,500 kronor till bestridande av kostnadema för unelerhåll och drift av ifrågavarande
aoutomobil uneler detta budgetår.
K. B1·. 1931.
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Finner gott att i :fråga om nnderoificerarn as vid marine n
tjänsteställning förordna, att följande bestämmelser skola - utan
hinder av bestämmelserna i reglemente för marinen - lända ti ll
efterrättelse från och med den 1 januari j932.
FJaggunderoHic er (förrådsförvalta re), som jämlikt r·egletnent ..
del T, § 22: !J första meningen och reglemente för m amarinen,
för
rinen, del III, § 20: 10 första meningeu erhållit tjänstest~illning i
likhet med löjtnant i marinen skall - d&reat icke särski lda skäl hä remot. föreligga - i samband med avsked med pension föreslås til l
till löjtnant i marinen, med turberiikning från dagen för tjfinste
ställningens erhållande.
l do fa ll, då tilldelande av >> tjänsteställning i likhet mecl löj tnant i marinem> jämlikt r eglementP för marinen, del I,§ 22: 9 sista
meningen och § 3l: 3, samt reglemente för marinen, del III, § 20: 10
andra meningen och § 23: 2 kan äga rum i samband med avsked
med pension eller efter inträde i reserven, skall befordran till löj 1nant i marinl'n äga rum.
Befordran till kapten i marinen jämlikt reglemente för marinen, del I , § 31: 4 och reglemente för marinen, del III, § 28: 3 av
flaggund!'roffic cr (förrådsförvalta re) i resenen med tjänsteställnin g
i likhet med löjtnant i marinen, skall i stället avse löjtnant i m arinen, som befordrats till denna grad från att hava varit flaggun derofficer (förrådsförvalta re).
Beträffande unelerofficerares vid armen och flygvapnet tjänstfeställning vill Kungl. Maj :t i kommandoväg utfärda bestämmelser.

K. Br. den 2,7 no,'ember 1931.
11eclgiver, att eH belopp a\" högst trctusenotthund rafyrtiofem
kronor må ställas till clwfens J"ör sjöHirsvarets komancloexpeclit iou
förfogande til l bcs1ridande av dl·n kostnad för tryckning och utgivning m. m. av svensk:t marinens rulla oeh rulla över svenska marinens unclerofficet·are tör :'t r 1932, som lH•aknas icke kunna täckas ge·
nom inflytande medel av försäljn in g utav ifrågavarande rullor.

.K. B~. den 4 december 1931.
Sedan Stockholnts stads fattigvårdsnämn d - med förmälan att
förslag väckts om tillsättande av en kommitte med uppgift att handhava hjälpverksamhe t Jör arbetslösa sjömän i Stockholm under vi ntern 1931-1932 - lwmställt att, i händC'lse en dylik kommitte ko mmc att tillsi1tt.as, denna kommittr måtte för beredande' av bostad åt
sådana sjömän samt för anordnanclP av för dem avsedda utbildnings
kurser få disponera något. av flottans fartyg ·jämte kojutrednin g
samt nödiga inventarier för anordnande ombord av utspisning och
undervisning, har Kungl. Maj:t. medgivit, att logementsfartyg et Nio rd
jämte erfo1derliga inventarier må ställas till förfogande för ifr ågavarande ;indamål, dock under iakttagande av vissa villkor.

7. I vad angår ämnet förbindelsetjäns t skola, oberoende av bestämmelserna i ODR, hil. 3, följande föreskrifter för omfånget av
detta ämne lända till efterrättelse.
Redogörelse för förbindelsemecll cn, omfattande radiomaterielen ,
optiska förb indelsemedel och trädförbindelse r. U nderva ttenssignalapparater.
Redo gö relse Iör förbindelsemedl ens strategiska och taktiska utnyttjande.
8. Dagen för kursens början och avslutande bestämmes, med
iakttagande av vad ovan säges, av stationsbefä lhavaren i Stockholm.

G. O. 1087 den 21/11 31 befaller, att följande bestämmelser rörand e baHilsrätt i vissa fall för underlöjtnanter och fänrikar tillhörande kustartilleriet skola utan hinder aY föreskrifterna i reglemente för marinen, del III, kap. 9 gälla från och med den 1 januari 1932.
l f rå ga om tagande av befäl över trupp e ll er över truppförband
samt vid befälsutbildning äger underlöjtnant, oavsett tjänsteålder ,
befälsrätt över underofficer, som innehar tjiinsteställning i likhet
med un derlöjtnant.
I allt vad rör dagbefälstjänste n har därjämte, oavsett tjänste ålder, såsom daglöjtnant beordrad underiöjtnant cliC'r fänrik befälsrätt över sådan underofficer.

G. O. 1091 den 23/11 31 befaller, att löjtnanten vid f lygvapnet
Westring skall fr. o. m. den 24 innevarande månad pch tills vidare,
med bibehåll ande av honom i övrigt åliggande tjänstgöring och uppdrag stå t.ill. chefens för marinstaben J'örfogande i och för biträde
vid handläggningen av inom marinstaben .förekommande flygärenden å tider, varom chefen för marinstaben äger överenskomma med
chefen för 'flygvapnet.
G. O. 1G99 den 26/11 31 medgiver, att komn~'Pndanten i Vaxholms
fästning må kommendera en officer ur Vaxholms kustartillerirege mente att, utan hinder iör fullgörande av eljest ål iggand e tjänstgöring, va ra förbindclscoific cr i kommcndantstab en .
G. O. 1105 den 30/11 31 bd aller, i anslutning ti l! nådigt h rev
den 27 innevarande månad, att militärpedagogi ska föreläsninga r skola uneler utbildningsåret 1931-1932 anordnas för underbefäl vid Karlskrona örlogsstation och Karlskrona kustartillerirege mente i enlighl't
med bl. a. nedanstående närmare bestämmelsu.
l . Föreläsningarna skola under stationsbefälhav arens i Karlskrona överinseende ordnas genom chcfcus för underofficers- och sjömanskårern a i Karlskrona försorg.
2. För biträde vid föreläsningarna s anordnande skall kommen-

G. O. 1931.
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·dörkapte n av 2 gr. ·Wahlströ m, med bibehålla nde av innehava nde ]"'fattn ing, unel er erforderli g tid stå till chefens för und erofficers - och
-sjömansk år erna i Karlskro na förfogand e .
3. Vid föreläsni ngarna skol a närvara eleverna i flottans octt
kustartill orieis underoff icerssko lo r i Karl skrona, varjämte i ön-igt
f laggko r praler och korpral er vid ]{arlskro na örlogssta tion böra, i sa
stor utsträckn ing som lämpligen l åter sig göra, beredas tillfäll e att
närvara vid desamma.
4. Clwfcn för underoffi cers- och sjömansk år erna i E:arlskro n:1
den utsträckn ing som utrymme och andra omständi ghete"
till
.må,
göra läm p ligt, nwdg iva unde rof:licPra rr vid marinen och underbefii
~-id kustartill eriet att följa föreläsni ngarna.
6. För i punkt 3 omnämnd a e lever skola föreläsni ngarna ercs ätta i SRF : III angivna föredrag i befä lsutövnin g samt i SRE:, § 39.
omförmä ld mi litärpedag ogisk utbildn ing.
G. O. 1116 den 5/12 31 bc:Caller, att den radioutbi ldning aY personal ur flygvap n et, som en ligt g. o. F . 200/28 äger r um vid flotta n.
skall under år l9:·}~ ')r lti ggas t ill Stockholm s örlogsstat ion.
31 befal ler, att Karlskron a kustartill erireG. O. 1121 de,l
gemente tillhörand e fänr ikar skola, i den utsträckn ing chefen fii
k ustartill eriet ofter samxåd med chefen för kustfl.otta n äger bestämma, deltaga i df'n bPfä lsuthildni ng (OUR, § 8), som innevaran Llr•
1.1tbildnin gsår kommer att anordnas vid kustf lottan.
G. O. 1122 den 10/12 31 medgiver , att tyska skolskepp et Niob<'
må b esöka :Marstran d uneler mitten eller senare ltälftPn av inst m,·dande januari månad.
G. O. 1126 <len 10/12 31 be1aller, att l öjtnanten Rammarg rem
_genom g. o. 904f3j_ anbefalld a tjäns t göring såsom bitl·iide åt mar in:attachen i P a ris ska ll taga s in bö rj an elen j_5 innevaran de måna d.
G. O. 1128 den 11/12 31 befaller i anslutnin g till nådigt bre1·
denna dag, att genom g. o. 270/3l anbefalld inkallelse av speciali ngen jören av j __ gr. i marinen, specialin genjören av 2. gr. på ÖYNgångsstat vid marining enjörkåre n Ekelund skall upphöra med u1_gå ngen av den 19 innevaran de månad, samt
att specialing enjören av 3 gr., stationsin genjören vid manm björkå ren Bergquis t f r. o. m . den 20 innevaran de månad och tills Yidare skall t jänstgöra såsom chef för byggnads departem entet å StockJwlms örlogsvar v.
G. O. 1129 den 11/12. 31 befaller, att de två unde rvattensb åia r.
9
J ör y j \kas byggande marinfö rvaltning en genom nådigt brev den
skolt
åtg>irder,
erliga
erford
vidtaga
ats
bemyndig
oktober
sistliclno
.hcnäm n as DelJin en och Nordkapa ren.

Godkänner det av styrelsen för sjökarteverkot avgivna förslaget
till arbetsplan för sjökarteverket år 1902, med rätt för styrelsen att
i nämnda plan vidtaga de minclrP jämkningar, som av särskilda omständigheter kunna påkallas.

K Br. den 11 december 1931.
Medgiver, att år 1932 må antagas högst tjugu sjökadetter samt
högst sjutton reservkaelottor vid flottan.

K. Br. den 18 december 1931.
Seclan befiilhavancle amiralen i Karlskrona gjort framställning
i syfte, att bestämmelserna i kungörelsen elen 18 februari 1916 (n:r
63) angående skyldighet för marinläkarkårens personal att uppehålla
jämväl annan läkartjänst m. m. samt i K ung\. Maj :ts beslut den 27
juni 1927 angående beordrande av läkare vid flottans station i Karlsk r ona och Karlskrona kustartilleriregemente t ill annan tjän~tgöring
i nom Karlskrona Mad 'm åtte sammanJiiras, att kommendanten i
Karlskrona fästning måtte tillerkännas rätt att beordra i fästningen
t jänstgörande militärläkare att upprätthålla marinläkares befattning
inom fästningen, att kommendanten måtte bliva berä ttigad att bevilja sam t liga i fästningen tjänstgörande l ä k are tjän stledighet uneler
h ögst 60 dagar samt att föreskrift måtte meddelas därom, att kommenelanten ägde boordra i fästningen tjänstgörande militärläkare
som daghavande .läkare, har Kungl. Maj :t funnit vad i ärendet förekommit icke föranleda annan åtgärd än att Kungl. Maj :t förordnar,
att det skall åligga chefen för Kronobergs regemente respektive chefen iör regementets detachement i Karlskrona att, innan den vid
nämnda detachement tjänstgörande militärläkaren beviljas tjänsledighet eller semester, inhämta befälhavande amiralens i Karlskrona
medgivande därtill.
Medgiver, att till kommendörkaptenen av 2:a graden vid flottan
M. E. Giron, förste marinintendenten vid marinintendenturkåren J.
G. L. H allden oeh kaptenen vid kustartilleriet F. A. K. Allbrand t,
av vilka Giron och Hallelen inom :försvarsdepartementet biträtt vid
ut arbetande av det år 1931 fastställda reglementet för marinen samt
Allbrandt biträtt med överarbetning av sa mma reglemente, del III,
må utb etalas arvoden till varelera av Giron och Hallclf>n med 3,!100
kwnor och till Allbrandt med 2,000 kronor.
Finner chefens för flygskolkåren r,emshil1an, att till kaptenen
i marinen J. O. A. Aluenberg måtte under honom enligt g. o. F.
233/1931 meddelad kommendering att vid flygvapnet fullgöra honom
såsom underofficer på övergångsstat vid flottan födatt ningsenlig t,
åliggande tjänstgöring, med inryckning vid ilygskolkårPn å Ljung[{. BT. 1931 .
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bylwcl, få utgå rest•- och traktamC'ntsersältning >ivensonJ tjänstgö ringstraktame nt<' och Jl ygti ll ägg enligt fö r kapten på stat gällande
he~tiillllnC'lser ickC' kun na bi fa lla s.

~ledgiver, at t till kommC'Jlclö rk aptC'nPn av :l. graden G. C. A.
Eluc•JJSYärd må såsom e r sättning [ör utfört arb ete v id eldtagande i.
g<•nont 11 rc•v den 2 mars 19:28 a n bdal ld utreduing r öran dc• orclnandet
av Svt•rigC's rörsvar mot luitanfall uthdalss ctl belopp av 1.0GS kronor.
St•dan komnwnclörkaptenen av 1. gra cl <'lt vid flottan A. R Tydcn
d C' n :1 4 juli 1900 utnämnts och Jö rordn ats att vara byråchd å lo t sst y rel sen s lotsbyrå. ha r T y den uti e11 den l7 oktober 19:30 Llagteeknad s krift anhål Lit att, r äknat rrån och med dC'n 1:) j uli :1 930, b
kon1ma i åtnj ut ande av pension jämlikt :Z:a punktPn, :Z:a stycket, a v
kungöre lsP il dc·n 24 november 11:'7(1 a n gåendP nwdckla d faststäliPlst'
a v grunder J ö r JWns ion e ring a v Il ottans lwiä l och unclc rbcfä l metl
vederl ika r sa111t av Jlottans oc h lotsverkets g t·m cnskap, l1ar Kungl.
.Maj :t funnit för!'va ran cle ansökning i cke k unna bifa lla s.
Seclan kaptc•m·n v id .llottan T. O. Almgren anbållit, att han.
so n1 tjän stgj o r cll' såsom chc[ för artilh-riclepartcnJPntP.t å Stockholms
ör lo gsva rv, m åtit:• Jå komma i åtn jutande av den vi kariatse rsättuing ,
som Jö r närvarande u tg iu gP till den äldste av c lwte rna vid min- och
t orpeddepartCJLWntcn, har 1\:un gl. M aj:t lämnat rör evarande ansök ning ut an b ii a 11.

K. Hr. den 23 december 1.B31.
Seclan löjtnanten v id f lottan H . O. S. Slael vo n Hol stein bob
1\:lmgl. Maj:t a llh å llit att unel e r kommende rin g jätnliH g. o. 73/19:31.
såsom J' art.ygschd å undervattensbåten BävC'rn !'rån och nwd den :21
oktulw r :19:31. få komma i å tnjut ande av C' nah anda avlöningsförmåne r
om bord, som utging<' t ill fartygschcl' av k apkn s t jän stegrad, ha r
Kungl. ~'l aj:t så ti ll vi da biJ'allit förcvarandt• ansök nin g , att !i.l l Stal'l
von Hol stein 111 ~ under här if r ågava rand e konLtnenclcring utg å v i kn riatsNsättnin g såsom för tj~instgöring ~"t kaptcnslwstiillning.

K. nr. rleu 31. december 1931..
Lämnar cheicu Jör kustartilleriet hPgärt hC'mylllli gande, att up pdraga å1. lämpliga office r a r <' vid kustartillc•ri d att vid s id a n a v d <' ras ordina ri e tjän stgöring och med hibeh:'illancle av ordinarie tö r
läggn ingso rt biträda vid ut a rlw taml e av l'örs lag till l'ör bi ndJ•l seiu ~ tru ktion j

ör k us tarti ll er ict.
Föro rdn a r till vice ordr ö r a n de i styn•\ s,•n Jör Sver iges ·fr iv illi ga
tnolo rb [,lskå r, t illi ka vice k å rclwf, fö r tv å år , r äknat från och nw d
elen 1 januar i :1932, civilingenjören F. C. E. Egne ll.
Fö1·ordnar - i anslut nin g till vad som föresk ri vits gt'llOlll }(ung l
M a j:ts brev de u 13 novem!Jer och den 11 dec e mber 1931. ang å L'nclc er
~~ittuing till vissa marinattachE>l•r för kurs förlu st å löneförmåner u nde r se ptembe r och oktober r espd;: tiv<· novc·mhc r 1931 - att dc i st a-

ten rör ,·id marin s talien anställd pC'rsona l upptagna marinatta c li c·cr
skola, i elen lllån va lu tan i clPt land elkr dP l ~ind e r, rifir veclerbörancl<·
hava tjiin s tgöringss k.,·lcliglict , hih eh u llits i guldparitel, s:'i som kom pensation Jör min skni n g i r Pa ll önc• m a till följd a,· kursraLl å <len
svenska Ya lutan >iga upp bär a rlrm t illkomm andt' lönP r, d.\'l'tidstill lägg och ortstillägg för ticlen frå n oc h mr·d de n l dc·cPLnbPr 1\)31 oc h
tillsvida n· efte r l' n ku rs. som n1Nl 1:\'l'a Jll'OCl'll t. öl·,·rs tigcr gu ldpar itetcn.
Srcla11 Kun gl. J\lnj:t elen ~O noY<·mhC' r 1981. dl'l s utniimnt och riir orclnat nJarinläkan'Jl av :l. g rad en i marinläkal'i;åren. marinilikare n
av 2. g r adpn 1·ic\ khl'n :!\. U. J\J. Ekman att !rån och med den 1
januari 19:3~ Yara förs ll- ma rinläkarl' vid marinläkarkå rPn , dels oc k
i kommandoväg bcia llt, att Eklllan fr å n och nwcl si stnämnda dag
skull 1• tj;ins tgöra såsom rästningsläkarC' i V a xhol tn s Jäs tning och
hlclstl' l ~ikarc vicl Y axltoln Ls kustadillPrirC'gt'm cntc, .förordnar Kungl.
:Ma j:t nu , att Ekman, som clärtill förklarat sig Yillig·, skal l fr å n och
m ed elen 1 januari 193:2 tillsYidan• intill clrn :l juli samma å r jäm väl
ombesö rj a l äkarvå rd en Yit\ Göta liYgarclcs fä s t nings bata ljon mot å t njut andl· a1· Pit efte r 1\·åtusenniohunclratj ugo kroner !ör lJc lt å r bcriikn at an·ocle, van"1 dy rtidstillägg c•j må utg å.
J\irdgin·r, a i t till bpil'Jwrna vid fl otta n D. Lancl<J.uist oeh
Gallll , 1·ilka unckr s<•nare hahårrt 19:31 uppelJå]lit hdat.tning<> n
som sekrPtPrare hos s iy r p\sen för s jökartPvPrkcl, el e n fötT (' under
den intill clPn l oktohc·r och den sen a rP unclpr tiden dä r Pfter, må
som ersättn ing i förJ' \' at·antlP a vsee nclP utbetala s e n gratifikatiou
tv åbundra k rono r till vardP r a.

11.
såtisåa\'

Biraller marinlönalt.ning<·ns hem s tällan om hrmynd i gancl c tör
var vsclwfe n Yi el K a d s krona örlogs v an- att till dl' l ta g and l' i e n kurs
f ör arbe t slPdarP oc h hli,·ande arhe t s ledaw i fö r mans- och Yl' rkmä starställning, Yi l kc•n kur s vorP avsedd att unclc•r tid r n den l l ja nu ariel en 20 fl'h ruari :1 932 anord na s i Stock!JO lm a1' Sve riges inclust ri l'ör huncl s arbets ledar in s tilut , i!Porclra i.1·c 1·i<l nämnda Yan så som arhdslecL\r e tjäns tgörandc• JH' rsonPr.
~l Nl g iw·r. att s ~'\ s oJn Pr s ~ittnillg Jör utarlw tantle av s kjutin s truktion :·ör ku start i llPr i<'t m å utlwtalas till kaptc·Lwrna Yicl ku s tartillC' ri et J\. R. E.olmnclin ocll A . .l. Y . ]\;yman 1.200 oc l< 1,ii00 kronor
r cspr ktive.

i\l c·clgin·r nwcl upphiiYandt• av hrc•vpn c!PP :1 9 april 19~9 ang ående
v iss JH'rsona ls å marinens ö1·crgå ngsshtC'r tjän s tgöring v id flyg vapn et och elen 7 november 19:29 ang årncle kommt·nclc·ring a\· Yiss p e r son a l v id armen oc h marinen till t.j;instgöring vid fl~·gvapuct , att
J'ör utbildning c·llc•r an n an tjänstgörinp: v itl rlygvapnPt. uneler fred stid ävPn som för särs kild Likarunclnsökning må pn\igt i komman clov äomeclcl c> lacle t)('s t;imnwl sP r hPorclra s p e rsonal pA akti,· stat samt surm~

42
merära ur armen och marinen till högst det antal, som motsvarar fö ljande antal tjcinstgöringsmånacler för år, nämligen:
ur m·mcn: för
fö r
ur marinen: för
för

officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
underotficcrarc och manskap . . . . . . . . . . . .
officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
underofficerare och manskap . . . . . . . . . . . .

550
300
3!l0
:2!l.i

Till förut nämnd utl.Jildning eller tjänstgörillg samt undcr sökninl~
må i ovan angiven ordning i stället för pcrsonttl på aktiv stat bcorcl
ras personal av rccclannämnda kategorier ur armen och marinen
nämligen:
beställningshavare på övergängsstat Iör tid, varunder vederbör ande tullgör honom åligganclC' minsta tjänstgöring;
beställningshavare på reservstat och personal, som erhållit avsked från bestiillning på aktiv stat med tillstånd att såsom lönlös
kvarstå i truppförband, för tid, varunder vederbörande fullgör h o
nom författningsenligt åliggande tjänstgöring; samt
personal i reserven.
I samband härmed förklarar Kungl. Maj:t, att här ovan omförwäld p0rsona \ på aktiv s tat skall, clå så cdordras, under tiden för
kommende rin garna anses ful lgöra ordinarie tjänstgörin g å ort, soll\
bestämmes i kommandoväg.
Därjämte m edgive r Kungl. Ma j :t, att personal i reserven m [,,
för tid utöver vede rbörande för.fattningsenligt åliggande tjänstgörin g,
äga att under kommendering till flygutbildning vid genomgåend<"
av i kommandoväg ·[öreskriven allmän d .bi lduing och specialutbil<lning uppbä ra lön efter ortsgruppen A el vensom tjänstgöringstraktaJlWlltP enligt lk Jör pc.rsoJlaL u aktiv stat g~illande grunder.
Y i dare föreskriver Kungl. Maj :t, att de av ovannämnda kommenderingar föranledda kostnader skola bestridas: fö r lön åt personal i reserven för tid utöver vederbörande författningsenligt åliggande tjänstgöring, för r esekostnads- och traktamentsersättning vid
inställelse till och avgång f rån tjänstgöring vid flygvapnet ävensom för flyttningsersättning i förekommandE' fall från flygvapn ets
anslag till avlöning, rekrytering, resekostnader m. m. samt för särskilda fö r måner under flygtjänstgöring och för tjänstgöringstrakta
menten från anslaget till flygövningar.
Angi'1 ei1cle bes tridandet av kostnadcrn a i ö t· särskil el l äkaruncler
sökning av för J'lygtjänstgöring avsedd personal är särskilt stadgat .
Slutligcn föreskriver Kungl. Maj :t, att, därest under den tid,
officer på aktiv stat vid flygvapnet jämlikt föreskrift i § 3 mom. 1
av kungörelsen den 11 juni 1926 angående inträde vid, befordran inom
och avgång från flygvapnet fullgör tjänstgöring vid armen e lkr
marinen, annan flygutbildad officer i hans ställe beordras till tjcinsl·
göring vid flygvapnet, tiden härför icke skall inräknas i ovan a ugiyet antal tjänstgöringsmånadeL

Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1932.

K. Br. <len 8 januari 1932.
Sedan ordföranden i Sveriges militära idrottsfö rbunds verkställande utskott, översten P. L age rhj elm - med förmälan att förbundet, i likhet med vad som var fallet sistlidne vinter, erhållit inbjudnin g frän fören ingen för skidlöpningens främjande i Sverige att
jämväl innevarando vinter sända ett antal av förbundet uttagna officer are till en skiclkurs i storlien - hemställt, att, på sätt Kungl.
Maj :t den 14 januari 1931 för sistnämnt fall medgivit, till såväl ledare och biträdande ledare fö r kursen som de för deltagande i elensamma till ett antal av omkring 40 uttagna officerare måtte uneler
tiden för kursen eller den 6-den 13 februari 1932 ävensom uneler
resor na till och från densamma fä utgå oavkortade löneförmåner,
har Kungl. Maj :t bifallit förevarande framställning.
Medgiver, att, räknat från och med den 1 oktober 1931, två
surnumerära fänrikar, vilka sistlidna höst avlagt sjöofficersexamen,
må för tiden intill elen 1 juli 1932 äga åtnjuta under vederbörlig
sjötj änstgöring mässpenningar samt för anbefallda erforderliga resor
i tj änsten mellan örlogsstationerna rese- och traktamentsersättning,
allt i l1khet med underlöjtnant (fänrik) på aktiv stat.

K. Br. llen 15 januari 1932.
Seclan befälhavande amiralen i Karlskrona hemställt om vidtagancle av vissa ändringar i dc genom brev den 14 maj 1926 utfärdade
bestämmelser i fråga om avgivande av förslag till besättandet av
regementsofficersbeställningar vid kustartilleriet, har Kungl. Maj: t
- som genom brev den 29 maj 1931 fastställt föreskrifter angående
avgiv ande av befordringsförslag beträffande officerare vid kustartilleriet, att gälla från och med elen 1 juli 1!l31, från och med vilken
da g omförmälda brov den 14 maj 1!l26 upphört att gälla - funnit
för evarande framställning icke föranleda någon K ung l. Maj :ts vidare åtgärd.
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FöreskriYer, att år 1932 må antagas högst åtta kustart.illerik adetier.
Uti en den 26 maj 1931 dagtecknad skrive lse har fö rsvarsväsc•uclcts unclcrllefäls:l örhund anhål lit, att l :a klass sjö män , v il ka icke lH•
fordrats till ko r praler, mcn upJ,J.dldc• ÖHiga för kommcnrl0rin g; 3iisolll vlevcr i underofl:icers skolas lägrc (förhrrcdanclc ) klass stadga de•
Jurdrin ga r, m:'dtc- utan ltincl0r av gällande bestämwels0r - i ckn
utsträckning tjänstt·ns lwhötiga upprätthållan de clct meclgåvc lå ko m
meneleras såsolll c•levc•r i sl\ clan k lass.
Scdan ch('fc•n för m:uinstahc·n, dter tjänstförriltt ande station sbcJ";ilhavaren s vid Karlskl'(ma örlogsstation hörande, den 6 augu sii
.Hl31 aYgi vit utlåtande, har J\.ungl. :Maj :t Jurmit förcvarandc fra Juställning icke J' ö r an led a någon Kungl. .Maj :ts v idar(' å t gärd.
K Br. den 22 janua ri 1932.
l\[eclgivPr. att ('Il Sl.ockholms örlogsstation til lh örande maskini ,t
underofficer, c•lektr.ih•r, som ;ir avsc•chl att framdeles kommcndco1·as
till tjänstgöring å uneler l!~·ggnad varande jagarcon Klas Uggla, 111:1
i kommandovä g stä llas till varvsche.l'c'ns vid Karlskrona örlogsvar y
förJugancle för att biträda vid nämnda fartygshygge och dän·i,J
ltandhava fartyg0ts elektriska uppbörd.
Sedan kaptenen i J"lottans reserv A. H. Dcxelius, vilken jiim likt g. o. 283/31. beordrats att un der utl.tildningså ret 1931-1.932 Ju llgöra honom enligt bestämmelse uti ~ 5 av förordningen cl('n 23 SC'l'·
temb0r :1927 angående• befäl i tlottans reserv åliggande repC'tition sii\·ning under 60 dagar, anhållit att Jå fullgöra 30 dagar av nämu da
r opet.itionsövn ing i sl utet av ut!Jilclningså ret 193:1-1.932 samt åtc• rstoden av tjänstgöringe n under utbildningså ret :1932-1933, har 1\.\m gl.
J\Iaj:t medgivit, att Dexeli.us må unLh'r utbildningså ret 1932- 1.933 [t
tid st ation sbcofälhava rPn Yid Stockholms örlogsstat·ion äg0r att l>•
sEimma fullgöra 30 dagar av il"rågilvaranc le tjänstgöringss kyldif!'lll''
K llr. den 29 januari 1932.
:J\'[codgiver, att kommendöre n i flottan s reserv A. IL Gisiko m tt J
kommanLlov~g inkallas tilL tj;instgöring under sammanlagt högst 14
Llagar år 1932 samt därvid stå till eheluas för marinstaben lödo gatull'
Jö r beredande av möjlighet till edorcl rrligt samarbe te mel.lan å Pn a
siclan chefen lör marinstabcn och chdcn tör Sveriges trivilliga m otorhåtskår och å amlra siclan sistnämnda chef och de olika .lriYilli u-,l
n1 otorbå ts [lott iljerna.

G. O. 1130 den 11/12 31 befaller, att isbrytarfarty get Atle ~kall
rustas och utgå på omkring åtta dagars provexpeditio n, samt
att -rartygsc h efcns bdälstcckcn skall hissas elen 14 innevarande
månad.
G. O. 1131 den 11/12 31 dels befaller, att kaptenen vid kustari:ill criet Eggertsen genom g. o. 1643/20 och löjtnanten vid samma vapen H ag lund genom g. o. 905/31 anbefallda kommenderin gar skola
upphö r a med utgången av mars månad ~932, .
.
...
.. .
.
del s beordrar löjtnanten Haglund t1ll ordmane tJanstgormg 1
-111 arinförntltni ngen fr. o. m. elen 1 apr il 1932.
G. O. 1133 den 15/12 31 befall er, att följande föreskrifter skola
}än da tiJl coftenättelse beträffande f lotians övningar m . m. (g. o.
393/28) under somrnaren 1932, hösten 1.932, vintern 1932- 1933 och,
prc·limiJt ;irt, sommaren 1933; sko land e kostnade r na för i denna gen er alor der in till so 111 1ll are H 1933 an be t" all da övningar m. m., i vad ang-år flottan farh·o· bcoTänsas inom hdopl', som he riiknas av chefen
f~r ]11 ar i :1stalwn. ~~h s~ m medelv las genom sjöfö rsva rc•ts kommando{·xpeclttion .

I.

SOMMAHEN 1932.

A. Hustninga•· m. m.
1. a) Chefen lör vinteresk~dern skall nedhala befäl stecknet å
dag i mars eller ap r i l, som chefen för kustflottan bestämmer, sam~
sistnämnde chef dagen därefter hissa sitt befälstecken; skolande l
chefens för v intereskadern stab och i chefens för k ustflottan stab ingående personal debarkera resp. embarkera å tider, som av sistnämnde chef bestämmas.
b) Flottiljchefe n för l. ubåtsflottilje n ska U nedhala befälsteckn et å dag i slutet av april , som chefnn för kustflottan bestämmer.
2. Pausaderyssa ren Fylgias expedition till avlägsnare farvatten
skall an ses avslutad med utgången av den 6 april; skolande fa rtyget
därefter under t iden 7-27 april vara stationärt förlagt till Karlskrona örlogsstation och från och m ed den 28 april ingå i kustflottan.
3. Ubåten Ulven och depåfartyget Svea skola med början å
dag i april, som chefen för kust f:lottan bestämmer, avrustas, avmönstras och förläggas i 2. beredskap.
4. Nedannämnd a fartyg skola rustas för expedition; skolande
fartygschefe rna hissa sina befälstecken å nedan för rcspekti ve fartyg angivna dagar, nämligen:
den 21 april, pansarskeppe t Aran, depåfartyget Dri stigheten,
torpedkryssa rna P silan der, J aco1 Bagge och Ornen, ubåtarna Valen,
Uttern , Abborren, Braxen och Gäclclan,

G. O. 1931.
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den
25 april, vedettbå tarna Polaris, Persens, Vesta, An ta r es,
Astrea, Thetis, Pollux och Svepare n, kanonbå ten Svensks und samt.
logemen tsfartyg et Freja (måldep åfartyg) ,
.
Jarr ama'
den 6 maj, övningss keppen af Chapma n, NaJaelen och
~.
den 20 juni, övnings briggen Falken; skoland~ fartY.get med_
..
1 tacHing vara klargJor t for cxpechh ou
dantag av sege l oc h l opanc
e
'
den 13 juni, samt
å dag, som framdele s bestämm es, ubåten Draken fö r att ersätta
ubåten Hajen.
...
l b t··11
· sl5. Nedannä mnda förbands chefer och SJOStyr
<e e a u vare '<'la hissa sina befälstec ken följande dagar: .
P
_
•
d
25 april cheferna för flygavcl clnmgen , 1. vcdettba tsflottJ
len
' 1· · ·
2 hyssard ivisione n 1. och 2. vcdeHjen, ~- pansars l_
<eppsc lVISJone
n, · '
..
. '. .
båtsdivi sionerua , 5. ubåtsdiv isionen och 1. tr~ngcllVISlonen, sam t
den 6 maj, chefen för skeppsgo sseavdel mngen.

;m-

B. Förbamlsindelning.
. Fartyge n skola _ inom kustflot tan med de J~inclre av;rik_~~6
... kustflot tan må bestämm a - vara mdelade 1 fo rser, som c h ef en f or
.
.. '
o
•
_
•• •
•
band eller avses för vissa andamal enhgt f olJande.
Sommaren 1932.
KUSTFLOTTAN.
1. pansarsk eppsdivi sionen.
Gustaf V (flaggsk epp), Drottnin g Victoria .
3. jagardiv isionen.
Ehrensk öld, N orclenskjölcl, Klas Horn.
1. vedettb å tsflottilj en.
J aeob Bagge (FIC-far tyg).
1. v<'clettbåtsclivisio nen: Polaris, Persens, Vesta ..
2. vedettbå tselivisio nen : Antares, Astrea, Thetls.

2. Juyssarc livisione n.
Ornen, Psilande r.
Pollux, J'rån mitten av juli (se mom. 9).
Ubå tsa vdelning en.
Aran (AG-fart yg),
Manligh eten.
Pollux, till mitten av juni (se mom. 9).
1. uhåtsdiv isionen: llajen Valrosse n) Valen.

2. ubåtsclivisionen: Illern, Uttern, Bävern.
3. ubåtsdiv isioncn, till senare hiill'ten av juni: Abborre n, Braxen,
Gäddan.
Flyga vdclning en.
Dri stighete n (AG-fart yg).
Flygförb and, va rom framd('le s bestämm es.
1. trängdiv isionen.
Freja, Sökaren , Sveparen , Spränga ren.

Fylgia, enligt chefens för kus1Hot tan bestämm ande.
l kustflot tan icke ingåend e fartyg.
För sjökadet ters m. fl. övninga r: Falken.
:För skeppsgo ssars övninga r: af Chapma n.
Skeppsg osscavdc lnin gen: N aj a den (AC-iart y g), J ar ram as.
För militär sjömätn ing: Svensksuncl.

C. Särskilda föreskrifter.
7. Den i g. o. 1150/30, mom. 31, anbefall da stationä ra förläggningen för i kustflot tan ingåend e fa ri yg skall upphöra med utgången av den 24 april.
8. Pansarsk eppen Aran och Manligh eten sko l a vara depå tar ty g
för ubåtar.
9. Vedettb åten Pollux skull under en tid av omkring en milnad från mitten av juni till mitten av juli, varom närmare överenskommels e träffas mellan chefen för marinsta ben och chefen för kustflottan , ställas till förstnäm nde chefs iörJogan de för rekogno scering
av kustsign alväsend et m. m.
10. Beträffa nde fartygen s bemann ing skall följande gälla utöver vad härutinn an i vederbö rlig mobilise ringstab ell eller reglemente för marinen är fö reskivet:
a) Under i mom. 2 nämnd stationä r förläggn ing skall pan sarkryss aren Fylgia utesluta nde bemann as från Karlskro na örlogsst ation
och må besättni ngen begränsa s till 1 /, av den i fartyget s besättnin gslista angivn a.
b) P ansarkry ssaren ·F ylgia skall under i rnom. 6 nämnd expedition bemann as till omkring 2 /" från K>J.rlskrona och till omkring 1
/,
från Stoekho lms örlogssta tion.
c) Pansars keppen Aran och Manligb eten skol a vara bemanna de
med ledning av för depåfart yget Dri stighete n gällande besättni ngs-
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mariningenjörselever av 2. årskursen under tiden 18 juni-17
augusti, samt
å jagare eller wdettbål:
mariningenjörsaspiranter av 3. årskursen under ticlen 10 jnui
-dag i slutet av augusti, som chefen för kustflottan bestämmer.

D.

Anustningar.

18. Nedannämnda JörbandschdPr och sjöstyrkebefälhavarc sko Ja nedhala sina befälstecken :följande clagar:
å dag uneler senare hälften av juni, som chefen för kustflotta n
bestämmer, chefen för 5. uh åtsdivisionen ,
å dag i mitten av augusti, som cheJ'en för kustflottan bestämmer, cbeferna för 1. vcclettbåtsflottiljPD, 2. pa11sarskeppsclivisionen ocb
2. kryssardivisionen, samt
elen 29 augusti, chefen för skcppsgosseavdclningen.
19. a) Pansarkryssaren Fylgia skall den 17 augusti avgå t ill
J\arlskrona örlogsstation :för avrustning och avmönstring, skolancl <.'
avrustn ingsarbetena begränsas med häns,yn till att fartyget skall utgå på ny expedition vintPrn 1932- 1933.
h) Följande fart~·g· skola nedan angivna dagar avgå till veder börande örlogsstationer för avrustning, avmönstring och förläggnin g
i 2. beredskap:
å dag under senare hälHen av juni , som chefen för kustflott an
best ä mnv'r, ubåtarna Abborren, Dr axen och Gäddan , sam. t
å dag i augusti , som chefen för marinstaben h estännne r, kano-nhåten Svensksuncl.
20. On1ingsbriggc•n Falken skall i't dag under senare hälf ten
av augusti el.lcr början av september, som sta tionsbcfälhavar0n
Karlskrona pi't förslag av clwren för sjökrigsskolan bestämmer, och
övningssk0ppet af Cllaptuan snarast möjligt dt0r åt Prkom stcn iill
Km>lskrona undr·r senare JJ;ilrtcn av sel'tcm bcr Plle r i början av old ober avmönstras samt därefter avrustas och fö rlägga s i :3. beredska]' .
skol an dc arhl'tPna med beredskapsför l ägg n i ng en\ i gt varvschefen s i
Karlskrona bestämmande bPgr;insas med hänsyn tiLl att farty ge n
avses utgå på ny expedition år 1933.
övningsskeppen Najaden och .J arramas skol a, sedan chefen för
skeppsgosseavdelningen nedhalat befälstecknet, snarast möjligt a>·möns tras samt därefter avrustas och förläggas i 3. beredskap
e nlighet med ovan i detta mom. lämnade bestämmelser.

II. HöSTJ~N 1932.
A. Rustningar.
21. Logementsfartyget Niorcl skall rustas för expedition och
fartygschefen hissa sitt befälstecken den 18 augusti; skolande chefen
för kustflottan föranstalta om logem entsfartygets förflyttning t ill
och från lämplig övningspl a ts.
22. Ubåtarna Ulven och Gripen skola rustas för expedition
(Gripen för att ersätta Valrossen) ; skolande fartygschefernas bef älstecken hissas å dagar, som framdeles bestämmas.
23. Nedannämnda sjöstyrkebefälhavare och förbandschef skola
hissa sina befälsteckekn följande dagar:
den 18 augusti, chefen för sjökrigsskoleavdelningen, samt
å dag under senare hälften av augusti, som chefen för kustflottan bestämmer, chefen för signalskolavdelningen .

B. Förbandsindelning.
24. Fartygen skola - inom kustflottan med de mi11dre avVlkelser, som chefen för kustflottan, oberoende av gällande taktiska
:föreskrifter, må bestämma - vara indelade i förband enligt följand e:
Hösten 1932.

KUSTFLOTTAN.
1. pansarskeppsdivisionen.
Gustaf V (flaggskepp), Drottning Victoria, Manligheten.
3. jagardivisionen.
Ehrensköld, Nordenskiöld, Klas Horn.
1. vcdcttbå tsdi visionen.
Polaris, Perseus, V est a.
D b å tsa vdelningen.
Aran (AG-fartyg).
1. ubåtsdivisionen: Draken, Valrossen, Valen.
2. ubåtsdivisionen: Illern, Uttern , Bävern.
Signalskola v delningen.
Niord (AG-fartyg), Jacob Bagge, Pollux.
Flyg avdelningen.
Dristigheten (AG-fartyg).
Flygförband, varom framdeles bestämmes.
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1. trängdivisionen.
Freja, Sökaren, Sveparen, Sprängaren.

I kustflottan icke ingåend e sjöstyrka.
Sjökri gsskol avdelningen.
Psilander (AC-fartyg), Ornen.
2. vedettbåtsdivisi onen.
An tares, Astrea, Thetis.

C.

Särskilda föreskrifter.

25. Pansarskeppet Aran skall vara depåfartyg för ubåtar.
26. Beträffande fartygens bemanning skall följande gälla u t
över vad härutinnan i veslerbörlig mobiliseringstab ell eller reglemente för marinen är föreskrivet:
a) Pansarskeppet Aran skall vara Lemannat enligt i room. 10 e)
lämnade föreskrifter.
b) Vederbörande stationsbefälhav are må efter överenskommels o
med chefen för kustflottan vidtaga de förändringar i besättningslista n
för torpedkryssaren Jacob Bagge, som betingas av att fartyget skall
ingå i signalskolavdeln ingen.
c) I sjökrigsskol av delningen ingående fartyg skola vara övnings
bemannade.
27. J agaren Klas Uggla skall under sin provtursexpediti on erhålla bemanning enligt order framdeles.
28. Chefen för kustflottan må anbefalla stationär förläggnin g
ku.;;Ulottan ingående ubåtsförband
vid enelera örlogsstationen för
eller ubåtar.
29. Yrkesskolor anordnas å kustflottan från dag under senare
hälften av augusti till dag uneler senare hälften av oktober, som chcfen för kustflottan bestämmer.
30. För tillgodoseende av behovet av stationsmanskap för kust
2
flottans flygavdelning skall avses omkring 30 vpl., varav ungefär .'a
1
från Karlskrona och /a från Stockholms örlogsstation.

D.

å dagar under senare hälften av oktober, som chefen fö r kustflottan bestämmer, cheferna för signalskolavdeln ingen, flygavdelningen, 1. vedettbåtsdivisio nen och l. trängdivisionen .
32. Följande fartyg skola å nedan angivna dagar avgå till VC'derbörande örlogsstationer för avrustning, avmönstring och förlägg ning i 2. beredskap:
å dag i slutet av augusti eller början av septe mb E' r, som chefen
för kustflottan bestämmer, ubåtarna Illc·rn och U t tern,
elen 8 oktober, torpedkryssarna Psilander och Ornen samt vedettbåtarna .Antares, Astrca och Thetis,
å dagar uneler senare hälften av oktober, som chefen för kustflott an bestämmer, pansarskoppet Manligheten, jagaren Ehrensköld,
depåfartyget Dristigheten, torpedkryssart>n Jacob Bagge, vedettbåtarna Polaris, Persens, Vesta, Pollux, Sprängaren och logementsfartyget Niord, samt
å dag i slutet av oktober eller början av november, som chefen
för kustflottan bestämmer, logementsiartyg et Freja.

III. VIN'l'EHN 1932-1933.
A. Rustningar.
skola rustas för expedition; skolande
fartyg
Nedannämnda
33.
fartygsch eJerna hissa sina befälstecken å nedan för respektive fartyg
angivna dagar, nämligen:
å dagar i oktober eller november, som framdeles bestämmas,
pansarkryssaren Fylgia och depåfartygE't Svea,
å dag i november eller december, som framdeles bestämmes,
kanonbåten Svensksund, samt
å dag, som framdeles bestämmea, ubåten Sälen för att eventuellt ersätta ubåtarna Gripen och Draken turvis.
34. Chefens för kustflottan befälstecken skall nedhalas å dag
i oktober eller november, som sagde chef bestämmer, och chefens för
vintereskadern befälstecken dagen därefter hissas; skolande i chefens för kustflottan stab och i chefens för vintereskadern stab ingåend e personal debarkera resp. embarkera å tider, som av förstnämnda chef bestämmas.

A vrustningar.

31. Nedannämnda sjöstyrkabefälha vare och förbandschefer skola nedhala sina befälstecken följande dagar:
den 8 oktober, cheferna för sjök rigsskolavdelnin gen och 2. ve·
dettbåtsdivision en, samt

B.

l<'örbandsindelning.

35. Fartygen skola - inom kustflcttan mod de mindre avvikelser, som chefen för kustflottan må bestämma - vara indelade i
förband eller avses för vissa ändamål enligt följande:
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Vintern 1932-1933.

KUSTFLOTTAN.
Vin tereskadern.
1. pansarskeppsdivisionen.
Gustaf Y (flaggskep p), Drottning Yietoria, Aran.
3. jagardivisionen.
Klas Uggla, Klas Hom , Norcle n skjölcl.
Ubå tsavclelningen.
Svea (AC'-la rt~·g).
1 ubåtsclivisionen: Ulven, Gripen, Draken.
2. ubåtsdivisi.onen: Bävern, Valen.
:FlygJö rhand, va rom framdeles bestämmes.
Sökaren, Svcparen.

I kustflottan icke ingående fartyg.
För expedit ion t ill avliigsnare farvatten :
Fylgia.
För övervakande av vinterfisket m. m. :
Svensks uncl.
C. Särskilda föreskrifter.
36. Chefe n s :tör vintereskadern stab skall utgöras av:
2 eskacleracljutanter ,
1 eskaderingenjör ,
1 eskaclerintendent, samt
1 eskaclerlä ka r e, tillika f a rtygs läkare å flaggsk eppet .
37. Beträf:fancle fartyg ens bemanning skall fö lj ande gälla ut
över vad härutinnan i V<'clerbörlig rnol >ili seri ngstabell eller re~d e
mente för ma rin vn är före s kri vd :
a) Depåt artyget Svea s kall. er h ålla en i mö jlig·aste ndin r eclu
cerad besättnin gslista, som s t ationsbetä.lbavaren i Karl sk ron a dte r
sa mråd 111 t>d chefen för ku s Uiottan bestäm mer.
b) Pansarkryssar en Fylgia skall, bdriiffande un clcroffict'rarc ol' h
1t1anskap, unele r i mom. 35 n ~imncl expedition bemannas en ligt i bil.
1 angi ven besättningslista ; ägande stationsbefälhavarna att cHcr
samr å d däri vidtaga de mindre ii ndringar, som av omständighctPrn a
kunna betin gas.
38. I ku stflottan ingående fa rtyg skola fr. o. m. dag under Sl'
nare hiilften av oktober, som chefen för kustflottan bestämmer. van1

stationärt fö rl agda vid Karlskrona örlogsstation; dock att sagde chef
må anbefalla tillfällig stationär förläggning vid Stockholms örlogsstation fö r pansarskeppet Aran, vedettbåtarn a Sökaren och Sveparen
samt fö r i 3. jagardiv isionen och ubåtsavdelningen ingående fartyg,
varvid elen stationära förläggn ingen uneler t iclen för härav betin~acl
förflyttning enligt nyssnämnde chefs bestämmande skall upphöra.
3D. För bemanning av isbrytarim·tyget Ymer uneler dess pro\·tursexpeclition skall pe rsonal avses från Stockholms örlogsstation till
den utsträckning, som framdeles komme r att bestämmas.

IV.

SOMMAitEN 1933.

40. T vin te r eskadern ingående fartyg utom jagaren Korclenskjöld avses f ortfar ande vara p:"t exped ition.
41. Nedan stående fartyg avSC'S r ustas för expedition, nämligen:
pansarkryssaren F :rlgia,
jagaren Ehrenskölcl,
depåfartyget Dristigheten ,
to rp edkryssa rna P s i l ande r, .T acoh l3ngge och Ornen.
ub åtarna Uttern, Abborren och Braxen,
fyra vedettbåtar från Karl skron a örlogsstation,
tre ve dettbåta r Jrån Stockholm s örlogsstation,
vedett b å t en S pl'ii n g aren,
logemen tsfartyget Freja,
övningsskeppen a f Chapm an, N nj aelen och J arramas,
övningsbriggen Falken, samt
k ano nb åte n Svensksuncl.

G. O. 1137 den 16/12 31. fastställer ritning till 15 cm. kanon :Vf/30
för f lygp lank ryssaren Gotland.
G. O. 1140 den 18/12 31 befaller hl. a., att kaptenen på övergångss t at Sch(issler s kall var a inkallad för fullo·örancl e av honom
åliggande t jänstgö rin g Jr. o. m. den 11. ;januari t. o~ m. den 9 februari
1932 med or dina ri e tjänstgörin g å Stockholms örlogsstation.
G. O. 1142 den 19/12 3.1 befaller, att isbrytarfa r tyget Atle
fr. o. m. elen :22 dennes vara förlagt i isb r'ytarbercclslmp.

kall

G. O. 1146 den 22/1.2 31 befaller, att n edanstående bestämmelser
beträffande fackutbildningskurs Jör m ar in läkarstipendiater över stat
och värnpliktige Likare år 193:2 s kola lända t ill efterrättelse.
. 1. K ursen skall äga rum i Karlskrona och taga sin början den
11 Janua ri sa mt fortgå till och m ed elen 21) februari i enlia:het med
,
av marin överläkaren uppgjort program.

()(j

2. Marinöverläk aren skall utöva överinseende över k ursen samt,
i vad ang:lr ombord tjänstgörand e elever, efter samr åd med chefen
fö r kusHJottan och, beträffande å Karlskrona örlogsstation eller fäs tning tjänstgörand e elever, efter sa mr åd med stationsbefäl havaren respektive befälhavande amiralen i Karlskrona utfärda erforderlig a
närma re bestämmelse r för unde rvisningen.
3. Förste marinläkaren Molander skall vara ledare för kurscJ t,
tillika lärare i navalhygien.
4. Marinläka r en av 1. gr. Lindskog skall vara lärare i sjökr i
gets kirurgi samt i reglementskä nnedom enligt reglemente iör Jna
rinen, del I, II och III, hälso- och sjukvård med härutinnan gällande speciella bestämmelser , kaptenen W esström i fysisk fostran och
löjtnanten Uroneborg i allmän reglementskä nnedom; ägande stationsbefälhav aren i Karlskrona träffa överenskomm else n1ed lämpli g
lärare i Jäkemedelsek onomi.
5. Eleverna skola den 11. januari anmäla sig hos ledaren Iör
kursen.
6. Marinl äkarstipendi aterna Hult, Forsell, \\Tcrner, Lundberg,
Magnusson, Hedenius och Sjövall skola- Hult, Forse ll och Magnusson med bibehållande av innehavande befattningar - vara eleve r i
här anbefalld kurs.
G. O. 1156 den 29/12 31 faststä l h· :följamlr' li.nclrade lyde lse ~'
RM I , § 159, mom. 1 : 28 och RM III, § 75: 32 att gälla fr. o. m. den
1 januari 1932.
Stor ägiljett bäres till paraddräkt. av cJficc·r , som tillhö r K onungens eller annan kunglig persons stab eller f ramliden kunglig
persons f. d. stab eller som >ir adjutant e ll er ordonnansoff icer h~>s
kunglig person.
Liten ägiljett med lmngl. namnchiffer bäres till daglig dr äkt
av nyssnämnd officer, då han tjä nstgö r hos don kungliga person en .
D å liten ägiljett nnvtimlcs t ill 1·it k~YBj , <·rsätics axeLtdin sl'll
av axelklaffen till den vita kavajC'n.

Utdrag ur Generalorder 1932.

G. O. l den 211 32 fastställer tider för värnpliktiga s in- och utryckningsdag ar.
G. O. 2 den 2/l 32 fastställer bestämmelse r rörande tilldelning av
värnpliktiga inskrivna å sjömanshus till flygvapnet.
G. O. 8 den 5/1 32 befaller, att marinläkar tipendiaten över stat
Lundber g med utgången av elen 9 innevarande månad skall avgå
från sin genom g . o. 455/31 anbefallda kommenderin g samt att marinläkarstipencl.iaten N1ordlander fr. o. m. den 10 innevarande månad
skall tjänstgöra såsom extra läkare i Vaxholms fästning.
G. O. 9 den 5/1 32 befaller, att för isbrytar en Atle anbefalld förläggning i isbr ytarbereclska p skall upphöra med cl~n 4 innevarande
m ånad, samt att fartyget sk all utgå på m inst en mån ad expedition.
G. O. 12 den 8/1 32 befaller, clrls att utbildningen vid flygvapnets pågående flygskola må, utan hil\der av bestämmelse rna i g. o.
1137/30, för samtliga elever fortsätta till dag i början av april månad, som chefen för flygvapnet äger att bestäm ma,
dels att innevarande års marinspanin gsku rs må i stället för om·
kring 1 mars 1932 taga sin början omkring den 15 ap ril 1932.
G. O. 18 den 11/1 32 medgiver, i anslutning till nådigt brev å
H ande lsdepar tementet elen 3 juli 1931, att högst 35 ynglingar i åldern
mellan fyllda 15 och mnkring 18 å r må, utan sä rskild kostnad för
sjöförsvaret, medfölja å övningsskepp et af Chapman uneler detta fartygs genom g. o. 1133/31 anbefallda expedition samt under kortare
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tid iö rc cmharl"'ringcn fö rl äggas i skeppsgossekårens kasern i Karlskrona, samt
a i t till iJrägavar ande ynglingar må mot ersättning ut l ämnaR
lämpliga bekläclnadspersNllar J rån vederbörande Jö n åcl.
StationslwLilhavaren i Karlskrona skall utnrda de ytterligare
föreskrift<'r m. m., som k unna ('r[orch·as på grund av denna generalorder.
G. O. 27 den 16il 32 befa lle r bl. a., att Vt'dettbåten n:r 19 skall
rustas för att fr. o. m. den 20 nästkommande a1Jril t. o. m . ckn 1.)
nästkommande oktober stå till chefens för :Clygvapnet förfogande.

G. O. 34 de n 21/1 32 meclgi ve r. att nedannämnda officerare m å,
utan särskild lwstnacl för statsverket, såsom elPver de ltaga i den
skiclkurs, som på :f:öranstaltanclt' av Sveriges 1lilitära Idrottsförbund
kommer att anordnas i storlien den 6- 13 instundande fehrua r i:

att und er en tid av högst fe m dagar, resdagarna oräknade, verkställa
studier av högtrycksturbinanläggningar enligt närmare f öreskrifter
av nämnda ämbetsverk.

G. O. 51 den 2H/l 32 dels bcJ.allcr, aLt marinattach(m, kaptenen
Bagcr skall unde r tiden den 1-2l instundande februa ri tjänstgöra
vid heskickningen i Köpenhamn, dels nH:dgiver, att nyssnämnda officer må uneler en dag in nevarande m åna d besöka Warnemi.inde för
att närvara vi d vrov med viss högtrycksturb inanläggni ng.

G. O. 53 den 27/l 32 befaller, att löjtnanten vid kustartilleriet
Lindström skall tjänstgöra som kompanibefäl vid armens underofficersskola under tiden 11 ,o ktober 193:2- 9 juni 1933.
2. I ins krivningslö rordni ngen § ;)4 mom. 4 a omnämnda vät·npliktiga, utam sjökaptoner och likshil lda, t illdela s llygvapn et.
3. övriga värnpliktiga t i l.l.delas marinen i aLJmiin tjänst, därest
icke förut innehavd Jast anstilllning li.iranlcclf'r annan tilldelning
jämlikt inskrivningsförordningen § 04 Lnom. 3.

Från llottan:

G. O. F. 1 den 2/1 3.2 faststäl ler Flygvavncts Yapcnövningstabell 1932-1933.

löjtnanterna Olc<'m ,o ch Bergcr.
]i'

r

~t

n k u s t a r t i l l c r i c t:

kaptenen CedP rlöf och löjtnanten Stacle.
Ilet r äffande hä runder utgående löneförmåner är stadgat
digt brev elen 8 inne,varancle månad.

nå-

G. O. 41 den 22/1 32 bcialler, att den tadioutbildning av per sonal iillhörancle ku startilleriet, som enligt g~illande utbildningsbestämmelser är avseeld att iiga rum vid fiottan, skall innevarande år
för läggas till Stockh olms ör logsstation.
G. O. 47 den 25/1 32 medgiver, att chefen för kustartille riet m å
fastställa Förslag till. handbok i tillämpad kemi (spräng-, dimbildnings- m. fl. ämnen) för kustartilleriet att utöver i g. o. 744/29 angiven tid på försök ti ll svidare lända till c:f:terrä tte l se, skolande nämnde
chef snarast möj ligt efter utgången av å r 1934 inkomma med slut]jgt förslag i ärcndd.
G. O. 48 den 25/1 32 befaller, i anslutning till nådigt brev elen
:22 innevarande månad, att mariningenjören av 1. gr. Skog skall, p å
tid som a v m arin-Eörva ltningen bestämmes, avresa till Tyskland fö r

G. O. F. 15 den 26/1 32 fastställer fö ljande bestämmelser för beforch·an av vissa undf'rofficcrarc vid fl ygv apnet m. m.
l . Förrådsförva ltare, som enligt gällande bestämmelse erhållit
tjänstestä Ilning i likhot m ed löjtnant i :[] y gvapnet, skall, därest icke
särski l da skäl häremo t föreligga, i samband med avsked med pension
föres lås att utnämnas i.ill löjtnant i flygvapnet med tur beräkning
f r ån dagen lör erhål laltdet av nyssnämnda tjän stestä llning. Sådan
un cleror lic e r kan ock, om han åclagalagt synnedi gen framst ående
du glighet, utn ä mnas till kapten i t lygvapnet, dock tidigast i samband med avsked med pension.
Underdånigt förslag till här nämnd utnämning avgives av chefen för flygvapnet efter framstäl lning eller hörande av vederbörande kårchef eller befälhavare.
2. Fanjunkare - utom ti ll nämnda tjänstPgrad befordr ad officers- el ler rese rvofficersasp i rant - vill;en visat sy nnerligen framstående duglighet och såvä l i som utom tjänsten utmärkt sig genom
ett hedrande uppförande, kan utnämnas till löjtnant i flygvapn et ;
do ck tidigast i samband med avsked med pen sion.
Löjtnant i flygvapnet, som befordrats til l denna tjänstegrad från
att hava varit fanjunkare och som genom mångårigt arbete i för-
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:Medgiver, att till bestridande av kostnaderna för renskrivning
manu skript ävensom för utförande av ritningar m. m. tiLl viss~
juom marinstaben på grund av särskilda utav Kungl. :M:aj:t meddeJade beslut utarbetade r eglementen, instruktionsböcker m. m. samt
andr a böcker, som under de närma~te itrcn kunna komma att utarbeta s inom marinstaben, ett belopp av högst 1,000 kronor må mot
l'edo visningsskyldighet ställas till chefens fö r marinstahen förfogande.
.;:~v

:Medgiver, att kaptenen vid flottan U. Larsson må i kommandoväg heordras, att med bibehållande av innehavande befattning vid
mari nstaben t ill svida re i ntill utgång·cn av innevarande budgetår
tjänstgör a såsom biträdande marinattaolle vid Kungl. Maj :ts bC'skickningar i Hälsingfo rs, Riga och R oval (Tallin) samt att i sådan
egenskap avlägga besök en gång vid C'nva r av nämnda beskickningar.
Medgive r, att marinförvaltningen t idi ga re lämnat bemyndigade
att i sam råd med chefen för marinstaben pröva, huruvida för värnpliktig vid flottan, vilken tillagts flaggkorprals tjänstegrad, finge från
anslaget till flottans krigsberedskap och övningar i vissa fall utgå servisbidrag resp. mässpenningar enligt de :fiir personal av motsvarande
tjänstegrad vid stammen stadgade grunder, m å utsträckas att gälla
till s vida re intill elen 1 juli 1932.
Förordn ar, att - utan hinclor av varl i samband med utEärclan ·
det av nytt, f r ån och med dan 1 juli 1931 gällanrle r eglemente for
marinen för esk rivits - elittills gällande bestämmolser rörande förmåne r för arbeta re vid marinon uud er sjukelom sl;o~a alltjäm: -~~h
intill dess annorlunda stadgas äga till ii m p n in g.
](. Br. den 5 februari 1932.
Medgiver, att - i likhet mod vad jiimlikt beslut elen 24 april
1931 ägt rum under sistnämnda år - föreningen arme- och marin:film m å, på sätt i kommandoväg närmare bestämmes, jämväl under år
1932 verkställa upptagning vid försvarsväsendet tillhörande truppförband och skolor av för elen militära unelervisningen lämpliga
filmer.
Med g iver, att till flaggunderofficeren i flottans reserv O. T. S.
Bparth an m å - utöver honom jämlikt brev den 3 juli 1931 ti llerkänd gratifikation å 100 kronor - utbetalas en ytterligare gratifikation av 100 kronor för av honom ut(0rt arbete å konstruktion och
tillverkniDg av en försökslanterna.
l(. Br. 1982.
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:MC'dgivC'r, att såsom bidrag till bestridande av r epresentationsm. fl. kost.mtder i samband med utländs ka örlogsfartygs och rep 1 ,, _
sentanters för utländska mariner m. m. besök i Sve rige un e\('!' in 111 ._
ya ra ndt• budgetår må till chefen för sjörö rsva rets kommando exp <· 11 ;_
iion mot H' Llovisning enligt av chC'fen fö r försvarsdepa rtementet ~:o 1 [.
kända räkningar utbetalas dt belopp av höf!:st 1,000 kronor.
BifaliC'r chei'ens ·för marinst·alwn h e mställa1>, att ett lwlop p ,1y
högst 20,000 kronor måitP undt•r imwvnrande år få dispont•t·as 1\lr
övning-a r mc· d Sveriges fri vi Il i g a tno torLö.tskå r.
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Medgiver, att till löjtnanterna vid kustartillC'riet B. F. Borgenstam och A. H. A. llilcler må såsom c· rs~ittning för av dem utarbt•tacle förs] ag till dag ko rrektör för v i ss a l uJtvärnsba tteri er respektive
utläggningsbord för me teorograJregistreringa r utbetalas ersättning,
till Borgenstam med fiOO kronor och till llilcl e r JJ!Pd j iJO kronor, att
Jl1ed t illh opa sexhundrafemtio kronor bestridas av sjöförsYards anslag
t ill extra ut gifter.

11HlgiVl'l', att aktuariC'n vid SjökflJ'tevC'rket fi\. kaml_ 11. N_ \).
delsiö och galvani3ö r en därstiiLles A. C. Andersson må, därest till sta tt<[
llädill på ministeriell väg utvPrkas, avrl'Sa till Tyskland för att '.ltl
de r en tid a v högst 6 dagar hos Rei chsamt fi.ir LandPsaufnahm ,
Berlin inh~imta kän1wdom om. kartreproduktion genont ga l vanogr avyr.

Lä tTtnar i an!Pdning av gjord Jramst.äl lniug nwdlPm av svruska
kryssarldubbrn , vil.ken är svensk llll'dborgart•, tillstånd att i Llen ontfattning, h an må finna påkallat, tördaga lodning å plntser, himp\i ga för upp an kring av mindrl' farkoster , ii Vt'nsom a v passager, som
omedelbart leda till sådana ankarplatse r, dock att: övPr sådan lod
nin g fö r da antl'ckningar må bringas till. allmän kännerlom allenas1
uneler förutsättning att meclgivanclt> därtill liimna s av chefen Iör
marinstaben och ch efen fö r sjökarteverket.

K. Br. den 12 februari 1932.
Förordna r, att å r 1932 må an taga s högst iii n·servu nde ro-r±ic t·r·aspiranter vid flottan.

K. Br. den 19 februari 1932.
J<'ö rl'skrivt·r, at-t år j932 må antagas högst tr<' marinint•·mlentskadetter.

"Fi nner rese rvkaptenens vid J:lott-an E. Nordenhaag framställn ine:
i syfte att hans anstäl lning såsom redaktörsassistent vid tidskrift <'ll
"Undenättelser för sjöfarande" mått<• hänföras till extra orclin ari•·
befattning hos verket icke föranleda m1gon Kungl. :M:aj:ts vida .·,,
åtgärd .

Finner stationsbefällt avan•ns vicl Kar lsk ron a örlogsstation fram ställning om vidtagande av åtgärder Jör införande av särsi.-i.lcia mössband för Jlottans stampersonal tillhörande korprnkr och menige under tjänstgöring såsom elever vid i land förlagd rekryt-, underoH! cers- dl er radiosko la icke föran leda någ·Jn l{ungl. M.aj:ts vidare åtgärd.

:\ll'dgivc r , att till marinintendenten av 2:a g raden G. \VPrn gr•'<\
nw såsom ersii ttning för det att han u m] e r å J' j 931 förestått v:h tl. 1\
av Jlottans arkiv i Karlskrona utbetalas <'n g rati-f:ikation av 4tlll
kronor.
Finner ma r införvaltningens lte tn stä llnn, att ett belopp av :30.-170
kronor tl öre måtte ställas ti ll ä mbetsvcrkt'ts förfogande för bes1r dan clt' av vissn haverikostnader vid flottan icke föranleda någon Ku ngl.
Maj:ts åtgi:ird.
Finn<' r gott, med hän sy n till Jörekomna omständigheter, hi i ali;J
f örre korp r alens vid 4:e matroskompaniet n:r 278 Tegnell anbåll nn,
att han måttP förklaras kompetent för l e\"ordran till flaggkorpr al i
flottans reserv, oaktat han endast uncl<'r 4 månader och j!) da~t nr
fullgjort sådan tjänstgöring, som avses i § 1l av 1927 :hs rr's<'n !Jf'fälsförordning för flottan.

K. Br. de n 26 februari 1932.
Förordnar löjtnanten vid flotian B. l<'. G. E. Thermaenius att
till svidare under en tid av 6 år, räknat -från och mPd (](on 1 oktolwr
1932 vara läran• i navigation vid sjö kri gssko lan.
FöJ.klar a r, att korpral ([laggkorpr al), so m jämlikt ~ 4 mom. 3
i brevet den 4 september 1926 angående nntagning, utbildnin g m. m.
av r eserv .k adetter vid flottan äger att under tjänstledighet iör g('·
nom gående av sjökapten sklass vid navigationsskola åtnjuta oavkortad.
lön, skall därvid t illika äga oavkortat uppbära de övriga J"örmåm·r
oeh e rsättning& r, ,;om eljest skol a t ti llkomtna honotn uneler tjänstgö ·
rin g i Jane\.
Medgiver, dels att en ny lärobuk i skeppsbyggeri för sjök ri gsskolan, utarbetad av marinclirektörPn av 1:a graden C. T. liedin och
marin ingenjören av :1 :a gradon G. A. Zethelius, må genom sjöförsvarets komm andoexpeditions försorg tryckas i en iör marinens behov
avsedd upplaga av 500 exemp lar för en kostnad av högst 3,535 kronor jämte eventuell kon i geringskoflin a el, dels att såsont ersättning

5

6
för utarbetande av förenämnda lärobok må till varelera av H edin
och Zethelius utbetal as ett belopp av 2,435 kronor.
Medgiver i anledning av marinförvaltningens hemställan, a tt till
elaktroingenjören vid mariningenjörskåren C. V. Christofferson mit
såsom gratifikation utbetalas ett belopp av femhundra krono r fiir
utav honom delvis utom ordinarie tjänstgöringstid fullgjort arbete
såsom kontrollant vid tillverkningen av materielen till elen elektriska
utrustningen å un eler byggnad varande jagarue Klas Horn och Khs
Uggla.
K. Br. den 4 m ars 1932.
Seclan kaptenen vid flottan N. G. A. Unn6rus anhållit att. nt(·tl
bibehållande av oavkortad e avlönin gs- oeh semesterförmåner, få under 20 dagar nästkommande somnur åtn juta tjänst leclig·het för tjä nstgöring såsom lärare och ledare vid vissa av Kungl. svenska sep: .. lsällskapet för dess volontärer anorduade praktiska övningar till sj ö"'·
har Kungl. Maj:t funnit föreva r ande ansökning icke kunna bif al la<.

Medgiver, att fartygschefen å övningsbriggen Falken m å un d.·r
fartygPts förestående expedition, där så m ed hänsyn till elen ansträngande t jänsten och övningarna visar sig erforderligt, låt a nispisa någon extr a fö rplii guad åt ombnnl kommenderade kadet t( r.
vilka därav kunna vara i behov, allt dc,ck utan ändring av gäll an d ·
bestämmelser rö r ande åtnjutande av manskapsportion ombord 111
natura.
Medgiver, att tillförordnade marindirektören av 1:a graden \"Hl
mariningenjörkåren C. T. Herlin och specialingen jören av 2:a gr <l den vid samma k å r, elektroingenjören A. H. Holm må i komm an doväg beordras att från och med den 28 mars 1932 under erforderli i!
tid ställas till marinförvaltningens förfogande för att deltaga i hc' siktning av jagaren Klas I-Iorn.
nicdgiver, att en torped av lämplig modell efter marinförvaltningens boprövande m å utlämnas till chefen för kustflottan föt· art
användas för sprängning vid kustflottans övningar innevaranclo :1r.
nicdgiYe r, att till löjtnanten vid flottan O. I-L L. IIamm ar grt'' .
Yilken Jör när varande tjänstg jorde såsom biträde åt marinattach f>n
vid Kungl. 1\!Iaj:ts heskickning i Paris, må såsom bidrag till en ~ t u
tlierc·sa av högst j_4. dagars varaktighet till någr a av de stö rre fran sbt
marinflygbaserna och flygskolorn a samt vissa flygplanfabriker utbf'talas ett belopp av 500 kronor, åliggande det Hamm ar gren att ti"i
statsr ådet och chefen för fö rsvarsdepartementet avgiva rapport ÖVI'l'
resan.

G. O. 65 den 1/2 32 medgiver, att högst 40 skolynglingar må
utan särskild kostnad för statsverket och enligt de närmD.r c bestämnel se r, som ·[ramgå av »Föreskrifter för kurs för skolynglingar å
~vningsbriggen Falken>>, uneler instundande sommar medfölja å övuingsbriggen Falken.
G. O. 66 den 2/2 32 fastställ er plan m. m. för samövningar av
större omfattning m ellan marinen och i'l.vgv apnet under tiden den
25 april-30 juni 1932.
G. O. 71 den 3/2 32 medgive r, att den stationära förläggningen
för vintereskaderns ubåtar m å upphöra under sammanlagt 14 daga r
under t idPn 9 februari-24 april inn evar ande år enligt chefens f i)r
kustflottan bestämmande.
G. O. 73 den 3/2 32 l,cfalle r bl. a., att jagaren Klas Horn skall
efter färdigställandet utgå på ex peditiou i och för besiktning och
leve r ans prov samt prov i övrigt, varom marinförvaltningen äger utfärda erforderliga föreskrifter,
att under nämnda expedition skola tjänstgöra kaptenen Granström såsom fa rtygschef, löjtnanten Jecleur-Palmgren såsom artilleriofficer och löjtnanten Bergelin såsom torped- och fö rbindelseofficer, ävensom, - på tider, varom överenskommelse träffas m ellan
marinförvaltningen och ch efen för kustflottan - extra m ariningenjören Löwenhielm såsom fartygsing enjör med tillfälligt frånträdan de av innehavande befattning samt marindirektören av 2. gr. Griinberg såsom repr esentant iör marinförvaltningen; skolande besättningslistan, vad bcträJfar underofficerar e och manskap, hava den
sammansäitntng, som m:uinförvaltningen efter samråd med stationsbefälhavaren i Stockholm äger bestämma.
att fartyget efter provexpeditionens avslutande enligt framdeles utfärdade bestämmelser skall ingå i kustflottan.
G. O. 76 den 4/2 32 befaller, a tt vi sst flågcformulär för läkarundersöknin g vid inskrin1ingsf6rrättni ng skall på fö rsök användas
vid arets inskrivningsför rättning med Yärnpliktiga tillhörande Stockholm s sjöm an shus.
G. O. 77 den 5/2 32 befaller, att m a rinintendenten av 1. gr. Allander med utgången av elen 14 innevarande månad skall avgå från
inneha vande kommenclering samt fr . o. m. elen 15 innevarande m ånad t. o. m. den 30 n ~ist kommamle september tilliälligt tjänstgöra
Vid kustartill eriet och upp ehålla befattningen såsom fästningsintendent i Vaxholms fästuiug ttlltka regementstntendent vid Vaxholms
kustartill eri rege mente, sa m t
G. O. 1932.

7

6
att marinintendente n av 1. g r. Freidenfelt med u tg å n gen av
den 14 innevarand(' månad skall avgå från in n Phavande ko mm('Jlf]p _
ring samt [r. o. m . den 10 innev:uanclP månad och ti ll s vidare tj ä118 1göra såsom fö n å dsintencl ent vid Stockhol ms örlo gsvarv.
G. O. 78 deu 5/2. 32 hefalkr, .i an s lutning t ill nådigt br<' v dP n :2!)
s istlidne januari. att knmmemlö n·n i l'lottans n•sprv Gisiko, sb ll
\' ara inkal lad till tjänst g öring och dän-id stå till chdens fö r m arini' tahen J'ödoganciP ·för sä rskilt uppdrag· undPr s ammanlagt h ögst 1-1
d agar imw>a rand l' år Pn ligt n~irnnd e chefs bestäm m ande.
G. O. 83 den 6/2 32 bdaiLPr, att [ö lj ancl<' officl'rare på iive rgå ngssta1. vid ku s ta r tille1iet skola innevarande utbildningså r in kal las å n edan angi vna t ider för Ju ll gö r an le av de m i J're d å liggande
(minsta) 1j~instgöring,.3 ky lclighd, nä m ii gen :
ckningsknings -!Utry dag
·· s t egra el oc h namn !Inryedag
T Jan

Kaptenen \ Vol! in .........

15/7

15/8

.. .

17 /5

von Rosen ...

lG /6

17/6
11 7

Carlberg ......

19/6

20 f7

Mo berger

G. O. 9U:· den Hl·/Z 32 bcJalll-'r i an s lutning till nådig t brev d<' n
S i nneva r anek månad bl. a., att kaptenen vid k ustarti ll eriet Vie tu ri n
och kapt cnl'n vid f lottan R V. A. Thoren skola undPr högst 15 da gar fr. o. m. dag innevarande månad, som chden :f:ör marinst ahc• n
äger bestämma, genomgå en utbildningsk ur s vid generalstabens fo tografiska cen tr a ll aborator ium i enli ghet m ed de närmare för eskri ft er , som chefen för ma r insta ben ~i ger utfä rd a.
G. O. 94 de n 10/2 32 befal ler i an,;Jutning till nådigt brev elen :1
inne varande m,\ nad , att <lP skPppsgoss ar, vilka uneler utbildningsar d
1932- 1933 avses att g enomgå 3. å rskurse ns utbildning, skola för e (],· u
i reglem ente för marinen , del I , § 24: 3 omförmälda fördelning en td l
olika yrkesgrenar und orka sta s läkarunde rsökning för urtönanclc ,, v
deras lämplighet för utbildning till r iktare och avstå nclsobservatö n• r.
G. O. !J5 den 10/2 32 medd<>lar besUimnwl se r ang. läkarunC!ersökn ing jämlikt Skol reglcm ente för flottan s manskap, IV, Yrkesskolo r
m. m., (SFR: IV) , § 28 : 1, a v manskap, som avses att innevarand('
å r utiJilclas till oldledningsmiin och avståndsobse rvatörer.

G. O. 99 den 11/2 32 medgiver, m ed ändring av bestämmelserna
i g. o. ö4Rfj928 ~ l, att passiv med lPm av Sveriges Frivilliga Motorbå t skå r ska ll iig-a rätt att, i cl c Jall k:h styrPi sen så lwstämmrr. bära
uni:form oc h ti ll iH<>n u n iform i likh(•t med vad 1ör aktiv medlem av
kategori A ä r :[öresk rivet.
G. O. 192 den 13/2 32 uwclgivl' r att ·(em mariningenjörsc l ewr m å
a.ntagas innP\·a r a n dc> år.
G. O. 107 dl' n 13/2 32 befall e r, att t ro [ö r Vaxho lm s l'ästnin g
beställda vC'clettbåtar skola Prh i\ ll a nummer 71 , 72 oclt 73.
G. O. 115 den 18/2 32 lwmy nclig al' stat ionsbehilhava re 11 i Karl skrona att, ut an hinder a v bestämnw ls<'i'Jla i g. o. 86/:27, punkt 4, för läng a det fö r kon lllwndörkaptc•m· n a v L gr. 1 marin(•ll Kr ook utJ: ä r dacle Jö ror dnand(•t såsom befälltavare [ör Malmö sjörullföringsom råde att gä lla längst t. o. m. utgån gP n a v se ptc>mlwr månad 1933.
G. O. 117 den 18/2 32 bel'all<>r, i an slutning till § 1, mom. 2. i
Bestämm e lser angåend e a nta gning m . m. av reservuncle-roHic Prsaspiranter vid :flottan samt nådigt lwslu t elen 1.2 imwva r ancl<· månad,
att följancl l' fö rrskrifter lwträftancle t-cservunclerofJi cerclsaspirantr r nas f örd elni ng et ör logsstation e r och ~-rke s avcle l ningar (yrkesgre-nar)
skola länci a t ill eHP rr ätte lse innevaramle å r.
1. Vid K ar ls k rona örlogss1·ation m~, antagas högs t 9 och vid
Stockholm s örlo gsstation högst 6 aspiranter. För så vitt nu nämnt
antal icke kan ry llas vid dPn l'na örlogsstatiotwn, må motsvarand <'
ökning vid tagas vid cJpn andra ö rlo gsstationen.
2. Antagning vP r kstä li ('S t•nda st bland korpral e r tillhörande
däck- oc h maskinavck lningnrna oc h på såda nt sätt., att bland dP an tagna omkring td\. trPdjeclelar komma att til lhöra däcksavcleln ingl'll
och en t redjedel maskinavdelnin gen, -J'ör så vitt ickl' l1ärig-enom de1
sammanlagda an ta ld antag na n'Sl'rvundC'rofti cersaspimntl·r kommer
att understiga l5.
För i akttaganek a,. o\·anst å Pncle lws tä m mel se r s ka Il, i el l' n m å n
så e dor dnls, samn'1cl äga rum 111Pllan veder l>öranciP Rtation s rnYncli o·"'
·
hete r.
G. O. 132 den 23/2 32 hefallN, att beträffanclP lancJk,ommemkring av of1'icera re följanclP bes t~i m m e l st> r s ko la lända 1il l dtP r rättel se.
L Nedannämnda oHicera re sko la
avgå från intwhaYandl' tjänst e he[attningar nw cl u1·gi't ngP n a,- n;i s1kommande septem bor må n a d elle r sårskil t a n g i ven dag in nev aranc] (' år, n •spe ktiY <'
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tillträda a n given befattning fr . o. m. den 1 nästkommande oktobl'r
eller särskilt angiven dag innevarande år samt tills vidare elle r
under nedan angiven tid, med undantag av de tider, då de på
grund av utfä.rdade generalorder må hava e rhållit annan kommendering, tjänstgöra enligt följande.

Komrnandoexpetlitionen
avgå: kaptenen Hauf:fman den 31 oktober,
tillträda: kaptenen Balck den 1 no vem ber.

.M:arinfönalt.ningen.
avgå: kommendörkaptenen av 2. gr. Rudberg, kaptenerna Svcnonius,
Koch och Muhl samt löjtnanterna Oxenstierna och von Es~en .
tillträda: kommendörkaptenen av 2. gr. i marinen von Hofsten , kap tenerna Söderbe r g, Lindgren, \V einberg, R. V . A. Tho rcn t.
o. m. den 30 september 1933 samt löjtnanten Svahn t. o. m . den
30 september 1933.

Marinstaben.
avgå: kommendörkaptenen av 1. gr. Ehrensvärd den 19 au gusti,
kommendörkaptenerna av 2 gr. MåhlE'm och Dyrssen samt kaptenenu E . D . Thor<'m den 4 augusti och Ericsson clPn 24 april.
tillträda: kommendörkaputenen av 2. gr. Ekstrand, avdelningschef
för oper ationsavdelningen den 2.0 aug usti, kommendö'r kapt enen
av 2 gr. i marinen Ström, kapten erna Svenonius, Spens, Strömbäck, Anderberg den 1 november, ech löjtnanterna Landström
den 21 april, Hammargrcn, Tham t. o. m. den 30 april 1903,
Beskow för provtjänstgöring t. o. m. den 30 september 1!)33,
O. M. af Ugglas t. o. m. den 30 april 1933 och E. V. P. G:son
af Klint för provtjänstgöring fr. o. m. dagen efter avg ång
från vintereskadern t. o. m. den 19 augusti.

Sjökrigshögskolan.
E l e v e r i a l l m ä n n a k u r s e n a r b e t s å r e t 1932-1933.
tillträda: löjtnanterna Fogelberg, Rosenberg, vid flygvapnet Rapp,
Bohm, Berthelsson, B. V. G. G:son af Klint, Bong, Krusell, Sjöblom , Ringi, Brydolf, Cederschiöld, Sack, Cronvall, och Borcll.

Sjökrigsskolan.
avgå: kaptenen C. A. Simonsson den 31 mars i stället för i g . o. 74/i.ll
angiven tid, kaptenen Stefenson den 8 okto,b er och löjtn anten
Ramel den 8 oktober.

tillträda: kaptenPil W esström, kadettofficer fr. .o. m. den 6 maj t.
o. m . den 30 ap r il 1033, löjtnanten Hermelin, kadettofficer fr.
o. m. den 20 juni; skol ande \V esström och H ermelin tjänstgöra
vid sjökri gsskolan i Stockholm f r. o. m . dagen för tillträdandet
och dä refter vid 1932 års rekrytku rs för sjökadetter, löjtnanten
F r iberg, kadettoffice r den 1 maj och löjtnanten Thermaenius,
adj utant hos chefen :fö r sjökrigsskolan den 9 oktober.

Karlskrona. örlogssta1-ion.
A d j u t a n t c r h o s s t a t i o n s b e f ä l h a v a r e n.
avgå: k ommendör kaptenen av 1. gr. Flygare och löjtnanten Croneborg.
tillträda: kommenclörkaptenPn av 2. gr. Håkanson och löjtnanten Rosander.
A d j u t a n t h o s c h e f c n f ö r u n d e r o f f i c e r s- o c h
s j ö m a n s k å r e r n a.
avgå: löjtnanten LM gre n.
tillträda: löjtnanten Ärfelt.
A d j u t a n t h o s b e v ä r i n g s b e f ä l h a v a r e n.
avgå: kommendörkaptenen av 2. gr. i marinen Ström.
tillträda: kaptenen Johns3on.
K a s e r n b e f ä l h a v a r c.
avgå: kommendörkaptenen av 1. gr. Burman.
tillträda: kommendörkaptenen av 2. gr. Dyrssen.
C h c f f ö r 1. y r k c s k o m p a n i e t o c h b å t s m a n sk o m p a n i e r n a.
avgå: kaptenen Dyrssen.
tillträda: kaptenen Dahl.
C h e f f ö r 1. b e v ä r i n g s k o m p a n i e t.
avg å: komm endörkaptenen av 2. gr. i marinen Ström.
tillträda: kaptenen Johnsson.
U n d e r o f f i c e r s s k o l a n.
avg å : kaptenen Palmqvist.
tillträda: kaptenen Stefenson, instruktionsofficer.
K o r p r a l- o c h r e k r y t s k o l o r n a.
tilträda: kaptenen Elliot, äldste instruktionsofficer.

lO
S k e p p s g o s s e k å r e n.
a v gå: l<ammendörkaptPnen a v 2. gr. Bergman, kapt en en Berend t.
löjtnanterna Sjövall clpn 30 april, V. H. G:son af Klint och
Elmer.
tillträda kommendörkaptenen av 2. gr. :MåhJcn, kårchef, kaptenPn
van Rijswijk, kompanichef, lö,jtnanten Lennquist t. o. m. d,.n
1.) april 1933, löjtnanten Sandström och :fänriken Krokste clt.
R a d i o s t a t i o n c n.

avgå : löjtnanten BPnedictsson.
tillt r ädn: löjtnanten Stael von HolstPin, hfälhavare.

Karlskrona örlogsnuY.
A d j u t a n t h o s v a r v s c h e f e n.

avgå: kommendörkapt enen av 2. gr. i marinen von Hofstpn,
tillträda: kaptPnen Stepl1enson-Möller.

Torp

P

el- o c h m i n el c p a r t c m e n t c t.

avgå: kaptenen Sjöberg-Silfverling och löjtnantPrr Lundquist.
tillt räda : kaptenPrr Tegner, minofficer och fänriken Edenberg, racliooffieer.

E k i p a g e el e p a r t e m c n t e t.
avgå: kommendörkaptenen av 1. gr. Wachtmeister och kaptenen
Linder.
tillträda: kommendörkaptenen av 1. gr. Cassel, clepartementschd
och kaptenen Tholandcr, äldste officer vid sjöinstrument- or·h
sjökarteför r ådet.
U n d e r v a t t e n s b å t d e p å n.

avgå: kaptenen Kahl.
tillträda: kaptenen B. A. E. Boldt-Christmas.
B e s i k t n i n g s f ö r r ä t t n i n g e n.

avgå: kaptenen Rosensvärd.
tillträda: officer, som Jramcleles komnlE'ncleras, besiktningsman.

Siockholms örlogsstation.
A d j u t a n t h o s s t a t i o n s b e f ä J h a v a r e n.
avgå : kaptenen van Rijswijk.
tilltr iida: kaptenen Dyrssen.
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J(. Br. den 11 mars 1932.

sedan löjtnanten i f lottans r ese r v H. O. Juthe anhållit att av
]1ouom under åre n 1917-1918 fullgjord krigstjänstgöring samt under åren 1928-1931 fullgjord t j änstgöring å statsisbrytarPn samt å
iobryta rfar tyget Atle finge för l_~efordran till kapten i flottans reserv tillgvdor äknas honom m ed dubbl a vä rdet, har Kungl. Maj:t
fun nit gott medgiva, att Jut he må i och för befo rdr an till kapten i
flottans r eserv av ifrågavarand e t jänstgöring t ill godoräkna sig med
dubbla värdet en tid av 2 år och 7 månade r.
Medgi ve r, att cheiPn för sjökarteverket må avresa till Monaco
fö r att som delegerad för SvPrige deltaga i den tredje internationella hyd ro graf iska konfer ensen, som vore avsedd att äga rum under omkring 14 dagar med början den 12 april, dock utan befogenhet
att därvid biträda några för Sverige bindande beslut.
Sedan lantförsva ret s markkommitterade ifrågasatt, huruvida
icke de by ggnader å och områden av Notvikens förutvarande lägerplats i Norrbotten s l än, vil ka stode under förvaltning av marinförvaltningen, borde överlä mn as till lantförsvaret för att u nde rställas
har
för valtning,
fortifika tiansdepartements
arm eförvaltningens
Kun g.l Maj :t funnit förevarande framstä ll ning icke fö,ranl ecl a någon Kun gl. Maj:ts åtgärd.

K. Br. den 18 mars 1932.
Sedan m a ri nl äkarstipencliaten vid marinläka rkår en S. H. Eauman anhålit att fö r bedriv ande av studier å olycksfallskirur giens område i \Vien unde r omkring 4 vecko r år 1932 få komma i åtnj utande av ett r esestipendium, har Kungl. Maj:t medgivit, att till Eauman må såsom bidrag till bestridande av de med i fr ågavarande stu dier för enade kostnader utbetalas ett resestipendium å 1,000 kronor.
Sedan marinläkaren av i: a graden vid ma rin läkarkåren N. F .

A. Lindskog anhållit att komma i åtnjutande av ett resestipendium
för att bliva satt i tillfälle att uneler ticlen den 30 mars-den 2 april
innevarande år deltaga i det å rsmöte, som vo re avsett att av Deutsche Gesellschaft fiir Chirurgio då anordnas i Berlin, har Kungl.
Maj :t m eclgivi t, att till Lindskog må såsom bidrag till bestridande
av de med deltagande uti ifrågavarande möte förenade kostnader
utbetal as ett r esestipendium av 300 kronor.
Seclan K ungl. Maj :t enligt brev elen 18 februari 1927 fu nni t gott
dels emottaga visst av elen upplösta Stoekhol.m s skärgå rels :frivilliga
ltlotorb åtsflo tti lj överl ämnat belopp - då up pgående, förutom uppl(. Br. 1932.
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lupen ränta, till 4,9l1 kronor 16 öre - för att användas till ga gnau.
de av mot10rbåtens användande i försvarets tj1inst, dels uppdr aga :\t
marinförvaltningen att omhändertaga förvaltningen av medlen, vilka
borde göras räntebärande genom insättning i bankinrättning, Lle]s
ock förklara, att kårstyrelsen för Sveriges frivilliga Jnotorb åtskih
skulle äga att till Kungl. Maj :t inkomma med förslag till bP rörd a
medels framtida användning, har Kungl. Maj :t - med bifall t ill eu
av kårstyrelsen uti skrivelse elen 25 februari 1932 gjo rd fram ställning i ämnet - medgivit, att i förenämnda brev den 18 feb ruari
1927 omförmälda medel må av kårstyrelsen användas för tryck ni ng
av de föreskrifter m. m. rörande tjänsten inom Sveriges friv illiga
motorbåtskår, som kårstyrelsen enligt det för kåren gällande reglementet är skyldig utfärda ell er eljest må finnas erforderliga.
Medgiver, att - i .likhet mod vad jimdikt brev den 18 juli 1\J30
ägt rum under budgetåret 1930i1\J31 - jämväl undor innevar an de
budgetår ett belopp av högst tvåhundra kronor må från sjöförsv are ts
anslag till extra utgifter mot r edovisningsskyldighet ställas till befälhavande amiralens i Karlskrona förfegande för anordnande av
föredrag för officerare, tillhörande Karlskrona fästnings gar niso n.

K. Br. den 31 mars 1932.
Seclan Kungl. Maj :t elen 18 mars 1932 beviljat majoren vid fo rtifikationen J. S. Ericsson avsked med pension från och med elen :l
april 1932 och genom armens g. o. 642/1932 befallt, att kaptenen vid
fortifikation en P. H. Enger skall från och med den 1 nästkomm an de
oktober placeras såsom fortifikationsb efälhavare i Karlskron a fästning har Kungl. Maj :t medgivit, att Ericsson må inbeordras t ill
tjänstgöring vid fortifikationen såsom fortifikationsbefälhav a re i
Karlskrona fästning under tiden från och med den 2 april 1932 och
tillsvidare högst ti]J och med elen 30 september 1932.
Medgiver, att två underofficerare vid kustartilleriet, artilleriavdelningen, må av chefen för kustartilleriet beordras att till den
dag, som av bemälde chef bestämmes, följa utbildningen vid de n
fältmätsko la för vissa artilleriet tilldelade studenter och likställda,
som ·omförmäles i brev elen 11 mars 1932 angående anordnande un·
der 1932 av en fältmätskola.
Medgiver, att kaptenen vid flottan greve A. W achtmeistPr samt
löjtnanterna vid flotan A. G. Jedeur-Palmgren och friherre B. F. C.
Ramel må - med bibehållande av dem åliggande ordinarie tj äns tgöring - enligt i kommandoväg meddelade bestämmelser ställas t ill
chefens för sjökrigsskolan förfogande för utarbetande av försl ag till
en ny lärobok i sjömanskap för sjökrigsskolan efter de riktl injer,
som lämnas av chefen för sagda skola; viljande Kungl. Ma j: t, på

diirom av chefen för sjökrigsskolan efte r arbetets slutförande gjord
fö rnyad framställning, . tagao under_ ompröv.ning hå~an. om beredande av särskild ersättnmg at bemalde oifrcerarc for 1frågavm·ande
arbete.
Bemyndigar chefen för underofficers- och sjömanskårerna vid
Stocldrolms örlogsstation att, i den mån motsvarande antal vakanser
förefinn es bland underofficerare och flaggkorpraler å stat, för tillodoseende under sjökommenderingarna instundande sommar av det
g nclgängl iga behovet av maskinister å stationen tillhörande
ou
. . sjöJ]lätningsfartyg efter frivilligt åtagande anlita högst sju maslnmster
i flottan s reserv eller å dess J'rivilliga övergångsstat, därav en under
tiden den 9 april~den 31 oktober och sex under tiden den 1R april
-den 31. oktober.
Bifaller stationsbefälhavarens vid Karlskrona örlogsstation hemställan, att pansarskeppet Oscar II måtte få iordningställas till logenl entsfartyg och såsom sådant ställas till bemälde stationsbefälhavares förfogande under tiden den 4-23 april 1932 för inkvartering
av nyinryckancle värnpliktiga ävensam f öreskr iver, att närmare bestämmelser i ämnet skola utfä rdas i kommandoväg.
:Medgiver - med hänsyn till förekommande omständigheter
att överenskommelse 'rörande utförande av ögonundersökningar i
Karlskrona å personal, tillhörande Karlskrona örlogsstation och Marstrands skeppsgossekår och som avsåges att ifrågakomma vid vissa
uttagningar till riktare, elcUedningsmii.n eller avstånclsobservatörer,
må träffas med medecine doktorn friherre J. L. Cronstedt mot i brevet angiven gottgörelse.
:Förordnar t. f. förste aktuarien vid sjökarteverket I-I. N. Odelsiö
att från oeh med den 8 april 1\J32 tillsvidare under den tid, chefen
för sjökarteverket jämlikt K ung l. :M. aj :ts bemyndigande kommer att
deltaga i elen inter nationella hydrografiska konferensen i :Monaco
under instundande april månad, uppehålJa befattningen såsom chef
för nämnda ämbetsverk.
Medgiver, att. chefen för sjökrigsskolan må av donator, som
önskar vara okänd mottaga 10,000 kronor för bildande av en fond,
vars avkastning vore avsedel att bereda vissa officerare vid flottan
tillfäll e att i England bedriva språkstudier, ävensom handhava och
förvalta gåvomedlen enligt de av donator meddelade bestämmelserna.

K Br. den 8 april 1932.
Medgiver, att för övningsskeppets af Chapman genom generalOrder den 15 december 1931, n:r 1133, anbefallda expedition må anställas såsom segelsömmare en lämplig daglönare vid Karlskrona
örlogsstation mot åtnjutande av dagarvode med högst sju kronor
iämte skeppsportion och fri sjukvård.

lO
Medgiver, att till fartygschefen å pansarkryssaren F yl gia vid
dess förestående expedition till utländska farvatten må såsom bidra "
till representationskostna der, med skyldigh et fo r fartygschefen at~
efter avslutad expedition till marinförvaltningen avgi va redo visn ing
enligt de närmare bestämmelser, som ämbetsverket äger att utf~r da
'
utbetalas ett belopp av högst 1,500 kronor.
Medgiver, att marinunderintendent en !. mari ni ntendenturki'•renB
reserv A. S. S. Nordensvärd, som jäm likt g't'neralo rder clt·n 16 okioher
1931, n:r 972, inkallats till :friviLl ig tj änstgöring vid Stockhol ms örlogsstation från och rn ed den 1 november Hl31 t ill och med rl r-n 3\1
september 1932, må i kommandoväg beordras att till och med l: n 1
30 nästkommande juli tjänstgöra i Vaxho 1ms fäs tnin g oclt vid Vaxholm s k ustartill eriregem ente.
Sedan stationsbefälhavaren vid Storkholms örlogsstation ejort
fram stälining rörande gottgöreise till ele n, so m förmetlht r-nt·: gr•: ng
av musikelev vid flottan , ha r Kun g l. Ma:i :t funnit l ö:·~Jve.ra n de J'ramställning icke föra nl eda någon K un;:;l. !\la ,: t s vidare :'ttgär rl.
Medgiver, att ett be lopp av !tiigst 10,200 kronor må t:J;!'S .l i anspråk fö r bestridande av viss rlel av L<lE1er år 1931 u [lpkc•mrut ](,,stnacler i följd av h averier unckr Hottans övnin gar.
Fastställer grunder för ,·andhnva.n.:let av elen ekono :nis ka :·örvaltningen och redovisningen Vld n1arinen s verkstäd<3r.

K. Br. den 15 april 1932.
Seclan unelerlö jtnanten i flottans rEserv K. H . J-;. Sörlan•l<' r på
anförda skäl anhållit att vinna ans tällning på stat e cler bver st at
vid :flottan, har Kungl. Maj :t l ämnat förev a rande an söknin g utan
bifa ll.
Föreskriver, att kostnaderna fö r tryckning av >>Provisorisk a bestämmelser föt· samverkan mellan marinstridskrafter och fl ygstrielskrafter (SMF) >> skola bestridas med lika helopp av sjöförsvarets oc h
fly g vapnets anslag t ill tryckn in gskostnade r. livensom
medgiver, att till vardera av löjtnanten vid flottan O. IL L.
Hammargren och löjtnanten vid fl ygvapne t G. A. West:·ing mil såsom ersättning fö r utarbetandet av omförmälda besti:i.mm elsec utbe·
tala ett belopp av 1,200 kronor.
Medgiver, att marinattach!'m vid K~;n g1. 1l1aj:ts beskicJ,._nin;J.·ar i
Berlin , Köp enhamn och Helsingfors, kaptenen vid flottan H . •J. G.
Bager må - i likhet med vad ge nnr..1 E:ungl. Maj: ts brev dc u 19
juni 1931 för eskrivits för ticl en intill clou l juli 1932 - jämväl frå n
och med sistnämnda dag tillsvidare intill elen 1 juli 1933 tj än stp;öra
såsom marinattach6, förutom vid omförmälda beskickningar, iiW 11
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vid beskickningarna i Riga och Reval med tjänstgöringsskyldigh et
vid sistnämnda beskickningar i sa n1band med t.jänstgö'r ingen vid beskicknin gen i I-klsingfors.
Bemyndiga r chef en för unde rofficers- och sjömanskår erna i
Stockholm att, i el en mån motsva rande anta.] vakans0 r ·förcJillnC' S inom sjö manskåren , för ti ll godoseende unel e r sjökommenderingarn a instundand e sommar av det oundgängl iga behovet av kockar och hovmäst are å örlo gsstation en t illhör ande fa ri yg under tiden den 20 april
-den 31 31 oktober anshi.ll a t illhopa högst 24 civil a kockar och hov·
uästare mot en avlöning av högst sju kronor för dag jämte portion
1
in n atura m. m.
F örordnar med upphävande av n ådi gt brev den 9 mars 1923
beträffand e de sjökort, som avSC'S för allrn~inhcten, följande:
I. SjökartE>vr rket äge r - nwd do u11dantag, som h är nedan
stadgas ·- att med hänsyn till den allmtinna sjöfartens intressen utgiva sjökort, specialer och planer i olika skalor enligt följa nde
grunder.
A) översiktskort utgivas i lämpliga sk.alor.
B) En sammanhän g ande se rie kustkort i skal an 1: 200,000 utgives över dc svenska kustfarvattn en. Därest särskilda förhålla nden
därtill föranleda, må dock und antagsvis annan n ä rliggande skala
anvifndas.
ö ver andra än svenska kuster i Östersjön utgivas i m ån av behov kustkort i lämpliga skalor.
0) Specialkort:
1) Kustfarvattnen.
Specialkort i skalor ej öve rstigande 1 : 50,000 utgivas över området Nyland- Härnösand ävensom över kuststräckan öregrund-Idefjorden; dock m å över en del av Blekinge skärgård, som begränsas
av Long. O 14° 55' och Long. O 15° 55' samt Lat. N 56° 15' - med
undanta g I6r Karlskror,a inre redd och kofferdihamn samt Tärnö
hamn r- inga sjoko r~, specialer eller p l an er i l.stöl"re skala än
1: 100,000 utgivas.
Specialkort i skalan l: 100,000 eller annan närliggande skala
utgivas, där så erfordr as.
ö ve r and ra än sv0nska kustfarvatten i öster·sjön utgivas i mån
av behov specialko rt i lämpliga skalor.
2) Seg0ll1ara in i and s farvattnen.
Häröver utgi vas sjökort i e dorderliga skalor. I den mån så
är lämpligt, skall därvid val av ska la ske under strävan att vinna
likh et med sjökol't;sskalorna över nä rliggande kustfarvatten.
3) Speci aler och planer över hamnar och ank arsättningar sam t
·over trånga far vatten bet räffande såväl kust- som inlandsfarvattnen
utgivas i l ämpliga skalor.
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II. I a ll a hädanefter utgivna sjökort, specialer och pla ner sko.
la, i den m ån känt är, ku stkonturer, öar, skä r och brännin gar va ra
utlagda. I hittills utgivna kort :töret agas, där så erfor dras och silvitt lämpligen ske kan, r~i ttl'lSl'r i berörda hän seenden.
III. Med här nedan i punkterna l\' och V angivna inskränk.
ningar skall , till elen utsträckning himpligen ske kan , i sjökort.
speciale r och planer utläggas a llt, so m iir sjökartevc r kct bP kant hc:
träffande allm ~inna farleder, g ru nd, djupl'iirhållandcn, säkc·rh\'fsanordningar för sjöfarten m. m. och so m Jör erhållande av fu llgoda
sjökort må anses vä r def ull t.
IV. Inom de omr åden av Nonbo tic ns, Oregruncls, Stockholms
Södermanlands och Ostergötlancls s kärg[t rcl a r, som å ova n omfijnnä.l:
da sjökort omgivas av h e ldragna ell er st r eckade svarta linje r, skola beträffande hädanefter utgivna sjökort av landgr undkonturer utläggas endast 3 metm·s- .o ch G meters-konturen eller, Lliir så
prövas lämpligt å sjökort i små skalor, endast G-meters-konturen. Av
grund och djups iff ror skola endast dc utläggas, som redan angivi ts ;1
hitt ills för allmä nhet en u tgivna sj ökort, dock att inom nyssniimnda
områden, omgivna av s t r e c k a el e svarta linjer, alla kända ;;rund
med mindre djup än 4,0 m. vid medelva ttenstånd skola utUig-gas.
Landgrundkonture ma skola utläggas enligt senaste mätnin gar.
V. Inom de områden, som omnämna s i punkt IV, skola hittills
utgivna sjökort ej fullständigas med avseende å cljupsiffrm. Grundoch landgrundkonturer skola enelast utiäggas i elen utsträcknin g,
som angives i sagda punkt.
VI. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna IV och V må
sjökorten f ullständigas beträffande platser, lämpliga fö'r uppankring
av mindre farkoster, samt passager, som omedelbart leda till sållana
ankarplatser.
VII. Ovannämnda inskräkningar i djupförhållandenas an givande skola tydligt tillkännagivas, och g ränserna för de olika områdena på l ämpligt sätt utmärkas å sjökorten.
VIII. Bcträliande hittills utgivna sjö·kort skola de åtgiirde r,
va rtill här ovan lämnade fö reskrifter g iva anl ednin g, vidtagas i tlc n
män fö rh å ll andena och sjökat-teverkets tillgiingliga meclel det nw rlgiva.
IX. Därest äncli-ing RV g ränserna för de i punkt IV beriirda
om råden a ansos böra ifrågakomma, äger chefen för sjökartevrrkc t
dä rom göra f ramställning, som jämte chefens fö r kustflottan yttra nde i ämnet överlämnas till Kungl. Maj :ts prövning och avgörande.
Slutligcn fö rordn ar Kun gl. Maj :t, att ovan meddela de fö rcskrifter i avseende å inskr änkning i sjökortens upp gifter inom vissa
Jö r försvaret viktiga områden skola i tillämpliga delar gäll a ~vr n
l'ör rikets all männa ka rtverk i avseende ft kartblad, som bäd arwl'tr r
utg ivas såsom nya ell er efte r gr undl ig r evision.

C h c i f ö r 2.

y r k e s k o m r a n i o t.

och

uå

t s m a n s-

komp anie rna.
avg!l: kaptenen E. G. W. A. von Schouliz.
tillträda : kaptenen K. G. Hamilton.
U n el e r o f f i c c r s s k o l a n.
avgå: k aptenen Dahl.
tillträda: kaptenen O. P. K Odq vi~t, instruktion soffieer.

S k e p p s g o s s e k å r o n i :i\I a r s t r a n el.
avgå: löjtnanten Lind af I-lagcby och unelerlöjtnanten Ljungholm.
tillträda : löjtnanten Ekdahl och fä.nrik eu Or tendahL
Stockholms örlogsvarv.
A d j u t a n t h o s v a r v s c h e f o n.
avgå: ka petuen Hofber g.
tillträd a: kaptenen Berend t.

Torpecldep ar tern en t e t.
avgå: kaptonen W cinlJe,r g.
tillträda: komcndörkaptcncn a v ~ - g r. llullberg, departementsc hef.

M i n d c p a r t c m e n t e t.
avgå: kaptenen Agren.
tillträda: kaptenen Mu hl, clepa.rtcmentschef.
B e s i k t n i n g s f ö r r ä. t t n i n g e n.
till träda: kaptenen Rosen svärd, besiktnin gsman.
Dc off icci·arc, vilka icke erh å llit förordnande eller kommenlierats till viss tj änstgör i11g ombord e ll er i l and, s kola uneler ticlen
1 oktober 1932- 30 september 1933 en lig t stationsbefälhavar ens bo -stämmande tjänstgör a å vederbör ande örl ogsstationer ell er - vad
eft er
beträffar Stockholms örlogsstation t i Il hörande officera re framställning från vcclc rbör anclc chefer oeh efter samråd med chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition av stationsbefälhavaren
k_ommenderas till tillfällig tjänstgörin g vid någon i Stockholm beftntl ig, sjöförsvaret t illhörande myndighet.

G. O. 135 den 25/2 32 "befaller, att marinl äka rstipencliaten Hu lt
llled utgång-en av elen 29 inne varande månad skall avgå f rån och
~arinbk ars tipcndiaten över stat Sjöva ll don 1 instunda nde mars skall
hllträ.cla kommendering såsom biträdande läkare vid flottans sjukhus i K arl skrona.
G. O. 1932.
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G. 0. 138 d.cn 26 /2 32 med g i ver, att chefen för ~u~tflottan llli\,
el av honom utfärdade närmare förcsknfter, delachPra
· , ]'ryl t
d . ·[·· .,., h'' l·
1 en 1., 1e n1e
vinte reskadonJS ubåtar för att uneler tre dagar un er... or,ca a ~l<·n
besklek..
.
' skelande vederborande
·
' Am·hus·
a v r· n s·t u n d a n cle rnar·s lJeso'' l,a
narman~
sannolika
den
om
rrättade
unde
hållas
lat
1
1
·
nmg oc 1 zons u
tidpunkten för ubåtarnas ankomst till sagda hamn.
G. 0 . 139 de n 26/2 32 bel'allc·r, att komm endörkapten_c n av 2. gr.
i lllarinen Eger slröm skall ti l lhöra Karl ökr ona örlo~sstat;on fr. o.. m.
den 1 niistkommancle april samt tillträda bc:Eattmng s n so 1~. hesr:d
ningsman å Karl skrona örlogsvarv den 1 nastkommancle o.,tobet.

o.

141 den 27 /2 32 befaller, att beträffande landkommentl :·. · t·enel en t er fo··1J· ar1cle bestämmelser skol a lända i i Il
ring av manmn
efterrättelse.
Nedannämnda marinintendenter skol a
rr1ecl u tgån ~a: en :n
·
avgå från innehava nde tjänstel)e f·a t·t mngar
elen 30 nästkommande september, r espektive
tillträda angiven befattn·i ng fr. o. m . elen l nästkomman de nl;toher och tills vidare, med u ndantag av de tider, då de på gruml av
utfärdade generalor der må hava erhållit annan kommendering,
G.

tjänstgöra enligt följande.

K arlskrona örlogssta tio n.
11
n s i n t c n d e n t v i el s t a t i o n s i n t e n J e n t u r e ·
a v gå: marin u nderin tenelen ten B acher.
tillträda: mar inintendenten av 2. gr. Segrell.

Expedit i

0

Stockholms örlogsstation.
Intend,e•nt å s<tationskontoret..
tillträda: marinintendenten av l. gr. Burman.

I n t e n d e n t å v a r v s k o n t o r c t.
avg~1: marinunderintendenten Ilallgren.
till träda: marinintendenten av 2. gr. Hall.
l{ ustartille-det.

· ,. tilli ka
1· ·· t
h l
·
Fä stningsin tend ent 1 Vax o m s. a s n1n6
r ege ment sintende nt vid Vaxholms
k u s t a r t i l l e r i r e g c m e n t e.
. c t jt1PSi.
tillträda: marinintendenten av 1. gr. Al l ancl er m ecl orcl man
göring vid kustartilleriet.

T ~· g i n t. e n tl e n t. i Y a x h 0 l m s f ä s t. n i n g.
vO"å : 111 a r ini Hieml\'ntt•n av 2. gr. 1\1al1n; skolande .i\'[alm fr. o. n1 . d(•Jl
a "' 1 oktober til lhöra Stockholms örlogsstation.
t;i\lt rticln: m a r in intenclt•nten av 2. gr. ElmJcldt m ed ordinarie tjän stgöring vid kustartil lerict.
Dc marinintenclentcr , vi lkc icke erhållit förordnande ell er i
J.;:ommanclov;ig bcorclt·at3 till vi~s tjänstgöring ombord eller i land ,
skola under ticlen elen l oktober 1.982-30 septembe r 1933 tjiin s tg-öw
vad beträffa r Stockholm s örå r espe ktive örlogss taiioner eller logsstation t ill hörandt• marinintendenter - efter f ramställning Jr[tn
vede rböra n de clwJer och efter samråd med m arinöverintendenten a v
stationsbdäl havaron kommeneleras till tillfällig tjänstgöring vid 11 ågon i Stockholm befintlig, s jöförsv aret tillhörande myndighet.
G. O. 142 den 27/2 32 befaller, 11tt fö ljande föreskrifter skolfl lända till e:Etcrrättclso beträffande s jöm ~itninga rn a sommaren 1932.
1. Gen om vecl01·hörande varvschds fö rsorg skola följande SJOmätningsfa r tyg vara klargjorda fö r expedition å för respektive f art y g nedan angivna tider, nämligen:
den l l a pr i l, .Pe ter Gedda,
elen 18 april, Sva l an, Falken, R a n, J ohan Norclenanckar, Ejdern
och Tär nan.
2. För sjömätningarna erforderliga motorb åta r skola vara klargjorda å ti.der och enligt fö r dPlning, varom chefen för s jökartave rket
äger meddel a vederbörande v a r vschef.
3. Fartygschefe rna skol a hissa s ina befälsteck en å tider, som
av vede rböran de stationsbefälhavare eft er anmälan av chefen för
sjökar teverk et bc st~im rna s .
4. Fartyge n och m ~H ningsförl äggn ing en i l :1nd skola bemannas
enligt denna generalord er bifo gade besi.ittningslistor, dock att vederb ör ande stationsbdälhavarc skall. äga att efte r över enskomme lse
med ch ef en för s jö:kartevcrket vid taga de smärr e ändringar i besättnin gslisto rna, som av omständigltetcn1a kunna !Jetingas.
5. Chefen för sjök artcverkct. ska ll bcträirande personal, avseeld
för Pete r Gedda och mätningsför läggning i land, meddela vede r börande stationsbefälh ava re oc h dPpåcltef tid och plats för personalens
inställelse.
6. Ovannämnda :fartyg skola efter avslutade sjömätningsexpeditione r och efter anmälan av chefen för sjökart.evcrket t ill vederbör an de stationsbcJällu::vare avmönstras oeh förJ;iggas i 3. ber edskap.
G. O. 147 den 29/2 32 medgive r, att chefen för kustartilleriet må
beordr a en underoffice r, rnstmäsiare, vid vartelera av Vaxholms och
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l{ ariskrona

kustartil leriregement en att instundande mars milnad und.er längst on vecka varelera hos instrumentfi rman Carlsson och OKtcrberg i Göteborg taga kännedom om viss clcllednings ma leriol.

G. O. F. 19 den 2/2 32 befaller, att följande bestämmelser angil< '!l
Llo reservofficer saspiranter vid flygvapnet skola lända till cflcn ci 1-

t.else.

I.

Antal rcscnofficcrs aspirantct·, som må påbörja
flygutbildnin g m. m.

1. Till den i ovanämnda k. ht'., § 4: a) angivna förhcretl antlt•
kursen - provtjänstgö ring - må innevarande år beordras högst :n
reservofficer saspiranter (§ 6: 1).
2. Till den i sagda k. br. § 4: b) angivna fortsatta alllll iillll:t
flygutbildnin gen må samma år beordras högst 25 reservofficer saspiranter (§ 7: 1).
II. Utbildning.

fonnspersedlDr av gult redgarnsband , 8 mlll. brett, runt ärmarna på
ett avstånd av 8 mm. under flygembleme t. I öv rigt skola gälla för
vä rnpliktige föreskrivna uniformsbest ämntelser.
Reser vofficcrsaspi rant, utnämnd till fanjunkare i flygvapnets
reserv, ntå på egen bekostnad utom tjänsten b~ira uniform i likhet
med fänrik i flygvapn e ts rf'serv, clocl.;: rcl't g radbetecknin g å elylik
uniform ska ll utgöras av galon, 0,5 cm. bred och 8 cm. lång, anbringr.d i överensstämm else mNl föreshiCtora n i g. o. F. 50'/30,
c., p. 2.
6. Tjänsteålder n mellan dem, som sa mtidigt befordras, be st~im
mes efter medelbetygen i vedorbörlig utbildning (skola) eller vid
lika medelbetyg efter chefens Jör :Clygvapnet beprövanclc.
:Kungl. Naj:t har i samband med ft;stställelsen av ovanstående
bes tämmelser i nåder befallt,
att under p. 5 c) och d) ovan meddelade förrskriHer jämväl skola
gäll a beträffande de värnpliktiga stuelonter och likställda, so m under
åren 1930 och 1931 påbörjat utbildning Jör anställning såsom fänrikar
flygvapnets reserv.

3. Inryckning till l äkarundersök ning och utbildning äger rum
p [t dag omkring den 20 juni, som chefen för flygvapnet äger l•cstämma.
4. Utöver de i ovannämnda k. br., !:\ 4 nämnda uthildnin gshcstämmolscrn a skola beträffande den allmicnna militära utbildnin gl'n
dc föreskrifter gäl l a, som av clwfcn för flygvapnet utfärdas. Bet6iffande flygutbildnin gen gälla i tillämpliga delar de fö reskrifter, som
äro fastställda att gälla för i'lygutbildnin gen i övrigt vid flygvapn et.

G. O. F. 20 den 2/2 32, dels upphävt g. o. F. 4/26, instruktion
fö r utbildnin g av f lygvapnet tillclelado värnpliktiga studenter oclt
likst äll da,
dels befallt, att nrdanstående bestämmelser angående utbildni ng m. m. av flygvapnet t illdelade vän,pliktiga studentet' och likställd a, uttagna för ut bi ldniug i specialtjänst skola tills vidare lända
till efterrättelse.

HI. Befordran och tjänsteställning.

I. Utbildning.

5. Roservofticer saspirant utnänmes l•ch befordr as av chefen fö r
Jlygvapnet på Eörslag av vederbörande kårchef (skolchef) t ill högre
t.jänst.egrad enligt nedanstående :
a) efter att med godkännande hava genomgått i ovannämn Ja
k. br. , § 4: 1 b) angiven utbildning (allmän ·flygutbildni ng m. m.) tJI l
värnpliktig korpral i respektive :[]ygkår;
b) efter att med godkännande hava genomgått i n yssnäuln <Lt
k. hr., § 4: 1 c) angiven obligatorisk utlJildning (spccialutbildt:in~
samt tjänstgöring vid flygförband m. m .) till värnpliktig fur ll' 1
respektive flygkår ; samt
c) efter vid flygvapnets reservofficer skurs avlagd godkänd reservoHicerse xamen till fanjunkare i f lygvapnets reserv.
Sådan fanjunkare räknar tjänsteställni ng efter fänrik
fly !!vapnets reserv samt cJter fanjunkare viLl flygvapnet.
el) För reservofficer saspirant, utn ämnd till fanjunkare i fly~
vapnets reserv, utgöres gradbeteckni ngen på kronan tillhöriga um-

1. Flygvap nPt tilld elade värnpliktiga stuclrntcr och likställda,
uttagna för utbildning i s pccialtjä.nst, utlJildas tili hiträdande fl ygingenjörer, i v~idcrleks·tjänst samt i övrig specialtjänst (s ignal- (radio-) personal , fotograf er och expecli tionsbiträ den).

2. Utbildningen har till ändamål:
a) för dem, som utbildas till hiträdande [lygingcnjöre r, att hi IJr·inga sådana kunskaper och Järdigh eter, som erJordrns för att kun~a t jänstgöra såsom dylik ingenjör vid Jlygvapn ets verkstäder eller
1 flygstyr
elsen;
h) för dem, som utbildas i väderl ekstjänst, att bibringa sådana
kunskaper och :fö rdigheLer, som edordras för att kunna handhava
Väderlekstjän sten vid fl ygkårs (detacherat flygförbands) viidedeksavdeln ing (-detalj); samt
c) för dem , som utbildas i övri gt spccialtjänst, att bibringa s:'t~~ana. l~llllSkaprr oc]t. färdighc.ter, SO IIl ('l:[onlt·a s för otji:instgöril:g Vitl
~gkå1s ell er Jlyglorbands s tgnal - (t·adw-) o rgan, a lotograflavd clUlng (-detalj) eller i exped ition.
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fackt jänst görin g undt?r å tersiå encle tjäns
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.
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Fi nner med an lednin g av vad i ärendet forekmnmit gott att
. ansl utning till vad genom brev den 24 febr uari 1922 fö reskrivits
~örande förhand lin gsrätt m. m . för vid mari nen anställda arbetares
organi satio ner bemyndiga marinförvaltnin gen att med ombud för
vederbörlig personalorganis ation up ptaga förhandlingar om löne- och
arbetsvillkor - däri inbegripet förmåner u,nder sj ukdom men tills
vidare icke rätten t iH semester - för den civila, icke arLetsledan de
pe-rsonal en vid marin en samt att utan hinder av gäiJande förvaltningsbestämmelser sluta för hel a r iket gällande avtal med organisationen; ankommande det dä rvid på marinförvaltnin gen att, i d.en
mån så finn es lämpligt efte r samråd med övriga vederbörande myndighet er, t illse att statens intressen ur såväl militära som an dr a synpunkter varda behörigen till godosed da.
Tillika förklarar Kun gl. Maj:ts Sig vilja, därest i fö revarande
sammanhang ytte rliga re fö·r eskrift finnes böra utfärdas eller åtgä rd
eljest vidtagas, taga därav föran ledd framställning under omprövning.
H är j ämte anbefaller Kungl. Ma j: t marinförvaltnin gen att, efter erforderlig utredning, vid augivandet av medelsbehovet för b udgetåret 1933/1934 upptaga frågan h u ruvida anslagsmedl en till se . mester å t vid sjöförsvaret anställda arbetare lämpli gen böra för del as
på respektive anslagstitla r, varifrån lön er åt ar betarna bestridas.

K. Br. den 22 april 1932.
Bifaller av inspektören för undervattensbåt vapnet gjo rd f ramställning att 12 cm. kanonerna å depåfar tyget Svea, vilka kanoner
ur krigsberedskaps synpunk t syntes vara utan betydelse, måtte få
borttagas fr ån fa rtyge.t och avfö r as från dess inventarier.
Förordn ar, att officerare och underofficerare vid marinen, som
tvångsvis överförts t ill övergångsstat, må i kommandoväg för ticlen
från och med elen 1 ju l i 1932 t ill och med elen 30 juni 1933 inbeordras
till t jänstgöring u töver vecleTbörancle beställningshav are åliggande
minsta tjänstgörin g, i den mån elylikt in beordrande med hänsyn till
att den nya marinorganisati onen icke blivit fullständigt genomförd
Prövas oundgängli gen erforderligt för tjänstens f}ehöriga u pprätthållande, ävensom föreskr i ver, att vid nu medgivna inbeordrande till
tjänstgöring skall iakttagas, att statsverket åsamkas minsta möjliga
kostnader, att inbeordr a ndet, i den mån så l åt er sig göra med hänSYn 'till tjänstens krav, sker på frivillighetens väg, samt att meddelande angående inkallelse tiU och avgång från tjänstgöring, där så
ske kan, lämnas vederbörande i god tid före den tidp unk t, då inryckning till respektive avgång f r ån tjänstgöring skal l äga rum.
l(. Br. 1932.
4
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M~edgiver, att manuskriptet till andra delen: 2 av »Allmän sj ö.
krigshistoria>> av O. Lybeck må, m ed anta~ande av ett utav h ar
Raeggströms boktryckeri- och bokförlagsaktiebolag den 4 ma rs 1932
avgivet anbud, genom marinens tryckeridetal js försorg befordr as till
trycket,
att kostnaderna för övertagande för statsverkets räkni ng av
500 bokexemplar eller tillhopa högst 5,625 kronor må, jämte e_ventue lla
korrigeringskostnacler, bestridas från ~jöförsvarets anslag hl: tt:.rckningskostnader samt att till konteramualen O. E. Lybeck ma suso1u
er sättn ing för utarbetande av nu if nlgavarancle del utbetal a, dt
belopp av 3,500 kronor.
Medgiver, att till styrmannen av 2:a graden vid flo~tan A .. F.
A. Stenholm må såsom ersättning för utarbetande av elen fo1:teckmn~
över flottans arkiv i Karlskrona, som jamlikt gällande b_e~tam_nwlser
uneler år 1931 insänts till riksarkiv et, utbetalas en gratlhkahon av
200 kronor.
Sedan fänrikarna i flottan C. F. B. Taube och U. E. s.. Spa r_re
gjort framställning att av disponibla löneme~el få k~mn~~ 1 åtn Jutande av särskilda arvoden, har Kungl. MaJ :t funmt fore va n.nde
framställning icke föranleda någon vidare åtgärd.
Finner kaptenens på reservstat för marinen C. F. A. Cassel anhållan om befrielse från honom uneler tjänstg·öringsperioclen 1!.l:301932 J'örfattningsenligt åliggande återstående tjänstgöring un clc·r 3~
dao·ar ävensom f r ån honom. uneler tjänstgöringsperioden 1933--193o
föt~fattningsenligt åliggande tjänstgoring under 60 dagar icke kun·
n a bifall as.

K. Br. den 29 april 1932.
Medgiver , att till elen officer, som av stationsbefälhavaren vid
Stockholms örlogsstation förordnas att uneler nästinstunclan dt· u~
bilclningsår m eddela i skolreglcmenet för flottans manskap, c
:r.t I~:
omnämnd undervisning i engelska språket vid korpralskurs t or ra
diamatroser samt vid certifikatkurs vid radioskola, må utg å en ersättning av 4 kronor för undervisningstimme, dock högst 448 k ro nor.
'
d"
. ..
l"
n vid
Lämnar utan bifall ansökning fran or mane amnes arare
8
skeppsgosseskolan i Marstrand E. S. Landin att bliva tilldelad ~.:
stipendium för att i England stuelera engelska språket samt un cle
visningen vid med skeppsgosseskolan närmast jämförliga skollll'·

G. O. 148 den 1/3 32 faststä ller modell till vit kavaj för hvo111äst ar e och såsom sådan tjänstgörande personal.

G. O. 153 den 2/3 32 befaller ntecl ändring a v g. o. 1133/31, dels
att i mo m. 6 a v nämnda gen eralorder ubåten Valen skall upptagas
såso m elivisionschefsfartyg i 1. ubåtselivisionen i stället. för ubåten
:Eiaj en,
dels att mom. l7 c) av nämnda generalorder skall e rh ålla följan de ändrade lydelse :
c) R ekrytkurs för sjökaeletter och marinintendentskadetter skall
anordnas - - - - - - å övningsbriggen Falken.
G. O. 154 den 3/3 32 befaller, att marinintendenten av 2. gr.
Carlsfors skall, med bibehållande av innehavand e befattning, tjänstgöra såsom extra kaelettintendent vid innevarande års rekrytkurs
för m arinin tenelen tskacletter, sam t
att nämnde fartygsintendenten å pansarkryssaren Fvlo·ia vintern 1932'---1933, marinintendenten av 2 gr. Malm, skall tj~nstgöra
såsom extra kadettintendent vid å nämnda fartyg förlagd första intenclen t kurs.

G. O. 155 den 3/3 32 meddelar bestämmelser angående särskild
läkarbesiktning och kommendering till flygutbildning av officerare
ur m arinen; skolande fänr ikarna vid flo t tan Sandberg, N.orEm, Ljungberg och Rycls,t röm samt fänriken i flottans reserv Redberg undergå
sådan läkarbesiktning.
G. O. 159 den 4/3 32 medgive r, att danska kadettskolavdelningen
beståen de av i nspektionsfartyget Beskytteren, torpedbåten Saelen
samt m insvepningsfartygen Havhesten och Narhvalen må innevarand~ år un eler nedan angiven tid besöka följande hamnar, ämligen
'hsby omkring elen 23-27 juli och Kalmar omkring den 28 juli-1
augusti.
G. O. 162 den 5/3 32 befaller, att f öljande office rare skola uneler
nedannämn da ticler tjänstgöra vid forband (å flygplan) ur flygvapnet, unelerställda följande befälhavare ur marinen, nämligen:
11 maj-30 september 1932:
vid spaningsgr upp, underställd chefen för kustartilleriet, löjtnanter na vid kustartilleriet Holmer och La gerström, samt
1 maj-31 augusti 1932:
å flygplan, underställt befälha vande amiralen
f" .
aunken i flygvapnets r ese r v Nilsson.
G. O. 1932.

Karlskrona,
4
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G. o. 163 den 5/3 32 befaller bl. a. att följande för~sk rifte r
..
g . c1. 66/32·, lända
betr äffande l n ämnsk ol a, u t over
. · till e.fterrättelse
..
da generalorder omför mälda flygfö rband (flygpla n) .
1. Fl~:gförbanden till chefen fö r kustflottan skola _ing å i kustflottans flygavdelning fr. o. m. den 25 ir;.st.undande apnl oc~ 1 m aj
elleT senare dag, som efter överenslwmmdse mellan chefen for kustflottan och chefen för flygvapnet bestämmes.
Ifrågavarande flygförband skola, under den tid de äro underställda chefen fö r kustflottan, benämnas:
jaktgruppen: 2. marinflygdivisionens 1. g ru pp,
spaningsdivisionen: 3. marinflygdivisionen. .
2. Flyggruppen till chefen fö r lmstartillcnet skall fr. o. m .
den 11 nästkom mande maj underställas sagde chef.
F l (Tplanet till befälhavande amiralen i Karlskron a skall
Yo
"
el
. l
fr. o. m . den 1 nästkommande maj understä ll as namn
e amua ·

S:

G. 0. 168 den 7/3 32 befaller, att den löjtnanten .H.~mmar gre n
genom g. 0 . 904/31 an])efallda tjänstgöringen såsom brt.racle åt marinattachE'm i Paris skall upphöra med utgången av elen 7 instu n uande apri l.

G. 0 . 173 den 8/3 32 befaller, att nedannämnda .marinintendenter på över gångsstat skola å nedan angivna ticler ~nnevar~U.d(• år
vara inka llade för f ull gö rande av dem åligga nde (mmsta) t.Janstgoringsskyl dighet:
Karlskron a örlogsstation
marinintendenten av 1. gr. Carlson, 1-80 aug usti;
St.ockholms örlogsstation
förste marinintendenten Ehlin, 18 juli-7 augusti,
maTinintendenten av 1. g r. von :Malmborg, 1-15 juli,
marinintendenten av 1. gr. Zetterberg, 1-15 augusti,
marinintendenten av 1. gr. Halm 30 juli-29 augu sti.

G. O. 177 den 8/3 32 befaller, i anslutning till nådigt. ~.reY ~.e.t:
31 december 19:31 att löjtnanten vid flottan Sack skall tJanst,:;or
'
· st unel ancl e arn·il t · o· 11..1·
vid flygvapnet i marktjänst
fr. o. m. den 20 m
den 19 nästkommande aug usti m ed inställelse vid 2. flygkår en , Hagernäs, fö rstnämnda dag.
G O. 18 den 8/3 32 befaller, i anslutning till nåditg brev den 4
inneva~ande månad, att följande ma.rinläkare på. övergångs~tat .skol:.
under tiden elen 1 juli 1932-30 jum 1\)33 vara mkallade till t J·1 us
göring:

förs.te marinläkaren Dahlman å Stoekholms örlogsstation, samt
marinl äkaren a v .1 . gr. Schrödl å Göteborgs örlogsdepå och vid
Karl skr ona kustartilleriregement es cletaeherade avdelning
Alvsborgs fästning;
skola nde sta:tionsbefälhavare>n i Stockholm respektive platsbefälhavar en å Nya Var vet anmäla, därest anbefallda kommenderingar
kunna upp höra före den 30 juni 1933.

G. O. 187 den 10;3 32 befaller, att löjtnanten L agerman skall
under tiden 1-31 nästko mmande juli följa luftvätnss kjutö vningarna
vid Karl sborgs artilleri regemente.
G. O. 188 den 10/3 32 bPfaller, att löjtnanten Westman skall
vara ele v i elen första av de kurser för subalternofficerare, som jämlikt lantförsvarets g. o. 267/32 skola in nevarande å r anordnas vid
infanteri skjutskolan, Rosersberg, med inryckningsdag den 7 instunclai!lde april och utryckn ingsdag elen 17 nästkommande juni.
G. O. 21W den 16/3 32 befa ll e r, att genom g. o. 319/28 anbefalld
särskild utbi ldningskurs för officerar e i kustartilleriets reserv för
vinnande av kompet ens för hefot•dran till kapten i kustartilleriets
reserv skall inn evarand e år ano r dnas, samt att antalet elever i nämnda kurs skall utgöra högst 4.
G. O. 201 den 16/3 32 befaller, att kap t enen Ericson med utgången av elen 24 instundande ap ril sl;:all avgå från samt att löjtnanten L a n dst r öm f r. o. m. elen 25 instundande april och tills vidare
skall upprätthålla befattningen såsom mari nassistent i telegrafstyrelsen.

G. O. 207 den 17/3 32 befaller, att kaptenen Ström skall fr. o.
m. elen 30 innevar ande månad t . o. m. elen 2 instundande april vid
Statens Mete reologisk-Hydrograf iska anstalts militäravdelning i
Stockholm bed r i va sådana studier beträffande väderlekstjänsten, som
kunna vara av vä rde vid utö\·anclet av navigeringstjänsten unde r
fö1•estående expedition med övningsskeppet af Chapman.
G. O. 2118 den 17/3 32 befall er i ansl utning till nådigt brev den
29 sistlidne januari, att kaptenen Larsson skall under tiden 1 ap ril30 juni inneva rande å r vara biträdanclt· ma r inattache vid Kungl.
Maj :ts beski ckningar i H Pl singfors, R eva l (Tall in) och Rig a, samt
rutt nämnd a. officer skall tj änstgöra vid ifrågavarande beskickninO'ar
enligt föl j ande : i H elsingfon den 1-':D april , i R eval (Tallin) den
1.-28 maj och i R iga den 29 maj-30 juni.
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plan fö r samö vnin gar av stön e
G. O. 213 deu 21/3 32 fasts tälle r
vapn et för tiden den 1 juli 19 3~~
omf attn ing mell an mar inen och flyg
för tiden l juli -31 okto ber 1933.
30 juni 1933 sam t prel imin är plan
kano nbåt en Sven sksu nd den
G. O. 217 den 21/3 32 befa ller, att
till Karl skro na örlo gssta tlon J ör
30 inne vara nde mån ad skal l avgå
ng för ny expe ditio n (g. o. 1133 ';31,
avm önst ring och däre fter klar göri
mom . '1).
den i g. o. 1150 /30, mom. 81,
G. O. 227 den 24/3 32 med give r, att
av vint eres kade rns farty g Juå.
anbe falld a stati onär a förlä ggni ngen
1:
ämm ande, upph ö r a högs t 8 daga
enli gt chef ens för kust flott an best
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kapt enen på över gång sstat
G. O. 232 den 26/3 32 befa ller, att
ring fr. o. m . den 2 n 'iststgö
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till
llad
Hall ström skal l vara inka
kom man de augu sti för fullg ö r ande
kom man de juli t. o. m. den 30 näst
mbe r 1929 -31 okto ber 1933 alig av hono m unde r perio den den 1 nove
gancle tjäns tgör ings skyl digh et.
kapt enen vi d kust artil leriet
G. O. 237 den 29/3 32 befa ller, att
upphö ra
9 anbe falld kom men der ing skal l

Allb rand t geno m g. o. 273/2
septe mbe r mån ad, sam t
med utgå ngen av näst kom man de
t vVesstr öm skal l fr. o. m. den 1
erie
att kapt enen vil k usta rtill
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befa ttnin gsin neha vare ns h ån.
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er mode ll tiU kll:ppa (:11132)
G. O. 286 den 14/4 3'2·, dels fasts täll
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e
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de och bära nde av kapp a M'/32 skola
a m t u n d e r o f f i e e r u r e.
Of f i c e r a r e o c h v e d e r l i k a r s

Den m å inom riket häras
Kapp an är s. k tillå ten perse del.
dagl ig dräk t anvä nd i
och
kt
ddrä
para
till
till var je unif onns dräk t,
om regn ig väde rlek därti ll 12: iver
ställ et för para ddrä kt dock enda st
a vid inspe ktion eller uppvis ning
anled ning . Bära ndet av dens amm
bestä mme s av vede rböra n d,, betrupp
inför
samt unde r tjäns tgör ing
fälha vare .
enda st med vede rbör an de beUtom riket m å den i land bä ras
i'älh a va r es medg ivand e.
över axla rna.
Kap pan må icke bära s löst häng ande
M a n s k a p.
bära kapp an enlig t fö r ofFlag gkor prale r och högb åtsm än må
cerar e gälla nde bes tämroffi
unde
fice rar e och vede rlika r samt för
mels er.
kapt enen vid flott a n hluhl
G. O. 289 den 14/4 32 befa ller, att den
tgöri ngen vid flygv apne t skall
geno m g. o. 1154 /1980 anbe falld a tjäns
inne vara nde måna d.
upph öra med utgå ngen av den 15
löjtn an t en vid kust a rtill eriet
G. O. 290 den 14/4 32 befa ller, att
nästk omm ande juni följa ';,s utNord ling skall unde r tiden 1-15
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egem
lerir
bildn ing vid Karl sbor gs artil
nde offic erare ur m arinen
G. O. 294 den 15/4 32 befa ller, att följa
okto ber 1932 for t fa r ande
15
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o.
.
t
i och för f ortsa tt utbil dnin g
ligen :
skola tjäns tgör a vid flygv apne t, näm
ners tröm samt
\Ven
an
flott
vid
en
nant
rlöjt
unde
t Weid ling och H essle , även·
lerie
artil
kust
unel erlöj tnan terna vid
som

Sedan fl agg korpralen vid 3 :e yrkesk ompaniet H . L. Svensson
anhållit att h an, som vore fa milj eför sö rja re, m åt te und ('[' honom
meddelad kommende ring till Stockholms örlogsst ation fö r att mottaO'U timmermansuppbörden å pansarskep)let Äran få komma i åtnju ~ancl e av tr aktame ntsersättnin g, har Kun gl. Ma,j:t m edgivit, att
Sve nsson m å und e r ifr å ga var ande kommendering - i ,st ä llet f ör inkvartering oc h förplägnad in n atura genom kronans. för sorg ..,.- åtnjuta tjänst gö r in gs traktamen te enligt därom g ällande bestämmelser.
Medgiver att såsom hiclra g till representationskostn a der uneler
'
'
l
anbefallda expedi tione r i utl ä nd ska far vatten inneva rande å r m å till
fa rty gschef en å öv ningsskeppet af Cha pm an och avdelningsch,efen
för skeppsgosseav del~in gen , med skyldigh et för dem ~tt eft er avslutade expeditioner till marinförvaltningen avgi va r edovisnin g "enligt
de närmare best ämmelser, som ämbetsYerket äge r at t u tfä rd a, utbetalas, till f artygsc hefen å övn ingssk eppet af Ch apman ett belopp a':
högst 1,800 kro no r och till avdeln ingschefen f ör sk eppsgosseavdelningen ett belop p a v högst 600 k.ronor. · ' '
'
·
K. Br. den 6 maj 1932.
Medgiver, att löjtnanten i Hottans reser v C. E. Uggl a m å uneler
innevarande utbildningså r å tid, som i komm andoväg n ä rmare bestämmes, fullb öra h onom i egen skap av officer i rese r ve n unel er utbildningsåret 1932-1933 förf attningsenligt åliggande r epetitionsövni ng.
'
l
Bifaller kapten ens å rese rvstat för ):narinen C. F. A. Cassel anhållan om uppsk ov till tjänst göringsperiod en 1933-1935 med fuJl.gö rande a v honom unele r tjänstgöringspe ri oden 1930-1932 förfa_ttningsenligt å li ggande å t erst åe nd e tjänst gö rin g under 30 dagar.
Sedan m arinlä karen av 1:a graden vi d rn a rinläkarkåren, kasernläkaren i Karlskrona A. R. Prag anhållit att få bibehålla oavkortade
löneförmån e r uneler tjänstl edi g he t f rån och m ed elen 18 april till och
med den 28 m a j 1932 i och fö r studie r av epidemisjukdomar vid statens epidE-mis jukhus, har Kun gL :M:aj :t - som finn er nämnda studier
tjäna JÖrsv arsväsendet s intressen - m edgivit, at t Prag jämlikt 13 ~
i gäll ande avlönin gs reglemen te Jö r offi cer a re och under.officerare
m. fL må uneler Hrå gavarand e tj än stledighet uppbära oavkortad lön.

K Br. den 13 maj 1932.
Förordna r löjtn anten vid Svea artill er i regemente B. S. G. Lindman att till svida re uneler en tid av sex år, r äknat f rån och med
elen 1 oktober 1932 var a l ä r a re i lantkri gskons t vid sjökri gsokolan .
l(. Br. 1932.
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att ifråg a var a nde office rare under de nn a ko rnmende ri ng skol a
anses bi be h ålla ordinarie t j ii n st gö rin g so r t.
G. O. 296 den 15/4 32 befall e r, m ed ä n d ring av g. o. 11 33/31. och
153/32, att i mom. 6 a v g . o. 1133/31 ub å ten Va lrosse n skall u pp taga s
såsom divisionschefsfa rt yg i 1. ub å tsdi visio n en i ställ e t för u hå t en
Valen,
ai.t i nämnda mom. ub å tarn a i 1. uh ftts div ision en sk ol a u pptagas
i fö lj ande ordnin g: Val rosse n , Haj en , V a len , sa mt
att i m om. 24 av g. o. 1133/31. ub å 1a rn a i 1. uh å lsdi visionen sk ola u ppta ga s i följ a nde ord ning : Valrossen, V alen , Dr a ken.
G. O. 298 den 15/4 32 medg ive r, att. m äs te rsk a pst ecken fö t· f lotta n
i id ro tt m å bliras till unifo rm e nli g t en a h a nda g rund e r som de, vil ka
jäm lik t rl'gl em ente för marinen del I , § 164 rn om. 3 och del III, §
80 mom. 3 gälla fö r däri o mfö rmälda meda lj P-r.
G. O. 304 den Hi /4 32 befa .\1 er , att marinl äkars ti pendia ten öve r
stat Sjövall med utgå n gen av de n 5 ins tundande maj s k a ll a vgå fr å n.
innehavand e kommende ri ng, sam t att marinl ä karst.ip endiaten öve r
stat L undmar k fr. o. m. den 6 ins tundand e maj tills vid a r e skall
tjänstgöra såsom biträda nde l ä k a re vid flott a ns sjukhus i Karlskrona.
G. O. 3116 den 18/4 32 befall e r, at t marinl ä kars tipendiaten Nordland e r med utgån ge n av den 20 innevarande m å nad sk all a vgå fr ån
innehavande komm enderin g såsont ex tr a lä kar e i Vax holms fäst n i n g .
G. O. 308 den 19/4 32 hofall er bl. a., a tt n eda n n ä mnda off icerar e
på r eser vstat skola unde r n edan a ngi vn a t ide r inn ev a ra nde å r var a
inkallade fö-r fu ll görande av dem å liggande t j tin st.göringsskyldig het
(repetitionsövnin g ):
R ese r v s tatC' n :
kapten en vo n Kru se ns tiPrn a den 13 jun i- 14 jul i (hä \H en av
t jänstgörin g3skyldi g het cn å r e n 1931- 1933) med ordinar ie t jänstgö rin g å Stoekho-lms örlo gss tation.
G. O. 317 den 20/4 32 hofa ll C' r, a tt majore n vid gene ral s ta ben E.

.
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Bemyndiga r marinförva ltningen att, med beaktande av vad föedragande departemen tschefen anfört i det vid förenämnd a propo\tion fogade utdrag av statsrådspr otokollet över försvarsäre nden den
~ 6 febru ari 1932, av ordinarie reservation sanslaget till flottans krigsberedskap och övningar disponera högst 368,500 kronor för inköp av
]{innekulleverkens egendom och skifferolje verk ävensom för iordningställan de av nämnda oljeverk för fortsatt drift m. m. samt förordnar, att av besparade medel å flottans fönådstitla r för stenkol
sawt motor- och pannbränn olja ett belopp, motsvarand e kostnadern a
för berörda ändamål, skall såsom särskilda uppbördsm edel tillgodoför as förenämnd a anslag.
Uppdr ager bl. a. åt marinförva ltningen att handhava förvaltningen dels tillsvidare av den del av Kinnekulle verkens egendom och
oljeverksan läggning, sam avses att användas för industriell t ändamål, dels ock till den 14 mars 1933 av den del av nyssnämnd a egendom, som är avsedd att nyttjas såsom jordbruksf astighet; åliggande
det marinförva ltningen och domänstyre lsen gemensam t att före den
1 augusti 1932 till K ung l. Maj :t inkomma med förslag angående
handhavand et av förvaltning en av sistnäm nda del av egendomen
från och med den 14 mars 1933.
Medgiver, att till kaptenen vid flottan H. Gahn må såsom ersättning för bestridande av de med befattning en såsom sekreterare
hos styrelsen för sjökartever ket förenade göromålen under förs,t a
halvåret 1932 utbetalas en gratifikati on av tvåhundraf emtio kronor,
att utgå av till sjökartever kets förfogande stående medel.
Förordnar avdelnings chefen i rederiaktie bolaget Nordstjärn an,
sjökaptenen T. Meyer och befälhavar en å ångfartyge t Heimdall, sjökaptenen O. N :son Hallborg att fortfarande från och med den 1 juli
1932 tillsvidare intill den 1 juli 1933 vara ledamöter av styrelsen
för sjökartever ket.
Medgiver, att till den vid skeppsgoss ekåren i Marstrand tjänstgörande personalen må jämväl under budgetåret 1932-1933 få utgå
avlöningstil lägg enligt de grunder, som gälla beträffand e åtnjutande
av sjötillägg vid stationär förläggnin g.
st"

Förordnar, att de genom brev den 29 juni 1926 meddelade be-

u:~melseh angående ökade förmåner åt personal, tjänstgöran de å

och t skola gälla jämväl tillsvidare från och med den 1 juli 1932 till
med den 30 juni 1933.
l( Br. 1932.
6
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Nedgher, att - där ej för särskilt fall annorlunda föreskrives
heställningshav are vid försvarsväsende t, vilken erhållit Kungl.
Maj :ts tillstånd att intill den 1 juli 1932 med innehavande be~täll
ning förena viss tjänst, befattning ell er uppdrag, må, då tillstånclPt
meddelats efter ansöknin g, som avsett jämväl tid efter nämnda dag,
i förekommanclr fa1l tills vidare intill den 1 juli 1933 jämte lwsl~ill
ningen innehava sancma tjänst, befattning eller uppdrag; ålig~ande
det chef eller annan vederbörande myndigbet att, därest fören and"'
av tjänst m. m., varom här är fr åga, på gruncl av förändrade tj iimtgöringsförh ållanclen (o:s:entpelv is ändrad tjänstgöringsort ) eller flY annan anledning kan anses inverka h inderligt för tjänstgöringen vid
försvarsväsendet , därom göra anmälan hos Kungl. Maj :t.
Förordnar kommenclörkap tenen av 2. graden i marinen Niösen
att från och med elen 1 juli 1932 tillsvida re intill elen 1 juli 193:-\ uppehålla bef attningen såsom bibliotekari e vid marinstaben m ed rätt
för honom att i sådan egenskap åtn juta ersättning, beräkna d efte r
ett a rvode av tretusenetthuncl raått.io kror:or för år jämte dyrtidstillägg enli g för nyreglerade verk stadgade grunder; skolande i avseende å åtnjutancle av nämnda arvode dc i 13 kap. av kun görelsen
elen 22 juni 1928 rned tiliäggsbest.ä mntclser till de militära avlön ingsr eglementena meddelade föreskrifter r örancle icke orclinarie befattningshavare i t ill ämpliga delar l ända till efterrättelse.
Bemyndi gar p å clä rom gjord framsta Ilning, chefen för kustartilleriet att unde r hö gst tre dagar innev arande år anlita förestånclar~n t ör
generalstabens fotografiska centrallaborator ium, docenten filo sofie
doktorn T. A. E. Oclencrantz, vilken förk l arat sig villig därtill , såsom sakkunnig vid försök för utrönande av möjligheten att vid
skjutning med artilleripjäser mot m ål på sjön genom fotogra Jering
från målbogseraren fastställa n edslagens lägen i förhållan clP till
111 å le t.

K. Br. den 10 juni 1932.
1\Ieclgivcr, att löjtn anten vid flottan R. O. Oroneborg må lll'ordras att ut an särskilcl kostnad för statsve rket tjänstgö ra vid t:-·skfl
flottan uneler högst en månacl innevarancle år och att han däruneler
må uppb ära oavkortad lön ävensom sjötillägg och misspenningar enligt de grunder, som för sådana förmåners utgående angivas i 15
och 16 kapitlen av tilläggshestäncm elserna till cle militära adlintngs·
reglementena elen 22 juni 1928.
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ning samt den 30 september 1931 på egen begäran erhållit aYskPll
från anställning såsom korpral vid sjömanskårens cläcksavcll• lning;
- år 1932 avlagt sjökaptensexamen, anhållit att - utan hinder av
gällande bestämmelser - få antagas till reservkadett vid Jl ottan
har Kungl. 11iaj :t medgivit, att dc omständigh eterna att :Eriksson .. /
hållit avsked från sin a n ställning såsom korpral samt att han irh
genomgått i § 3 rnom. 5 c) av brevet den 4 septe,m ber 1926 an gåPllll<'
antagning, utbildning m. m. av reservkadetter vid flotta omntimnu
kompletteringskurs icke må utgö1ra hinder för honom att antag as till
reservkadett vid flottan.
Bifaller ordförandens i Sveriges militära idrottsförbunds Vl'rkställande utskott, översten P. Lagerhje lm hemställan - vari fö rm iil·
des att för deltagande i modern femkamp vid Oly n1piska spt>len 1\1:1:?.
i Los Angeles avsäges att uttagas högst fyra subalternoffict>rare att dessa måtte uneler härför erforderlig tjäntsledighet från och nwd
den 20 juni till och med den 4 septe mber få bibehålla oavkorta<le
löneförmåner.
Seclan marinförvaltningen i skrivelse den 29 januari 1932 underställt Kungl. Maj :ts prövnin g fråga rörande förän drat redovisningssätt för följande tre fondtitlar vid marinen, nämligen allmänn a materialförrådet i Karlskrona, stenkol samt motor- och pannbrännolja,
allmänna materialförrådet i Stockholm, stenkol samt motor- och
p:mnbrännolja, ävensom kol- och oljeförrådet vid Göteborgs örlogsdepå, förordnar Kungl. Maj :t, att ifrågavarande tre fondtitlar skol a
från och med den 1 juli 1932 redovisas såsom särskilda undertiilar
under ordinarie reservationsanslaget till f1ottans krigsberedskav oeh
övningar samt att till dessa undertitlar skola övert öras de vid sistnämnda tidpunkt å berörda fondtit lar hefintliga behållning ar.
M.eclgi ver med anledning av en utav si.yrelsen för Kronprin sess an
Vietarias skeppsgossehem i Karlskrona gjord framställning i f\n lllrt,
varöver marinförvaltningen elen 30 maj 1932 avgivit utlåtanck, att
för unele rstödjande av verksamheten vid hemmet må för lJudg eta ret
j932--1933 utbetalas ett belopp av åttahund ra kronor från sjöför'>'' ares anslag till extra utgifter.

K. Br. den 22 juni 1932.
Föreskriver, att kostnadE'rna t:ör tQ'ckning av en inom 1narin·
stabens sjöhistoriska avdelning utarbetad avhandling, benämnd ,Gus·
tai III vid Viborg och Svensksun(l» i en upplaga av 500 c:;('JII pl ar
skola med h ögst 1,022 kronor bestridas från sjöförsvarets ansla :r till
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till ledamöter i lönenämnden: förutvarande statsrådet, gen('raldirektörcn K. S. Levinson, tiJJika ordförande, kamncarrättsrådel A.
G. Afzelius, t. f. sekreteraren och kanueraren hos flygstyrelsen. notarien hos marinförvaltningen J. F. Nilson, ledamoten av riksdagen~
andra kammare C. R. Jansson i Falun, ledamoten av riksdagens andra
kammare P. NilsoD i Bouarp, konunendötkaptenen av 2:a graden }.L
E. Giron och fanjunkaren Yid yea livgarde A. Almroos, samt
till suppleanter i lönenämnden: för Levinson krigsråclet C. E. T.
Sterky, vi lken vid i'ödall för Levinson skall utöva orcHörancleskapet
i nämnden, för Afzelius statskommissarien H. K. II. Tottie, för .l. F.
1\ilson kaptonen i intendenturbefattnin g vid flygvapnet, marini ul<'n·
denten av 1:a graden i marini.ntenclenturkar en C. 111. Iacobson, J'iir
J ansson ledamoten a v rikselagens andra kammare A. A :son Törnk\ i'<l.
i Karlskrona, för P. Nilsson ledamoten av riksdagens andra ka mma
re J. Oloisson i Digernäs, för Giron översten vid intendenturkåren J.
H. F. Söclerbom och för Almroos sekreteraren i försvarsväsendets ulldnbefälsförbund, redaktören C. \V. Curtman.
Förordnar, att flygyapnet tillhörande personal skall äga att uHckr tjänstgöring vid rustacl sjöstyrka utöver i brev elen 4 septeml•er
1931 meclgivcn tid tills vidare intill elen l juli 1933 åtnjuta sjötilläg~.
som enligt gällande tilläggsbestämmelser till de militära avlöning'reglementcna tillkanuner motsvarande beställningshavare vid fl ot hl u
uneler elylik tjänstgöring.
·.Medgiver, att aspiranten vid generalstaben, löjtnanten vid liv·
rE-gementet till häst C. C:son von Horn, må i kommandoväg beordras
att under tiden 1-13 augusti 1!)32 följ:1 kustflottans övningar.
Meddel ar föreskrifer an g. verksamheten för civilanställniN-g av
manskap vid truppförband utom Stockholm.
Meddelar föreski:ifter aug. verksamheten för civilanställnin fl: av
manskap vid truppförband i Stockholtn m. fl.

K. Jlr. (len 30 juni 1932.
Medgiver, att elen vissa officerare i flottans rese rv jämlikt ~ 22
i förordningen den 23 S',ptember 1927 (n:r 365) angående befäl i ilottans reserv tillkomma .1cle rätt att föra standert av i kommandoväg
fastställd moclel l, viH_en standert må benämnas reservofficersst an(lert,
jäm.väl må tillkonF>ta den, som i flottans reserv innehaft lägst l0jtnan1s tjänstegrad och som jämlikt § 13 mom. l aY sagda föror dning
avgått or reser en ävensom elen, vilken såsom officer tillhör eller
tillhört flottan, resen- och å vilken äldre förordning angående befä l
i flottans resr,n- är eller varit tillämplig, så framt han enligt merberörda § 22 ~.r i önigt därtill berättigad.
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nomgående av den utbildning, som är foreskriven i § 25 av n ådiga
kungörelsen den 13 oktober 1905 och i g. o. 423/14.
G. O. 406 den 18/5 32 befaller, att kommendören i marinen Reinius skall tjänstgöra i sjöförsvarest kommandoexpedition (bokdetaljen) fr. o. m. den 1 nästkommande juli t. o. m. utgången av juni
månad 1933.
Angående härav föranledda kostnader är stadgat
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G. O. 409 den 20/5 32 befaller, att nedan nämnda officerare skola
avgå f rån innehavande tjänstebefattningar med utgången av den
31 innevar ande månad, respektive
tillträda angiven befattning fr. o. m. den 1 in stundande juni samt
tills vidare eller unde-r nedan angiven tid, med undantag för
de tider, då de på grund av utfärdade generalorder m å hava
erhållit annan kommendering, tjänstgöra enligt följande.

Stockbolms örlogsstation.
Chef för underofficers- och sjömanskårerna, tillika
beväringsbefälhavare :
avgå : kommendören i marinen Tiselius.
. tillträda: kommendörkaptenen av 1. gr. Mörner.
Chef för sjömanskårens skolor:
avgå: kommendörkaptenen av 1. gr. Mörner.
tillträda: kommendörkaptenen av 2. gr. Låftman t. o. m . den 30 september 1933.
G. O. 410 den 20/5 32 befaller, i anslutning till nådigt lJl'eV denna
dag, att marinintendenten av 1. gr. Burman skall, utöver i g. o.
389/32 angiven tid, f.ortfarande t. o. ro. den 30 nästkomroande september tjänstgöra vid Vaxholms kustartilleriregemente och därunder,
med ändring av g. o. 77/32, uppehålla bef attningen som r egements-
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G. O. 519 den 13/6 32 befaller, att följande officerare vid kustartilleriet skola under tiden 1-30 näbtkcmma nde september, med
ernh arkering å fartyg, som chefen fö r kustflottan äger bestämma,
följa viss vid flottans signalskola anorduad utbildning, nämligen:
löjtnanten Rosen signalutbil dning och unelerlöj tnanten Strandber g utbi ldning i avstånd&m ätning och där med sammahän gande förhällanden.

G. O. 533 den 15/6 32 befaller, att marinläk[l rstipendiat en över
stat Krook sl.;:all tjänstgöra säsom extra läkare i Vax holms fästning
fr. o. m. den 21 innevarand e månad och tills vida r e.
G. O. 547 den 20/6 32. befaller, med iindring av g. o. 444/32, att
marinattac h en vid Kungl. :Maj:ts beskicknin gar i Berlin, K öpenhamn,
H älsingfors, Ri ga och Rcval, kaptenen Bager, skall tjänstgöra:
i Reval (T allinn) t. o. m. den 3 instundand e juli, samt
i Hälsingfor s fr . o. m. den 4 insi undande juli t . o. m. den 31
nästkomma nde augusti.
G. O. 548 den 20/6 32 befaller, att underlöjtn anterna vid flottan
Zacke och \V achtmeiste r samt vid k ustartilleri et Lennqiust skola vara elever i den militärinst ruktörskur s vid gymnastisk a centr alinstitutet, som tager sin bör jan den 10 nästkomma nde oktober; skolande
Zacke och Wachmeist er, under den tid kursen varar, tillfälligt tillhöra Stoekholm s örlogsstati on.
G. O. 5:)1 den 21/6 32 befaller, at~., utöve r i gällande r eglementen och instruktion er meddelade föreskr ifter, följande särskilda bestämmelser skola lända till efterrättels e beträffand e övningarna s anordnande vid kustartille riet un der ticlen den 1 juli 1932-30 juni 1933.
1. Regements övningarna förläggas till tiden 30 augusti-30 september.
2. För utbildning en erforderlig materiel, t illhörande. de fäst ningar, inom vi lka utbildning en av k ust artilleriets personal äger
rum, skall av de myndighet er, som hava mate rielen uneler sin värd,
pä rekvisition och i den utsträcknin g för materit-len s utrustning och
underhäll tillgängli ga medel det medgiva, utlä mnas t ill vederbörlig a
truppförban d, åliggande det vederböran de regementsc hefer att snarast möjligt lämna nämnda myndighei e r meddeland e om den tid,
materielen i fr äga är för ÖYn ingarna rrforderli g.
3. A örlo gsvarven befintlig, fö r kustartiller iets övninga r erfordedig materiel må på rekvisition , i m:'tn av tillgån g, ställas till regementsche-fer nas vid kustartille riet förfogande , börande av den materiel, som säluncla kan ko mma att utlämnas från örlogsvarve n, den
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Lämnar utan bifall lö jtnantens vid flottan B. F. G. E. Thermaeius anhåll an att såsom bidrag till bestridande av de kostnader, som
~samkats honom genom kommendering till kurs för >> Naval Instructors>> i Greenwich, bliva tillerkänd ett belopp av ytterli gare 3,000
kronor utöver honom t illdel at bidrag jämlikt brev den 4 september
1931 i form av ett stipendium å 2,000 kronor.
Medgiver, att såsom ersättning för utarbetande av förslag till
nytt Exercisreglemente för flottan (ER), VI, Handvapen och landstigning (HER) m å utbetalas till kommendörkaptenen av 1:a graden
]i. G. Mörner 300 kronor och till kommendörkaptenen av 2:a graden
c. E. Måhlen 50 kronor.
Medgiver, att såsom ersättning för utarbetande av en ny eldlednings- och avståndsmätningsinst ruktion fö r flottan må utbetalas till
löjtnanten vid flottan K. M. Ostberg 1GO kronor och till löjtnanten
vid flott an E. V. P. G. af Klint 1,000 kronor.
Medgiver, att såsom ersättning för utförande av revidering av
instruktionsboken >> Rekrytund ervisning \UMF: IB) " samt kompletterin g av instruktionsboken >>korpralsundervisnin g (UMF: IA) >> må utbetalas till kaptenen vid flottan N. R. H. von Rijswijk ett belopp
av 500 kronor.
Bemyndigar marinförvaltningen att uppdraga åt kaptenen vid
flottan R. V. A. Thoren, S. C. G. Montelius samt elektroingen jören
vid marin ingenjörkåren O. E. N. Hansson att utarbeta en l ärobok i
radioteknik för marinen; viljande Kungl. Maj :t, på därom av marinförvaltnin gen efter arbetets slutförande gjo r d framställning, taga uneler omprövning frågan om beredande av särskild ersättning
åt Thoren, Montelius och Hansson för ifrågavarande arbete.
Medgiver , att år 1932 må - utöver genom beslut den 19 februari 1932 föreskrivet antal - antagas ytterligare en marinintendentskadett.
Förordnar, att de i staten för vid marinstaben anställd pe,rsonal upptagna marinattacheer ävensom biträdande marinattachen
Vid Ku ngl. Maj :ts lwskickningar i Helsingfors, Rev al (Tallin) och
Riga, kaptenen vid flottan U. Larsson skola, i den mån valutan i
det land eller de l änder, där vederbörande hava tjänstgöringsskyldig~et, bibehållits i guldparitet, såsom kcompensation för kursförlust
aga att uppbära en var av dem i följande fall tillkommande t r aktalllentsersättning för tiden från och med den 1 september 1931 och
k. Br. 1932.
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tillsvidare efter en k urs, som med fyra procent överstiger guhlpari.
t eten, nämligen dels fö,r sådana resor, som å statens vä~na r före.
t ag as inom land; där vederböran de har tjänstgörin gsskylcbgh et , n1011
utanför ordinarie tjänstgörin gsort, ut an att med r esan avses till.
träde av eller avgång från befattning såsom marinattach<'>, dels ock
under tjänstgörin g å annan ort än den, där vederböran de n1arin.
attachl'> är bosatt.
Förordnar översten i östra armefö rdelningen s reserv E. .\rosshero- att tillsvidare intill den 1 juni 193~ utan särskild kostm il för
sta t~ve rket fo rtf arande vara flygatache handläggan de militär a Jl~·g.
ärenden vi.d Kun gl. :M'aj:ts beskicknin g i L ondon.

K. Br. den 30 juni 1932.
Med :;,nledni.ng av att s. k. upprycknin gsövningar förek omm it
med kaeletter yil\ Kungl. Maj:t med f r amhållande att övnin .uur Pj
må anordnas såsom str aff eller tillrättaY isningar för försc•t>l,,r i
tjänsten, anbefalla Yederböran de myndighE't er (befälhavar e) _at l no g.
g rant vaka över att andra övningar ej beröras än som lwh n~ :H av
gällande rutin, sc hema och Ö\' ningsorder .

K. Br. den 8 juli 1932.
Medgiver, att en officerskur s i förbindelse tjänst må an"rdnas
under innevarand e budgetår i enliglu~t med de närmue beshilllllH'!ser, som meddelas i kommanclo väg, skolande härav föran ledda kost ·
nader bestridas med högst 1,400 kronor.
Medgiver, att löjtnantern a vid k11startille riet C. B. RosPil och
S. A. F. Berndes må enligt i kommando våg meddelade närm are· bestämmelser kommende ras att genomgå den officerskur s i förb indelsetjänst, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut denna dag må anordnas under innevarand e budgetår.
Genom brev elen 11 juli 1930 föresk rev Kungl. :Maj :t, hlaucl an·
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J{un gl. Maj :t lämnat marinförva ltningen det sålunda begärda be111yucligancle t.
Medgive r att fortsatta Jörsök med koncent;·at ion av uppha nrl
ljugsverksa mheten samt titelbokför ingen och aYlöningsu träkningen
vid Stockholms örlogsvarv måtte få ttnder samma betingelser ;om
hittills anställas därstädes intill utgången av budgetåret 1932-1933·
[cl iggande K. M:. F. att ornedelbart efter utgången av budgetåret 1932
- 1933 till Kun g l. Maj:t inkomma med rapport rörande försöken .
Förordnar, att surnumerä r fänrik (underlöjtn ant, marinunde rintenclent) vid m arinen, som icke på grund av förord nande eller elje 3 j
äge r uppbära lön föe i stat uppförd beställning , må för tjänstgörin g
un der budgetåret 1932-1933 åtn j uta ersättning med 2 kronor 2 ör:,
om dagen i ett för allt, a tt utbetalas månadsvis i efterskott samt
bestridas av ordinarie fölrslagsan slaget till avlöning till personal Yid
kå rer och stater m. f l.; skolande i övrigt beträffand e ifrågavara ndp
surnu merära perso nal s rätt till ersättning i tillämpliga delar gälla
vad i § 10 kungörel sen den 5 mars 1926, n:r 60, angående avlönin "
för ru llförings- (sjörullföri ngs-) befäl och värnpliktig a under fred~~
tid m. m. stadgas rörande värnplil.;:tig tts rätt till penningbid rag.
I sa mmanh ang hä rm ed bemyndiga s vederböran de chef att, räknat från och med den 1 juli 1932, tills vidare under inne va rande budgetår hereda surnume rär fänrik (underlöjtn ant, marinunde rintendent)
'kostnadsf ri inkvarterin g i vederbörlig t kvsernetab lissem an o- doc k a t t
härför icke må tagas i ansp råk lägenhet, som erfordras fö~: beredan de av t jänste bostad åt beställning shavare med lön på stat.
. F öreskriver, att gottgörelse till r ekrytering sombud och värvnmgsfö rr ättare må uneler budgetåret 1932-1933 utg å med höo-st 30
'• varJe antagen man eller skeppsgosse.
kr onor f or
"'
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K. Br. den 15 juli 1932 .
. Medgiver, att den omständigh eten att sjökaptene n H. S. T. A.mbrosius l'E'dan år 1927 mPd godkännan de vitsord fullgjort hono m s<1~~~ värnpliktig , _tillcle~~c: ma:·inen i o allmän tjänst, däcksavdel ningen,
ggande fredstJanst gonng Icke ma utgöra hinder för honom att
antagas till reservkade tt vid flottan.
ett Medgiver Kungl. Maj:. att jämväl under innevarand e hudgetår
till be~ opp av _högst tvåhundr~ k:·onor må från sjöfö rsvare ts anslag
v extra utgifter mot r edov1snmgs skylcl ighet ställas till befälhaf~~~de ~miralens _i E__arlskrona förfogande för anordnand e av föredrag
officerare, hU horande Karl skrona ft•stnings gamison.
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Sedan korpralen vid Karlskro na kustartill eriregem ente B. G
A. Larsson, vilken år 1926 avlagt stuelentex amen å latinlinj en an:
hållit att från och med den 15 innevaran de juli få komma i åinj u.
tande av de i brevet den 24 mars 1927 angående bestämme lser i frä.
ga om si.udiE'stipendier till underoffi cerare och och underbefä l vid
kustartill eriet omförmäl da studiestip endierna, har Kungl. Maj :t llledgivit, att Larsson må komma i åtnjutand e av ifrågavar ande st udiestipendiu m samt föreskriv it, att den examen han jämlikt § 5 mum. 3
i förenämn da brev, sådant momente t lyder enligt däri den ~O maj
1930 Leslutade ändringa r, skall begränsas till skriftligt prov 1 matematik och fysik samt muntligt prov i kemi, varvid Larsson i ch~ må
förklaras godkänd med mindre han uppfyllt stadgade fordrin g ar.
:;yredgiver, att till löjtnante n vid k ustartille riet S. E. H a glund,
vilken på uppdrag av marinför valtninge n utarbetat ett tabellvcrk,
innehåll ande el dlednings t abeller för beskjutan de av luftmål m crl kanonbatt.e rier, som icke utrustats med centralin strument, m å u tbet alas et belopp av 342 kronor.
Medgiver , at såsom understöd åt föreninge n arme- och mar infilm under budgetår et 1932-193 3 må utbetala s ett belopp av l1ögst
10,000 kronor, åliggande det föreninge n att för medlens använ dning
ställa sig ill efterrätte lse de kontroll- och redovisni ngsföresk rifter,
som armeförv altningen s civil a departem ent äger meddela.
Medgiver , att till bestridan de av kostnade rna för renskrivn ing
av manuskri pt ävensom för utförande av ritningar m. m. t ill vissa
inom marinstab en på grund av särskilda utav R ung l. Maj :t nw ddelade beslut utarbetad e reglemen ten, instruktio nsböcker m. m. samt
andra böcker, som under de närmaste åren kunna komma att utarbetas inom marinstab en, ett belopp av högst 1,000 kronor m å ut betalas.
Lämnar utan bifall chefens för marinstab en hemställa n o1n anvisande av medel för anlitande av särskild sakkunni g fö r h i tr äde
vid utredning rörande vissa antagning sprov vid sjömansk årens re·
krytering .
Sedan underoffi ceren av 3 :e graden vid flottan, maskinistr'n N.
O. Hammars tedt - med förmälan att han uneler tiden den 15 juli-:
den 17 septembe r 1931 varit för vård intagen å garnisons sjukhuset .. ~
Stockholm - anhållit om ersättnin g för därvid erlagda av gift er for
't f..
f
orevaran d e anso··k· m·n g icke
sjukporti on, har K ung l . 1M aJ· :t unm
åtgärd.
vidare
föranleda någon Kungl. Maj:ts

G. O. 648 d.en 18/6 32 befaller, med upphävan de av g. o. 1112/14,
att detta Exerc1sre glemente för flottan (ER), Handvap en och landstigui gn (HER) skall till s vidare lända till efterr ättelse.

G. O. 650 de u 18/7 32 befaller i ans] utning till nådigt beslut den
13 maj 1932, att kaptenen Larsson skall under tiden 1 juli 1932-30
juni 1933 vara biträdand e marinatta che vid Kungl. Maj:ts beskickuiugar i H elsingfors , Riga och Rev al, sam t
att nämnde officer skall tjänstgör a vid ifrågavar ande beskickningar enligt följ au de:
i Ri ga och R eval (Talinn) 20 septembe r-9 oktobe•r 1932 samt
22 februa r i-13 mars 1933 ;
i H elsingfo rs 10-29 oktober 1932 samt 14 mars-2 april 19R3.

G. O. 658 den 20/7 32 befaller, att marinläk arstipend iaten ö-v er
stat Krook m ed _u tgången av den 31 innevaran de månad skall avgå
frän kommend enng som extra läkare i Va.xholms fästning samt
att m ari nl äka rstipcnclia ten Odqvist fr. o. m. elen 1 instundan de augu sti och t ills vida re skall tjänstgör a såsom extra läkare i
nämnda f ästning.
G. O. 668 den 26/7 32 medgiver , att danska kadettsko lavde lni nO'en
bestående av inspektio nsfartyge t Beskytter en, torpedbåt en Sa?len s:mt
minsvep ningsfart ygen Ha Y hesten och K ar h valen m å under den 28
innE' varande månad bosöka Gotska Sandön och Fårön.

G. O. F. 140 den 1/7 32 medgiver , att ett Finlanels luftstrids -

krafte r tillhörigt flygplan, typ Hansa Brundenb urg, må under förra
delen av innevaran d e m å nad i och för avhämtan de i Stockholm av
fi_nsl~e översten V. A. Vuori överflyga svenskt territoriu m, skol ande
harv1d gäl lan de föreskr ifter angående för luftfart förbjudna områden iakttagas .

G. O. l<'. 152 den 18/7 32 befallE'r, i anslutniu g till nådigt beslut
den 23 december 1926, att ti ll flygtjäns tgöring beordrad personal ur
flyg:apne t, som tj ä nstgö r i sjöförsva re ts kommancl oE'xpediti on, unc~er lirågavar ande kommend ering skall f ull göra Jlygtjäns tgöring E'nh_g~ av c:h efcn f ör f lygvapne t i samråd rnE'd chei'E'n för sagda expedlhon u tfi.i.rdad C' niinnarE' bcstämnw lser.
G. O. 670 den 28/7 32 befaller, aE kaptene n p å övE' rgå ngsstat

~on der Bur g skall fö r f ull görande av honom intill den 31 o ktober

93
3 åliggande återståen de minsta tjänsrgör ingsskyld ighct vara in1
~alla~ fr. o. m. den 1 t . o. m. den 30 instundan de augusti med orJna n e tjänstgör ing å Stockholm s örlogsstat ion.
G. O. 1932.
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G. O. 747 den 17/8 32 fastställ er fördelni ngsbok för Drake n.
G. O. 755 den 18/8 32 befaller, att denna instrukt ion skall lända
avdelnin gschefen för den genom g. o. 1133/31 anbefall da sjökri gsskolavdelnin gen till efterrätt else.

§L
Den under Edert befäl stä llda avdelnin gens sammau s;u tn iug
samt expediti onens ändamål framgå av g. o. 1133/31.
§ 2.

Bestämm elser a ng ående eventuel la besök i främman de hnmna r
Ni
komma att framdel es meddela s Eder genom särskil d instrukt ion.
må i övrigt enligt eget bestämm ande med avdelnin gen besöka svenska
hamnar och ankarsä ttningar .
§ 3.

I början av nästkom mande oktober månad skall Ni nwd avpoi delninge ns fa rtyg 5efinna Eder i Stockho lm för kadetter nas nv
nda
lettering och bef äl steck nets nedhalan de i enlighet med ovann iim
generalo rder.
§ 4.
om sä rskilda omständ ighetPr däreller,
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nleda,
ra
fö
till
som må vara att anmäla .

§ 5.
Ku ngl. Maj :t är förvissad , att vid de tillfällen och oför utsedela
såhändelse r, som kunna intr äffa och för vilka fö r eskrifter sakuus,
ändana åt g3 rder av der vidtagas, som bäst främja expediti onens
damål och överenss tämma med f laggans värdighe t.
G. O. 763 den 19/8 32 befaller bl. a., att löjtnant en i kustartilleHä·
riets r esen· Ceder holm skall, med inställel se vid 2. flygkår Pn,
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G. O. 766 den 20/8 32 befaller att denna särskilda in stru ktio n
skall lända chefen för den genom g. o. 1j 33i31 anbefall da SJiikrigsskolavde lningen till efterrätt else.
§ 1.
ur:.cler tiden 2--4 inst undande
skola
fartyg
llda
Eder understä
septemb er avlägga inofficie llt bPsök i Windau , ägande Ni att ]lållil
\·cckr bör ande bes kickning och vicekom ulat underrä ttade OJll :l\·clel·
ningeus a n komsttid ti ll nämnda h am n.

29
Medgiver, att marinattache n vid Kungl. Maj :ts beskickninga r i
paris och Haag, kommendörk aptenen av 2:a graden i flottan E.
:Biörklund må i kommandovä g beordras att under högst två veckor
. nevarande år tjänstgöra i marinstaben.
Jll

K. Br. den 29 juli 1932.
Medgi ve r, att ett fo tografiskt centrallabora torium må under budgetåret 1932--1933 försöksvis anordnas.
Medgiver, att till kommendörk aptenen av 2:a graden i marinen
G. A. Sylvander må såsom ersättning för arbete, som denne utom
tjänstetid nedlagt på införskaffand e av uppgifter rörande nationalitetsbetecknin gar fö r flygplan samt på sammanställ ande av det på
området inkomna bildmateriale t, vilket vore avsett att befordras till
trycket samt ingå såsom bilaga till Flaggbok för svenska marinen,
utbetalas en gratifikation å 400 kronor.

o.

Medgiver, att en marinintende nt, tillhörande stockholros örlogsstation, må i kommandovä g placeras vid Vaxholms kustartillerir e- ·
gemente med ordinarie tjänstgöring tills vidare såsom biträdande regementsinten dent därstädes ; ägande marinförvalt ningen att - där
så erfordras utan hinder av gällande bestämmelse r - provisoriskt
meddela närmare föreskrifter med avseende å den sålunda placerades
arbetsuppgifte1· och vad därmed sammanhäng er.
Finner gott dels uppdr aga åt chefen för marinstaben att i samråd med chefen för kustartillerie t låta utarbeta ett nytt krigstjänstregleme nte för kustfästning arna, dels ock medgiva, att överste·
löjtn anten vid kustartillerie t K. O. J. Broman, kommendörk aptenen
av 1:a graden vid flottan P. Burman och löjtnanten vid kustartilleriet E. H. Oallerström må - med bibehållande av dem åliggande ordinarie tjänstgöring - under erforderliga tider efter överenskommelse mellan chefen för marinstaben och chefen för kustartillerie t,
~espektive stationsbefäl havaren vid Stockholms örlogsstation enligt
1
kommandovä g meddelade närmare bestämmelse r ställas till chefens
:r _marinstaben förfogande för ifrägavarand e arbete; viljande Kungl.
d RJ:t, på därom av chefen för marinstaben efter arbetets slutförane gjord framställning , taga under omprövning frågan om beredande
av särskild ersättning åt bemälde offiCI)rare fö r samma arbete.

R. Br. den 5 augusti 1932.
a .· Sedan marinunderv isningskomm issionen med skrivelse den 28
a~r~l 1931 överlämnat förslag till nytt r eglemente för sjökrigshögo an och därvid, bland annat, hemställt, att sagda förslag måtte
l( Br. 1932.
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R. Br. den 19 aug usti 1932.
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K. Br. den 26 augu sti 1933 .
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R. Br. den 2 september 1932.
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32
Medgiver, dels att de kustartill erikadetter , som antagits år j 93<>
må jämte en officer ur kustartille riet, på sätt i kommando väg nä;~
mare bestämmes , sjökommen deras å pansarkrys saren Fylgia under dess
genom g. o. 1133/31 anbefallda expedition vintern 1932-1933, dels
att bemälde officer ur kustartille riet m å under ifrågavara n de ko lllmendering åtnjuta sjötillägg, som enligt gällande tilläggsbcs täm,nelser till de militära avlöningsr eglementen a tillkommer motsvarand e
beställning shavar e vid flottan under dylik tjänstgörin g.

K. Br. den 9 september 1932.
Medgiver, att ett underbefäl från Stockb olms örlogsstatio n må
i kommando väg ställas till civilanställ ningskomm issionens i Siockholm förfogande för tjänstgörin g hos kor~missionen.
Medgiver, att till den officer, som av stationsbef älha varen vid
Karlskrona örlogsstati on f örordnas att under nästinstun dancln utbildningså r meddela i skolreglem entet för flottans manskap, d0l IV,
omnämnd unelervisni ng i engelska spr åket vid korpralsku rs för racliomatrose r samt vid certifikatk urs vid radioskola, m å ut gå en ersättning av 4 kronor fö,r undervisni ngstimme, dock högst 140 krono r.
Medgiver, att löjtnanten vid kustariille riet S. E. Haglund, vilken enligt g. o. 1131/31 beordrats till ordinarie tjänstgörin g i marinfö r valtningen från och med den 1 april 1932, må i komm andoväg
ställas till bemälde chefs fö rfo gande under tiden den 15-den 31 oktober 1932 för tjänstgörin g såsom lärare i kurs i artilleri för sub alteruoffieei' :>re tillhörande kustartiLl eriet; ägande H aglund att fö r
nämnda tjänstgörin g uppbära e rsättning med ett belopp av 350 kro·
nor.
Bemyn digar marinförva ltningen att beordra i ämbetsverket
tjänstgöran de miningenjö ren K. O. R. J oh ansson att å tid, som ämbetsverket äger bestämma, avresa till Engl and för att un eler högst
tre dagar, resdagarna oräknade, ver kställa besiktning a v lwsEHlda
paravaner.
Lämnar varvschefe n vid Karlskrona örlogsvarv begärt l,emyndigande, att beordra två å varvet. anstä llda timlönare till deltagan:k
i en av Sveriges industriför bunds arbet~le darinstitut under 1.idf'n den
19 september- den 29 oktober innevarand e å r i Stockholm anordnad
kurs för arbetsledar e i förmans- och verkmästar ställning.
Medgiver att t ill den, som uppehåller befattning en såsom e:::·
perimentin genjör vid torp ed- och mindeparte mentet vid flott ans varv

33
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IL Br. den 16 september 1932.
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Bemy_ndigar marinförva ltningen att såsom gåva emottaga on
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K. Br. den 23 september 1932.
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37

34
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1. P a n s a r s k e p p s d i v i s i o n e n.
Gustaf V (fl aggske pp),
Dro ttn i ng Victo ria.

__ __

3. j a g a r d i v i s i o n e n.

---....._

}--_

_
_
_
38. I k ustflot tan ingåen de fartyg
båtatn a
vedett
för
tation
örlogss
olms
vid Stockh
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el 1 1.1
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Sokare n och Svepar en samt e sm
amman
es
upphör a.

41.

N edanst ående fartyg avses rustas för expecli tio n, nämlig en:
pan sarkrys sar en F ylgia,
pansa rske ppet Aran,
jagare n Ehrens köld,
kan onbåte n Svensk suncl.

fh·O'division
G. O. F. 169 den 6/8 32 mcclgivC'r. att en engels k
,; område
svC'nsi
över
g
flygnin
a
ll
verkstä
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I~
er
b
.
s~ptem
~!c und~~de
rg,
Götebo
i
härv~ fo.r,. f.ard hl~. Kop?n hamn med lan.dni ng till svensk t skolan
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e,
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de
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nfter
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n
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f
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.
..
i Sl
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hållas närkning
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de
an
ör
111 rr:mand e septem ber; skol ande vederb
ar e un derrätt ad om besöke t.
G. O. 1932.
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G. O. 783 den 29/8 32 befaller, med ändrin g av g. o. 132/32, att
kaptenen Kahl skall avgå från innehavande tjänstebefattnin g med
utgången av den 19 nästkommande oktober,
att den kaptenen B. A. E. Boldt-Christmas i nämnda genPr a].
order anbefallda kommenderingen skall upphävas, samt
att löjtnanten O. H. C. Sahlin fr. o. m . elen 20 nästkommande
oktober och tills vidare skall upprätthålla befattningen såsom t j~inst
göranclc officer vid Karlskrona örlogsvarvs unclervattensclcpå.

G. O. 790 den 31/8 32 befaller, att överstelöjtnanten vid Jl;y g.
vapnet Björnberg skall tjänstgöra såsom souscl1ef i sjöförsvarets kommandoexpedition fr. o. m. den 1 instundande september.
G. O. 791 den 31/8 32 befaller, att löjtnanten Oxen stierna skall,
utan särskild kostnad för statsverket och med tillfälligt fråntr ärhtnde
av honom i g. o. 126/32 a.nbefallcl sjök<Jmmenclcring, tjänstgöra sasom ·
biträde åt marinattach!'m i Paris under vintern 1932-1933 ; kommande närmare bestämmelser för tiden för ifrågavarande tj än,igöring att fr.a mdeles utfärdas.
G. O. 802 den 3/9 32 befaller i anslutning till nådigt beslut den
2 innevarande månad, att tltan hinder a v föreskrifterna i g. o. 262
elen 16 mars 1927 med , Föreskrifter för kustartillerikaeletts ul.hildning vid kustartilleriet samt ombord å stridsfaryg" följande tö reskrifter (här icke bifogade) skola på försök lända till eftcrr iittelse
beträffande utbildningen m. m . av dem, som under år 1932 antagits
till kustartillerikaeletter.
1. Utbildningen skall omfatta:
rekrytkurs;
kurs ombord å stridsfartyg;
underbefäls- och instruktörskurs; samt
därefter minkurs och övriga utbildningskurser m. m. enligt
~~~~

.
.
2. För rekrytkursen skola i härtill fogad b1laga ang1vnn bestämmelser lända till efterrättelse.
3. Kursen ombord å stridsfartyg skall äga rum å pansarl~r.y s100
saren Fylgia under dess genom g. ,o. 1133/31 anbefallda expecllt
till avl ägsnar e farvatten vintern 1932-1!l33. På förslag av c·hefen
för kustartilleriet kommer en officer ur kustartilleriet att fr allldeles
kommenderas som kadettofficer under ifrågavarande kurs.
För utbildningen m. m . skola, där i bifogad bilaga ej annlit
14
sägs föreskrifter för utt>ildningen vid sjökrigsskolan (FUS) §§
:
'
8 ute
15
16
17
19
21
:
1-2
och
4
a,
24:
1-3
och
25
sam.t
r
egl<'ll1
..
3-9, . , , , , .
.
t 0fh·'
för sjökrigsskolan §~ 13: c och d, 17, 23, 24: 3 (dod. att kaclri
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ceren ur kustartilleriet skall unde rvisa i ämnena vapenlära och korpralsunder visnin g), 40: 1, 84 : 1 c och 4 tillämpas.
Angåen de tid och plats för kadettofficerens ur kustartilleriet
och kustartillerikadettC' rn s embarkering och debarkering komma näruHtre bestämmelse•r seelermer a att utfärdas efter förslag av chefen
för kustartilleriet i samråd med fartygschefen.
För kadettofficer C' n ur kustartilleriet och för kustartillerikadetterna sk ol a i övrigt fö r sjökri gsskolan gällande r eglementen m. fl.
föreskrifter i tillämpliga delar lända tlll efterrättelse.
4. Underb efäls- och instruktörskursen skall taga sin början å
dag i !Jörjan av april 1933, som av chefen för kustartilleriet bestämmes, samt fortgå ti ll dag i början av påföljande juni månad, som
likaledes av chefen fö r kustartilleriet bestämmes.
För utbildningen under kursen skola särskilda bestämmelser
lända till efte rrättelsC'.
5. Minkursen sk all taga sin början å dag i början av juni 1933,
som av chefen för kustartilleriet bestämmes.
För utbildningen uneler kursen skola särskilda bestämmdser
lända till efterrättelse.
6. Utöver ovan och särskilda be3tlimmelscr skola vad beträffar
rekrytkursen, underbdäls- och instruktörskursen samt minkursen föreskrifterna i g. o. 262/27 i tillämpliga delar .lända till efterrättelse.

G. O. 803 den 3/10 32 befaller, att i beklädnaelen för de kustartillerikacletter, so m antagits år 1932, fölJande persedlar utöver i g. o.
424113 angivna skola ingå, nämligen:
jacka, av blått kläde,
väst, l åg, av blått kläde,
väst, l åg, vi t,
av för sjökadett f astställda modeller,
kavaj av komiss :
skol ande nämnda. persedlar vara anskaffade till
g. o. 802/32
angiven kurs å stridsfa rtyg.
G. O. 817 den 7/9 32 befa ller, att n edan nämnda officerare ur
marinen skol a under t iden 16 oktober 1!l32-15 oktober 1.933 fortfarande tj änstgöra vid flygyapnet:
unelerlöjtnante rna Yid kustartilleriet W eidling och Hessle med
ordinarie tjänstgöringsort Hägernäs samt underlöjtnanten vid flottan W ennerström med ordin arie tjänstgö ringsort Västerås.
G. O. 828 den 11!/9 32 befaller i anslutning till nådigt beslut
den ~9
"- sistlidna juli samt mE'd ämlring av g. o. 1.41/1932, att ma-
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rie tjänst gör in.,.
ordina
till
d
endera
komm
vara
e
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ten ngsarb cten m. m. samt vara unders tälJd station
stacles.
angive n tid vara
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med landning över svenskt område i och för färd till Köpenh amn
ning i Götebo rg,
,
att nämnda flygdiv ision må landa inom Nya Varvets område
samt
ing så
att i division en ingåend e flygph n må, i den omfattn
område
et
förbjud
luftfart
för
oundgä ngligen erfordra s, överfly ga
utanför Al vs borgs fästning .
illeG. O. 865 den 16/9 32 befaller , att den kaptene n vid kus tari
vara
att
en
ndering
komme
lda
anbefal
404/30
o.
g.
riet Tottie genom
upp hö ra
adjutan t i komme ndantss taben i Vaxhol ms fästnin g skall
samt
med utgång en av innevar ande månad,
1 inatt löjtnan ten vid kustart illeriet Ahlm skall fr. o. m. den
stab.
nämnda
stundan de oktober tills vidare vara adjutan t i

G. . 867
för manska p
örlogss tation
derberg , må,

den 17/9 32 m edgiver , att utprövn ing av anta gning ~prov
må äga rum vid höstens rekryte ring vid Stoekholmq
ävensom att profess orn vid U ppsala univers itet R. Anutan särskild kostnad för statsver ket, härvid biträda.

gr.
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gr. hlo1.
aY
n
genjöre
marinin
705/32,
o.
.
g
av
att, med ändring
1 ap ril
den
m.
o.
fr.
tation
örlogss
lms
Stockho
tillhöra
skall
herg
j_933 och tills vida re.
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re
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unde·r
lan
högsko
skola vara repetitö rer vid sjökrigs
1\)33:
från flottan:
strategi ,
ten L anelströ m
löjtnan
och
Larsson
n
kaptene
löjtnan ten Hamma rgren i taktik; samt
fr ån kusarti lleriet:
löjtnan ten Puke i kustfäs tningsl ära, och
löjtnan ten Haglun d i mekani k.
nda
G. O. 893 den 26/9 32 befall er, att, utöver i g. o. SR0/32 nän1
ögs kojökrigsh
s
vid
epetitör
r
vara
skall
Ericson
n
kaptene
.o ff iecrare,
la n unel er ar!Jetså rct 1932-19 33 i ämnet taktik.
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K. Br. den 7 oktober 1932.
Medgiver, att en mariningenjö r av l:a graden och löjtnanten
vid flygvapnet S. J. E. Krook m å därest tillstånd därtill på ministeri ell väg utverkas, i kommandovä g beordras att avr0sa ti ll Tyskland fo r att unde r en tid av högst 14 dagar, resdagarna oräknade,
i Kiel WarnemUncle och Travemiinde närvara vid katapultutsk j utuingar och bese konstruktion er av katapulter.
Bemyndigar varvschefen vid Karlskrona örlogsvarv att beordra

en nämnde var vschef underställd marindirektö r av 2:a graden eller

mariningenjö r av 1:a g raden d e l s att under högst 14 dagar, resdagarna oräknade, å tid, som varvschefen äger bestämma, avresa till
Tyskland för att ver kstiilla besiktning av för jagaren Klas Horn hos
±innan Fr. Christiansen i Hamburg och fö r jagaren Klas Uggla hos
firman Theodor Zeise i Altona-Elbe bestä llda reservpropell rar d e l s
0 c k att i omedelbar t samband med avslntandct av nämnda resa avresa till England för att under högst 7 daga r, resdagarna oräknade,
jämväl verkställa besiktning av för jagaren Nordenskjöld hos .firman
J. Stone & O:o Ltd i London beställda dylika propellrar.
Medgive r, att löjtnanten i i' lottan G. :M. W. Hamilton må efter
den 30 oktober 1932 fort(arande kvarstå lönlös i flottan, tills en löjtnantsbeställn ing därstildes b]iver vakant.
Finner stationsbe:fäl hava rens vid Karlskrona örlogsstation hemställan, att, med ändring av tillämpat förfaringssät t, svä rdspensione r
svä rdsmeda lj pensione r måtte f å utbetalas genom armeförvaltn ingens
civila dep artements försorg icke fö·ranleda någon Kungl. Maj:ts åtgärd.
Sedan löjtnanten vid kustartillerie t A. K. Bergman anhållit,
att han - som den 1G oktobe r 1925 kon stitue rats till fänrik i kustartilleri ets resNv sa mt betordrats den 4 oktober 1927 till unelerlöjtnant och de n 2G Sl'ptember l929 till löjtnant i samma reserv - måtte
för placeriu g i lönPidass efter det han den 9 juli l932 tillträtt inne havande besti.i llning på stat få tillgodoräkna sig sin anställningst id
i reserven, h ar Ku,1gl. Maj:t medgivit, att Bergman må i förevaran ~e avseende av berörda an st ii Il ning tillgocloriikna s såsom tjänstetid
1
först a lön cgrad<•n tre år fyra månader åtta daga r och i andra lönegt·aden två år åtta månader åtta dagar.
Sedan Jör re reservlöjtnan ten i flottan O. G. E. Akerstr öm ~ed förmälan att han, som enligt Kungl. Maj:is dt>n 2 december 1905
anlnade medgivande ägt kvarstå såsom reservlöjtnan t utöver .förk. Br. 1932.
9
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fattningsenligt bestämd tid, av ma rinförvaltningen tilldelats PE'UKio u
att åtnjutas efter erhållet avsked från den 1 maj 1931 - hos "K ung \.
Maj :t anhållit att få räkna sig pension tillgodo redan från de u 23
januari 1920, då l1an uppnått el jest fastställd pensions~lde:, 55 år,
ha·r Kungl. Maj:t bemyndigat marin:Eörvaltningen att t1ll Akersriin1
utbetala ifrågavarande pension som om han vid uppnådd 55 års ;'\ 1<1,·1•
varit i vanlig ordning avskedad.
BemyndigaT marinförvaltningrn bl. a. att, räknat från och med
derr 1 juli 1932, tillsvidare l åta anställa ett fönådsbiträde vid vartd,• ra
av material- och minammunitionsförrå den inom Karl skrona fäst n i ng.
Medgiver, att stiftelsen Svenska seglarskolan tillhörande .E:ntyg
må i mån av utrymme tillsvidare uppläggas och vintertid förv aras
å Karlskrona örlogsvarv, under villkor att ersättning efter ><.iii lvkostnadspris utgår för samtliga utgifter föt· sliptagning m. m. av
ifrågavarande fa rtyg samt att förvaringen äger rum utes·l utandP på
stiftelsens risk.
Föreskriver, att det av riksdagen för anskaffning av lufi viir nsmateriel m. m. lör flottans tartyg för budgetåret 1932-1933 11ntlt> t
fjärde huvudtiteln anvisade rest>rvationsanslaget av 80,00(} kr onor,
skall användas för bestridande av kostnader för av planerad up pställning utav luttvärnsmatc riel å pansarskrppet Drottning Vict.uria
betingade ändringsarbeten m. m.
Finner försvarsväsendets underbefälsfö rhunds framställnin g-, att
reglementet för marinen n•åtte ändras i så måtto att flaggkor praler
kunde kommenele ras att {ullgöra recl.ogörartjänst ombord, eller, därest
sådan ändring funnes icko böra ske, att förklaring måtte utfiirdas
därom, att reglementets stadganden i ämnet icke skulle utgöra hinder att i samma utsträckning som tidigare varit fallet sjökotmnP Ddera Ilaggkorpraler, därvid dessa dock skull e tjänstgö ra som J' ört'ilclsuppbörLl smän weuan :fartygschefen vo r·e r0dogörarr, icke för a u krla
någon Kungl. Maj:ts åtgärd.
Med()'iver att av a nslaget till brfriimjande av den andligfl vå rden vid fö rsv~rsväsendcL m:'t för hudgetårrt 1932- 1933 bl. H. utgå
föl jand belopp, nämligen:
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K. Br. den 14 oktober 1932.
Scdan fJottans befordringskommissio n - med förmälan att fänriken vid flottan K. R Kullandcr, vilken alltseelan den H oktober
1930 varit fänrik vid flottan, för viss tjänstgöring erhållit vitsordet
,mindre tillfredställ an el e>> och att Kull an der därför funnits icke böra
för eslås till befordran - hemställt, att Kullander måtte till och med
den 30 april 1H33 få kvarstå såsom fä nrik vid flottan och därvid undergå prövning i sjömilifar tjänst samt sedermera av kommiss~onen
underkastas fömyad prövning, har Kungl. Maj:t bifallit förevarande
framst ällning.
Medgive t·, att till löjtnanten vid flottan B. V. G. G. af Klint
såsom ersättning för utarbetat .förslag till »Fördelningsbok för jagare,
ty.p Ehrensköld» utbetalas ett belopp av 200 kronor.
Medgiver, att för främjande av Försvarsväsendets underbefäls~
förbunds bildningsverksamhet må föt budgetåret 1932-1933 till för lw nde,t utbetalas ett belopp av 1,500 kronor, att utgå med 1,125 kronor från lan tförsvarets anslag till extra utgifter och med 375 kronor
fr ån sjöförsvarPts anslag till exLra utgifter, ävensom
föreskriver el e l s att sammanslutning av unde·r befäl, vilken önskat att Eöir sin bilclnings"V'erksamhet komma i åtnjutande av statsbidrag, skall sva ra för att ett belopp, minst lika stort som det erhållna
statsbidraget, anskaffas genom sammanslutningen eller av enskilda
medlemmar, under iakttagande av att enskild medlem icke må av
st atsbidraget erhålla me·r än hälften av vad han för enskilda studier utgivit, dock högst 50 kr.onor, d e l s att det skall åligga Försvarsväsendets underbefä]sförbunds styrelse att senast den 15 juni
1933 till chefen för försvarsdepartemente t inkomma med berättelse
rörande de nu anvisade medlens användning.
Bemyndigar chefen för försvarsdepartemente t att i samråd med
cl:efen fö·r finansdepartementet tillkalla sakkunnig person för verkstall ande av granskning av marinens kassaväsende och avgivande av
d: förslag, vartill granskningen kan föranleda; ankommande å mal'lnförvaltningen och övriga vederbörande myndigheter att tillhan~ah.ålla den sålunda tillkallade erforderliga handlingar ävensom i
ovrrgt l ämna honom det biträde, som av honom påkallas.

38
K. Br. den 21 oktober 1932.
Lämnar utan bifail flygstyreisens f ramstä llning, att vid ilygvapnet kommenderade löjtnanten vicl f lottan B. Bergman måtte beredas ersättning med 250 kronor för det arGetc och dc kostnader han
nedlagt å konstruerande av ett navigeri~gsi~strumen.~, avsetl att
användas för lösning av inom luftnav1gatwne n forekom mandc
problem.

Medgiver dels att flaggunderoffic eren på övergångsstat vid flo lian C. F. Pettersson 1nå törordnas att jänwäl for tiden från och lllcd
Lleu 6 november 1932 till svidare intill dcn 1 oktoher 1935 uppcllfd \a
expeditionsunde rofficersbefattni ng vid marinstaben, dels att Pel tr rs~on må under ticlen fö r J:örordnandet åtn juta ersättning, beräkn at] dter ett arvode av 2,130 kronor för år , jämte dyrtidstillägg enligt för
nyregler ade ve rk stadgade grunder; skolande i avseende_ å ~tnjutnJH]p
av n·ä mnda arvode de i 13 kap. av kungörelsen elen 22 )Ulll 1928 Jllt' tl
vissa tilliiggsbestämm clscr till de militära avl öningsreglemen tena
med de 1acle fö resk riHer röran de icl\e-ord inarie befattningshava re i 1i l llämpliga del <tr lända tiLl efterrättelse.
Medgiver, att - utan hinder av § 17 i reglementet för sjök rigshögskolan elen 17 september 192::1 (n:r 3fi9) sådan sagda § lyclee P nligt i kotmnandoväg med stöd av brev den 5 augusti 1932 angfH·ll rle
undervisni n gen vid sjökri gssko lan under arbetsåret 1932-193:1 ut.fä rdacle bes tämmelser - officerare ur kustartilleriet, vilka kommPn·
derats att genomgå uågon av do högre kurser vid sjökrigshögsknl8n.
vid vilka meddelas un elervisning i ryska språket, må,
där est. de
varken deltagit i un dervisningen i ryska sp råket i sagda h ögsko las
a llmänn a kurs ell er på annat sätt förskaffat sig m otsvarande ulhihlning, befrias från sk y ldighet att deltaga i undervisningen i ryska
språket.
Finner marinförvaltnin gens framställning om anvisande a v moJe! till arvode till ett juridiskt biträde åt chefen för kustar til\erie l
icke för an leda någon Kun g l. Maj:s vidare åtgärd.
Sedan chefen fö t: Jörsvarsdeparlom enicl. med stöd av n~tdi gl. 14emyndiganclu elen 14 oktober 193~ uvpdragit åt filosofie kandid aten c.
A. Murr ay att verkställa granskning av 1narincns kassaväsende 111. 111 "'
förordnar Kungl. 1\Iaj :t på därom gjord hemställan, att M u rr~Y
skall för berörda uppdrag samt chirav föranledda resor äga att f ran
fjärde huvudtit elns ans lag ti ll kommitteer och utredningar genom
sakkunniga åtnjuta arvode med ettusen kronor för m ånad - son~
dock · icke må uppbär as. fö r tid, varunder i brev den 23 septe!ll lw_1
1932 omförmält arvode för uppdrag såsom biträde åt statens organrsationsnämnd pågår - samt ersättning enligt rese- och traktaments·
klass II C i allmänna resereglementet.
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G. O. 894 den 26/9 32 befaller, att vedettbåten n :r 19 skall avgå till Karlskrona örl ogsstation för av rustning, avmönstring octl
förläggnin g i 2. beredskap, seelan ctcn med utgången av den 15 in·
stundande oktober upphört att stå till chefens för flygvapnet förfogande.
G. O. 895 den 26/9 3,2 befaller, att högvaktstjänste n i tockholm
sk all p å tider, som bestämmes av överkommendan ten för Stockbol1ns
garnison efter samråd med stationsbefälhav aren vid Stockholms ör·
]ogsstati on, respektive kommendanten i Vaxholms :fästning, bestdelas av t rupp fr ån Stockholms örlo gsst.IJ.tion två gånger i månaelen
under ticl en 15 j an ua ri-31 m a rs j983 samt av trupp ur Vaxholms fäs tnings ga mison två gånger i m ånaden unel er tiden 1 december 1982-15 april 1933.
G. O. 899 den 29/9 32 boin ll er, att besättningslista n för dcp:l·
fartyget Svea skall t ill s vidare på fö-rsök minsk as m ed 2 rnaskinister
sDmi 2 eldare, korpral er och 1. k lass sjömän, och 7 eldare, 2. och B.
klass sjömän; samt

att en av dc å depåfartyget kommenderade maskinistema skall
oml1äncle rhava såväl maskin- som elektriska uppbörden.
G. O. 901 den 29/9 32 mcLlgiver, att till a rtilleritjänst uU.a1;11:l
fän ri ken i reserven P etlersson samt rcscr vkacletlerna Rärw e \1 , Lundberg, Sunct,:·n och Eriksson må , utan hinder av bcstämmolsPrna i g. c.
1083i26 och 1174/27, å kustfiollan utbildas enligt för tjänstegre11 cn
skeppstjf:nst i ti ll ämpliga delar gä Uauclc utbildningsprog ram.
G. O. F. 213 den 26/9 32 befaller, att högvaktstjänste n i Slockholms garnison ska ll på lider, som beslämmas av överkommendan ten
för Stockholms garnison eHer samråd med ch efen för flygvapnet,
uneler tiden 1.5 februari-15 april 1933 en gång i månaden bestridas
av trupp ur 2. flygkåren.
G. O. F. 217 den 30/9 32 Jaslstiill<·r i am;J ulniu g li\1 nådigt beslu t Lien 27 maj 1932 bestfimlllclser för f lygvapnets uuedrofficerssko Ja att l il [sv idare J:örsöksvis tillämpas.
. G. O. .906 den 1/10 32 hda \lor, atL kaptenen p:1 övergångsstat.
Dann s ka l\ vara inkallall li\1 tjänstgö ri ng fr. o. m. den 8 innevaran de månad t. o. 111. den 1 nästkom mande ciC'ccmber Iör fullgörande av
~ono1~1 uude~·.. peri~.d~n den 1 _no vem_bcr 1831- 31 oktoher 1933 åligga n e mm sta tJanstgormgssky l dighet 1 fredstid.
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G. O. 908 den 1/10 32 befaller, att fartygschefen å pansarkr.)·ss aren Fylgia under detta fartygs genom g. o. 1133/31, mom. 35, anbefallda expedition skall h issa sitt befälsteckeR den 14 instundan de
november.
G. O. 909 den 1/10 32 befaller, att i g. o. 967/24 utfärdade bestämmelser angående 1rivilliga utbildningskurser för underoffic er are
av 3. graden och underofficerskorpraler samt förtjänta flag gkorpraler och korpraler skola lända till efterrättelse jämväl under instundande utbildningsår.
G. O. 917 den 3!10 32 befaller, i anslutning till nådigt brev den
30 sistlidne månad, att de i g. o. 1008/31 fa:;tställda pr ovisorisk a be-

stämmelser na för undervisningen vid sjökrigsskol an skola prov isoriskt t illämpas jämväl tills vida r e under arbetsåret 1932---1933.
G. O. 919 den 3/10 32 befaller, att denna instruktion skall lända
fartygscheten å pansarkryssar en Fylgia till eHerrättelse unel er de tta
fartygs genom g. o. 1133/31, mom. 35, anbefallda expedition t ill avlägsnare farvatten .

Färdplan för pansarkryssaren Fyl gia vintern 1932--1933.
Antal dagar
Hamnar

Expeditionen har ti ll ändamål att höja den o mbord kom nw ndcraLlc persona lens s;jömannaegenskaper- ,o ch yrkesfär d.ighet, aU visa
svenska örlo gsfl aggan i främ mande fa r vatten och att i de l ände r,
som. besökas, spr ida kännedo m om och intresse för vårt land ocll (less
närings liv samt härigenom lämna ett medelbart stöd åt rikets representanter i de Lesökta l änderna, 3tärka svenska undersåtars ställning
därstädes och frä m ja de svenska handelsfö rbindelsema.

Distans
till
sjöss

Karlskrona
Portsmouth
Gibralt ar (endast för kolning) ...

1

hamn
9

14/11- 22/111
770

5

1146

6

789

4

694

3

28fll-1f12

4

8/12-9/12

2
7

Suda Bay (Kreta) ... .. ..... .. ....... .. 24/12-27/12

4
573

Beirut

5

...... .... .. ... .... ....... .. ... .. ... 31/12-4/1

Konstantinopel ..... . .... .. ........... .
Cattaro .................................. . .
Tripolis (Ost Sicilien)

Antibes ... .. ...............................
Gibr altar (endast för kolning) .. .

Le H avre (via Skagen) .. .. ..... .. .
Malmö ................................... .
Karlskrona

810

5

880

9

655

4

514

4

408

4

780

7

1157

G

793

4

156

l

10/1-16/1

7

5

26/1-30/1

5

4/2-8/2

7

13/2-19/2

5

24/2-28/2

3

8(3-10/3

5

17/3-· 21/3

2

26/3-27/3

8

29/S-5/4
10125

------6f)

l 78

143

§ 2.

Dc hamnar och aukarsä ttningar, som av Eder skol a he~iik as,

l·

Tunis .. . ... ........................ .... ..... 14/12-20/12

Neapel (Syd Korsika)
§ 1.

Ti d

1) Vägen tages ho r·t genom Kielkanalrn, hem förbi SkagPtl.

ii vensom de beräknade tiderna tör ifråga varande Lesök angiv as i bi-

2) Be räknad medeH art över grund S knop.

fogade färdplan.
Skulle förhållandena så påfordr a, särskilt med hänsyn til l even
tu el it behov av att verkställa extra kolning eller till mö j tigbeten
att l' l'lJålla Jml till fördelaktigare pris eller till övningarnas lä lllpl iga
.heckivancle, må Ni efter framstäl lning genom vederbörande bcskick·
ni ng jämväl uppsöka annan än i färdplanen anbefalld ankarplats.
Ni skall under färden hålla vederbörande svenska beskickningar
eller konsula t underrättade om den sannolika tidpunkten f ör Eder
ankomst till respektive hamnar eller aukarsättningar.

8) Kolning avses äga runt i samtliga utl än dska hamnar utom
S uda Bay, Tripolis och Antibes.
4) Besöken i Portsmouth, Gibraltar och Suda Bay äro i c k co f f i e i e l l a.
5) Under Jörflyttningen Konstantinopel-Cattaro och Antibes~ibra~tar må efter vederbörlig hamställni11g för övningar
lamphg hamn eller ankm·sätuing i grekiska arkipt>lagen respektive Bal ea riska ögruppen besökas.
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<.

Kos tnaden ·[ör expeditionen skall, såvida ej oförutsedda omständigheter clet omöjliggöra, begr8nsas inom belopp, som i skrivelse från
sjöförsvarets kommandoe): pedi tio n rnedde 1as.
~i må vid uppgörandet av kolningsavtal träHa överenskommelse om kolens levercrande fritt ombord.
Ni iiger med hänsyn t ill omstäncliglwterna samt oberoende av
föreskriftmna i vederbörande skj utinstruktioner m. m. anbefalla
lämpliga inskränkningar i förPskrivna skjutningar och i förbrukningen av ammunition m. m., börande dock, beträffande skjutövningar med torped, skjuias minst. två skott por tub under expeditionen.

Sverige står i vänskapligt för hå Ilande till alla
sorgl:älligt bör unelvikas allt, som kan giva anledning
eller rubbning härutinnan.
All skyldig militärisk honnör skall visas varje
flagga, men tillkommer det ock Eder att icrclra, det
visas elen aktning, vartill hon genom traktater och
berättigad; ägande Ni i detta av.,eenclo ställa EdPr
gällande traktater med främmande makter.
~

nationer, va dör
till missförstånd
nation och dess
svenska flaggan
konventioner är
till efterrättelse

9.

Omkring varannan vecka eller oftare, om omständigheterna därtill föran leda, skall Ni insänd::>. underdånig rapport rörande övningarnas lo rtE:krjdandc och

vtH~

i

ÖYrir~:~

1~1 :"1

Y äl·;;.

ni~

;1n1n~i1n .

§ 10.

Kungl. Maj :t :[örviintar sig, att vid de tillfällen och oförutsedda
händelser, som kunna inträffa, men för vilka föreskrifter saknas, sådana åtgä rder av Eder vidtagas, som bäst främja expeditionens ändamål och överensstämma med flaggans värdighet.
G. O. 9-32 den 7/10 32 befaller i anslutning till nådigt brev den
27 juni 1930, att kaptenen T hol an der skall avgå från innehavande
befattning såsom depåbefälhavare vid Hårsfjärdens depå med dagen
för befälstecknets nedhalande å logementsfartyget Freja, samt

att kaptenen Adlerstråhle skall fr. o. m. därpå följande dag,
utan hinder av honom åliggande övrig tjänst å Stockholms örlogsstation, tillträda och tills vidare tjänstgöra såsom depåbefälhava re
vid Hårsfjärdens depå.
G. O. 193?.

lO
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G. O. 935 den 10/10 32 befaller, att i g. o. 1133/31, mom. 38, anbefalld stat,i onär förläggn in g Bka ll för tendrarna Sökaren och Sv(•paren omfatta tiden 21-31 inneva r ande månad samt tiden 16 dPcember 1932-28 februari 1!l33.
G. O. 936 den 10/1.0 32 befaller, att ma rmmgenJoren av 2. gr.
Huit unde r läsåret 1932-1933 skall leda den specialkurs rör aud<>
krigsfartygs lwnstruktion, som j ämJi kt g. o. 918/28 skall anordna~
för mariningenjörsaspiranter vid .tekniska högskolan.
G. O. 948 {len 14/10 32 befaller, med ändring av g. o. 1133/31.
mo m. 32, 35 och 41, att torpedkryssaren .T acob Bagge skall fortf arande vara på ex pedition och fr . o. m . dag i innevarande må na d.
som chefen för k ustflottan ~1estämmer, ingå i ubåtsav delningen, samt
att far t ygets bemanning fr. o. m. sistnämnda dag, i vad an går
3
underofficerare och manskap, skall reduce ras till omkring /, enligt
närmare bestämmelser , som st ationsbefälhavaren i Karlskrona, efter
samråd med chefen :för kustflottan, skal l utf ä rda.
G. O. 952 den 17 /1G 32 befaller, att m arinintendenten av \!.. gr.
Biörck skall , med bibeh å llande av innehavande befattning, till s vid are tjänstgöra såsom instruktionsintendent vid underoff icersskol an
å Karlskrona örlogsstation.
G. O. 953 den 17/10 32 befall er , att f artygschden å depåfartyget
Svea skall hissa sitt bei'älsteck en den 24 i nnevarande m ånad, samt
att chefens Jör ubåtsavdelningen sta], skall fr. o. m. nämnda
dag vara embarkPr ad å depåfartyget, skolande avdelningschefen s ~e
fäl stccken hissas å nämnda fartyg eller å annat i avdelnin gen wgåen de fartyg, som chefen ·för kustflottan bestäm w er, intill ticlen
J'ör Sveas ankomst till Stockholm.
G. O. 956 den 17 /10 32 befall er, att, då chefskapet för kust ar tillnirege nwntc utövas av tjänstJörrättande r egementschef med l ägre
tjänsteställning än tygmäsaren i :fästningen, tygmästaren skall up pe håll a tjänsten som artilleribefälha va re'.
G. O. 975 den 1.9/10 32 befaller , att kommendörerna Bjurner och
Simonsson samt kommendörkapten en av 1. g r. von Arbin skola intill
den 30 sPptcmber 1938 va ra ledamöter av befordringskommission en
Jör avgivande av för slag ti ll befordringar inom flott ans officerskar
vid de tillfällen, clå komm endörer och kommendörkapten av 1. g r.
skol a ingå i befordringskommission Pil j ;imlikt reglemente för marin en del I bi l. 2 § 1 m om. 1 b) och c).

G. O. 984 den 22/10 32 befaller i ansl utning t ill nådigt beslut elen
14 innev arande m ånad, att följa nde föreskrifter skola lända till efterrättelse beträffande anställning av viss personal för bemanning
av statrens isbr ytarfartyg Atle vintern 1932- 33.
Stationsbcfälhava ren i Stockl10lm lwmyncligas att, anti n gen fö r
direkt komnwndering å statens is brytarfartyg Atle, eller för f r igö·
r ande a v person a l från andra tj änstgöringsplatser för sådan kommender ing,
dels undPr innevarande budgetår för en t id av h ögst åtta månader låta vid sjöman skår en anstä ll a sammanlagt 1A korp raler eller
y rkes utbild ade nwn·ig a, som uneler något av cle senar e åren avgått
elle r avgår från sjömansk å ren i Stockh olrn eller Karlskrona, var vid
i första h and manskap med föregåen de väl vitsordad tjänstgöring
f r ån nämnda fartyg bör ifrågako mma; anställ ningen bö !.· avse tiden
fr ån och med d Pn 1 instunda nde november;
kan anställning t i Il fullt antal .icke verkställas på ovan angivet
sätt, må för en tid av högst 8 m ånader .förh;yras manskap i så sto r
utsträckning, att det ovan angivna anta Let av 14 man Eör statens
isb r ytartartyg bliver fyllt ;
åtP rstoclen av m anskapsbemanningen skall , Jörntom av erforderligt antal flaggkorpralcr , utgö ras av värnpl ikti ga eller , om så i visst
fall anses himpligt och möjli gt, av i vanlig ordning anställt stammanskap ;
dels u n de r tiden den 1 november 1932.-30 juni 1933 anställ a 1
fl~g~uncl e rofiiccr , 2 u nelerofficerare av 2. gr. och 1 flaggkorpral, maslnmster, samt 1 korpral, däcksavdelningen, samtliga vid el.l er i flottan, m ed härav orsakaclo ledigblivn a beställ ningar förfares på sätt
framd eles kom mer att stadgas.
G. O. !}90 den 26/10 32 befa ller , att nedanstående för eskrifter sko~
la,.u t.an hinder av best ämme lserna i »R eglemente fö r utbildning av
offiCerare tillhörande :flottans stam (O UR)», på försök lända till eJter rättelsc uneler vintern 1932- 1933:
förberedande officerskurs iör torpeLiskola och Jörberedande ofiicers kurs för minskola skola icke anordnas;
fö r be redanclo officerskurs för t10rped · och minskol a skall anordna s enligt l"örcskriftcr, som framd eles komma att utfärdas.
G. O. 101l0 !len 28/10 32 be[all er , att, ti ll nedbringande av kostför cxpeditionst.jänsten , utskriH av tjänstemeddel ande, som
Jc.ke t ecknas å anko mmen h andling, skall , därest innehållets omfattn.~ng· så m edgiver oeh i övrigt icJce annorlur+cla påka ll as, till s vidare
Jursö ksvis uppr iitta s på k va rtsark (1.80X225 mm.).
~laclen
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Konungen dir ekt underställL1a myndighete r slmla under oktol!lor
månad 1933 ingiva underdåniga rapporter över de erJ:arenhetcr , vartill Jörsökcn hava givit anledning.
G. 0. 1(101 <len 28/10 32 m edgiv er , att danska minfartyget ,,LoR
sen>> må unde r förra hälften av instundande novcn1_ber månad besöka
Marstrand och Göteborg.

G. O. l(lfi3 den 2·9 /10 32 befaller i ans lu tning till nådigt lm'v
den 2 sistlidne september, att militärpedagogiska föreläsningar skol a
under utbildningsåret 1932- 1933 försöksvis anordnas för underbet>il
vid. Stoekho.lms örlogsstation i enlighet med nedanstående närma n·
hestämrnclscr:
1. Fö roläsningarna skola uneler stationsbei: älhavarens i Stoekhohn övorinscend<' ordnas genom chefens för unde-rofficers- och sjömanskå rerna i Stoekholm Jörsorg, och för desammas ledande sk ~ll
kommendörkapte nen av 2. gr. Wahlströ.m, m ed bibehållande av 1n
nchavamle bufattning, under erfo rderlig tid stå till sistnämnde chds
:förfogande.
2. Vid töreläsningarna skol a närvara eleverna vid flottans underoUicersskola i Slockholm, varjämte i övrigt flaggk~rp.ral~r. oc·h
korpraler vid Stockho lms örlogsstation, som icke delt.ag~~ l t1d1g flxl'
anordnad<) :fö re läsnin gar av dcHa slag, bör a beredas hUfalle att n urva 1· a vid desamma i så stor utsträckning, som låter sig göra.
3. Uhuten Jör underofficers-· och s·J ömanskårerna i Stockh ol ~n
må på ansökan medgiva uncleroffieerare vid marinen att närvara v1d
för eläsn ingarna.
_
...
4. Föreläsningarna skola anordnas med lednmg av utfard>l<l
.. .. .
.
0. För urukrofficersskolans elever skola dessa forelasmngar PlsäUa de törvdrag i beJ'äls utovning, som sko la hållas enligt Skolreg kmenh· \ör f lo ttan5 mans kap, \]el III.
. ..
6. DdtagaiJde i f'ör eläsningarna skall antecknas i undero \ilcns rul la res pektiv<' lörhtJllningshok.
7. EH 1·r avsluta<lt• Jön·läsningar skall chel'en för uncleroi:J'i e<'r~o
'-'i l J J
~·~-~l'<ll.ll'•tla 1ned underdånig· rapport
och sjön1 ans 1-::HPrna
1 u .o c\ 10 111
och yt-i randt• över cll'samma.

~~~.

c

G. O. 10&1i den 2!l/10 32 medgiver, att marinattach6n i Berl Jn.
Li.itzc-m under tiden fi- 7 in•- ~ onh_
v
B a ger ma" lwso··1' a L·"' -l ll".]-g

kavt(~nPn

stundande noveml>er.
G. O. 1008 den 29/10 32 J:astsi.iiller fördelningsbok .för jn garf',
typ Ehr<•nskölrl.

G. O. 1010 den 31/10 32 beiallm, att iebrytarfari.yget Atle skall
rustas och ut gå på omkring åtta dagars provexpeclit.ion, samt
att fartygsclwfcns be:[älsteckcu skall hissas den 7 instundande
november m ånacl.
G. O. 1011 den 31/10 32 befaller, att denna instruktion för fartygschefPn å staten s isbrytadartyg Atle skall lända till efterrättelse under Jartygcts expeditioner vintern 1932-1933.

§ l.

Exw·d itioJWD S iindam äl framgår av genom nådigt beslut elen 28
sevtemhc r 1928 l'aststä llt "Reglemente för statens isbrytadnrtyg».
Beträtfan el c el et område, ti Il. vilket At,\ u för varje särskilt tillfä lle skall ·förlägga sin verksamhet, komrner order eller direktiv därom, i anslutning ti.ll gmwm g . o. Hfi7/27 fastställd "Allmän plan föT
statsisb rytarens verksamhet)), att genom ledningens försorg tillställas Eder.
§ 2.
Till Eder biruwelom meddelas "utdrag av pro,tokolL över handelsärcndon , hållc·t inför H . M. Konungen i statsrådet å Stockholms
slot t d<•n 29 januari 1926>>, ägande Ni ställa Eder till efterrättelse
vid Kungl. Maj :t enligt detsamma eller elj es,t genom särskilda nådiga beslut förordnat ifråga om el en ekonomiska Jörvaltningen och
tjänsten i övrigt ombord ä statens isbrytarfartyg m. m.
§ 3.
Gr•non1 sjöfij rsvarPis kommandoexpedition kommer att tillställas Eclt'l' dels onlt•r angåonde åtgärder, som skola vidtagas omedelbart eller å angiven tid och oberoende av :[artygets verksamhet i övrigt, dels direktiv a11gl\ende åtgä rder som bör a vidtagas, därest Ni
anser rådande fiirl1ållauclen sä m edgiva, dels även meddelanden angående åtgärde r·, vil kas utförande helt och hållet överlämnas till
Edert bedöm ande.
Text i skrivelse eller telegram kommer i allmänhet att börja
med ettdera av onlPn >> orrlel'>l, , direktiv" (' li er ''meddelande" angivande inneh ål lets karaktiir enligt vad ovan sagts.
§ 4.
.i\1.erl iakitagancle av föreskrifterna i >>R.eglementc fö·r statens isbrytarfartyg>> sa mt erhållna order och direktiv äger Ni att närmare
planlägga och bestämma angående fartygets verksamhet, skolande
härvid följande allmänna anvisningar lända till efterrättelse.
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A. Alles huvullsakliga Ul'Jigllt är alt as is le ra Iart y g J ri\n
öppnn s jön till J'ö r isskruvning, dri vis och dy likt skyddat -l:arva11 Pn
sa mt Tr ä n sildant ra rvalten ti l l öppen s jö. Dä res t f le r a fart yg [ör
vän t as i no nt el<> n>i r maste dyg-nl'lt p~ka l \a assistans i. samma ri.kt
ning, ska l l, då i cke särskilda mn sLändigheter ti Il al:nat föra n\ eda,
assistansen ve r kstä ll as genom anordnande av konvoJ.
I clPn mån fö rhå llandena eld medgiva må i fall, då dc loka ln
ishryta r resu rsr·rna d äro till tyllest och Atles huvuclsak l i~a upp g i ll
icke därigeno m åsidosättes, isb r ytaren a DYiindas -rö1· l okal lSbryt.m n_l!:
v i lkL· n dock som r 0gcl bör utl:öra s i satnbrmcl med de ss mtkom st \1\l
eLle r avgån g frå11 ham11. Yed c rhöranclc hamnm y ndighet bör un cl r·r
rättas, att mC'llv,· r kan av Atle icke kan påräknas Hi r ö ppenhållan rl<·
av så lunda bruten is ränna.
B . Fartyg i sådant läge, :ttt fara finnes för fart.ygPI:s säl; r·thet, eller e lj es t då hjä lp erfo rdr as för räddande av orn bordvarandr·s
l iv skall i första h and bisp ringas.
' Föreligga icke såcl ana omständighctc'r, som nyss nämnts, bö r, i
Llr n mån upprätthå ll ande flV pla n mässi ghet i. isbryt-arvr r ksamlwt r 11
dd lllcclgivc·r, fa r tyg med huvudsak l ig- u ppgiH att boJordra l:assa g•·ra rc och post :främs1t bispr ingas oc h d ärnäst Jar t,vg med last t 1ll ell <· t·
f rån Sveri ge, samt inom varelera av dessa grupper fartyg på väg fr :t n
öppen sjö till hamn g i vas förrt räde Jr am för fartyg på v ä~ fr~n hallln
till öppen sjö. Utan h inde r htirav må dock, cHirest sar skil da ska l
därL i\1 f öranleda, hjä lp b ringas lastfartyg, som iir på väg f r ån öppen
sjö t.i\1 hamn fö r e :[:ntyg på väg från hamn ti. ll öppen sjö medför allde passagerar e och post. A n d r a än här avseelda far tyg bistås i den
m å n förel i ggande omständigheter föranleda.

§ 5.
I avse<'nde [t nlf'cl Dan 111 ark gemensam organiserad ishrytnilt gti·
tjänst gäller vad därom må vara särskilt stadgat.

~

8.

]k t. r ä I'J a n dt· i n [ör.,; k >l \'Janrl<' av Pr fo rclC'rl i p; n is- c)(' h viillPrleksrappo rter g>Ui a bi l' og a dt• av lotsst.y rc' ls<'n u lfä rrladc· »Bes tämm elser röranclc Ra el ioeoclesyslf'm at t användas mC' \lan st at f' n s isbrytari:artyg och
ut kiksstation t i llhö ramk issig-naltj>in st.c·n vid racliotelegraJ'eri ng rö r an de is-, si k tha rhP.ts- ocl1 v i ncllör h ål landen » jämte av telc'graf styrc lsC'n i s a tm åd m0cl loi ssty n• \s(•n uppgjo1·d >> Dirige ringsta\,ell för issig n alm cddc lamlc n til l o~h J'ri'tn s t.akns isbrytadart.yg».
~

9.

F a rl ygl'ts rad i o~ l alion ska ll , ltWLl LLllLln.nl.ag som Hät llt ll'S i§ 10,
stä'ndi g t va ra påpassad. Utv~i:-;\ i ng av radiot<' lcgram tncllan Eder och
m a rin e ns mynclighP•t Pr skall i s törsta. tnöjliga utsträekning äga rum
öve r m a r inens ralliostat ioncr.

§ 10.
Vi d u ppc lt i:t \1 i ha ttill böt·, dä r så låLl'r sig !fÖra, teldoninkopp ling äga r um til l r ikste ldonn>iLl't. Nä r sådan inkoppling vrekS'tällt.s
sk a Il m edclo l ande h ä r om l ä m n as till sjöförsvaret s kommandoexp eclil.ion samt l ä m pliga ort.s myncli g h eier.
D ä r est k ustradiost.atioll åtager sig att mottaga till Atlo stä llda
radiotel egram , m å r a di opå pass ni ng upp h öra under elen tid telefon ;ir
inkoppl ad.
~

1:1.

Jä mte i H.M H [Ö rl'Skrivf' n iogghok, skall. föras dagbok, i vilken
an teckn as a ll a u ppgiHeL' :''t av Jart.vge \. utfö rd isl ~t·ytarhjä l p och andr a a rbeten. I l oggboken m å hänvisas till i dagboken förda anteckni ng ar.
§ 12.

§ 6.
Firuwr Ni al.t. Atlt•s verksamhet. av n ågo tl clh't' några LLP1 11 ' 111Jarl. misslJrukas, ska l l }!i härom vid liimpligt till fälle insä nd a a nmä lan.

§ 7.
\'id direk.t sa tnarhclf' tnf'l lan stalens ish r:vtadartyg el le1· tt wl lan sådan t fart y g och av svenska state· n forh~' r cl ishry ta r P s ka l l, sit ·
vida icke a n nor l unda särskilt best ämmes, det gemensamma arb <t<' t.
ledas av äl dst0 fflrt~-gschden å Atle eller Ymer.

Under gång för isbrytningstjäns l. insiindes ti ll marinkommando
dagrapport pet· rad io omkring k l. 0900 .-a r je dag omfattande kort
redogör else för under sista dygnet u tiörcla a r beten samt avsikter och
planer fö t· det kommande; under a r beten av större sikt eller intresse
insändes om behövligt rapport utöver vad ovan stadgas.
Sk riftlig rappor t m ed utdrag ur dagboken insändes därjämte i
r egel va r 14 dag t.il l chefen l'ör sjöJörsv8rets kommandoexped ition.
Ni s kall i elen utsträc k ning, som be:Einnes möjligt: h å lla Stat.cns

~eteorologisk-Hyclrogra.Jisl.;:a Anstalt unelerrättad om isförhå llandena
hll sjöss utanför utkiksstatdonem as i l and c•hsPrvationsomr åde.
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§ 13.
För all hålla dl-'ll pi\ gåPJtdc sjö.fartcH underrättad om At_lcs ve1.·k
assi~tans m. m. skola v1ssa da g:sa 1n 11e t sant t avsl.l'-lcrna
(. lJetdHande
c
• .
••
liga r acliomcddPlancll' n avgi vas l'nligt >>li'ö~esknltcr m . 1n. for av f!; i,·a nde av radiurapporll'r röt·au L1c sta1en s Jsbrytar.lartyg Atles vcrL
sa mheb.
§ 14.

I gcn eralrapport, som drt jämlikt RM_ Il å lig~er Ed~·r att a,·
giva, skall Ni bland annat l ämna kortfatlad rcdog~rels: ove r v<·1:k
t'"\ 1Ja ohsc rva.tionC'l" rörande ise• n s beskaJ l" c-n het, utstrackmng och dn l1
s d (
. l]
i dc farvaUc·11 , i v ilka At.le tmcler exprc\i1ionPn uppe J1a01\ 1"t s1g,
~e s up p
o·irt å mnfatt.ningrn av verkställd isbrytning, del s ock upp g1ft å u1~örcla bogseringar samt andr a uppclt· ag ;\vcnsom_ de kost1:ader, So111
föranletts av var jr sä rski Il uppdrag, va r vid sammanlagd tl~l och
gc l'ärlig kostnad Jör verkställda bogseringar och för lokal Jshrytmng
s kol a sär skilt angivas.
I övrigt skall rapporten innefatta erinringar och förslag, S O IIl
avse främjandet. av statens isbry tarfart.y gs verksamhet.

:m

§ 15.

Kungl. M_aj: l !"iirväutar sig , att, vid el P tilH;i\lcn o~ h o:förutsl•d da
clcl
11 sc r, sorn kunna inträffa, men Jö r vilka ·förhållnmgsor:ler saknas sådana åtg~.nlN av Eder vidtagas, &om äro häst förcnhga Ull'd
cxp~clitionens ändamål och J! aggans heder.

] ;j
1

G. 0. F. 232 den 25/10 32 fa st ställ e r, med upphävande -~rån oe h
lllt'Ll dPn 1_ instundanclr november av g . o. F. 188/Hl28, »hestamm e\ R<·r
1.... tllilclnino· av l'lygvapnrts vii rnplik tiga llll'd unelantag av sl u- ot u
· · b
o
.. 1nda dag
lil' nt c r oclt Jiks billda » att. ii\ lämpas Jran_ oc1l mecl n yssnan
ti ll s vida r r.
G. O. F. 233 den 25 /10 32 iastst~i llt-'r följande >inclring
g. o. F .
j~ / 1 927 röranLll' lll>i.rlwing av ll1ilitär a :flygplan.
. Punkt. t c l' r hå l il' r fö lj ande ly delse:
»N umn·ringsm,irkot utgöres av llygp1ancts nummer i svaria ar<lJ.i ska s i !"l" ror.
) l""
F örsta sifhan angivr r d<'n fl ygkår (stahrns flygavdelning , ',u·
·
l"
t
rT
d
1
flyo-l-åren
1"\ y gp\an ct. är piacl'rat. till rcdovisnm g, e n 1g - : _~_Jan e: ·
b~ :.
~ ilfrall l ; 2. flygk å ren sil"fran 2; 3. [lygkåren sJifran 3;_ 4-. :f~ygl,alf~~
s ifl'ran 4· fl y gskolk å ren sirl'ran 5 o..:h tabens fl yg avclelnmg srEfran. 6 ·
' and
· ra
' siffran
.
·
angnrcr
ll. ygplanc1
s art oc h. 1mvuc1Jsa1-1·
, Jg·a . arrv .and ning: 1 = bomb-, toq) ed- ocb fjärr spanings [l ygplan, 2 = Jaktl\ ygp lan, 3 = spaningsflygplan, 4 = spaning·sflygplan, 5 = skolflyg p lan,
6 _ övnino·sflygplan och 7 = iransport-Elygplan ;
b
.
d
. m re!fö lj ancle siffror angi:va flygplanets löpan e nummer mo
pektive flygplantyp».

G. O. F. ii!S den 2:9 /Hl 32 lwraller, m ed upph ävande av g. o. :F.
1_46/1926, de ls alt nedannämnda delar av dPt genom armens g. o.
568/1927 faststäliLla »Bxercisrpg\c mcnte f ör infanteriet (ERI) » skola
tills vidarP lända till eJterrätteJsr vi d J:lygvapnet, nämligen:
Del I §§ 1- 2, 5- 15: De l II ~§ 1- :J, 5, 7-8, tO-tj , 13-14,
to-21; Dt>l riT §~ l - 1:i , 17- 29, :31- :32: \kl VI §~ 1-3, fi, 7-22
sam t Bila g a t ,
dels att gl·nom arm ens g·. o. 2318/19:28 och H66/t928 till efterrätte lse anhe [allda »Förslag till Fälttjiinstrcglenwute (Förslag FR) ,
del b sam t »Fö1·sla g 1 il l Fälttj ä n streglom ente (Förslag :FR, del II,
strid en » s kola till s vid al·c i tillämpliga dr la r lända till eft errättel se
vid Jlygvapnet.

G. O. 1023 den 3/Jl 32 belall e r i ans lutnin g till g. o. H33/31,
mom . 22, att ub å tPn Valrossen don 7 inneva rand e må nad s kal.l utg [t
ur kustflottan i och rö:- avrustning, avmön st rin g och förläggning i
2. lwrPclskap, samt
att fartygscllc[en å ubåten Uripen skall l1issa sitt befäl st ec .ken
den 18 itmevarande m åna d.
G. O. 1032 den 4/ll 32 befaller, att i g. o. 990/32 och 991/32 omnämnd >>f örben•danclo oHicerskurs för torprd - och minskola » skall
benhmnas »förb r rcdandt• officersku rs för to rpedskola och mins kola »,
samt
atrt, utan l1indcr av bestämmelserna i RPglemcntet för utbildning av o Uice rare t-ill hörande l"lottans s tam (O U R), nedanstående
fö resk rifter s kola på försök lända till eft l•rrilttel se under utbildningsåret j 932-t933:
förberedande oJricC'l"skurs !"ör torpedskola och minskola Hnordnas
en ligt siirski lda bestämm elser;
officPrskurs vid t orpedskola och ofJ"i ccrskurs vid minskol a anordnas enligt särs kilda bestämm e lse r;
avkortad off"icPrskurs vid toqwdskola samt avkortad nHiccrsku cs vid min sko la anordnas en \igt särski Ida iJPstä mme lsc> r ;
s kolande e lte ren för ku strlul lan fön· dt' H 1 Sl'ple nthcr 1933 til l
Chr•fl>11 i"ÖI" fiirsv ar3dl'jl31"il'lllell1Ct ink0\\11\\a llll'd dc L'l"illringar i Ol'rÖrda avSPl'·ncll', varti ll c rfar cnltl'Lell då knn hava g ivit anlNlning.
G. O. 1()34 den 7/1 t 32 medgiver, nwd u pphävande av g. o. 40/19,
att vid skri fl vlixling oeh signalering inom m a rin0n, även som i reglenwntcn och instruldion shöckf'r, g. o:n iJifogatk rörkortade hcnämuingar må an vtindas å v is sa bd a 11ninga;·, i nst.itu1ion l' r, reglom entev
och in stru ktion s böckrr m. m., dock ej i adresser e l ler överskrifter.
G. O. 1038 den 7/11 32 b PJn lll~ r , att LlP Karlskrona kustart illeriregemente tillhörancl c f;in rik ar, vi l k a inn e va ra nde å r utexaminerats
från sjökrigsskolan, skol a, i elen utsträcknin g ch efen fö r kustartilleriet efte r samråd m ed chc1en för kusii\ottan äge r bes tämma, deltaga
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i don llcJäl sutbil dniug (OUl-\, § 8), solll
komn wr att anorel ilas vid kustJlot-.i.an.

utbildnin ~<sit 1 •

attach l'm, kap1 l·n
G. O. 1660 den 18/11 32 lwfu ller, att rnarin
heskic kning i H elsin glor;;
Bagor skall tjänst göra vid Kung L Maj:l s
<lP n 2- 6 in si. u ndand o dect·m ber.
i g ..o. 1133/31, m om. :1k.
G·. O. 1063 den 2:1/11 32 med g i ver att.

t chdcn s för kustfl ot tan
anbda lld stat ionär :för läggn ing må enlig
r: J ör l. pansa rsk8pp sd ilwstäm mand e upphö ra under högst lO daga
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berg genom g. o. 155/32
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nings - och r epPli G. O. 1073 den 23/11 32 bdall er, litt utbild
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tiansk urser för lots- och fyrsta tens 1wrso ual
nas uneler år 1933.
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G. O. 1()174 den 23/11 32 befall er, med ändri
n den 14 ins tun-Drake
n
ubate
att
,
mom. 33, 35 och 41, bland annat
avmö nstr ing
tning,
avrus
Jör
ottan
kustfl
ur
utgå
dande decem ber s kall
och ·[ö rlä ggnin g i 2. bered skap,
fö r att ingå i 1.
att ubått- n litter n skall ru stas Jör exped ition
hissas clc'n 3
stecken
i>PHU
s
n
schde
fartyg
de
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ubåtsc livisio nen,
nästk omma nde janua ri.
Jägar en ska ll
G. O. 1677 den 24/11 32 hcJ'all er, att vedett båtf>n
l.
månac
e
arand
sjösät tas den 30 innev
av g. o. 21313::!.
G. O. 1()83 dt>n 23/11 32! befall er, med ändri ng
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spani ngsg ruppe n on1
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