
1932.
95:e årgången.

Kungliga brev,
Generalorder mm.
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Sedan marinattacheerna, numera kommendörkaptenen av 2:a 

graden vid flottan E. A. Oberg, kaptenen vid flottan A. E. Björklund 

samt kaptenPn vid flottan H. J. G. Bager på anförda skäl anhållit 

att uneler den tid, de med innl'l1a vande av kaptensi.Jeställning vid 

floHan bestrede vederiJörliga marinattachebeiattningar, få - ut

över dem co ligi" Kungl Maj:ls brev de11 29 Tuni l92G tillkommande 

ortsiiilägg - komma i åtnjutande av särskilda personliga arvoden, 

har Kungl. .Maj:t - so m genom brev den 26 juni Hl3l 1jå f ramstälL

ning av chden för marinstaben medgivit att av fö r efintlig behåll

ning å dun uneler anslaget till vid marinstaben anställd personal upp

förda auslagspostcn till arvoden m. m. till marinattacheer för bud

getåret 1930'/19'31 finge till envar av ovanbemälde marinattacheer 

utgå ett tillfälligt extra dyrortstillägg av 700 kronor - funnit före

varand e ansökning icke för~nlecla någon Kungl. Maj :ts åtgä rd. 

J\.. Br. den 23 oktober 1931. 

Medgiver, att stålhjälmar må, uneler förutsättning att tjänstens 

krav det påkallar, av Kronan kostnadsfritt tillhanclehållas - för

utom manskap - jämvä l officerare och underofficerare samt veder

iihr tillhörande kustartill eriet. 

Si:ällPr till marinförvaltningens förfogande 38,800 kronor för 

avhjälpande av de skador, som åsamkats byggnader, anläggningar, 

markområden och materiel, tillhörande Karlskrona örlogsstation och 

örlogsvar v, rivensom dist::Jns·· och devieringsbanor under storm dell 

8 och 9 juli innevarande år. 

Medgiver, att såsom ersättning för biträde vid utarbetande av 

förslag till förcskrifte;· beröraDCle gasskyddstjänsten vid flottan må 

utheialas till kommendörkaptenen vid Jlottan E. G. M. von Arbin 

200 kronor, till kaptenen vid flottan A. Wachtmeist cr 1,000. kronor 

samt till kaptenen vid flottan C. T. E. Tegnrn· 800 kronor . 

.K. Br. den 30 oktober 1931. 

l<'örorclnar majoren vid forti [ika tionon A. H . von H eijne att 

från och med den 5 november 1931. tillsvidare vara chef fö r marin

iärva i t niD g ens fortifikationsav delning. 

:Medgive r, att ett belopp av 4,000 kronor, som å sjöförsvarets 

undervisningsansla g anvisats för Jöreläsningskurser för äldre sjö

officerare, må tagas i anspråk för anorduandet av enligt i komman

doväg medel P l ad e bestämmelser under budgetåret 1931 - 1932 vid 

Stockholms örlogstation av dylika kurser samt mot redovisnings

skyl dighet !':>tällas till stationsbefälhav:Jrens vid nämnda örlogsstation 

förfogande för angivna ändamål. 

K. B1·. 1931 . 11 
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F astshiller n·glementc för Sveriges fri,·ill iga motorbåtskår. 

Föreskriver Nsättning- för tjän~tgöring vid Svrriges frivillig a 
1notorbåtskår 

K. Br. den li noYember 1931. 
Fiirordnar kaptenen vid flottan R. \·. \Vdterblad att tillsvidar t· 

till oclt nwil dPn 30 septrmbt•r 1932 vara lärare i sjökrigskonst viol 
s jökrigssko la 11. 

Litmuar 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 med biöehåll and•• 
av sin ordinarie tjänstgö ring komm.elldl'l'ats såsom in:Eormationsin
tcnclent. vid 1t K.arlskrona örlogsstation s.no rcln ad undrrbt>fälskurs för 
Yärnvliktigft intc•nclcntt>r. 

FinJH·r kommenclanten i" i Ya~hollll s :·ästn in g hemstä ll an om ht· · 
rPcla nclP för innrvarandP budgetår av a r YoclP åt fört>stånclarc för la 
iloratoriPt vid :MjölclanJIIl(' l1 icJ;p föranlNla n i'tgon Kungl. .J'laj:ts å l
gärd. 

:Medgi ve r , att till marinintende ntnn av l:a graden B. E. Han 
sell m å såso ut ersättning för handLtavt•ndet aY arki vet \·id Stock 
halms örlogsstation undt>r arbetsåret elen l oktober 1930-dcn 30 
september 1931 utbetalas rn gratifikation av 500 kronor. 

Förordnar, att vad i n •fd emente 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 manskap ~kall, räknat från och med elen l 
juli :1931, ti l lsv iclm·e äga IIIotsvara n dL' t i l J ämpnin g å marinen till
]Jöramlc viirnpliktiga. 

Finnf' r marinförvaltningens hewsta llan, att vid marinen an· 
.::;tilllcla arhda re måtte t.il.lsviclare f å anses J ikstäl Id a med marinen ' 
manskap i rråga om rätt till. vå rd för lun g luberkulos ,·jd sanatoriu 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 reclovi ~ 
ningsskylclighd utbetalas till fartygschelen å pansarkryssaren Fy l· 
gia att under fartygets cx pcclitioll till avlägsna far vatten vin tl'ril 
:1931- 1932 r nligt. fartygschdrus bestämmande användas till bekost-an · 
de av oundgii nglig offic iell och kom1nrrsiL.Jl r ('p rt>sr ntation i ut län .l 
ska hamnar: skoland e 11ämncla belOlJ !' ut.gå med högst 4.87G kro nn 
!' rån sjörörsv ards anslag tiJl c~tra ut sriflL• J· och med l1 ögst l ,62G kro 
11or f r ån h andels- och sjöfartsfondcn. 
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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 beord
rad Jlygand(' personal ur f lygvapnet (å flygvapne ts stat sam t W! 
tjänstgöri og vid :fl~· g vapnet kommenderad), som till fiilligt beordrats 
till tjänstgöring 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 eta
hli ~s('m ent, som chefen för flygvapnet iigcr brsi.timma, samt !'t JJ ~·g
vapn r ts flygplan och båtar. 

.\. Orlogsflaggans förande å :[)ygmpnets etablissement. 

1. örlogsflagga skall hissas ya r:ic morgon uneler m ånaderna 
mars t. o. m. oktober kl. 0800 och under m å nade rna november t. o. 
m. februari kl. 0900' samt nedhalas kl. 2100 eller vi d solnedgången, 
när denna inträffar tidigare. 

2. Vid döds[all inom det Kungl. huset skall. [rån det oHiciell 
umlr 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 årchefs (mots varande chefs) bestämmande. 

4. ?'lär Jlaggan skall föras eller föres å halv stång skall drn
sam 111 a, så vitl vid hi ssandet som neclhalandet, först hissas i topp. 

B. Odogsflaggas förande å flygplan. 

5. örlogsflagga föres vid besök å utrikes ort, då flygpla.net 
ii. r sti J J aståencle på ilygplats, förankrat eller Jörtöjt och e j är in 
st~i llt i hangar, enligt i punkt l angivna grunder. 

A inrikes ort för es örlogsflagga å flygplan endast. vid s>irskilda 
tillfäll en enligt best ä mm ande av chefen för f lygvapnet ell er den be
fälha vare ur armen ell er marinen, uneler vilken flygförband ([i yg
pln n) Ht· sttillt. 

G. örlogsflagga föres å biplan å vänstra yttrr bakre vi ngs.lö ttrtn 
samt å monoplan å särskilt flaggspel el. dyl. 

C. örlogsflaggas förande å båt. 

7. örlogsflagga ska ll å till fl ygvapnet hörande rller :f ör dess 
räkning i ör hyrd med 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 he lgdagar, å pa

raddagar ell er v id paradering ävensom vid sam manträftanclo 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 båt de ls när sådant erfo rdr as för t jänsten, clols vid h ög

t 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 

der i fJ. 1 angiven ti.d. 
I joll fö res icke f lagga och i allmänhet oj heller i bogserad Mt, 

clå don utoslutando användes för gods- eller vamt ransportor el . dyT. 

8. ll ä lsning medel st örl ogsflaggas sänkande gives enelast så

som svar å dylik h älsnin g. Härvid bosvaras hälsning från örlogs

fartyg på samm a sätt, som elen avgivits, mon annan häl sning go

nom a.tt s:: uka Jlaggan till ungefär ha lv stång ondast on gång. 

G. O. Hr31 den 4/11. 31. befall e r i anslutning t ill g. o. ll50/il0, 

.mom. 26, att fartygschefen å kanonbåten Svens ksund skall hissa si tt 

hdä l stocken den l6 .innevarandt> månad; 
att kanonbåten snarast möjli gt f'ftt> L' verkstä lld inmönst ring 

skall avgtt t ill rikets västra kust för bevakning av sjöterritoriet och 

lämnande av hjälp åt fiskefa rtyg; samt 
att, utövor i g. o. 73/31 och 970/31 nämnda officoraro, fänrikt>n 

Krokst.odt skaH tjänstgöra å kanonbåt<'n unele r dess if rfrgavarandc 

cxpecli t io n. 
I f r ilga om gä ldandet av kostnaderna för här anbofallrl exped i

tion är fö reskri.vd i nådi gt hre1·, u tfii rclat å :iordbruksclopartementot 

don 23 sistliclur oktober; kommande särsk il d kostnadsberii.kning ait 

moddel as genom sjöförsvarets kolll mancloe);pecl i tio n. 

G .. O. 1033 den 4/11 31. fastställer Exercisreglemente för flottnn , 

Uasskyddstjänst, (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 ing 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 rälfas mol lan chefen 

för kustflot t an och chefen för :[lygvapnet. 

G. O. 1047 den 12/11. 31. bemyndigar clwJ'on [ör kustartillc ri ot 

att fatss1ii ll a Försl ag ti.\1 sk jutinstru ktion f'ör· kustal'ti ll oriet (SIK) ntt 
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på .lör~ök tills vidare lända till ellerrättel se i s tället Iör mot sYaramle 

bestännnelser i genom g. o. 126fj_9l4 faststä ll t l'örslag till artilleri

reglemente -J:ör kust artill eriet (AH); ål iggande eld nämnda choJ att 

snarast möjligt efter utgån gen av å r 1932 inkomma med slutligt för

slag i ärendet. 

G. O. lOM den 16/:tl 31 Ldall or i anslutning t ill nådigt Lrov 

deJt 24 sistli dne st>ptember och g. o. !l1.9/3l , att chden för sjökrigö

högsko lan , på fra.rnställning uneler arbetså ret av e lev i al lmämw 

kursen och då särskil da skäl därtill anses fö reli gga., må beJ ria ele

ven från att vid are fö lj a undc'r visningon i mekanik och ryska språ

ket i sagda kurs, dock att sådan framställning icke må göras av elev, 

so nt önskar söka högre kurs, vari ämnet föte kom tner, ej heller 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 fordras 

a tt hava erhållit minst 6,0 såsom slutbetyg i varje i kursen ingåen

do iinme mod undantag i all m än k urs och i stabskurs fö r ryska språ

ket samt, 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.ygsohoJen 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 ed

wrka 1ill upprättlJ å ll ando av ordning viu Ji skds bedrivande å rik:e1.s 

viis l.t·a kust iivemom att länma eriorclor1ig hjiilp åt fiskefartyg. 

§ 2. 

}'lir vi 11r1 and<' a v detta ä ndamål sk all Ni till hanuagli vederbö

r 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, varest detsamma är u teslutande förbehållet svenska 

undersåtar (Kungl. kungörelserna 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) , ävenso nt för förhindrande av att obehöriga (utländska) per

soner idka jakt å sjöfågel inom svenskt sjöterritorium vid ovan 

nä m n el kust. 
Dessutom skall Ni lämna fiskefartyg erforckrlig hjälp boträJ

fanclo bogsering, isbrytning, s juk vård oeh transpo rt av sjuka samt, 

oJter därom g jord framstä llnin g och rn ecl iakttagande av att obehö

ri g ];onkurrens med den enskilda företagsamheten undvikes, lämna 

bistånd Ett grundst ötta ell e r av annan anlednin g nödställda fiske -
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Jarlyg. Ih•kv isition nv h~ir owl'önnii ld hjälp göres i r egel genom 

vederbörande liinssty relse; äg~nclo Ni dork, clä hjiilpbeltovrt iir sör

sk ilt triingande, att dter direkt til l Eder gjord hänvänclelsu lämua 

cd orderligt bis tån d. 

§ 3. 

F'öt· fullgöranclr av här meddel n de ''Jll'gi fler skall kauoubålm1, 

1111'Ll .i aktfagauclc av vad i § G sägs, br·föka dc 3.v svenska fiskan· 

vanligen använda fiskeph1tserna, ji1mväl innefattande sådana plat

srr i till nedan angivna län eller DHnmark g ränsande farvatten, 

varest fiske bedrives, men ej är ut<'slutandc förbehållet ettdera lan

elds undersåtar; skolande Ni utöva tillsyn däröver, att i ovannämnda 

kungl. kungörelser givna fö reskri Uer vederbörligen iakttagas av 

svenska undersåtar, ä vensom att dessa ej lieb något intrång i sinn 

rättighE'tcr. Kanonbåten sk all. härvid, .i ckn mån för experlitioncn 

anvisade m edel och övriga omständigheter det medgiva, så mycket 

so m möjligt uppeh ä ll a sig i närhctPn a v sill fiskcflof.t:ar1, va re s ig don

na är uf.c på fiske e lle r ligger i hamn. 

§ 4. 

Niir så sl\c kan, utan e:Ftcrsättanrh· av i ~§ :1 , 2 och 3 angivna 

UJ'lJgi lt:cr och vur],samhef., skall Ni utiöra sil l rekognosceringar. 

§ 5. 

Därc·st Ni. uncl< •r i §§ 1- 4 ovan angivna VC'rksamhet upptiiP,.kcr 

olovlig införse l av sprifclryder och viJJ eller fö rsök till s?rdan in

f'örst'l , skall Ni. l1 ä rom snn rast m öjligt ]' å lärnJ'lig t sii lt lämna m ecl 

dclalldc i i U vcclu rbörandc chd för iullvcrkC'ts kust distri kt .. 

§ 6. 

KaJJonlJåten skall , silvida icJ.;-e omstiindighl'f.erna ti ll an nat Jör

auluda, l1 ava s in station å lämplig ort: inom söd ra deh-n av Tl all anclH 

liin under ticlen i ntill utgång<'n av cleccmlJrr 1931_ onh unele r ma rs 

:1932 samt å l;i.llllJlig ort inom Göteborgs och Bohus län under januari 

och febr uari 1932. 

§ 7. 

D ii rest vi1l fiskets ht•clrivnmlc i Ja r va tlrn på rikets viistr~ kust 

ltf<lllför annat .liin än det, inom vil kPt kanonbå ten vid tidp un kten i 

l'råga. skall hava sin station enli gt § G, kanonh:'ttens närvaro skuli C' 

för iincla mål , 3om angives i §§ 1, 2 eller 0, påka Ilas, skall Ni, där så 

ske kan utan väsentligt eftcrsättandr' av Ecler i samma paragraf an

hcfallda uppgifi.C'r beträffancle clet län, Yari kanonbåten skall h ava 
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sill sf.at ion , l'flt• i' a11 111 ii lan till. Kuu gl. 1\ lnj :b J,t•lnllniugs h Dnl11dc 

cldta h iH , t.il l dd au cl m lä net tillhilligf. a vgå. 

§ 8. 

Av veclC'rbörm lcle Kungl. i\{aj:ts befallningshavandc, lotskntd·<' H, 

l isk t• rii nknd(•nt och cllc:E för t ul lvt•rkc!.s kustdistrikt skall Ni in

hämta dc uppl.vs ni nga r, so m iiro brhöv l iga :l'ör JylJancle av ovan 

11 ;imnd a uppgift<·r sam t i öv rigi ägnade att. Irämja r:q wcl i t ionl'ns 

ttudamål; börande kauonbåtens Vl'rksamhet såvitt möjligt bPdrivas 

enligt de mr visn ingar, so m av vcd('J'bö.ranLl c Kungl. Jvlaj:ts hct:all 

ningshavanclc i sådant s.vsee nclc km 1na komma att hi lll nas. 

§ 9. 

Liimpliga anstalter l1öra av Eder tl'fifJa s för att lots- och J.vr

pc rsonalcn samt kus1·befolkn ingen i n gi\encle unel e rr ättelser om sådana 

intr äJJacl e l1 iin cklscr, so m krii.va Edert in gripande, sna rast m il. kom 

ma till Eder kännedom. 

§ lO. 

Vid gån g utom skiin; ska ll å kauuubätvn föras .riskuriiJJS1Jek

tionsstan der t. 

§ 11. 

Ni ska ll l1 ålla. sjöförsva rets kornman cloPxpcdition undPn,itiad 

om k ano nbåtens pos t(t.eleg raf)adress sa mt i och Hir underlättamle ~v 

ord('I 'S och m eddelandens snabba öve rbringande uneler uppehä ll i Gö

t eborgs och Bohus län lämna länsstyrelsen dä rstädes samt chefen :[ör 

Göteborgs örl ogsdepå, eljes t hinsstyre lsen i Hallanels Hm, meddelan

dc beträffande kanonbåtens uppehå ll sort. D å kan onbåten iir under 

gäng, skall dess r ad iostation vara pupas8ncl. \".id längre up pehåll å 

pl atser, där anktrytnin g t illrikste lefonnätet kan åstadkornma , skall 

Ni trä.EJa för sådan anknytni11g edor de rli ga an!:-.talier; ägande Ni att 

hos va rvsc bcf'en i Karl ~krona r l'kvirera Jör iiucla rn å !et bellövli g llla 

t e riel. 

§ 12. 

Ni skall m.ccl ledning av från s jö[örsva rcts kommancloPxprclitioJI 

överlämnad kostnadsberäkning ägna noggraDn uppmärksamhet åt 

kostnadPrna för expeditiolll'll och sna ra 8t. möjligt i början av varje 

k al e nderm ånad t ill c lwfen 'fö r Jö rsvarsdcpartcment('t insända upp

gift å den i fartygets r äkenskappr bokförda kostnad, so m unele r när

mast föregåE'ndc månad clra hbat det jämlikt nadigt brPV clE'n 23 ok

tober innevarande år för expeditionen anv isade ansl aget, ävensom 



50 

alt, Jiire~t Ju]got l Jöreva ramll' aYseomk skullt• 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 med an mal an, därest exl"'
ditiouen med häns.rn t ill bristamlc mede lstillgång sy nes böra avslut a, 
före mars månaels utgån g. 

Sam tidigt med av g i Y and<' a Y ovanlliimnda upp g i rt ii. bokförda 
kos t.nad e r skall Ni därjämte insii llLla dels uppgift å verk li ga kostll a
tl('J', de ls UJ1pgift å ombord förb 1·ukacle kvantiteter stt•nkol m. 111 
Si s i.J1 ii nmcla båcla uppgif'ter skola aY.'il' sa 1nn1a tid so m uppgi l'tcn ~ ; 
hukförda kostnader sa JJi t av f' aHas· ·i enlighet med bifogade Jormul ii r. 

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

§ 14. 

Kuugl, Maj :t förväntar 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 åtgärder av öder vidtagas, som bäst främja eXJieclitiourJIS 
ändamål och överensstämma med flaggans värdighet. 

G. O. 1056 den 1fl/11 31 befaller i anslutning till nådigt brP v 
drH 2 sistlidne ·oktober och g. o. 993/31, att neclanståPn cLJ hcs läl n
nw lse r med avseende å samarbetet mellan marinstabens sjöhisto 
ri ska avde lnin g· och generalstabens krigshistor iska avdelnin g sko\ ;~ 

previs0riskt tillämpas uneler innevarande budgetår. 
Che fen för marinstaben och cheJen J'ör generalstaben skol a ti.li 

St', att ett örnsesidigt, g·enonlfört sa marbete r11 ecl avseend(' å elen sjö
oclt lantkrigshistoriska Jorskningen i nom 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 skull 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 forsknings- r•ch utredningsarbeten m . .~, , 

inom vede rbörlig avclehoing samt on t resul tat et av verkställda a rbe
ten. sakkunnigt biträde• ska ll vid b<> hov och i må n av ti ll gång liilll 
nas l" rån den ena avelP iningen 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 bedrivande. 
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G. O. 1059 den 17 /ll 31 medgi ver, att kaptPnen på övergångs
stat von Llt•r Durg må , Jör "f ullgör ande av l·n dr·\ av honom in t ill dPn 
31. oktobe r 19:33 å !igg-anlk ijiinstgöring·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 den 20 inn cv aranclo· m ånad t iil och Jll ecl elen 4 instumlanrk 
cJecemlwr med ord inarie tjän stgöring· tl Stockholms örlogsstation. 

G. O. den 18/11 31 bcJ allPr, att i reg le n1 c:nle Jör kustsignalvä
sendet ~S\ 20-23 ll ti 1nnrl a ku rsP r sko la lir 1932 a nor cln as vid Stock
]Jolms örlogsst at ion; 

at.t iill kurse rn a ;,kall inkallas 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 titionskursen nm LJ2 daga r 
elen 30 januari, sami"liga kurser med instli]l('l sc aY elc>Yerna kl. 1000 
), sjöm anskå rens skolo r på Skeppsholnwn. 

G. O. 1084 den 20;11. 31 bE'faller, att utniimnde J"örste marinlä
karen N. G. Jlil. Elonan skall f r. o. m. den l janua ri 1.932 tjänstgöra 
såsom iäsi.nings läkare i. Vaxholms fä stning och äldste läkare vid 
Vaxholms kusta rti 1\ crirr-gemente. 

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 sjöofficcrar L~ (01TR § 10) skall i enligt med hiir nedan givna 
närma n' föresk ri f' ler anordnas vid Stockholn1s örlogsstation unde r 
ticlen januar i-mars 1932. 

l. Kommenclön'n Lindström skall m rd bibehållande av inneha
vand e hcfattning tj;in stgöra såsom ledare av nä mnda kurs. Kapte
nen \V. P. H ami lton skall med bibvhå ll anclc av innehavande beJatt
ning tjänstgöra såsonl HL ! ju tant hos ledaren. 

2. Såsom föreläsare skola med bibchitll 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 AncbrlJl' rg, 
arti ll eri: kaptenen :Först, 
torpedlär a: kaptenen Granström, 
minlära : l<aplenen Agren, 
l\Ustfästni ngs lii.ra: kaptenen vid ], usta rtillNi ot Smith, 
nnvi.a:nt·ion: kom nw nclörknptcnr n av 2 g r. Ul r r, 
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i skeppsbyggnadskons t och maskinliir a : marindirektören av :! . 

g r. Löfven, 
1 ekonomisk försvarsber edskap och indust r iens m ob i l i sr'!' in .~ : 

kommendörkap tenen av 2 g r. i mar i mm F å h raeus, 
i kemislut kri gföringens medel: kaptenen G. 13 . OdqvisL 
3. I ämnet lantkri gskoust kommer majorc: n vid gcnN al sta iJ( ·n 

E. O. Bratt a t t tjänst göra såsom föreläsare. 
I f rå ga om ämnet internat ionell r ä tt äger s tationsbeHilhava n •n 

i Si.ockholm föreslå län,plig mil itär eller över enskomrna 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 nn
gi ves i OUR, skola neda n g ivna kursplan er t jäna till lednin g. 
f( vslj'iislningslär-a. 

Principer för 
kr i gserfarcn h et ern a 
strid skraf ter. 

k us1fästningars allmänna anordnandr enli g! 
särskilt i vad berör f örsva r mot sjö- och la n !-

]\ ort redogörelse fö r vår a kustfästnin gars n uvarande fö rsva rsa JI
ordningar. 

Sjöfr10ntcns bevakning med huvudsak ligt avseende ffi s tat vid l it

och inpasserande· samt förbindelser me l l a 11 fästningen och utan fii r 
ril'nSaJnma uppträdande sjösty rka. 

KtJ startillcriets användnin g utanför kustfästnin gamn . 

l.rmtkrigskonst . 

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

Nu vigalion. 

Heclogörelse fö·r nyn r e motode r l ör ort.shestiimn i ng. :llforlc rn :HI' 
n a vigcringsinstrumen t. 

8k e7J]J Sbyggl1adslwnst och maslc inlära. 

Oversikt av n .vasi:e fart ygstyper sami. v il\iigast e kon strnk t ioll'
dd a lj er å dessa, sä rskild i vad a ngå r undt· r va ti enskroppen oelt skydd' 
tj änsten. 

Rka1101n i~ k försvarsberedskap och i ndustriens mobilise1·ing. 

Ä tgärdcr för e och v.icl mobilise ring avsee nde ekonom is k l' i>,·

svarshereclsk ap och svensk indus tr is utnyltjande för milit iir a äncla mi'il. 

Deu k em iska lwig{ö1·ingens m edel. 

Den k omiska krigförin grns medel sa mt cll'ssns an viinrlanrlo ~.1~~' 

kri grt, ävensom :f'örsvarsmecl r l mot rl esamm n. 
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K. Br . . den 13 non~mber 1931. 
Förordnar att i marinstabens stat upptagna marinattacheer sko

la, i den mån valutan i det land eller de länder, där vederbörande 
hava tjänstgöringsskyldighet, bibehållits i guldparitet, såsom kom
pensation för uneler september och oktohm månader 1.931 liden minsk
ning i reallönerna till följd av det kursfall, den svenska valutan un
dergått, 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 utbild
ningsår meddela i skolreglementet för flottans manskap, del IV, om
nämnd unelervisning i engelska språket vid korpralskurs för radio
matroser samt vid certifikatkurs vid raclioskola, må utgå en ersätt
ning av 4 kronor för undervisningstimme, dock högst 448 kronor. 

Sedan kustartilleriets reservofficersförbun d anhållit, att bestäm
melserna i reglemente för marinen, del III, rörand räknande av 
tjänsteålder för i kustartilleriets reserv utnämnda officerare i för
hållande 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 för
anleda 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
·stämmelser angåonde förhöjt sjötillägg till personal å statsisbrytaren 
må äga motsvarande tillämpning beträffande 1931.-1.932 års e:s:pe-
1iition. 

Medgiver, att elen av befälhavande amiralen i Karlskrona hit
tills elisponerade persouautomobilen må jämvä l uneler innevarande 
budgetår bibehållas i Karlskro-na och stå till l:>efälhavande amiralens 
förfogand e, ävensom anvisar ett belopp av högst 1,500 kronor till be
stridande av kostnadema för unelerhåll och drift av ifrågavarande 
aoutomobil uneler detta budgetår. 

K. B1·. 1931. 12 
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Finner gott att i :fråga om nnderoificerarnas 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. 
FJaggunderoHicer (förrådsförvaltare), som jämlikt r·egletnent .. 

för marinen, del T, § 22: !J första meningen och reglemente för m a

rinen, del III, § 20: 10 första meningeu erhållit tjänstest~illning i 

likhet med löjtnant i marinen skall - d&reat icke särski lda skäl här

emot. 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 t

nant i marinem> jämlikt reglementP 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 1-

nant i marinl'n äga rum. 
Befordran till kapten i marinen jämlikt reglemente för mari

nen, del I , § 31: 4 och reglemente för marinen, del III, § 28: 3 av 

flaggund!'rofficcr (förrådsförvaltare) i resenen med tjänsteställning 

i likhet med löjtnant i marinen, skall i stället avse löjtnant i m a

rinen, som befordrats till denna grad från att hava varit flaggun 

derofficer (förrådsförvaltare). 
Beträffande unelerofficerares vid armen och flygvapnet tjänstfe

ställning vill Kungl. Maj :t i kommandoväg utfärda bestämmelser. 

K. Br. den 2,7 no,'ember 1931. 

11eclgiver, att eH belopp a\" högst trctusenotthundrafyrtiofem 

kronor må ställas till clwfens J"ör sjöHirsvarets komancloexpeclitiou 

förfogande til l bcs1ridande av dl·n kostnad för tryckning och utgiv

ning m. m. av svensk:t marinens rulla oeh rulla över svenska mari

nens 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 fattigvårdsnämnd - med förmälan att 

förslag väckts om tillsättande av en kommitte med uppgift att hand

hava hjälpverksamhet Jör arbetslösa sjömän i Stockholm under vin

tern 1931-1932 - lwmställt att, i händC'lse en dylik kommitte kom

mc 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 logementsfartyget Niord 

jämte erfo1 derliga inventarier må ställas till förfogande för ifråga

varande ;indamål, dock under iakttagande av vissa villkor. 
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7. I vad angår ämnet förbindelsetjänst skola, oberoende av be

stämmelserna i ODR, hil. 3, följande föreskrifter för omfånget av 

detta ämne lända till efterrättelse. 
Redogörelse för förbindelsemecllcn, omfattande radiomaterielen, 

optiska förbindelsemedel och trädförbindelse r. U nderva ttenssignal

apparater. 
Redo gö relse Iör förbindelsemedlens strategiska och taktiska ut

nyttjande. 
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 rö

rand e baHilsrätt i vissa fall för underlöjtnanter och fänrikar tillhö

rande kustartilleriet skola utan hinder aY föreskrifterna i reglemen

te 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 underlöjtnant. 
I allt vad rör dagbefälstjänsten har därjämte, oavsett tjänste 

ålder, såsom daglöjtnant beordrad underiöjtnant cliC'r fänrik befäls

rätt 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 upp

drag stå t.ill. chefens för marinstaben J'örfogande i och för biträde 

vid handläggningen av inom marinstaben .förekommande flygären

den 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 iggande tjänst

göring, va ra förbindclscoificcr i kommcndantstaben . 

G. O. 1105 den 30/11 31 bd aller, i anslutning ti l! nådigt h rev 

den 27 innevarande månad, att militärpedagogiska föreläsninga r sko

la uneler utbildningsåret 1931-1932 anordnas för underbefäl vid Karls

krona örlogsstation och Karlskrona kustartilleriregemente i enlighl't 

med bl. a. nedanstående närmare bestämmelsu. 

l . Föreläsningarna skola under stationsbefälhavarens i Karls

krona överinseende ordnas genom chcfcus för underofficers- och sjö

manskårerna i Karlskrona försorg. 

2. För biträde vid föreläsningarnas anordnande skall kommen-

G. O. 1931. 12 
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·dörkapten av 2 gr. ·Wahlström, med bibehållande av innehavande ]"'

fattn ing, unel er erforderlig tid stå till chefens för und erofficers- och 

-sjömanskårerna i Karlskrona förfogande . 

3. Vid föreläsningarna skol a närvara eleverna i flottans octt 

kustartillorieis underoff icerssko lor i Karl skrona, varjämte i ön-igt 

f l aggkorpraler och korpral er vid ]{arlskrona örlogsstation böra, i sa 

stor utsträckning som lämpligen låter sig göra, beredas tillfäll e att 

närvara vid desamma. 
4. Clwfcn för underofficers- och sjömanskårerna i E:arlskron:1 

.må, till den utsträckning som utrymme och andra omständighete" 

göra läm p ligt, nwdg iva unde rof:licPrarr vid marinen och underbefii 

~-id kustartilleriet att följa föreläsningarna. 

6. För i punkt 3 omnämnda e lever skola föreläsningarna er

cs ätta i SRF : III angivna föredrag i befä lsutövning samt i SRE:, § 39. 

omförmäld mi litärpedagogisk utbildn ing. 

G. O. 1116 den 5/12 31 bc:Caller, att den radioutbildning aY per

sonal ur flygvapnet, som en ligt g. o. F . 200/28 äger r um vid flotta n. 

skall under år l9:·}~ ')r lti ggas t ill Stockholms örlogsstation. 

G. O. 1121 de,l 31 befal ler, att Karlskrona kustartillerire-

gemente tillhörande fänr ikar skola, i den utsträckning chefen fii 

k ustartill eriet ofter samxåd med chefen för kustfl.ottan äger bestäm

ma, deltaga i df'n bPfälsuthildning (OUR, § 8), som innevaran Llr• 

1.1tbildningsår kommer att anordnas vid kustf lottan. 

G. O. 1122 den 10/12 31 medgiver, att tyska skolskeppet Niob<' 

må besöka :Marstrand uneler mitten eller senare ltälftPn av instm,

·dande januari månad. 

G. O. 1126 <len 10/12 31 be1aller, att löjtnanten Rammargrem 

_genom g. o. 904f3 j_ anbefallda tjänstgöring såsom bitl·iide åt mar in

:attachen i P a ris ska ll taga s in bö rj an elen j_5 innevarande måna d. 

G. O. 1128 den 11/12 31 befaller i anslutning till nådigt bre1· 

denna dag, att genom g. o. 270/3l anbefalld inkallelse av specialin

gen jören av j __ gr. i marinen, specialingenjören av 2. gr. på ÖYN

gångsstat vid mariningenjörkåren Ekelund skall upphöra med u1-

_gå ngen av den 19 innevarande månad, samt 

att specialingenjören av 3 gr., stationsingenjören vid manmb

jörkå ren Bergquist f r. o. m . den 20 innevarande månad och tills Yi

dare skall t jänstgöra såsom chef för byggnadsdepartementet å Stock

Jwlms örlogsvarv. 

G. O. 1129 den 11/12. 31 befaller, att de två undervattensbåia r. 

J ör y j \kas byggande marinfö rvaltningen genom nådigt brev den 9 

sistliclno oktober bemyndigats vidtaga erforderliga åtg>irder, skolt 

.hcnäm n as DelJinen och Nordkaparen. 



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 om
ständigheter 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 Karls
k rona och Karlskrona kustartilleriregemente t ill annan tjän~tgöring 
inom Karlskrona Mad 'måtte 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 be
vilja sam t liga i fästningen tjänstgörande l ä k are tjänstledighet uneler 
högst 60 dagar samt att föreskrift måtte meddelas därom, att kom
menelanten ägde boordra i fästningen tjänstgörande militärläkare 
som daghavande .läkare, har Kungl. Maj :t funnit vad i ärendet före
kommit icke föranleda annan åtgärd än att Kungl. Maj :t förordnar, 
att det skall åligga chefen för Kronobergs regemente respektive che
fen iör regementets detachement i Karlskrona att, innan den vid 
nämnda detachement tjänstgörande militärläkaren beviljas tjänsle
dighet 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 
utarbetande av det år 1931 fastställda reglementet för marinen samt 
Allbrandt biträtt med överarbetning av samma reglemente, del III, 
må utbetalas 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 födattningsenligt, 
åliggande tjänstgöring, med inryckning vid ilygskolkårPn å Ljung-

[{. BT. 1931 . 13 
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bylwcl, få utgå rest•- och traktamC'ntsersältning >ivensonJ tjänstgö 

ringstraktame nt<' och Jlygti 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 ersättning [ör utfört arbete v id eldtagande i. 
g<•nont 11 rc•v den 2 mars 19:28 a nbdal 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 ts

st y rel sen s lotsbyrå. ha r T yden uti e11 den l7 oktober 19:30 Llagteek

nad skrift anhål Lit att, r äknat rrån och med dC'n 1:) juli :1 930, b 

kon1ma i åtnjut ande av pension jämlikt :Z:a punktPn, :Z:a stycket, a v 

kungörelsP il dc·n 24 november 11:'7(1 an gåendP nwdcklad faststäliPlst' 

a v grunder J ör JWnsionering 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 rancle ansökning icke k unna bifa lla s. 

Seclan kaptc•m·n v id .llottan T. O. Almgren anbållit , att han. 

so n1 tjän stgjorcll' 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 tgiu gP till den äldste av c lwte rna vid min- och 

t orpeddepartCJLWntcn, har 1\:un gl. M aj:t lämnat rörevarande 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 von Hol stein bob 

1\:lmgl. Maj:t a llhå 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 tnjutande av C' nahanda avlöningsförmåne r 

om bord, som utging<' t ill fartygschcl' av kapkns t jänstegrad, ha r 

Kungl. ~'l aj:t så ti ll vida biJ'allit förcvarandt• ansöknin g , att !i.ll Stal'l 

von Hol stein 111 ~ under här if rågava 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 upp

draga å1. lämpliga office r a r <' vid kustartillc•ri d att vid s id a n a v d <' 

ras ordina ri e tjänstgöring och med hibeh:'illancle av ordinarie tör 

läggn ingso rt biträda vid uta rlw taml e av l'örs lag till l'örbi ndJ•l seiu 

~ tru ktion j ör k us tarti ller ict. 

Föro rdn a r till vice ordrö ra n de i styn•\ s,•n Jör Sver iges ·f r iv illi ga 

tnolo rb [,lskå r, t illi ka vice k å rclwf, fö r tv å år , r äknat från och nwd 

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 deu 13 novem!Jer och den 11 december 1931. ang å L' nclc er 

~~ittuing till vissa marinattachE>l•r för kurs förlu st å löneförmåner u n

de r september och oktober respd;: tiv<· novc·mhc r 1931 - att dc i st a-

-H 

ten rör ,·id marins talien anställd pC'rsona l upptagna marinattac li c·cr 

skola, i elen lllån va lu tan i clPt land elkr dP l ~inde r, rifir veclerbörancl<· 

hava tjiin stgöringss k.,·lcliglict , hiheh u llits i guldparitel, s :'i som kom

pensation Jör min skni n g i rPa ll önc• m a till följd a,· kursraLl å <len 

svenska Ya lutan >iga uppbära 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 ldpari

tetcn. 

Srcla11 Kun gl. J\lnj:t elen ~O noY<·mhC' r 1981. dl'l s utniimnt och riir 

orclnat nJarinläkan'Jl av :l. g raden 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 ock 

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 jämväl 

ombesö rj a l äkarvå rd en Yit\ Göta liYgarclcs fä st ningsbata ljon mot å t 

njut andl· a1· Pit efte r 1\·åtusenniohunclratj ugo kroner !ör lJc lt å r bc

riikn 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 11. 
Gallll , 1·ilka unckr s<•nare hahårrt 19:31 uppelJå]lit hdat.tning<> n så

som sekrPtPrare hos s iy r p\sen för sjökartPvPrkcl, el e n fötT (' under ti

den intill clPn l oktohc·r och den sena rP unclpr tiden dä r Pfter, må så

som ersättning i förJ' \' at·antlP a vseenclP utbetala s en gratifikatiou a\' 

tvåbundra k rono r till vardP r a. 

Biraller marinlönalt.ning<·ns hem s tällan om hrmyndigancl c tör 

var vsclwfe n Y i el K a d s krona örlogsvan- att till dl' l tag and l' i e n kurs 

f ör arbe tslPdarP oc h hli,·ande arhe ts ledaw i fö r mans- och Yl' rkmäs

tarställning, Yi lkc•n kurs vorP avsedd att unclc•r tid r n den ll ja nuari

el en 20 fl'h ruari :1 932 anord nas i Stock!JOlm a1' Sve riges inclust ri l'ör

huncl s arbets ledar in stilut , i!Porclra i.1·c 1·i<l nämnda Yan så som arhds

lecL\re tjänstgörandc• JH' rsonPr. 

~l Nl giw·r. att s ~'\ soJn Prs~ittnillg Jör utarlw tantle av skjutin s truk

tion :·ör kustart i llPr i<'t m å utlwtalas till kaptc·Lwrna Yicl ku startillC' 

ri et J\. R. E.olmnclin ocll A .. l. Y . ]\;yman 1.200 oc l< 1,ii00 kronor 

r csprktive. 

i\l c·clgin·r nwcl upphiiYandt• av hrc•vpn c!PP :1 9 april 19~9 angående 

v iss JH'rsona ls å marinens ö1·crgå ngsshtC'r tjäns tgöring v id flyg vap

net och elen 7 november 19:29 angårncle kommt·nclc·ring a\· Yiss pe r 

son a l v id armen och marinen till t.j;instgöring vid fl~·gvapuct , att 

J'ör utbildning c·llc•r ann an tjänstgörinp: v itl rlygvapnPt. uneler fred s

tid ävPn som för särs kild Likarunclnsökning må pn\igt i kommancloväo

meclcl c> lacle t)('s t;imnwl sP r hPorclra s pe rsonal pA akti,· stat samt surm~ 
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merära ur armen och marinen till högst det antal, som motsvarar fö l
jande antal tjcinstgöringsmånacler för år, nämligen: 

ur m·mcn: för officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
fö r underotficcrarc och manskap . . . . . . . . . . . . 300 

ur marinen: för officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!l0 
för underofficerare och manskap . . . . . . . . . . . . :2!l.i 

Till förut nämnd utl.Jildning eller tjänstgörillg samt undcrsökninl~ 

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 vederbö
r ande tullgör honom åligganclC' minsta tjänstgöring; 

beställningshavare på reservstat och personal, som erhållit av
sked 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 om
förwäld 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 medgive r Kungl. Ma j :t, att personal i reserven m[,, 

för tid utöver vede rbörande för.fattningsenligt åliggande tjänstgöring, 
äga att under kommendering till flygutbildning vid genomgåend<" 
av i kommandoväg ·[öreskriven allmän d .bi lduing och specialutbil<l
ning uppbära lön efter ortsgruppen A el vensom tjänstgöringstrakta
JlWlltP enligt lk Jör pc.rsoJlaL u aktiv stat g~illande grunder. 

Y i dare föreskriver Kungl. Maj :t, att de av ovannämnda kom
menderingar föranledda kostnader skola bestridas: fö r lön åt perso
nal i reserven för tid utöver vederbörande författningsenligt ålig
gande tjänstgöring, för r esekostnads- och traktamentsersättning vid 
inställelse till och avgång f rån tjänstgöring vid flygvapnet även
som för flyttningsersättning i förekommandE' fall från flygvapnets 
anslag till avlöning, rekrytering, resekostnader m. m. samt för sär
skilda förmåner 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 elkr 
marinen, annan flygutbildad officer i hans ställe beordras till tjcinsl· 
göring vid flygvapnet, tiden härför icke skall inräknas i ovan au
giyet antal tjänstgöringsmånadeL 

Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1932. 

K. Br. <len 8 januari 1932. 
Sedan ordföranden i Sveriges militära idrottsfö rbunds verkstäl

lande utskott, översten P. L agerhj elm - med förmälan att förbun
det, i likhet med vad som var fallet sistlidne vinter, erhållit inbjud
nin g frän fören ingen för skidlöpningens främjande i Sverige att 
jämväl innevarando vinter sända ett antal av förbundet uttagna of
ficer are till en skiclkurs i storlien - hemställt, att, på sätt Kungl. 
Maj :t den 14 januari 1931 för sistnämnt fall medgivit, till såväl le
dare och biträdande ledare för kursen som de för deltagande i elen

samma till ett antal av omkring 40 uttagna officerare måtte uneler 
tiden för kursen eller den 6-den 13 februari 1932 ävensom uneler 
resorna 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 vidta

gancle 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 
avgivande av befordringsförslag beträffande officerare vid kustar
tilleriet, att gälla från och med elen 1 juli 1!l31, från och med vilken 
dag omförmälda brov den 14 maj 1!l26 upphört att gälla - funnit 
förevarande framställning icke föranleda någon K ung l. Maj :ts vi
dare åtgärd. 
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FöreskriYer, att år 1932 må antagas högst åtta kustart.illerika
detier. 

Uti en den 26 maj 1931 dagtecknad skrive lse har fö rsvarsväsc•u
clcts unclcrllefäls:lörhund anhål lit, att l :a klass sjö män , v il ka icke lH• 
fordrats till ko rpraler, mcn upJ,J.dldc• ÖHiga för kommcnrl0ring; 3ii
solll vlevcr i underofl:icersskolas lägrc (förhrrcdanclc) klass stadga de• 
Jurdringar, m:'dtc- utan ltincl0r av gällande bestämwels0r - i ckn 
utsträckning tjänstt·ns lwhötiga upprätthållande clct meclgåvc lå ko m 
meneleras såsolll c•levc•r i sl\ clan k lass. 

Scdan ch('fc•n för m:uinstahc·n, dter tjänstförrilttande station s
bcJ";ilhavarens vid Karlskl'(ma örlogsstation hörande, den 6 augusii 
. Hl31 aYgi vit utlåtande, har J\.ungl. :Maj :t Jurmit förcvarandc fra Ju
ställning 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 lhörande 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 kommandoväg stä llas till varvsche.l'c'ns vid Karlskrona örlogsvary 
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.tildningsåret 1931-1.932 Ju ll
göra honom enligt bestämmelse uti ~ 5 av förordningen cl('n 23 SC'l'· 
temb0r :1927 angående• befäl i tlottans reserv åliggande repC'titionsii\·
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• r
stoden av tjänstgöringen under utbildningsåret :1932-1933, har 1\.\m gl. 
J\Iaj:t medgivit, att Dexeli.us må unLh'r utbildningsåret 1932- 1.933 [t 
tid stationsbcofälhava rPn Yid Stockholms örlogsstat·ion äg0r att l>• 
sEimma fullgöra 30 dagar av il"rågilvarancle tjänstgöringsskyldif!'l ll'' 

K llr. den 29 januari 1932. 
:J\'[codgiver, att kommendören 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 lödogatull' 
Jö r beredande av möjlighet till edorcl rrligt samarbe te mel.lan å Pn a 
siclan chefen lör marinstabcn och chdcn tör Sveriges trivilliga mo
torhåtskår och å amlra siclan sistnämnda chef och de olika .lriYilli u-,l 
n1 otorbå t s [lott iljerna. 
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G. O. 1130 den 11/12 31 befaller, att isbrytarfartyget Atle ~kall 
rustas och utgå på omkring åtta dagars provexpedition, samt 

att -rartygschefcns bdälstcckcn skall hissas elen 14 innevarande 
månad. 

G. O. 1131 den 11/12 31 dels befaller, att kaptenen vid kustar
i:ill criet Eggertsen genom g. o. 1643/20 och löjtnanten vid samma va
pen H ag lund genom g. o. 905/31 anbefallda kommenderingar skola 
upphör a med utgången av mars månad ~932, . . ... .. . . 

del s beordrar löjtnanten Haglund t1ll ordmane tJanstgormg 1 

-111arinförntltningen 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 kostnaderna för i denna ge
ner alorder in till so 111 1ll are H 1933 an be t" all da övningar m. m., i vad an
g-år flottan farh·o· bcoTänsas inom hdopl', som he riiknas av chefen 
f~r ]11 ar i :1stalwn. ~~h s~ m medelv l as 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 vintereskadern stab och i chefens för kustflottan stab in
gående personal debarkera resp. embarkera å tider, som av sistnämn
de chef bestämmas. 

b) Flottiljchefen för l. ubåtsflottiljen ska U nedhala befälsteck
net å dag i slutet av april , som chefnn för kustflottan bestämmer. 

2. Pausaderyssaren Fylgias expedition till avlägsnare farvatten 
skall an ses avslutad med utgången av den 6 april; skolande fartyget 
därefter under t iden 7-27 april vara stationärt förlagt till Karls
krona örlogsstation och från och med 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, avmönst
ras och förläggas i 2. beredskap. 

4. Nedannämnda fartyg skola rustas för expedition; skolande 
fartygscheferna hissa sina befälstecken å nedan för rcspekti ve far
tyg angivna dagar, nämligen: 

den 21 april, pansarskeppet Aran, depåfartyget Dristigheten, 
torpedkryssarna P silander, J aco1 Bagge och Ornen, ubåtarna Valen, 
Uttern , Abborren, Braxen och Gäclclan, 

G. O. 1931. 
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den 25 april, vedettbåtarna Polaris, Persens, Vesta, An ta r es, 
Astrea, Thetis, Pollux och Sveparen, kanonbåten Svensksund samt. 
logementsfartyget Freja (måldepåfartyg) , . Jarr ama' den 6 maj, övningsskeppen af Chapman, NaJaelen och ~. 

den 20 juni, övningsbriggen Falken; skoland~ fartY.get med_ ;m-
l h l .. 1 tacHing vara klargJort for cxpechhou dantag av sege oc opanc e ' 

den 13 juni, samt 
ubåten Draken för att ersätta å dag, som framdeles bestämmes, 

ubåten Hajen. ... l b t··11 · sl-5. Nedannämnda förbandschefer och SJOStyr <e e a u vare '<'-
la hissa sina befälstecken följande dagar: . P _ • d 25 april cheferna för flygavclclnmgen, 1. vcdettbatsflottJ l-

en l_ ' 1· · · 2 hyssardivisionen 1. och 2. vcdeH-jen, ~- pansars <eppsc lVISJonen, · ' .. . '. . t båtsdivisionerua, 5. ubåtsdivisionen och 1. tr~ngcllVISlonen, sam 
den 6 maj, chefen för skeppsgosseavdelmngen. 

B. Förbamlsindelning. 

6. Fartygen skola _ inom kustflottan med de J~inclre av;rik_~~-
h f f ... kustflottan må bestämma - vara mdelade 1 fo r-ser, som c e en or . .. ' o • _ •• • • band eller avses för vissa andamal enhgt f olJande. 

Sommaren 1932. 

KUSTFLOTTAN. 
1. pansarskeppsdivisionen. 

Gustaf V (flaggskepp), Drottning Victoria. 

3. jagardivisionen. 
Ehrensköld, N orclenskjölcl, Klas Horn. 

1. vedett b å tsflottiljen. 
J aeob Bagge (FIC-fartyg). 
1. v<'clettbåtsclivisionen: Polaris, Persens, Vesta .. 
2. vedettbåtselivisionen : Antares, Astrea, Thetls. 

2. Juyssarclivisionen. 

Ornen, Psilander. 
Pollux, J'rån mitten av juli (se mom. 9). 

Ubå tsa vdelningen. 

Aran (AG-fartyg), 
Manligheten. 
Pollux, till mitten av juni (se mom. 9). 
1. uhåtsdivisionen: llajen Valrossen) Valen. 
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2. ubåtsclivisionen: Illern, Uttern, Bävern. 
3. ubåtsdivisioncn, till senare hiill'ten av juni: Abborren, Braxen, 

Gäddan. 

Flyga vdclningen. 
Dri stigheten (AG-fartyg). 
Flygförband, va rom framd('les bestämmes. 

1. trängdivisionen. 
Freja, Sökaren, Sveparen, Sprängaren. 

Fylgia, enligt chefens för kus1Hottan bestämmande. 

l kustflottan icke ingående fartyg. 
För sjökadetters m. fl. övningar: Falken. 
:För skeppsgossars övningar: af Chapman. 
Skeppsgosscavdclnin gen: N aj a den (AC-iarty g), J ar ram as. 
För militär sjömätning: Svensksuncl. 

C. Särskilda föreskrifter. 
7. Den i g. o. 1150/30, mom. 31, anbefallda stationära förlägg

ningen för i kustflottan ingående fa ri yg skall upphöra med ut
gången av den 24 april. 

8. Pansarskeppen Aran och Manligheten sko l a vara depå tar ty g 
för ubåtar. 

9. Vedettbåten Pollux skull under en tid av omkring en mil
nad från mitten av juni till mitten av juli, varom närmare överens
kommelse träffas mellan chefen för marinstaben och chefen för kust
flottan , ställas till förstnämnde chefs iörJogande för rekognoscering 
av kustsignalväsendet m. m. 

10. Beträffande fartygens bemanning skall följande gälla ut
över vad härutinnan i vederbörlig mobiliseringstabell eller regle
mente för marinen är fö reskivet: 

a) Under i mom. 2 nämnd stationär förläggning skall pan sar
kryssaren Fylgia uteslutande bemannas från Karlskrona örlogsstation 
och må besättningen begränsas till 1 /, av den i fartygets besättnings
lista angivn a. 

b) P ansarkryssaren ·Fylgia skall under i rnom. 6 nämnd expedi
tion bemannas till omkring 2/" från K>J.rlskrona och till omkring 1 /, 
från Stoekholms örlogsstation. 

c) Pansarskeppen Aran och Manligbeten skola vara bemannade 
med ledning av för depåfartyget Dri stigheten gällande besättnings-
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lista efter närmare överenskommelse mellan vederbörande station ;: 

befälhavare och chefen för kustflottan med iakttagande av att ubåt~

pcrsonal må ingå i fartygens bemanning samt att pansarskepprt 

Aran skall bemannas till omkring 2/3 från Stockholms och till om

kring '/3 från Karlskrona örlogsstation. 

d) Jagarnas besättningslistor skola under ticlon för torpedskolau 

tillfälligt ökas med en torpcclhantverkarc. 

e) Vedettbåten Pollux och kanonbåten Svensksund skol a vara 

övnings bemannade. 

f) Yeclerbörande stationsbeHilbavare må c.[tcr överenskommelse 

med chefen för kustflottan vidtaga de fö rändringar i besättningslistan 

för torpedkryssaren örnen, som betingas av att fartyget skall vara 

avsett för reservkadetternas övningar. 

g) ö vningsskeppet af Chapman skall, i vad avser annan vcrso

nal än skeppsgossar, bemannas till omkring 2/3 från Karlskrona och 

till omkring ' /3 från Stockholms örlogsstation. 

11. För tillgodoseende av behovet av stationsmanskap för kust

flottans flyganlolning skall avses omkring 50 vpl., varav ungefär 2 /-1 

från Karl shona och 1/3 från Stockholm s örlogsstation. 

12. De skeppsgossar, som äro kommenderade å övningsske pp<~n 

Najaelen och Jarramas, må, därest så på grund av väderleksförhål 

l an dena sk ulle anses påkallat, efter överenskommelse mellan chefer· 

na för skeppsgosseavdelningen och skeppsgossekåren i Karl skrona 

under ticlen från hefälstecknets hissande och högst intill elen 20 maj 

i erforderlig utsträckning för läggas i skeppsgossekasernen i K arls

krona . 

13. övningsbriggen Falken skall uneler i mom. (j nämnd e:;pe· 

clition vara underställd chefen för sjökrigsskolan; skolande besiitt

ningslistan bestämmas av stationsbefälhavaren i Karlskrona dler Jör· 

slag av nyssnämnde chef. 

Rest~Hningen skall f r. o. m. elen 1.3 juni ställas till fartygsclw

fens iödogancle i Karlskrona för att biträda vid fartygets utrustnintt 

och under ticlon intill befälstecknets hissande förläggas på sätt sta

tionsbefälhavaren i Karlskrona bestämnter. 

Efter avmönstringen skall fartyget under er.f'orderlig tid stu ll ao 

till stationsbefälhavarens i Karlskrona förfogande för övning ar 

skeppsgossar och för avrustning (g. o. 393/2S, mom. 24). 

14. Kanonbåten Svensksund skall uneler i mom. (j nämnd '"". 

pedition jämte fyra till Stockbolms örlogsstation förlagda motorbåtar 

avses för arbeten med militärleder enligt chefens :för marinstabell 

föreskrifter. 
Fyra eldare, tillhörande Karlskrona örlogsstation och avs<'rlda 

att ingå i kanonl1 å tens besättning, må kommenderas att umkr ell 
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tid av omkring 14 dagar under april månad å Stockholms örlogsvarv 

undergå utbi]clning i skötsel av båtmotorer. 

_1:i. o För torpedinskjutningsexpedition unel er juni, juli och au

gusti. mHnacler skall persona l anes frän Stockholllls örlog.sstahon. 

l6. Rekrytkurs i skj utskola, signalskola och maskinskola må i 

"ämplig utsträckning anordnas enligt chefens för kustflottan be

stämmando. 

1.7. Beträffande sj ökadoHcrs m. fl. utbildning skola följande be

stämmelser gä]Ja: 

a) För cle sjökadetter, som bliYit godkända i 1. sjökursen vin

tern 1931- 1932, skall anordnas en extra kurs uneler tiden 14 april

s 1~1aj l9J2, förlagd å pansarkryssaren Fylgia; ägande chefen för sjö

kngsskolan utfärda erforderl iga :förPskriJter .för nämnda kurs. 

b) Sjökadette rna i 2., 3. och 4. sjökurserna skoJa under ticlen 9 

maj-17 augusti kommeneleras å pansarkr.vssaren Fylgia samt under 

tiden 1S augusti-s oktobPr å sjök rigsskolavdelningens fart:vg (mom. 

24) med wkttagandc av att sjökadetterna i 4. sjökurson må avpollet

tera s omodelbart efter avlagd sjöofficersexanwn. 

c) RPkr.vtkurs för sjökadetter skall ano·rdnas vid Karlskrona 

örlogsstation unclrr ticlen 11 juli-H oktober ; skolande ifråo-avaran

de kadett: r samt, i dfm mån så befinnes eriorclerligt, för dem"' avsedda 

kaclettofflc~rarc å :lag före elen 11 juli , som av chefen för sjökrigs

s~ol~n besi:ammes, mställa sig i Karlskrona samt under rekrytkursen 

forla~·.ga s .. l J~ ariskrona kustartilleriregementes kasern; ägan de che

fen __ forsJokngsskolan jämväl bestämma, i vilken utsträckning här 

omformaida kadettofficerare och kadett(T skola vara sjökommende

rado å övningsbriggen l<'alken. 

el) Resen-kadetterna vid flottan skola f r. o. m. don 4 1)1aj t. o. 

m. c~ag und<'l' senarr htilfien av oktobPr, som chofcn för kustflottan 

bestamm er, kommenderas å fartyg i kustflottan onligt nämnde chefs 

bestämm ande. 

_e) :NJarinintenclentskadctterna i 3. intendentskursen skola från 

dag l slutet ay april eller hörjan av maj, som chc.fen för sjökrigs

skolan bestämmer, t. o. m. den lR augusti kommeneleras å pansar

kryssaren Fylgia samt under tiden 19 augusti-10 oktober till Karls

krona kustartilleriregemen te. 

. f) Nedannämnda mariningenjörsaspiranter och -elever skola en-

hg~ ehefens för kustflottan närmare fördelning o·enomo-å utbildnin o

enhgt följande: "' "' "' 

å pansarskepp: 

mariningenjörselever av 1. årskursen under ticlen 27 juni.-17 

augusti, 
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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 kustflottan 
bestämmer, chefen för 5. uhåtsdivisionen , 

å dag i mitten av augusti, som cheJ'en för kustflottan bestäm
mer, 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 ut
gå 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 hestännne r, kano-n

håten 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 Prkomstcn iill 
Km>lskrona undr·r senare JJ;ilrtcn av sel'tcm bcr Plle r i början av old o
ber avmönstras samt därefter avrustas och fö rläggas i :3. beredska]' . 
skol an dc arhl'tPna med beredskapsför l ägg n i ng en\ i gt varvschefens i 
Karlskrona bestämmande bPgr;insas med hänsyn tiLl att fartyge 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 n
lighet med ovan i detta mom. lämnade bestämmelser. 
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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 äls
tecken 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 kust

flottan bestämmer, chefen för signalskolavdelningen . 

B. Förbandsindelning. 

24. Fartygen skola - inom kustflottan med de mi11dre avVl
kelser, som chefen för kustflottan, oberoende av gällande taktiska 
:föreskrifter, må bestämma - vara indelade i förband enligt följande: 

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 ingående sjöstyrka. 

Sjökri gsskol avdelningen. 

Psilander (AC-fartyg), Ornen. 

2. vedettbåtsdivisionen. 

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 mobiliseringstabell eller reglemen

te för marinen är föreskrivet: 

a) Pansarskeppet Aran skall vara Lemannat enligt i room. 10 e) 

lämnade föreskrifter. 

b) Vederbörande stationsbefälhavare må efter överenskommelso 

med chefen för kustflottan vidtaga de förändringar i besättningslistan 

för torpedkryssaren Jacob Bagge, som betingas av att fartyget skall 

ingå i signalskolavdelningen. 

c) I s jökrigsskol avdelningen ingående fartyg skola vara övnings 

bemannade. 

27. J agaren Klas Uggla skall under sin provtursexpedition er

hålla bemanning enligt order framdeles. 

28. Chefen för kustflottan må anbefalla stationär förläggnin g 

vid enelera örlogsstationen för ku.;;Ulottan ingående ubåtsförband 

eller ubåtar. 

29. Yrkesskolor anordnas å kustflottan från dag under senare 

hälften av augusti till dag uneler senare hälften av oktober, som chc

fen för kustflottan bestämmer. 

30. För tillgodoseende av behovet av stationsmanskap för kust 

flottans flygavdelning skall avses omkring 30 vpl., varav ungefär 2.'a 

från Karlskrona och 1/a från Stockholms örlogsstation. 

D. A vrustningar. 

31. Nedannämnda sjöstyrkabefälhavare och förbandschefer sko

la nedhala sina befälstecken följande dagar: 

den 8 oktober, cheferna för sjök rigsskolavdelningen och 2. ve· 

dettbåtsdivisionen, samt 
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å dagar under senare hälften av oktober, som chefen för kust

flottan bestämmer, cheferna för signalskolavdelningen, flygavdel

ningen, 1. vedettbåtsdivisionen 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 vedett

båtarna .Antares, Astrca och Thetis, 

å dagar uneler senare hälften av oktober, som chefen för kust

flottan bestämmer, pansarskoppet Manligheten, jagaren Ehrensköld, 

depåfartyget Dristigheten, torpedkryssart>n Jacob Bagge, vedettbå

tarna Polaris, Persens, Vesta, Pollux, Sprängaren och logementsfar

tyget Niord, samt 

å dag i slutet av oktober eller början av november, som chefen 

för kustflottan bestämmer, logementsiartyget Freja. 

III. VIN'l'EHN 1932-1933. 

A. Rustningar. 

33. Nedannämnda fartyg skola rustas för expedition; skolande 

fartygscheJerna 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 even

tuellt 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 che

fens för kustflottan stab och i chefens för vintereskadern stab in

gående personal debarkera resp. embarkera å tider, som av först

nämnda chef bestämmas. 

B. l<'örbandsindelning. 

35. Fartygen skola - inom kustflcttan mod de mindre avvi

kelser, 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 (flaggskepp), Drottning Yietoria, Aran. 

3. jagardivisionen. 

Klas Uggla, Klas Hom , Norclenskjölcl. 

Ubå tsavclelningen. 
Svea (AC'-la rt~·g). 
1 ubåtsclivisionen: Ulven, Gripen, Draken. 
2. ubåtsdivisi.onen: Bävern, Valen. 

:FlygJörhand, varom framdeles bestämmes. 

Sökaren, Svcparen. 

I kustflottan icke ingående fartyg. 

För expedit ion t ill avliigsnare farvatten : 
Fylgia. 

För övervakande av vinterfisket m. m. : 
Svensksuncl. 

C. Särskilda föreskrifter. 

36. Chefens :tör vintereskadern stab skall utgöras av: 
2 eskacleracljutanter , 
1 eskaderingenjör , 
1 eskaclerintendent, samt 
1 eskaclerlä kar e, tillika f a rtygsläkare å flaggskeppet . 
37. Beträf:fancle fartygens 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 föreskri vd : 
a) Depåt artyget Svea s kall. erh ålla en i mö jlig·aste ndin reclu 

cerad besättnin gslista, som s tationsbetä.lbavaren i Karl skron a dter 
sa mråd 111 t>d chefen för ku sUiottan bestäm mer. 

b) Pansarkryssaren Fylgia skall, bdriiffande un clcroffict'rarc ol' h 
1t1anskap, uneler i mom. 35 n ~imncl expedition bemannas en ligt i bil. 
1 angiven besättningslista ; ägande stationsbefälhavarna att cHcr 
samr åd däri vidtaga de mindre ii ndringar, som av omständighctPrna 

kunna betin gas. 
38. I kustflottan ingående fartyg skola fr. o. m. dag under Sl' 

nare hiilften av oktober, som chefen för kustflottan bestämmer. van1 
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stationärt fö rlagda vid Karlskrona örlogsstation; dock att sagde chef 
må anbefalla tillfällig stationär förläggning vid Stockholms örlogs
station fö r pansarskeppet Aran, vedettbåtarna Sökaren och Sveparen 
samt fö r i 3. jagardivisionen 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 personal avses från Stockholms örlogsstation till 
den utsträckning, som framdeles kommer att bestämmas. 

IV. SOMMAitEN 1933. 

40. T vintereskadern ingående fartyg utom jagaren Korclen-
skjöld avses fortfar ande vara p:"t exped ition. 

41. Nedanstående fartyg avSC'S r ustas för expedition, nämligen: 
pansarkryssaren F :rlgia, 
jagaren Ehrenskölcl, 
depåfartyget Dristigheten , 
to rpedkryssa rna P s i l ande r, .T acoh l3ngge och Ornen. 
ubåtarna Uttern, Abborren och Braxen, 
fyra vedettbåtar från Karl skron a örlogsstation, 
tre ve dettbåtar Jrån Stockholms 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 anonbåten Svensksuncl. 

G. O. 1137 den 16/12 31. fastställer ritning till 15 cm. kanon :Vf/30 
för f lygplank ryssaren Gotland. 

G. O. 1140 den 18/12 31 befaller hl. a., att kaptenen på över
gångss tat Sch(issler skall 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 ordinari e tjänstgörin g å Stockholms örlogsstation. 

G. O. 1142 den 19/12 3.1 befaller, att isbrytarfa r tyget Atle kall 
fr. o. m. elen :22 dennes vara förlagt i isbr'ytarbercclslmp. 

G. O. 1146 den 22/1.2 31 befaller, att nedanstående bestämmelser 
beträffande fackutbildningskurs Jör m arin 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 Januari samt fortgå till och med elen 21) februari i enlia:het med 
av marinöverläkaren uppgjort program. , 
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2. Marinöverläkaren skall utöva överinseende över kursen samt, 

i vad ang:lr ombord tjänstgörande elever, efter samråd med chefen 

för kusHJottan och, beträffande å Karlskrona örlogsstation eller fäs t

ning tjänstgörande elever, efter samråd med stationsbefälhavaren res

pektive befälhavande amiralen i Karlskrona utfärda erforderliga 

närmare bestämmelser för unde rvisningen. 
3. Förste marinläkaren Molander skall vara ledare för kurscJ t, 

tillika lärare i navalhygien. 
4. Marinläkaren av 1. gr. Lindskog skall vara lärare i s jökr i 

gets kirurgi samt i reglementskännedom enligt reglemente iör Jna 

rinen, del I, II och III, hälso- och sjukvård med härutinnan gällan

de speciella bestämmelser, kaptenen W esström i fysisk fostran och 

löjtnanten Uroneborg i allmän reglementskännedom; ägande sta

tionsbefälhavaren i Karlskrona träffa överenskommelse n1ed lämplig 

lärare i Jäkemedelsekonomi. 
5. Eleverna skola den 11. januari anmäla sig hos ledaren Iör 

kursen. 
6. Marinläkarstipendiaterna Hult, Forsell, \\Tcrner, Lundberg, 

Magnusson, Hedenius och Sjövall skola- Hult, Forse ll och Magnus

son 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 lydelse ~' 

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 o

nungens eller annan kunglig persons stab eller f ramliden kunglig 

persons f. d. stab eller som >ir adjutant e ll er ordonnansofficer 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 personen . 

Då 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 värnpliktigas in- och ut

ryckningsdagar. 

G. O. 2 den 2/l 32 fastställer bestämmelser 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 kommendering samt att ma

rinläkarstipencl.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 isbrytaren Atle anbefalld för

läggning i isbrytarbereclskap skall upphöra med cl~n 4 innevarande 

månad, samt att fartyget sk all utgå på minst en mån ad expedition. 

G. O. 12 den 8/1 32 befaller, clrls att utbildningen vid flygvap

nets pågående flygskola må, utan hil\der av bestämmelserna i g. o. 

1137/30, för samtliga elever fortsätta till dag i början av april må

nad, som chefen för flygvapnet äger att bestäm ma, 

dels att innevarande års marinspaningskurs må i stället för om· 

kring 1 mars 1932 taga sin början omkring den 15 april 1932. 

G. O. 18 den 11/1 32 medgiver, i anslutning till nådigt brev å 

H andelsdepar 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 övningsskeppet af Chapman uneler detta far

tygs genom g. o. 1133/31 anbefallda expedition samt under kortare 
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tid iörc cmharl"'ringcn fö rl äggas i skeppsgossekårens kasern i Karls

krona, samt 
a i t till iJrägavar ande ynglingar må mot ersättning ut l ämnaR 

lämpliga bekläclnadspersNllar J rån vederbörande Jön åcl. 

StationslwLilhavaren i Karlskrona skall utnrda de ytterligare 
föreskrift<'r m. m., som kunna ('r[orch·as på grund av denna general

order. 

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 deltaga i den 
skiclkurs, som på :f:öranstaltanclt ' av Sveriges 1lilitära Idrottsförbund 

kommer att anordnas i storlien den 6- 13 instundande fehruar i: 

Från llottan: 

löjtnanterna Olc<'m ,och Bergcr. 

]i' r ~t n k u s t a r t i l l c r i c t: 

kaptenen CedPrlöf och löjtnanten Stacle. 

Ileträffande härunder utgående löneförmåner är stadgat nå-

digt brev elen 8 inne,varancle månad. 

G. O. 41 den 22/1 32 bcialler, att den tadioutbildning av per 
sonal iillhörancle kustartilleriet, som enligt g~illande utbildningsbe

stämmelser 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 kustartilleriet m å 
fastställa Förslag till. handbok i tillämpad kemi (spräng-, dimbild

nings- m. fl. ämnen) för kustartilleriet att utöver i g. o. 744/29 angi
ven 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, på 

tid som a v m arin-Eörva ltningen bestämmes, avresa till Tyskland fö r 

att under 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 offi

cer må uneler en dag in nevarande måna d besöka Warnemi.inde för 
att närvara vid vrov med viss högtrycksturb inanläggning. 

G. O. 53 den 27/l 32 befaller, att löjtnanten vid kustartilleriet 
Lindström skall tjänstgöra som kompanibefäl vid armens underoffi

cersskola under tiden 11 ,oktober 193:2- 9 juni 1933. 

2. I inskrivningslö rordningen § ;)4 mom. 4 a omnämnda vät·n

pliktiga, 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. 

G. O. F. 1 den 2/1 3.2 faststäl ler Flygvavncts Yapcnövningsta

bell 1932-1933. 

G. O. F. 15 den 26/1 32 fastställer följande bestämmelser för be

forch·an av vissa undf'rofficcrarc vid fl ygvapnet m. m. 

l . Förrådsförva ltare, som enligt gällande bestämmelse erhållit 
tjänstestä Ilning i likhot med löjtnant i :[] y gvapnet, skall, därest icke 
särski lda skäl häremo t föreligga, i samband med avsked med pension 

föres lås att utnämnas i.ill löjtnant i flygvapnet med turberäkning 
från dagen lör erhål laltdet av nyssnämnda tjänstestä llning. Sådan 
uncleror lic e r kan ock, om han åclagalagt synnedi gen framstående 
duglighet, utnämnas till kapten i t lygvapnet, dock tidigast i sam

band med avsked med pension. 

Underdånigt förslag till här nämnd utnämning avgives av che

fen för flygvapnet efter framstäl lning eller hörande av vederböran
de kårchef eller befälhavare. 

2. Fanjunkare - utom ti ll nämnda tjänstPgrad befordr ad offi
cers- el ler rese rvofficersasp irant - vill;en visat synnerligen fram

stående duglighet och såvä l i som utom tjänsten utmärkt sig genom 

ett hedrande uppförande, kan utnämnas till löjtnant i flygvapnet ; 
dock tidigast i samband med avsked med pension. 

Löjtnant i flygvapnet, som befordrats til l denna tjänstegrad från 
att hava varit fanjunkare och som genom mångårigt arbete i för-



4 

snu·sväsen det s tjänst efter sitt in t räd e i reserven dår a v gjort si !!' 

särskilt förtjänt , kan befordras till kal'ten i flygvapnet, dock tidi

gas t i samband med avgång fr ån m ed tjänstgöring för enad anställ 

ning vid krigsmakten. 
Underdånigt förslag till i denna punkt niimnd utni.i.mning (be

fordran) avgives av chefen f ör flygvapnet efter framställning ell er 

l1örancle a v vederbörande kå rchef eller befälhavare. 

3. I f råga om tagande av bcJäl över fl ygförband, över trupp 

eller truppförband, vid befälsutbildning samt vid alla tillfällen efter 

clet order om mobili sering av flygvapnet utf ärdats äger underlöj t

nant befälsrätt över fanjunkare (förr ådsför valtare) oberoende a\ 

dennes tjänsteställning. 
I allt vad rör dagbefä lstj änsten har därjämte, oavsett tjänste. 

~ tälJning, såsom dagofficer beordrad unelerlöjtnant eller fänrik be

fälsrätt över sådan underofficer. 
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:Medgiver, att till bestridande av kostnaderna för renskrivning 
.;:~v manuskript ävensom för utförande av ritningar m. m. tiLl viss~ 

juom marinstaben på grund av särskilda utav Kungl. :M:aj:t medde
Jade beslut utarbetade r eglementen, instruktionsböcker m. m. samt 
andra böcker, som under de närma~te itrcn kunna komma att utar
betas inom marinstaben, ett belopp av högst 1,000 kronor må mot 
l'edo visningsskyldighet ställas till chefens fö r marinstahen förfogande. 

:Medgiver, att kaptenen vid flottan U. Larsson må i kommando
väg heordras, att med bibehållande av innehavande befattning vid 
mari nstaben t ill svida re i ntill utgång·cn av innevarande budgetår 
tjänstgöra såsom biträdande marinattaolle vid Kungl. Maj :ts bC'
skickningar i Hälsingfo rs, Riga och Roval (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 värnplik
tig vid flottan, vilken tillagts flaggkorprals tjänstegrad, finge från 
anslaget till flottans krigsberedskap och övningar i vissa fall utgå ser
visbidrag 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. 

Förordnar, att - utan hinclor av varl i samband med utEärclan · 
det av nytt, f r ån och med dan 1 juli 1931 gällanrle reglemente for 
marinen föresk rivits - elittills gällande bestämmolser rörande för
måner för arbetare vid marinon uuder 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 må, på sätt i kommandoväg närmare bestämmes, jämväl under år 
1932 verkställa upptagning vid försvarsväsendet tillhörande trupp
förband 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 ller
känd gratifikation å 100 kronor - utbetalas en ytterligare gratifika
tion av 100 kronor för av honom ut(0rt arbete å konstruktion och 
tillverkniDg av en försökslanterna. 

l(. Br. 1982. 2 
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:MC'dgivC'r, att såsom bidrag till bestridande av r epresentations
m. fl. kost.mtder i samband med utländs ka örlogsfartygs och rep1 ,, _ 

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 kommandoexp <· 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 emställa1>, att ett lwlopp ,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. 

11HlgiVl'l', att aktuariC'n vid SjökflJ'tevC'rket fi\. kaml_ 11. N_ \). 

delsiö och galvani3ören 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 vanogravyr. 

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. 

"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 orclinari•· 
befattning hos verket icke föranleda m1gon Kungl. :M:aj:ts vida .·,, 
åtgärd . 

:\ll'dgivcr , 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 rinförvaltningens lte tnstä llnn, att ett belopp av :30.-170 
kronor tl öre måtte ställas ti ll ä mbetsvcrkt'ts förfogande för bes1r -
danclt' av vissn haverikostnader vid flottan icke föranleda någon Ku ngl. 
Maj:ts åtgi:ird. 

Finn<' r gott, med hänsyn till Jörekomna omständigheter, hi i ali;J 
f örre korp ralens 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~tnr 

fullgjort sådan tjänstgöring, som avses i § 1l av 1927 :hs rr's<'n !Jf'
fälsförordning för flottan. 
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Medgiver, att till löjtnanterna vid kustartillC'riet B. F. Borgen
stam 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 meteorograJregistreringa 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 utgifter. 

Lä tTtnar i an!Pdning av gjord Jramst.äl lniug nwdlPm av svruska 
kryssarldubbrn , vil.ken är svensk llll'dborgart•, tillstånd att i Llen ont
fattning, 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 ankarplatser, dock att: övPr sådan lod 
nin g fö rda antl'ckningar må bringas till. allmän kännerlom allenas1 
uneler förutsättning att meclgivanclt> därtill liimnas av chefen Iör 
marinstaben och chefen fö r sjökarteverket. 

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

kadetter. 

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

K. Br. den 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 krigssko lan. 

FöJ.klara r, att korpral ([laggkorpral), so m jämlikt ~ 4 mom. 3 
i brevet den 4 september 1926 angående nntagning, utbildnin g m. m. 
av reserv .kadetter vid flottan äger att under tjänstledighet iör g('· 
nom gående av sjökaptensklass 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 l lkomtna honotn uneler tjänstgö · 
ring i Jane\. 

Medgiver, dels att en ny lärobuk i skeppsbyggeri för sjök rigs
skolan, utarbetad av marinclirektörPn av 1:a graden C. T. liedin och 
marin ingenjören av :1 :a gradon G. A. Zethelius, må genom sjöförsva
rets komm andoexpeditions försorg tryckas i en iör marinens behov 
avsedd upplaga av 500 exemp lar för en kostnad av högst 3,535 kro
nor jämte eventuell kon i geringskoflin a el, dels att såsont ersättning 
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för utarbetande av förenämnda lärobok må till varelera av H edin 

och Zethelius utbetalas 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 uneler byggnad varande jagarue Klas Horn och Khs 

Uggla. 

K. Br. den 4 mars 1932. 

Seclan kaptenen vid flottan N. G. A. Unn6rus anhållit att. nt(·tl 

bibehållande av oavkortade avlönings- oeh semesterförmåner, få un

der 20 dagar nästkommande somnur åtnjuta tjänst leclig·het för tjä nst

göring såsom lärare och ledare vid vissa av Kungl. svenska sep: .. l

sällskapet för dess volontärer anorduade praktiska övningar till sj ö"'· 

har Kungl. Maj:t funnit föreva r ande ansökning icke kunna bifal la<. 

Medgiver, att fartygschefen å övningsbriggen Falken må un d.·r 

fartygPts förestående expedition, där så med hänsyn till elen an

strängande t jänsten och övningarna visar sig erforderligt, låta ni

spisa någon extra förpliiguad åt ombnnl kommenderade kadet t( r. 

vilka därav kunna vara i behov, allt dc,ck utan ändring av gäll an d · 

bestämmelser rör ande åtnjutande av manskapsportion ombord 111 

natura. 

Medgiver, att tillförordnade marindirektören av 1:a graden \"Hl 

mariningenjörkåren C. T. Herlin och specialingenjören av 2:a gr <l 

den vid samma kå r , elektroingenjören A. H. Holm må i komm an do

väg 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 marinförvalt

ningens boprövande m å utlämnas till chefen för kustflottan föt· art 

användas för sprängning vid kustflottans övningar innevaranclo :1r. 

nicdgiYer, att till löjtnanten vid flottan O. I-L L. IIammar grt'' . 

Yilken Jör närvarande 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 några av de stö rre fransbt 

marinflygbaserna och flygskolorn a samt vissa flygplanfabriker utbf'

talas ett belopp av 500 kronor, åliggande det Hammar gren att ti"i 

statsr ådet och chefen för fö rsvarsdepartementet avgiva rapport ÖVI'l' 

resan. 
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G. O. 65 den 1/2 32 medgiver, att högst 40 skolynglingar må 

utan särskild kostnad för statsverket och enligt de närmD.rc bestäm

nel se r, som ·[ramgå av »Föreskrifter för kurs för skolynglingar å 

~vningsbriggen Falken>>, uneler instundande sommar medfölja å öv

uingsbriggen Falken. 

G. O. 66 den 2/2 32 fastställ er plan m. m. för samövningar av 

större omfattning mellan marinen och i'l.vgvapnet under tiden den 

25 april-30 juni 1932. 

G. O. 71 den 3/2 32 medgive r, att den stationära förläggningen 

för vintereskaderns ubåtar må upphöra under sammanlagt 14 daga r 

under t idPn 9 februari-24 april innevar 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 ransprov samt prov i övrigt, varom marinförvaltningen äger ut

färda erforderliga föreskrifter, 
att under nämnda expedition skola tjänstgöra kaptenen Gran

ström såsom fartygschef, löjtnanten Jecleur-Palmgren såsom artille

riofficer och löjtnanten Bergelin såsom torped- och fö rbindelseoffi

cer , ävensom, - på tider, varom överenskommelse träffas mellan 

marinförvaltningen och chefen för kustflottan - extra m ariningen

jören Löwenhielm såsom fartygsingenjör med tillfälligt frånträdan

de av innehavande befattning samt marindirektören av 2. gr. Griin

berg såsom representant iör marinförvaltningen; skolande besätt

ningslistan, vad bcträJfar underofficerare och manskap, hava den 

sammansäitntng, som m:uinförvaltningen efter samråd med stations

befälhavaren i Stockholm äger bestämma. 
att fartyget efter provexpeditionens avslutande enligt framde

les utfärdade bestämmelser skall ingå i kustflottan. 

G. O. 76 den 4/2 32 befaller, a tt vi sst flågcformulär för läkar

undersöknin g vid inskrin1ingsf6rrättni ng skall på fö rsök användas 

vid arets inskrivningsför rättning med Yärnpliktiga tillhörande Stock

holms sjömanshus. 

G. O. 77 den 5/2 32 befaller, att ma rinintendenten av 1. gr. Al

lander med utgången av elen 14 innevarande månad skall avgå från 

innehavande kommenclering samt fr . o. m. elen 15 innevarande m å

nad t. o. m. den 30 n ~istkommamle september tilliälligt tjänstgöra 

Vid kustartill eriet och uppehålla befattningen såsom fästningsinten

dent i Vaxholms fästuiug ttlltka regementstntendent vid Vaxholms 

kustartill eri rege mente, sa m t 

G. O. 1932. 
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att marinintendenten av 1. g r. Freidenfelt med utgå ngen av 

den 14 innevarand(' månad skall avgå från in nPhavande komm('Jlf]p_ 

ring samt [r. o. m . den 10 innev:uanclP månad och ti ll s vidare tj ä1181-

göra såsom fö n ådsintencl ent vid Stockholms örlogsvarv. 

G. O. 78 deu 5/2. 32 hefalkr, .i an slutning t ill nådigt br<'v dPn :2!) 

s istlidne januari. att knmmemlö n·n i l'lottans n•sprv Gisiko, sb ll 

\' ara inkal lad till tjänstg öring och dän-id stå till chdens fö r m arin

i' tahen J'ödoganciP ·för sä rskilt uppdrag· undPr sammanlagt h ögst 1-1 
dagar imw>arand l' år Pn ligt n~irnnde chefs bestämm ande. 

G. O. 83 den 6/2 32 bdaiLPr, att [ö lj ancl<' officl'rare på iive r

gångssta1. vid ku s tar tille1iet skola innevarande utbildningså r in kal 

las å n edan angi vna t ider för Ju ll gö ranle av de m i J'red å liggande 

(minsta) 1 j~instgöring,.3ky lclighd, nä m ii gen : 

T ·· t el h !Inryeknings-!Utry cknings-
Jan s egra oc namn dag dag 

Kaptenen \ Vol! in ......... 15/7 15/8 

Mo berger .. . 17 /5 17/6 

von Rosen ... lG/6 11 7 

Carlberg ...... 19/6 20f7 

G. O. 9U:· den Hl·/Z 32 bcJalll-'r i an slutning till nådigt brev d<' n 

S inneva ranek månad bl. a ., att kaptenen vid k ustarti ll eriet Vie tu ri n 

och kaptcnl'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 urs vid generalstabens fo 

tografiska centra ll aboratorium i enlighet m ed de närmare föreskri f

t er , som chefen för mar insta ben ~i ger utfä rda. 

G. O. 94 den 10/2 32 befal ler i an,;Jutning till nådigt brev elen :1 

inne varande m,\ nad , att <lP skPppsgossar, vilka uneler utbildningsard 

1932- 1933 avses att genomgå 3. å rskursens utbildning, skola för e (],·u 

i reglemente för marinen , del I , § 24: 3 omförmälda fördelningen td l 

olika yrkesgrenar und orka sta s läkarundersökning 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!ersök

n ing jämlikt Skolreglcm ente för flottans manskap, IV, Yrkesskolo r 

m. m., (SFR: IV) , § 28: 1, a v manskap, som avses att innevarand(' 

å r utiJilclas till oldledningsmiin och avståndsobservatörer. 
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G. O. 99 den 11/2 32 medgiver, m ed ändring av bestämmelserna 

i g. o. ö4Rfj928 ~ l, att passiv medlPm av Sveriges Frivilliga Motor

bå t skå r ska l l iig-a rätt att, i cl c Jall k:hstyrPi sen så lwstämmrr. bära 

uni:form oc h ti ll iH<>n un 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 mariningenjörscl ewr må 

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 Vaxholms 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 Karls

krona att, ut an hinder a v bestämnw ls<'i'Jla i g. o. 86/:27, punkt 4, för 

länga det fö r kon lllwndörkaptc•m·n a v L gr. 1 marin(•ll Krook utJ: ä r 

dacle Jö rordnand(•t såsom befälltavare [ör Malmö sjörullföringsom

råde att gä lla längst t. o. m. utgån gP n a v septc>mlwr månad 1933. 

G. O. 117 den 18/2 32 bel'all<>r, i an slutning till § 1, mom. 2. i 

Bestämm e lser angående a nta gning m . m. av reservuncle-roHicPrsaspi

ranter vid :flottan samt nådigt lwslu t elen 1.2 imwva rancl<· månad, 

att följancl l' fö rrskrifter lwträftancle t-cservunclerofJicerclsaspirantr r 

nas fördelning et ör logsstation e r och ~-rkesavcle l ningar (yrkesgre-nar) 

skola länci a t ill eHP rrätte lse innevaramle å r. 

1. Vid K ar lsk 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 ryllas vid dPn l'na örlogsstatiotwn, må motsvarand <' 

ökning vid tagas vid cJpn andra ö rlogsstationen. 

2. Antagning vP r kstä li ('S t•ndast bland korpral e r tillhörande 

däck- och 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 maskinavdelningen, -J'ör så vitt ickl' l1ärig-enom de1 

sammanlagda an tald antagna n'Sl'rvundC'rofticersaspimntl·r kommer 

att understiga l5. 
För i akttaganek a,. o\·anst åPncle lws tä m mel se r ska Il, i el l' n må n 

så edordnls, 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,ommemk

ring av of1'icera re följanclP bes t~im me l st> r sko 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 s1-

kommande septem bor må n ad el le r sårskil t a n g i ven dag in nev a

ranc] (' år, n •spektiY<' 



8 

tillträda an 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 erhållit annan kom
mendering, 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 rg, Lindgren, \V einberg, R. V. A. Thorcn 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 augusti, 
kommendörkaptenerna av 2 gr. MåhlE'm och Dyrssen samt kap
tenenu 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 augusti, kommendö'rkapt enen 
av 2 gr. i marinen Ström, kapten erna Svenonius, Spens, Ström
bäck, 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 avgång 
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, Sjö
blom , 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,ber och löjtnanten 
Ramel den 8 oktober. 
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tillträda: kaptenPil W esström, kadettofficer fr. .o. m. den 6 maj t. 
o. m . den 30 apr i l 1033, löjtnanten Hermelin, kadettofficer fr. 
o. m. den 20 juni; skolande \Vesström och H ermelin tjänstgöra 
vid sjökrigsskolan i Stockholm f r. o. m . dagen för tillträdandet 
och därefter vid 1932 års rekrytkurs för sjökadetter, löjtnanten 
F r iberg, kadettofficer 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: kommendörkaptenen av 1. gr. Flygare och löjtnanten Croneborg. 
tillträda: kommenclörkaptenPn av 2. gr. Håkanson och löjtnanten Ro

sander. 

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 gren. 
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 s
k 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. 
avgå: 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. 

avgå : 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. 
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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, kapten 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 Kroksteclt. 

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: kommendörkaptenen av 2. gr. i marinen von Hofstpn, 
tillträda: kaptPnen Stepl1enson-Möller. 

T o r p 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, ra

cliooffieer. 

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 rådet. 

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 rese rv H. O. Juthe anhållit att av 
]1ouom under åre n 1917-1918 fullgjord krigstjänstgöring samt un
der åren 1928-1931 fullgjord t jänstgöring å statsisbrytarPn samt å 
iobrytarfar tyget Atle finge för l_~efordran till kapten i flottans re
serv tillgvdoräknas honom med dubbl a vä rdet, har Kungl. Maj:t 
funnit gott medgiva, att Jut he må i och för befo rdr an till kapten i 
flottans reserv av ifrågavarande 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 internatio
nella hydrograf iska konferensen, som vore avsedd att äga rum un
der omkring 14 dagar med början den 12 april, dock utan befogenhet 
att därvid biträda några för Sverige bindande beslut. 

Sedan lantförsva rets markkommitterade ifrågasatt, huruvida 
icke de byggnader å och områden av Notvikens förutvarande läger
plats i Norrbottens län, vil ka stode under förvaltning av marinför
valtningen, borde överlämnas till lantförsvaret för att unde rställas 
armeförvaltningens fortifika tiansdepartements för valtning, har 
Kun g.l Maj :t funnit förevarande framstä ll ning icke fö,ranl ecl a nå
gon Kungl. Maj:ts åtgärd. 

K. Br. den 18 mars 1932. 

Sedan m arinläkarstipencliaten vid marinläkarkåren S. H. Eau
man anhålit att fö r bedrivande av studier å olycksfallskirur giens om
råde i \Vien under omkring 4 veckor år 1932 få komma i åtnj utan
de av ett r esestipendium, har Kungl. Maj:t medgivit, att till Eau
man må såsom bidrag till bestridande av de med i fr ågavarande stu
dier förenade 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 Deut
sche Gesellschaft fiir Chirurgio då anordnas i Berlin, har Kungl. 
Maj :t meclgivi t, att till Lindskog må såsom bidrag till bestridande 
av de med deltagande uti ifrågavarande möte förenade kostnader 
utbetal as ett resestipendium 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.ms skärgå rels :frivilliga 
ltlotorbåtsflo tti lj överlämnat belopp - då uppgående, förutom upp-

l(. Br. 1932. 3 
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lupen ränta, till 4,9l1 kronor 16 öre - för att användas till gagnau. 
de av mot10rbåtens användande i försvarets tj1inst, dels uppdraga :\t 
marinförvaltningen att omhändertaga förvaltningen av medlen, vilka 
borde göras räntebärande genom insättning i bankinrättning, Lle]s 
ock förklara, att kårstyrelsen för Sveriges frivilliga Jnotorbåtskih 
skulle äga att till Kungl. Maj :t inkomma med förslag till bPrörda 
medels framtida användning, har Kungl. Maj :t - med bifall t ill eu 
av kårstyrelsen uti skrivelse elen 25 februari 1932 gjo rd framställ
ning i ämnet - medgivit, att i förenämnda brev den 18 feb ruari 
1927 omförmälda medel må av kårstyrelsen användas för tryckning 
av de föreskrifter m. m. rörande tjänsten inom Sveriges frivilliga 
motorbåtskår, som kårstyrelsen enligt det för kåren gällande regle
mentet 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 innevarande 
budgetår ett belopp av högst tvåhundra kronor må från sjöförsvare ts 
anslag till extra utgifter mot redovisningsskyldighet ställas till be
fälhavande amiralens i Karlskrona förfegande för anordnande av 
föredrag för officerare, tillhörande Karlskrona fästnings garnison. 

K. Br. den 31 mars 1932. 

Seclan Kungl. Maj :t elen 18 mars 1932 beviljat majoren vid fo r
tifikationen J. S. Ericsson avsked med pension från och med elen :l 
april 1932 och genom armens g. o. 642/1932 befallt, att kaptenen vid 
fortifikationen P. H. Enger skall från och med den 1 nästkomm ande 
oktober placeras såsom fortifikationsbefälhavare i Karlskrona fäst
ning har Kungl. Maj :t medgivit, att Ericsson må inbeordras t ill 
tjänstgöring vid fortifikationen såsom fortifikationsbefälhava 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, artilleri
avdelningen, må av chefen för kustartilleriet beordras att till den 
dag, som av bemälde chef bestämmes, följa utbildningen vid den 
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 t
göring - 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 

g 

diirom av chefen för sjökrigsskolan efte r arbetets slutförande gjord 
fö rnyad framställning, . tagao under_ ompröv.ning hå~an. om beredan
de 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 
förefinnes bland underofficerare och flaggkorpraler å stat, för till-

odoseende under sjökommenderingarna instundande sommar av det 
g nclgängl iga behovet av maskinister å stationen tillhörande sjö-ou . . 
J]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 hem
ställan, att pansarskeppet Oscar II måtte få iordningställas till lo
genlentsfartyg och såsom sådant ställas till bemälde stationsbefäl
havares förfogande under tiden den 4-23 april 1932 för inkvartering 
av nyinryckancle värnpliktiga ävensam föreskr iver, att närmare be
stämmelser i ämnet skola utfärdas i kommandoväg. 

:Medgiver - med hänsyn till förekommande omständigheter 
att överenskommelse 'rörande utförande av ögonundersökningar i 
Karlskrona å personal, tillhörande Karlskrona örlogsstation och Mar
strands 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 bre
vet 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 internationella 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 general

Order den 15 december 1931, n:r 1133, anbefallda expedition må an
ställas såsom segelsömmare en lämplig daglönare vid Karlskrona 
örlogsstation mot åtnjutande av dagarvode med högst sju kronor 
iämte skeppsportion och fri s jukvård. 
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Medgiver, att till fartygschefen å pansarkryssaren Fylgia vid 

dess förestående expedition till utländska farvatten må såsom bidra" 

till representationskostnader, med skyldighet fo r fartygschefen at~ 
efter avslutad expedition till marinförvaltningen avgiva redovisn ing 

enligt de närmare bestämmelser, som ämbetsverket äger att utf~rda 

utbetalas ett belopp av högst 1,500 kronor. ' 

Medgiver, att marinunderintendenten !. marinintendenturki'•renB 

reserv A. S. S. Nordensvärd, som jäm likt g't'neralorder clt·n 16 okioher 

1931, n:r 972, inkallats till :friviLl ig tj änstgöring vid Stockhol ms ör

logsstation 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: n1 
30 nästkommande juli tjänstgöra i Vaxho 1ms fäs tnin g oclt vid Vax

holms kustartill eriregem ente. 

Sedan stationsbefälhavaren vid Storkholms örlogsstation ejort 

fram stälining rörande gottgöreise till elen, som förmetlht r-nt·: gr•: ng 

av musikelev vid flottan , har Kung l. Ma:i :t funnit l ö:·~Jve.ra n de J'ram
ställning icke föranleda 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 an
språk för bestridande av viss rlel av L<lE1er år 1931 u [lpkc•mrut ](, ,st

nacler i följd av haverier unckr Hottans övnin gar. 

Fastställer grunder för ,·andhnva.n.:let av elen ekono :niska :·ör

valtningen och redovisningen Vld n1arinen s verkstäd<3r. 

K. Br. den 15 april 1932. 
Seclan unelerlöjtnanten i flottans rEserv K. H . J-;. Sörlan•l<' r på 

anförda skäl anhållit att vinna ans tällning på stat ecler bver st at 

vid :flottan, har Kungl. Maj :t lämnat förev arande ansökning utan 

bifa ll. 

Föreskriver, att kostnaderna fö r tryckning av >>Provisoriska be

stämmelser föt· samverkan mellan marinstridskrafter och flygstriels

krafter (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 så

som ersättning fö r utarbetandet av omförmälda besti:i.mmelsec utbe· 

tala ett belopp av 1,200 kronor. 

Medgiver, att marinattach!'m vid K~;ng1. 1l1aj:ts beskicJ,._nin;J.·ar i 

Berlin , Köpenhamn 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 föreskrivits för ticl en intill clou l juli 1932 - jämväl från 

och med sistnämnda dag tillsvidare intill elen 1 juli 1933 tj änstp;öra 

såsom marinattach6, förutom vid omförmälda beskickningar, iiW 11 
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vid beskickningarna i Riga och Reval med tjänstgöringsskyldighet 

vid sistnämnda beskickningar i san1band med t.jänstgö'ringen vid be

skickningen i I-klsingfors. 

Bemyndiga r chefen för underofficers- och sjömanskår erna i 

Stockholm att, i el en mån motsva rande anta.] vakans0 r ·förcJillnC'S in

om sjö manskåren , för ti ll godoseende unel e r sjökommenderingarna in

stundande sommar av det oundgängl iga behovet av kockar och hov

mäst are å örlogsstationen t illhörande fari yg under tiden den 20 april 

-den 31 31 oktober anshi.ll a t illhopa högst 24 civila kockar och hov· 

1uästare mot en avlöning av högst sju kronor för dag jämte portion 

in natura m. m. 

Förordnar med upphävande av nådigt brev den 9 mars 1923 

beträffande de sjökort, som avSC'S för allrn~inhcten, följande: 
I. SjökartE>vr rket äge r - nwd do u11dantag, som här nedan 

stadgas ·- att med hänsyn till den allmtinna sjöfartens intressen ut

giva 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 ut

gives över dc svenska kustfarvattnen. Därest särskilda förhålla nden 
därtill föranleda, må dock und antagsvis annan n ärliggande skala 

anvifndas. 
ö ver andra än svenska kuster i Östersjön utgivas i mån av be-

hov kustkort i lämpliga skalor. 
0) Specialkort: 
1) Kustfarvattnen. 
Specialkort i skalor ej öve rstigande 1 : 50,000 utgivas över om

rådet Nyland- Härnösand ävensom över kuststräckan öregrund-Ide

fjorden; dock må över en del av Blekinge skärgård, som begränsas 

av Long. O 14° 55' och Long. O 15° 55' samt Lat. N 56° 15' - med 

undantag 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 erfordras. 
ö ve r andra än sv0nska kustfarvatten i öster·sjön utgivas i mån 

av behov specialkort i lämpliga skalor. 
2) Seg0 ll1ara in i ands farvattnen. 
Häröver utgivas sjökort i edorderliga skalor. I den mån så 

är lämpligt, skall därvid val av ska la ske under strävan att vinna 

likhet med sjökol't;sskalorna över nä rliggande kustfarvatten. 

·- 3) Specialer och planer över hamnar och ankarsättningar samt 
over trånga farvatten bet räffande såväl kust- som inlandsfarvattnen 
utgivas i lämpliga skalor. 
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II. I a ll a hädanefter utgivna sjökort, specialer och planer sko. 
la, i den mån känt är, ku stkonturer, öar, skä r och bränningar vara 
utlagda. I hittills utgivna kort :töretagas, där så erfordras och sil
vitt 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, som iir sjökartevcrkct bP kant hc: 
träffande allm ~inna farleder, g ru nd, djupl'iirhållandcn, säkc·rh\'fsan
ordningar för sjöfarten m. m. och so m Jör erhållande av fu llgoda 
sjökort må anses vär def ull t. 

IV. Inom de områden av Nonbo tic ns, Oregruncls, Stockholms 
Södermanlands och Ostergötlancls skärg[t rcl a r, som å ovan omfijnnä.l: 
da sjökort omgivas av h e ldragna ell er st r eckade svarta lin
je r, skola beträffande hädanefter utgivna sjökort av landgrundkon
turer utläggas endast 3 metm·s- .och G meters-konturen eller, Lliir så 
prövas lämpligt å sjökort i små skalor, endast G-meters-konturen. Av 
grund och djupsiff ror skola endast dc utläggas, som redan angivi ts ;1 

hitt ills för allmänheten utgivna sjökort, 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 medelvattenstånd skola utUig-gas. 
Landgrundkonturema skola utläggas enligt senaste mätningar. 

V. Inom de områden, som omnämnas i punkt IV, skola hittills 
utgivna sjökort ej fullständigas med avseende å cljupsiffrm. Grund
och landgrundkonturer skola enelast utiäggas i elen utsträckning, 
som angives i sagda punkt. 

VI. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna IV och V må 
sjökorten fullständigas beträffande platser, lämpliga fö'r uppankring 
av mindre farkoster, samt passager, som omedelbart leda till sållana 
ankarplatser. 

VII. Ovannämnda inskräkningar i djupförhållandenas angivan
de skola tydligt tillkännagivas, och gränserna för de olika område
na på lämpligt sätt utmärkas å sjökorten. 

VIII. Bcträliande hittills utgivna sjö·kort skola de åtgiirde r, 
vartill 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 nwrl

giva. 
IX. Därest äncli-ing RV g ränserna för de i punkt IV beriirda 

om råden a ansos böra ifrågakomma, äger chefen för sjökartevrrkct 
dä rom göra f ramställning, som jämte chefens fö r kustflottan yttra n
de i ämnet överlämnas till Kungl. Maj :ts prövning och avgörande. 

Slutligcn fö rordnar Kungl. Maj :t, att ovan meddelade fö rc
skrifter i avseende å inskr änkning i sjökortens uppgifter inom vissa 
Jör försvaret viktiga områden skola i tillämpliga delar gäll a ~vrn 

l'ör rikets all männa ka rtverk i avseende ft kartblad, som bädarwl'tr r 
utgivas såsom nya ell er efte r grundl 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. o c h u å 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: kaptenen Dahl. 
tillträda: kaptenen O. P. K Odqvi~t, instruktionsoffieer. 

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. 
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avgå: löjtnanten Lind af I-lagcby och unelerlöjtnanten Ljungholm. 
tillträda : löjtnanten Ekdahl och fä.nrikeu 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: kapetuen Hofber g. 
tillträda: kaptenen Berend t. 

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

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, besiktningsman. 

Dc off icci·arc, vilka icke erhållit förordnande eller kommen
lierats till viss tj änstgör i11g ombord e ll er i l and, skola uneler ticlen 
1 oktober 1932- 30 september 1933 en lig t stationsbefälhavarens bo-
stämmande tjänstgöra å vederbörande örl ogsstationer ell er - vad 
beträffar Stockholms örlogsstation t i Il hörande officera re - eft er 
framställning från vcclcrbör anclc chefer oeh efter samråd med che
fen för sjöförsvarets kommandoexpedition av stationsbefälhavaren 
k_ommenderas till tillfällig tjänstgörin g vid någon i Stockholm be
ftntl 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 
~arinbkarstipcndiaten över stat Sjöva ll don 1 instundande mars skall 
hllträ.cla kommendering såsom biträdande läkare vid flottans sjuk
hus i K arl skrona. 

G. O. 1932. 3 
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G. 0. 138 d.cn 26/2 32 med g i v er, att chefen för ~u~tflottan llli\, 
· , ]'ryl t el av honom utfärdade närmare förcsknfter, delachPra 
1 en 1., 1e n1e d . ·[·· .,., h'' l· 
vintereskadonJS ubåtar för att uneler tre dagar un er ... or,ca a ~l<·n 

· t d le nar·s lJeso''l,a Am·hus· skelande vederborande besklek-a v r n s· u n a n c r ' · ' . .. 
· 1 1 lat hållas unde rrättade om den sannolika narman~ nmg oc 1 zons u 

tidpunkten för ubåtarnas ankomst till sagda hamn. 

G. 0 . 139 den 26/2 32 bel'allc·r, att komm endörkapten_cn av 2. gr. 

i lllarinen Egerslröm skall ti l lhöra Karl ökrona 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. 

G. o. 141 den 27/2 32 befaller, att beträffande landkommentl :·-
. · t l t fo··1J· ar1cle bestämmelser skol a lända i i Il ring av manmn ·ene en er 

efterrättelse. 
Nedannämnda marinintendenter skola 

l f t t · rr1ecl u tgån a: en :n avgå från innehava nde tjänste )e ·a · mngar ~ 

elen 30 nästkommande september, r espektive 
tillträda angiven befattn·ing fr. o. m . elen l nästkomman de nl;

toher och tills vidare, med undantag av de tider, då de på gruml av 
utfärdade generalorder må hava erhållit annan kommendering, 

tjänstgöra enligt följande. 

Karlskrona örlogssta tio n. 

E x p e d i t i 0 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 11 · 

a v gå: marin u nderin tenelen ten B acher. 
tillträda: marinintendenten av 2. gr. Segrell. 

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. 
· h l 1· ·· t · ,. tilli ka 

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. 

l l l l . . c t jt1PSi-
tillträda: marinintendenten av 1. gr. Al anc er mec orc man 

göring vid kustartilleriet. 
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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: mar in intenclt•nten av 2. gr. ElmJcldt med ordinarie tjän st
göring 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 september 1933 tjiin s tg-öw 
å respe ktive örlogss taiioner eller - vad beträffar Stockholm s ör

logsstation t ill hörandt• marinintendenter - efter f ramställning Jr[tn 

vede rböra nde clwJer och efter samråd med m arinöverintendenten a v 
stationsbdäl havaron kommeneleras till tillfällig tjänstgöring vid 11 å
gon i Stockholm befintlig, s jöförsvaret tillhörande myndighet. 

G. O. 142 den 27/2 32 befaller, 11tt följande föreskrifter skolfl län

da till e:Etcrrättclso beträffande sjöm~itningarn a sommaren 1932. 

1. Genom vecl01·hörande varvschds fö rsorg skola följande SJO

mätningsfar tyg vara klargjorda fö r expedition å för respektive f ar
tyg nedan angivna tider, nämligen: 

den ll a pr i l, .Pe ter Gedda, 
elen 18 april, Sva l an, Falken, R a n, J o han Norclenanckar, Ejdern 

och Tärnan. 

2. För sjömätningarna erforderliga motorbåtar skola vara klar
gjorda å ti.der och enligt fö rdPlning, varom chefen för s jökartaverket 
äger meddel a vederbörande v ar vschef. 

3. Fartygscheferna skola hissa s ina befälstecken å tider, som 
av vederböran de stationsbefälhavare efter anmälan av chefen för 
sjökar teverket bcst~imrnas . 

4. Fartygen och m~Hningsförl äggningen i l :1nd skola bemannas 
enligt denna generalorder bifogade besi.ittningslistor, dock att ve
derbör ande stationsbdälhavarc skall. äga att efte r över enskommelse 

med chefen för s jö:kartevcrket vid taga de smärre ändringar i be
sättningslisto rna, som av omständigltetcn1a kunna !Jetingas. 

5. Chefen för sjökartcverkct. ska ll bcträirande personal, avseeld 
för Peter Gedda och mätningsför läggning i land, meddela veder bö

rande stationsbefälhava re och dPpåcltef tid och plats för personalens 
inställelse. 

6. Ovannämnda :fartyg skola efter avslutade sjömätningsexpe
ditioner och efter anmälan av chefen för sjökart.evcrket t ill veder

börande stationsbcJällu::vare avmönstras oeh förJ;iggas i 3. ber edskap. 

G. O. 147 den 29/2 32 medgive r, att chefen för kustartil leriet må 
beordra en underoffice r, rnstmäsiare, vid vartelera av Vaxholms och 
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l{ ariskrona kustartil leriregementen att instundande mars milnad un
d.er längst on vecka varelera hos instrumentfirman Carlsson och OK
tcrberg i Göteborg taga kännedom om viss clclledningsma leriol. 

G. O. F. 19 den 2/2 32 befaller, att följande bestämmelser angil< '!l 
Llo reservofficersaspiranter vid flygvapnet skola lända till cflcn ci 1-
t.else. 

I. Antal rcscnofficcrsaspirantct·, som må påbörja 
flygutbildning m. m. 

1. Till den i ovanämnda k. ht'., § 4: a) angivna förhcretl antlt• 
kursen - provtjänstgöring - må innevarande år beordras högst :n 
reservofficersaspiranter (§ 6: 1). 

2. Till den i sagda k. br. § 4: b) angivna fortsatta alllll iillll:t 
flygutbildningen må samma år beordras högst 25 reservofficersaspi
ranter (§ 7: 1). 

II. Utbildning. 

3. Inryckning till läkarundersökning och utbildning äger rum 
p[t dag omkring den 20 juni, som chefen för flygvapnet äger l•c
stämma. 

4. Utöver de i ovannämnda k. br., !:\ 4 nämnda uthildningshc-
stämmolscrna skola beträffande den allmicnna militära utbildnin gl'n 
dc föreskrifter gäl la, som av clwfcn för flygvapnet utfärdas. Bet6if
fande flygutbildningen gälla i tillämpliga delar de fö reskrifter, som 
äro fastställda att gälla för i'lygutbildningen i övrigt vid flygvapnet. 

HI. Befordran och tjänsteställning. 
5. Roservofticersaspirant 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 ·flygutbildning m. m.) tJI l 
värnpliktig korpral i respektive :[]ygkår; 

b) efter att med godkännande hava genomgått i nyssnäuln <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 reservofficerskurs avlagd godkänd re-

servoHicersexamen till fanjunkare i f lygvapnets reserv. 
Sådan fanjunkare räknar tjänsteställning efter fänrik fly !!-

vapnets reserv samt cJter fanjunkare viLl flygvapnet. 
el) För reservofficersaspirant, utnämnd till fanjunkare i fly~ 

vapnets reserv, utgöres gradbeteckningen på kronan tillhöriga um-
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fonnspersedlDr av gult redgarnsband, 8 mlll. brett, runt ärmarna på 
ett avstånd av 8 mm. under flygemblemet. I öv rigt skola gälla för 
vä rnpliktige föreskrivna uniformsbestämntelser. 

Reser vofficcrsaspirant, 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 radbeteckning å elylik 
uniform ska ll utgöras av galon, 0,5 cm. bred och 8 cm. lång, an
bringr.d i överensstämmelse mNl föreshiCtoran i g. o. F. 50'/30, 
c., p. 2. 

6. Tjänsteåldern mellan dem, som sa mtidigt befordras, best~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. 

G. O. F. 20 den 2/2 32, dels upphävt g. o. F. 4/26, instruktion 
fö r utbildning av f lygvapnet tillclelado värnpliktiga studenter oclt 
likst äll da, 

dels befallt, att nrdanstående bestämmelser angående utbild
ning m. m. av flygvapnet t illdelade vän,pliktiga studentet' och lik
ställda, uttagna för ut bi ldniug i specialtjänst skola tills vidare lända 
till efterrättelse. 

I. Utbildning. 

1. Flygvap nPt tilldelade värnpliktiga stuclrntcr och likställda, 
uttagna för utbildning i s pccialtjä.nst, utlJildas tili hiträdande fl yg
ingenjörer, i v~idcrleks·tjänst samt i övrig specialtjänst (s ignal- (ra
dio-) personal , fotografer och expecli tionsbiträ den). 

2. Utbildningen har till ändamål: 
a) för dem, som utbildas till hiträdande [lygingcnjörer, att hi 

IJr·inga sådana kunskaper och Järdigheter, 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 
Väderlekstjänsten vid fl ygkårs (detacherat flygförbands) viidedeks
avdeln 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·as för otji:instgöril:g Vitl 
~gkå1s ell er Jlyglorbands s tgnal - (t·adw-) o rgan, a lotograflavdcl

Ulng (-detalj) eller i exped ition. 
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3. Utbildningen omfattar: 

a) för dem, som utbild as till hit.r;idanclC' f lygingPnjörer: 

allmän militär utbildning unck ·r omkring en månad, 

:fackutbildning uneler omkring sex månader, omfattancl" m"ka-

nikt"rutbilclning och verkstaclsutbilclning, samt 

facktjänstgöring under åtcrståt?nck tjänstgöringstid vid JJ i'1go 11 

av l'l,vgvapnets ve rkstäder elle r i flygstyrelsen; 

l>) för dem, som utbildas i väclcr iE'kstjänst: 

allmän militär utbildning under omkring en månad , 

fackutbildning undC'r omkring t re månader, samt 

facktjänstgöring undC'r åte rsiåC'ndc i.j;instgöringstid, därav minst 

en månad vid flygkårs eller detacherat f lygförbands väderlcksav<l<'l

ning (-detalj) ; 
c) för dem, som utbildas i övrig specialtjänst: 

allmän militär utbildning under omkring en månad, 

fackutbildning uneler sex månadl'r, samt 

fackt jänstgöring undt?r å tersiåencle tjänstgö ringstid vid [] y g k{, rs 

(t lygförbands) signal- (radio-) organ, å fotografiavdelning (-dl'la \j) 

el ler i expedition. 

4. Utbildningen äger rum vid det elle r de av flygvapnets tijr

bancl, som chefen för f lygvapnet bestämmer. 

5. Ä11män militär ut1Jildning anordnas såvitt möjligt gP nJrn

samt för här ifrågavarandP värnpliktiga samt må, enligt vederböran

dc kårchefs bestämmande, lortgå i begränsad omfattning jämv~il ut

över i p. 1 nämnda tider. 

6. Erforderliga närmare föreskrifter angående .omfattningen 

m. m. av i p: 3 angiven utbildning utfä rdas av chefen för flygvapnet. 

7. För bedömande av kunskaper och färclighPter, uppförande 

och lämplighet gä ll er i tillämpliga delar, vad därom stadgas i genorn 

g. o. F. 200/28 fastställda »Bestämmelser för utbildning av fly gvap

nets fast anstälcla manskap >> . 

II. 'fjiinstegrallel'. 

8. För utbildning i specialtjänst utiflgen värnpliktig m å, lltrrst 

han med godkännande vitsord fullg jort i p. 3 föreskriv en aJ\,n än 

militär utbildning och fackutbi ldning samt ådagalagt ett gotl <lp [J· 

förande och i övrigt befinnes därtill läm p\ ig, av vpclerhörancl" k:1r

chcf efter sammanlagt minst sjö mån[<ll Prs tjänstgö ring utn ;iJ1J llll 5 

och befordras till värnpliktig k0rpral i veclr rbörlig flygkår. 

9. I p. 8 nämnd värnpliktig må i<:ke befordras till korpral, 

förrän de rese rvoJticersaspiranter, son'l påbörjat sin tjänstgöring· satn

ma år som clC' n värnpliktige, erhå llit sagda tjänstegrad. 

10. Värnpliktig, som brEo rdras till korpral, bibehåller denna 

grad uneler all. tjiinstgöring såsom värnpliktig, för såvitt ha ll ick<' 

på grund av opålitligt uppJ'örancle, ådagalagd oförmåga eller ntJn all 

anledning av kårchefen fråntages sagda grad. 
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Fi nner med an ledning av vad i ärendet forekmnmit gott att 
. anslutning till vad genom brev den 24 febr uari 1922 föreskrivits 
~örande förhand lingsrätt m. m. för vid marinen anställda arbetares 
organisationer bemyndiga marinförvaltningen att med ombud för 
vederbörlig personalorganisation upptaga förhandlingar om löne- och 
arbetsvillkor - däri inbegripet förmåner u,nder sjukdom men tills 
vidare icke rätten t iH semester - för den civila, icke arLetsledan de 
pe-rsonal en vid marinen samt att utan hinder av gäiJande förvalt
ningsbestämmelser sluta för hela r iket gällande avtal med organi
sationen; ankommande det därvid på marinförvaltningen att, i d.en 
mån så finnes lämpligt efte r samråd med övriga vederbörande myn
dighet er , t illse att statens intressen ur såväl militära som an dr a syn
punkter varda behörigen till godosed da. 

Tillika förklarar Kun gl. Maj:ts Sig vilja, därest i fö revarande 
sammanhang ytterligare fö·reskrift finnes böra utfärdas eller åtgärd 
eljest vidtagas, taga därav föranledd framställning under ompröv
ning. 

Härjämte anbefaller Kungl. Maj: t marinförvaltningen att, ef
ter erforderlig utredning, vid augivandet av medelsbehovet för bud
getåret 1933/1934 upptaga frågan huruvida anslagsmedlen till se 

. mester å t vid sjöförsvaret anställda arbetare lämpli gen böra för del as 
på respektive anslagstitla r , varifrån löner åt arbetarna bestridas. 

K. Br. den 22 april 1932. 
Bifaller av inspektören för undervattensbåtvapnet gjord f ram

ställning att 12 cm. kanonerna å depåfar tyget Svea, vilka kanoner 
ur krigsberedskapssynpunkt syntes vara utan betydelse, måtte få 
borttagas fr ån fartyge.t och avför as från dess inventarier. 

Förordnar, 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 beställningshavare åliggande 
minsta tjänstgöring, i den mån elylikt in beordrande med hänsyn till 
att den nya marinorganisationen icke blivit fullständigt genomförd 
Prövas oundgängligen erforderligt för tjänstens f}ehöriga upprätt
hållande, ävensom föreskr iver, att vid nu medgivna inbeordrande till 
tjänstgöring skall iakttagas, att statsverket åsamkas minsta möjliga 
kostnader, att inbeordrandet, i den mån så låt er sig göra med hän
SYn 'till tjänstens krav, sker på frivillighetens väg, samt att medde
lande angående inkallelse tiU och avgång från tjänstgöring, där så 
ske kan, lämnas vederbörande i god tid före den tidpunkt, då in
ryckning 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 sjö. 
krigshistoria>> av O. Lybeck må, med anta~ande av ett utav h ar 
Raeggströms boktryckeri- och bokförlagsaktiebolag den 4 mars 1932 
avgivet anbud, genom marinens tryckeridetal js försorg befordr as till 

trycket, 
att kostnaderna för övertagande för statsverkets räkning av 

500 bokexemplar eller tillhopa högst 5,625 kronor må, jämte e_ventuella 
korrigeringskostnacler, bestridas från ~jöförsvarets anslag hl: tt:.rck
ningskostnader samt att till konteramualen O. E. Lybeck ma suso1u 
ersättn ing för utarbetande av nu ifnlgavarancle 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 riksarkivet, 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 Ju
tande av särskilda arvoden, har Kungl. MaJ :t funmt foreva n.nde 
framställning icke föranleda någon vidare åtgärd. 

Finner kaptenens på reservstat för marinen C. F. A. Cassel an
hållan om befrielse från honom uneler tjänstg·öringsperioclen 1!.l:30-
1932 J'örfattningsenligt åliggande återstående tjänstgöring unclc·r 3~ 
dao·ar ävensom f rån 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 meddela 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 utgå en er
sättning av 4 kronor för undervisningstimme, dock högst 448 k ro nor. 

' d" . .. l" n vid Lämnar utan bifall ansökning fran or mane amnes arare 
skeppsgosseskolan i Marstrand E. S. Landin att bliva tilldelad 

8~.: 
stipendium för att i England stuelera engelska språket samt uncle 
visningen vid med skeppsgosseskolan närmast jämförliga skollll'· 
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G. O. 148 den 1/3 32 fastställer modell till vit kavaj för hvo-
111äst 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 generalorder ubåten Valen skall upptagas 
såsom elivisionschefsfartyg i 1. ubåtselivisionen i stället. för ubåten 
:Eiajen, 

dels att mom. l7 c) av nämnda generalorder skall erhålla föl
jande ändrade lydelse : 

c) Rekrytkurs 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 innehavande befattning, tjänst
göra såsom extra kaelettintendent vid innevarande års rekrytkurs 
för m arinin tenelen tskacletter, sam t 

att nämnde fartygsintendenten å pansarkryssaren Fvlo·ia vin
tern 1932'---1933, marinintendenten av 2 gr. Malm, skall tj~nstgöra 
såsom extra kadettintendent vid å nämnda fartyg förlagd första in
tenclen t kurs. 

G. O. 155 den 3/3 32 meddelar bestämmelser angående särskild 
läkarbesiktning och kommendering till flygutbildning av officerare 
ur marinen; skolande fänr ikarna vid flo t tan Sandberg, N.orEm, Ljung
berg och Rycls,tröm samt fänriken i flottans reserv Redberg undergå 
sådan läkarbesiktning. 

G. O. 159 den 4/3 32 medgiver, att danska kadettskolavdelningen 
beståen de av inspektionsfartyget Beskytteren, torpedbåten Saelen 
samt minsvepningsfartygen Havhesten och Narhvalen må innevaran
d~ år uneler 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 öl jande officerare skola uneler 
nedannämn da ticler tjänstgöra vid forband (å flygplan) ur flygvap
net, unelerställda följande befälhavare ur marinen, nämligen: 

11 maj-30 september 1932: 

vid spaningsgr upp, underställd chefen för kustartilleriet, löjt
nanterna vid kustartilleriet Holmer och La gerström, samt 

1 maj-31 augusti 1932: 

å flygplan, underställt befälha vande amiralen 
f " . aunken i flygvapnets reserv Nilsson. 

G. O. 1932. 

Karlskrona, 

4 
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G. o. 163 den 5/3 32 befaller bl. a. att följande för~skrifte r 
k l t .. g c1 66/32 lända till e.fterrättelse beträffande l n ämn-s o a, u over . . ·, . · .. 

da generalorder omförmälda flygfö rband (flygplan) . 
1. Fl~:gförbanden till chefen fö r kustflottan skola _ingå i kust

flottans flygavdelning fr. o. m. den 25 ir;.st.undande apnl oc~ 1 m aj 
elleT senare dag, som efter överenslwmmdse mellan chefen for kust
flottan och chefen för flygvapnet bestämmes. 

Ifrågavarande flygförband skola, under den tid de äro under-
ställda chefen fö r kustflottan, benämnas: 

jaktgruppen: 2. marinflygdivisionens 1. g rupp, 
spaningsdivisionen: 3. marinflygdivisionen. . 
2. Flyggruppen till chefen fö r lmstartillcnet skall fr. o. m . 

den 11 nästkommande maj underställas sagde chef. S: F l (Tplanet till befälhavande amiralen i Karlskron a skall 
Yo ll " el . l fr. o. m . den 1 nästkommande maj understä as namn e amua · 

G. 0. 168 den 7/3 32 befaller, att den löjtnanten .H.~mmargren 
genom g. 0 . 904/31 an])efallda tjänstgöringen såsom brt.racle åt ma
rinattachE'm i Paris skall upphöra med utgången av elen 7 instunuan-

de apri l. 

G. 0 . 173 den 8/3 32 befaller, att nedannämnda .marinintenden
ter på över gångsstat skola å nedan angivna ticler ~nnevar~U.d(• år 
vara inka llade för f ullgörande av dem åliggande (mmsta) t.Janstgo-

ringsskyldighet: 
Karlskron a örlogsstation 

marinintendenten av 1. gr. Carlson, 1-80 augusti; 

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 augusti. 

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 

' d 20 · t l l arn·il t o 111· vid flygvapnet i marktjänst fr. o. m. en m s une anc e · · .. 
den 19 nästkommande augusti med inställelse vid 2. flygkår en , Ha-
gernäs, 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·1us 
göring: 
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förs.te marinläkaren Dahlman å Stoekholms örlogsstation, samt 
marinläkaren a v .1 . gr. Schrödl å Göteborgs örlogsdepå och vid 

Karl skrona kustartilleriregementes cletaeherade avdelning Alvs-
borgs fästning; 

skolande sta:tionsbefälhavare>n i Stockholm respektive platsbe
fälhavaren å Nya Varvet anmäla, därest anbefallda kommenderingar 
kunna upphöra före den 30 juni 1933. 

G. O. 187 den 10;3 32 befaller, att löjtnanten Lagerman skall 
under tiden 1-31 nästkommande juli följa luftvätnsskjutö vningarna 
vid Karl sborgs arti lleri 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 jäm
likt lantförsvarets g. o. 267/32 skola innevarande å r anordnas vid 
infanteriskjutskolan, Rosersberg, med inryckningsdag den 7 instun
clai!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 officerare i kustartilleriets reserv för 
vinnande av kompetens för hefot•dran till kapten i kustartilleriets 
reserv skall innevarande år ano rdnas, samt att antalet elever i nämn
da kurs skall utgöra högst 4. 

G. O. 201 den 16/3 32 befaller, att kap tenen Ericson med ut
gången av elen 24 instundande ap ril sl;:all avgå från samt att löjt
nanten L andst röm f r. o. m. elen 25 instundande april och tills vidare 
skall upprätthålla befattningen såsom marinassistent i telegrafsty
relsen. 

G. O. 207 den 17/3 32 befaller, att kaptenen Ström skall fr. o. 
m. elen 30 innevarande 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 värde vid utö\·anclet av navigeringstjänsten under 
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 ril-
30 juni inneva rande å r vara biträdanclt· ma rinattache vid Kungl. 
Maj :ts beskickningar i H Plsingfors, R eva l (Tall in) och Riga, samt 
rutt nämnd a. officer skall tj änstgöra vid ifrågavarande beskickninO'ar 
enligt föl jande : i H elsingfon den 1-':D april , i Reval (Tallin) den 
1.-28 maj och i R iga den 29 maj-30 juni. 
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G. O. 213 deu 21/3 32 fastställer plan fö r samövningar av stöne 

omfattning mellan marinen och flygvapnet för tiden den 1 juli 193~~ 

30 juni 1933 samt preliminär plan för tiden l juli-31 oktober 1933. 

G. O. 217 den 21/3 32 befaller , att kanonbåten Svensksund den 

30 innevarande månad skall avgå till Karlskrona örlogsstatlon J ör 

avmönstring och därefter klargöring för ny expedition (g. o. 1133';31, 

mom. '1). 

G. O. 227 den 24/3 32 medgiver, att den i g. o. 1150/30, mom. 81, 

anbefallda stationära förläggningen av vintereskaderns fartyg Juå. 

enligt chefens för kustflottan bestämmande, upphör a högst 8 daga1: 

unele r instundande april. 

G. O. 232 den 26/3 32 befaller, att kaptenen på övergångsstat 

Hallström skall vara inkallad till tjanstgöring fr. o. m. den 2 n 'ist

kommande juli t. o. m. den 30 nästkommande augusti för fullgör ande 

av honom under perioden den 1 november 1929-31 oktober 1933 alig 

gancle tjänstgöringsskyldighet. 

G. O. 237 den 29/3 32 befaller , att kaptenen vid kustartilleriet 

Allbrandt genom g. o. 273/29 anbefalld kommender ing skall upphöra 

med utgången av nästkommande september månad, samt 

att kaptenen vil kustartilleriet vVesstr öm skall fr. o. m. den 1 

oktober 1932 vara tjänstgörande officer i sjöförsvarets komm ando

expedition. 

G. O. 240 den 30/3 32 befaller, att kaptenen vid kustartilleriet 

Isaacsson samt de kustar tiller ikadetter, som jämlikt g. o. 451/81 å 

pansarkryssaren Fylgia genomgått kurs ombord å stridsfartyg, sko

la avgå från fa r tyget, I saacsson elen 1 instundande april och kadet

terna den 31 innevarande månad. 

G. O. 241 den 31/3 32 befaller bl. a . i anslutning till nådigt lwev 

den 24 innevarande månad angående expedition för inskjutnin g av 

torpeder, att löjtanten Oxenstierna skall tjänstgöra såsom ledare •Jch 

chef samt löjtnanten T. O. Sahlin såsom kommenderad officer å 

nämnda expedition t . o. m. den 2 nästkommande juli, samt 

löjtnanten T. O. Sahl in såsom ledare och chef fr . o. m. den 3 

nästkommande juli t. o. m. expeditionens slut. 

G. O. 245 den 31/3 32 befaller, att löjtnanten vid kustartilleriet 

Engclahl skall vara elev i elen andra av de kurser för suba1ternnffi

cerare, som jämlikt lantförsvarets g. o. 267/32 skola innevaran ek år 
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an ordnas vid infanteriskjutskolan R . b 

28 . . l ' osers er g, med inrycknin""stl" ~ 

den JU11l oc 1 utryckningsdag den 3 septefber. o "<; 

G. O. F. 61 den 12/3 32 medo-iver 

serna i g. o. F. 228/1932 : " .att utan hinder av bestännnel-

dels flygskjutsko lan innevarancle å, å t 
• o 

c r ITic ao·a sin 1 ·· · 

juh manad, 
o JOrJan unclPr 

dels elen del av utbilclnino·en so .. 

l f l .. " ' m ager rum å flygiJ lan utr·'lSt a-
de mec ottorer, må förlä o-o-as tl"ll F å .. , 

' "" r osund. 

G. O. F. 77 den 31/3 32 medo-iver att ch f .. 

anhefall a sådana smärre änclring"a .. ' . e en fOJ· flygvapnet m {t 

.. l r l genom g o F 4>'/2 f t .. 

manoven eg emente fö . fl , . . · · · ~ as stalit 

. .. 
1 · 3 g vapnet, VIlka kunn . . 

ur flygsake rhets- och utbilclnl"no-s 1 
a anses erforeterliga 

o synpun .;:t. 

G. O. 258 den 5/4 32 befaller i anol t . 

31 sistlidne mars, att ka}Jtene n c ht ·· 1~ nmg till nådigt brev elen 

P 
n vv a c m elster sam t r·· .t 

de ur- almgren o e h Ramel sJ- 1 t 1 
. OJ n anterna J f'-

1. • . ' 0 a, u an uneler för f Il ·· l 

e Jes t ah ggancle tjänstgöring till .· . . u goranc e av dem 

krigsskolan förfoo-ancle för t' ·J ts Vdlclare stå till chefens för sjö-

··· " u ar Je au e av forslag· nr r·· 
SJOmanskap för sjöb·ig·sskola ft . 1 

. . . · l ny arobok i 

h f f .. n e er c e nktlrnJer so r·· 
c e ·en or nämnda skola. ' m amnas av 

. G O. 260 den 5/4 32 medo-iver att tv ]- l 

Jämte jv.garna Seeacller Al b, t~ ;., 'u- • s ,a .;:ryssaren Königsberg 

söka Stockholm uneler 'tiden a ~~~15 a. , e,. I~ondor och Mö we m å be-

JUl11 mnevarande år. 

G. O. 266 den 8/4 32 medgiver att ·b f .. 

efter samråd med chef r . . ' e •e en for kustartilleriet må 

t t . en or mannstab9n beord, . ' 

s ~ VId k ustartilleriet Rudberg t t f Il '.. I a maJoren på reserv

ålwgande t ··· t ·· · a u go ra honom innevarande år 

" Jans gonngsskyldighet i marinstaben. 

G. O. 268 den 8/4 32 

under en tid av höo-st 7 
och f .. , · " 

0 1 Vlssa studier. 

medgiver, att marinattachen i Lo d ·'l 
el • n on m, 

agar mnevarancle vår beso··l·a Gl . 
' asgo\\· r 

G. O. 271 den 9/4 32 fast t""ll . .. 

»Plrovisor iska bestämmelser fo-~r· as er, l11lecl upphavande av g. o. 280/31, 

Oc 1 fl . am v er mn mellan . · . 

n Ygstnclskrafter (SFM) 1939 • . mannstndskraftor 

l j efterrättelse. ' ~ ars upplaga», att tills vidare lända 

f·· G. O. 281 den 13/4 32 befall , t 1- .. 

Janstgöra i ···t··. er, a t ,ommendoren Söclerhaum sl·all 

ch f SJ o or svarets kom d d· . ' 

e sskapet r . .. d .. man oexpe ltwn och upprätthålla 

Ol namn a expedlt10n fr el . 
· o. 111 • en 21 mnevarande må-
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uad och tillsvidare under ordinarie befattningsinnehavarens h ån. 

varo på grund av särskilt uppdrag. 

G. O. 286 den 14/4 3'2·, dels fastställ er modell tiU kll:ppa (:11132) 

av mörkblå gabardin eller liknande tygslag; tvåradig med fä ll k rage; 

med eller utan vindskydd; skärp av samma tyg som kappan llled 

svart spänne ; svarta knapp ar ; yttedickor som löpa vertikalt : hak

till ett sprund med knäppjulp ; ovanför ärmarnas nedre kant en slejf 

av samma tyg som kappan med svar t spänne; svart eller mö r kb lått 

foder ; samt löstagbara axelklaffar, för officerare med vederlikar och 

underofficerare fö rsedda med gradbeteckning; 

dels ock befaller att fö ljande föreskrifter beträffande ansk affa u

de och bärande av kappa M'/32 skola lända till efterrättel se. 

O f f i c e r a r e o c h v e d e r l i k a r s a m t u n d e r o f f i e e r u r e. 

Kappan är s. k tillåten persedel. Den må inom riket häras 

till var je unifonnsdräkt, till paraddräkt och daglig dräkt använd i 

stället för paraddräkt dock endast om regnig väderlek därtill 12: iver 

anledning. Bärandet av densamma vid inspektion eller uppvisning 

samt under tjänstgöring inför trupp bestämmes av vederbörand,, be

fälhavare. 
Utom riket må den i land bä ras endast med vederbörande be

i'älha va res medgivande. 

Kappan må icke bäras löst hängande över axlarna. 

M a n s k a p. 

Flaggkorpraler och högbåtsmän må bära kappan enligt fö r of

ficerare och vederlikar samt för underofficerare gällande bes täm

melser. 

G. O. 289 den 14/4 32 befaller , att den kaptenen vid flotta n hluhl 

genom g. o. 1154/1980 anbefallda tjänstgöringen vid flygvapnet skall 

upphöra med utgången av den 15 innevarande månad. 

G. O. 290 den 14/4 32 befaller, att löjtnanten vid kusta rtill eriet 

Nordling skall under tiden 1-15 nästkommande juni följa ';,s ut

bildning vid Karlsborgs artilleriregemente. 

G. O. 294 den 15/4 32 befaller, att följande officerare ur marinen 

i och för f ortsatt utbildning t . o. m. den 15 oktober 1932 for t fa rande 

skola tjänstgöra vid flygvapnet, nämligen: 

som 

underlöjtnanten vid flottan \Vennerström samt 

unelerlöjtnanterna vid kustartilleriet Weidling och H essle , även· 



Sedan fl agg korpralen vid 3 :e yrkesk ompaniet H. L. Svensson 
anhållit att h an, som vore fa milj eförsö rja re, måtte und('[' honom 
meddelad kommendering till Stockholms örlogsst ation fö r att motta
O'U timmermansuppbörden å pansarskep)let Äran få komma i åtnju 
~ancle av tr aktamentsersättning, har Kungl. Ma,j:t medgivit, att 
Svensson m å und e r ifr åga var ande kommendering - i ,st ä llet för in
kvartering och förplägnad in n atura genom kronans. försorg ..,.- åt
njuta tjänst gör in gs traktamente enligt därom gällande bestämmelser. 

Medgiver att såsom hiclrag till representationskostnader uneler 
' ' l 

anbefallda expedi tione r i utl ändska far vatten inneva rande å r må till 
fa rtygschefen å övningsskeppet af Cha pman och avdelningsch,efen 
för skeppsgosseavdel~ingen , med skyldighet för dem ~tt efter avslu
tade expeditioner till marinförvaltningen avgiva redovisning "enligt 
de närmare best ämmelser, som ämbetsYerket äger at t u tfärda, utbe
talas, till f artygsc hefen å övn ingsskeppet af Ch apman ett belopp a': 
högst 1,800 kronor och till avdelningschefen för skeppsgosseavdel-
ningen ett belopp av högst 600 k.ronor. · ' ' ' · 

K. Br. den 6 maj 1932. 
Medgiver , att löjtnanten i Hottans reserv C. E. Uggl a må uneler 

innevarande utbildningså r å tid, som i kommandoväg n ä rmare be
stämmes, fullb öra honom i egenskap av officer i rese rven unel er ut
bildningsåret 1932-1933 författningsenligt åliggande repetitionsöv-
ni ng. 

' l 

Bifaller kaptenens å rese rvstat för ):narinen C. F. A. Cassel an
hållan om uppskov till tjänst göringsperioden 1933-1935 med fuJl.
gö rande a v honom unele r tjänstgöringspe rioden 1930-1932 förfa_tt
ningsenligt å li ggande å terst åend e tjänst gö rin g under 30 dagar. 

Sedan m arinläkaren av 1:a graden vi d rn a rinläkarkåren, kasern
läkaren i Karlskrona A. R. Prag anhållit att få bibehålla oavkortade 
löneförmån e r uneler tjänstl edighe t f rån och med elen 18 april till och 
med den 28 m a j 1932 i och fö r studie r av epidemisjukdomar vid sta
tens epidE-misjukhus, har Kun gL :M:aj :t - som finner nämnda studier 
tjäna JÖrsvarsväsendets intressen - m edgivit, at t Prag jämlikt 13 ~ 
i gäll ande avlönings reglemente Jör offi cer a re och under.officerare 
m. fL må uneler Hrågavarande tj änstledighet uppbära oavkortad lön. 

K Br. den 13 maj 1932. 

Förordna r löjtnanten vid Svea artill er i regemente B. S. G. Lind
man att till svida re uneler en tid av sex år, r äknat f rån och med 
elen 1 oktober 1932 vara lä ra re i lantkrigskons t vid sjökri gsokolan . 

l(. Br. 1932. 5 



. l j'J ttan S A. ForsilP li att till svidur" 
F .. cln ar· l<aptPnen VlC o . . l' ' l , . 11)·•. 

<oro r . " "l· 1· f ·ä och m r d clr n 1 o '"o lt l "'2 , 
unclPr Pn tid av fyra a r r a dl a. l ' n . . l l 

o 's]"o·orl icr rslinj rn vid sjökn gss .;:o an. 
va ra Iära rP i minLir a !1 

l .·. tt musikcl irc•ktör J . E. I-Iöglw rg 
F ium•r gott mcc gna, a_ . . . . . , . rv och dä r s tfide~ 

som mu sikclirPktör incräcl a l J lotta:ls Hs; . 

o ::: h nw d cl r n da g h an uppnår 6:) åro a lcl c J. 
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m å s:'t
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A. n. Rost n im Il!:'! 
. tt l'"1nantc n i flotta ns resr rv 

Mt•d g JVC' r, a " . OJ ' l . . llnstämnws inbPo rdr as til l l'nll-
.1 o l·o mm anLovag ,- · ' 
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' • l J . , '' l'ancJc. 1\ r av honom ll lidt•r 
· ' Il · · t ' k J u1 s <a a J n IH v'· o 

!!'Ö l an el P v Hl artJ e t 
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c . . 1
• gt å l ig·ganclc åtl'r8hll•JJdc 

utbilclnin gså rPt J932- 1933 författnin gsen ' < • 

1j än stgö rin g unde r 30 daga r. 

. 1 dmno· av vac 1 a u 111. . . 1 . .. . , ·Jet förekommit, gott lwm yn-

F inn f' r , 1 li n c · ·o ' . .- ·l 1_ . . . ö rlog·ssta t ion att t r an SJ•o r-
. b f'" l h •a rPn VId l\..at S \ l0t1.t 

rli ga ;~ tatJ on s P a . a\ 1- l· . Ma rshand A . B. Olsso ll 
1.. ' d ,.l·p pp 'wosses ,o <1n l · 

tera iirnn es a rar Oll Vl " ' ·oo d' ' Q. · (' ämn es lärare vid Hkl' p]IR· 

. l ' . I· l ttnin gc>n sasom o r 111<.11 . . 

ttl l den lPC lg a J C' a ', .. f", · l lar a t t fråga n om alt·r-
. 1r lol· rona avenso m OIOtCI ' 

go~ses k o l an 1 >ar c ' ' 1 1. ·bl. a lde befattn ingen s;ts,lm 
d lte r Ol oso n e CJ g I V l 

besättande av en c u _ - ]· l 
1
· 11

1
rar ' tr and s kall um!P r-

. l 1 e r1pog·os~es ,o an "v.c " 
ordinarie limn eolära re V J C s ~ . u 

st ä ll as K un g l. M aj :ts prövmng. 

. t· ()'. f ' l-a anstalt hemställt , att 
Secla n s tatPns meteorologtsk-bye LO, I a Js .'. .. l l . l O' höglli\ts-

. .. . 1 .. 1, ansalts rn JI Jta r ave e mi .,, . 

de militär a bitradena vie namne _a .. l 3 · . flvgk ä ren O. l-Iel'l·llll 

L' St. d ber g oc h f u n ren V IC .e . f 11 

m ttrJnPn o . ran . ·ande tjänstgöring, som av dem u. 

m ätte i ansee nde till elen omfatt_ åt . t' ncl e av g ratifik ation e r, ha r 

o·jo rts !IOs ans talten , få komma l nJu .,t l rn st än dig· heter mNI-

e l .. till före kommalle e o 

Kun g l. :M a j :t med 1a n3yn . . d b 'O' och Herrlin m å utbetalas en 
. 't t t till varder a av Sttan e t "' g lVI , a 

g ratifikation av 250 kron or. 

o • 1- li m a IILLO-
. flottan U. Larsson ma l ,o , . 

:M:r cl giver att kapten en vl cl . . l l f attnin ~· n l 

• ' l b'b l :'t ll ancle av tunevaran ce Je . ~ 
vä g beo,·d ras att mec 1. e 

1 ~ . · 1939 a vsPclcl t id - .Jiilll-
1 .. ··brevdcn 99 ]anua ll . - . 

marinstabE' n - u :ovc l 
1 

'" 93" t :-:. 
1 

tgöra såsom biträdandP Jn:tn!l

vä l undf'r buclgdårt't 193_- 1 0 . Jal .l ~ .. i H eloingfors Ri g a DC h 

. l y ·l Maj. ts i.Jeoklc oun gal ., ' t "'t 

vttac he v1e 'l. un g · ·. ' d u • ' hp avlägga bPsök h ögst \' 

RPval (Ta ll inn) samt att l sa an P_ge~l"'.' ' .. 

gångl' r vid envar av nämnda bcs lncknmgat. 

1 l·" . · Göta älvs mynning, 

Föro rclmtr , at t fö lj ande ho l mdalt:. ~ c ~- ts 'c~~h~ l moskären och S\·i n -

' . lh l ·na Hun s ,at , "o , , [" . 

nämli ge n I'l.mppe o ~~-m '.·å 1 tf' ·snrcts t ill s jöförsvarPts or-
ho lma rna sko·l a övedoras f, , n an ot 

valtni ng. 
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Lämhar medl e m av Xungl. s venska sege lsäll skapc-t och med lem 

av n avigation ssä ll skape t, vi lken är svensk mcdhorgarp, tillstå nd att 

i den omfati"ning, h an må .finna påka ll at, fö relaga lodn ing å rla tse i', 

lämpliga för upp an krin g av mindre farkos te r, även so m i passager, 

som om ede lbart leda till så dan a ankarr,l atse r, dock att övPr så da n 

lodning Jörda a ntec knin gar må brin gas till a llmän känn edom a iJ
0

_ 

nas t under fö ru t3ä ti:nin g, att medgi vande därtill l äm n as av cheJrn 

fö r m arin staben och chefe n för sjökartevc rket. 

J(. B r. dt>n 20 maj 1932. 

Förordnar dels marin in gcnjö-rrn av 1: a graden v irl maJ'lll lllg'Pn 

jöddhen G. E. Ho lmbPrg- a11: forHara nde undPr t id en frå tl oc h m ed 

elen 30 S(•pt embPr 1835 va ra lä rare i s keppsbygge ri oc h maskinl ä r a 

vid sjökrigss,kolan, de ls oc k IPki.orn v id hög ro al lmännä läroverket å 

8öcle rmalm ,fi losofi e doktorn .!If. G. Sjö'l tröm att fortfarande unel er 

ticlen från och med den 1 oktolw r 11}32 tili svicl a re ti ll och mrcl elen an 

septem ber 1938 vara lära re i e le ktroteknik v.icl n~mnda sko la. 

Seclan kap tenen i f lottan I . A. H umnwl an l1 å lli t att få återi n

träda såsom k apten J1å s iat vid f lottan vid nä r mast uppkom mande 

ledighet i kaptens beställning samt a tt f rå n och med elen dag åte r

inträde p å stat komme att bev ilj as honom erhålla t jä nstlediglwt t ill 

och med den 30 april 1933 mot avstiiPn cle av dr nwd Pn el y li k best~ll 
ning för enade löne förmånP r, ha r Kun g l. .Maj :t, som denna dag u t

nämnt och fö rordn at Humm e l att f r å n och med den 1 :j uni 19'32 

vara kapten vid f lott an, beviljat Humm e l tjänstledighet f rån be

ställnin gen såso m kapten på s tat til ls vidnre ti ll och med el en 30 april 

1933, med skyldig het dock för h onom att unel e r elen tid han så lunda 

kommer att åtnju ta tj änstl edighe t frånt r i1 da de m ed samma bestä ll 

ning får enade av löningsfö rm å n e r. 

Bem yn digat· varvsc hefen vid Xa rlskrona örlogsva rv att l,<:ordra 

en vid nämnda varvs :otr tillericlcp a rtemcnt tjänstgö rand e verl; :;tacls

ingenj ör samt en officer av kaptens eii e r löjtnants tjitnstegrad att 

å tider, som bemä ldo chef ä ge r bestämma, avresa ti ll Tys kland för 

att, varder a under högst åtta dagar, resdagarna oräkn:tcle, Yc d..:

ställa besiktnin g a v en i Magdeburg bes t ä ll d bottenv'llsma skin, dels 

ock till Norge för att vid de till fä ll en, samme ~h ef m tt Unna f.'rlo r

clerli gt, i R aufoss bes ikt iga clä rs tiicles best iilJ cl , för leve ran s suceessiv t 

Under innevarande å r och å r 1933 a vs e del ma leric l. 

.M:ed förklarin g att bes lut elen 29 januari 1!J'32 skall hava av

~eende jämväl å begravni n gshj ä lp efter avlid en arbetare, finner 
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. . t ' il i reve t den 15 april 1932 an-·• . t . tt 'att 1 anslu trung • · l 1 d .. Ku.I'lgl. N.1.aJ: go . _, .11.1 a förl · \a•·a at t vad så un a g:al-t 1 id m ar'tnen el l < · ' ·' ' . . .. . gåeride l:u'betsav a v 

1 . l·cl on'l bl""l' a Ynm gsh,la lp ln-.. . i" . a rbet ar e une or SJ u ' • "' l er om f orm ån er or_ .. . . t'll •l ss f ö rn·,fuwrna m å var da gP-
begripen , skall äg a trll amprn ng J ll ,J _e . 
nom dylikt avt al f:ist sta llda. 

l{ Br den 27 maj 1932. . . 
. . . l· 1 ·t a'eJl 16 ' uli l 9:n :nedgu :t, att 

l( l M a,·t gen on1 JCS u · - ·· . Sedan . ung· ·•· · . 1. .0 f ör testridan•le av ltn-. 1 t 0 W Scbae.\c r m g · löjtnanten vid f_ .o_ t an . . ti· f· ' o"1J med den 1 juli 1931. upp-
f .. l ande a tan . . . nom •m edde lat ororen . ' .'.. tå ·l . . fö r s t at ens m cteorologJ 'l,-

f ·t ., , så~om for es .Dc ar e . . .. rätth ålla he a t mo gen ' . . .. l , . ? tnitti a t 'Jänstl eeh ghei. fr;m li - ht·arav c·e·•mng 3 · ·' · · h vdt·ogt afiska •ansta s 1111 
· .' t ' ll 'elar·e under inn evar an de · .. 11 · . ' d f lottan .1 sv1 . inneh av ande ·bes ta -m ng V I · l. . 't tt Sch aefer m å f ör bcstn-

J( 1 MaJ ·t mee g1v1 ., a · . budget å r , har - ung· · . . ' t . t fo'' rl ängd t j fi ns tlc\lt glwt · · · · ' l 1 efattnm g a .nJU a claude av lfr agavaran c .. e }.· -' vid nottan under tiden fr ån och l\H'll 
fr ån innehavande bcstallm:'lg . l l 30 iuni 1933 med sk;)ld ig-

. 2 t'll - 'd ·e tJ ll och m ce cen " ' "Il elen 1 ju h 193 l ~v l al . t' el Jr ån träda do m ed \)osta -
l t docl- för honom a tt. under ·san tma .J . 
1e ' · f" å er . , s t a t förenade avlömngs· orm n . mngen pa 

. ... av 2 ·a graden l. S. H ult . i ']J ·imngenJoren · Medgiver, att -- ~ m a r . ]--· :,. ·t ·n·s kon strukti on , som und n , l CJall· urs l ,n gs Jai ) ,., .. vilken lett e en spe ' . . . J .. · 1- ·] · . anordn ats :[ör manru n gcn· 
1939 · l tekmska 1ogs ' 0 a n 1 läsåret 1931- - Vle · .. . . f örevarande avsee nde utbot n as 

jörsaspiranter , så såsom ersattmn g l . 

ett belopp a v 500 kronor. 

l . t d t er·n a vid m n r in-. . . v m arint! n c en n .en en ' · . , Medgrver att hll en var a . l .. ·l S Lun elb 1-. ~\. ' . . . ·r v s N ur c en sva i.C , · ' in tenden t urk å ren l flo ttans rese . t . ' ·c l·Jädnadshj älp u thd:dns T. 1' d rn å såsom ox .t a u' lt Berg vall och B. . OI n m .l 1- ·i'" •. t sedan vederbör a nde st y rk t . a. 
1 200 ]· r onor c oc ' ors 

ett be ~PP av , l \ '. l li~ it behöri gen anskaffade. för esknvn a persee a r ) 

. ' 11 b stridan dE' av represe-nt ation-
Medgiver , at~ såso m hlclra,g t~ l än r~ska örlogs fa rtygs och rep re-

m. fl. kostnader l samhand l:l ecl u . 1 ·"l · i Svo rin·e un cle_r \Jn rl -
1.. l l annc r m l\1. leso '- b • sen tan ters fö r u t anc s'a _m J i . f: .. . s 'Jöfö rsvarots komm an cl<H ··pL -

2 193., å t rll c w en or · t et o-etår et 193 - c> Hl · . . 1 f' f"" fo" rsvarsclep ar tcm•' 11 
b • • 1 gt av c 1e en or dition m ot r edovJsnm g en l l l ögst 3 000 k r onor. 
godkända r äknin gar utbetalas et t be op p av l ' 

23 

att ifrågavar ande office rare under denna kornmendering skola 
anses bi be h ålla ordinarie t j ii n stgö rin g so r t. 

G. O. 296 den 15/4 32 befall e r, m ed ändring av g. o. 11 33/31. och 
153/32, att i mom. 6 av g . o. 1133/31 ub å ten Va lrossen skall upp taga s 
såsom divisionschefsfartyg i 1. ub å tsdivisionen i ställ e t för u hå t en 
Valen, 

ai.t i nämnda mom. ubåtarn a i 1. uhfttsdiv isionen skol a u pptagas 
i fö lj ande ordnin g: Val rossen , Hajen , V a len , sa mt 

att i m om. 24 av g. o. 1133/31. ubå 1 a rn a i 1. uhå lsdi visionen sko
la uppta gas i följ ande ord ning : Valrossen, V alen , Dra ken. 

G. O. 298 den 15/4 32 medg ive r, att. m äs te rsk apstecken fö t· f lotta n 
i idrott m å bliras till unifo rm e nli g t en a handa 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 omfö 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 utgången av de n 5 instundande maj ska ll avgå fr å n. 
innehavande kommendering, sam t att marinl äkarst.ipendiaten öve r 
stat L undmar k fr. o. m. den 6 ins tundand e maj tillsvidare skall 
tjänstgöra såsom biträdande l äk a re vid flott ans sjukhus i Karls
krona. 

G. O. 3116 den 18/4 32 befall e r, at t marinl ä kars tipendiaten Nord
lander med utgången av den 20 innevarande m ånad sk all avgå fr ån 
innehavande kommendering såsont extra läkare i Vax holms fäst n in g . 

G. O. 308 den 19/4 32 hofall er bl. a. , att nedan n ä mnda off icerare 
på reser vstat skola unde r nedan a ngi vn a t ider inn eva ra nde å r var a 
inkallade fö-r fu ll görande av dem åliggande t j tin st.göringsskyldighet 
(repetitionsövning): 

R ese r v s tatC' n : 
kaptenen von Kru se ns tiPrn a den 13 jun i- 14 jul i (hä \H en av 

t jänstgörin g3skyldi g het cn åren 1931- 1933) med ordinarie t jänstgö
ring å Stoekho-lms örlogsstation. 

G. O. 317 den 20/4 32 hofa ll C' r , a t t majoren vid general s ta ben E. 
O. Bratt skal l, utöver i g. o. n: r 486/29 a n g i ven t id , f ortfa rande t . 
0

· m. den 30 septembe'r 1935 var a läkare i lant kri gs kons t vid sjökrigs
hö~skolans al lmänna kurs. 

.. G. O. 318 den 21/4 32 m edgiver, a t t ma r ini ngenj ören av 1. gr. på 
overgängsstat Böös m å inkallas till t jänst gö-ring f r. o. m . den 25 t. 
G. O. 1932. 5 
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o. m. elen 28 inn evarande mån ad för f ull görande av en del av hon 11111 

under pe rioden 1929- 1933 å li ggande t jänstgöringsskyldighet ; sko lan. 

dc Böös unele r sagda t id tjänstgöra i marinstaben . 

G. O. 319 den 21/4 32 befal ler , att öv e,rstelöjtllanten vid kustnr

t ill eri et Broman ska ll , utan h inder för honom i övrigt å li gga nc\0 

tj ä nst görin g, upprätth å ll a befattn ingen såsom chef för sjökri gshiig

skol a n fr. o. m. den 25 innev arande må nad och ti lls vidare UJHil' r 

kommendör Linelströms sjökomm enderin g. 

G. O. 332 den 26/4 32 befall er, att nAclan nämnda officer are skola, 

utöv er i g. o. 494/29 ang iven tid , Jortl'arancle t. o. m. den 30 sept l'lll

her 1935 vara l ä rare vid s jökri gs hög:, kolan: 

k apten Anderbe rg i taktik i a llmänna kursens s jöoHiccrsli njP , 

sam L 
k aptenen Er.icson i förbinde lselära i allm änna kursen. 

G. O. 343 den 28/4 32 medgi ver, att, oaV&ett bestämmelser n,l 1 

reglc111 ente föi· marinen, de l I , rock c:i J.chö'Vl' r medföras ombord av 

de underofficer are, som ä ro ko mm f'nd c racl f' å kus tf lottans 11 håts~n 

clelning uneler vårf'n , sommaren och hösi;en innevarande å r. 

G. O. 359 den 2/5 32 be.Ealler bl. a. utöver i g. o. 213/32 läm n:Hlr 

föreskr iHe r a1.t en spaningsgr upp om tre f lygp lan med ett f lygpl an i 

rese rv samt ett övnings- Pll er skoHly!fplan Jör t ransportänd am ål 

ska ll. ingå i ku stf lottans fLygaveletn in g Er. o. m. den 1 septemb0r Hl:32. 

G. O. 360 den 2/5 32 befaller , att följande office1are skola f r. 

o. 111. elen 1 september .1932 t jän stgö;·a vid chefen för kustfl at ta n 

jämlikt g. o. 359 /1932 unel ers tälld ma rin spaningsg ru pp, nämligen : 

löjtnanten vid f lygvapn e t Wes tciug, löj tnanter n a vid f lottan 

Bergman och Zacco, löjtnanten vid ku st arti lleriet Adolfsson sa mt 

löj t n anten i flo t tan Anclsberg. 

G. O. 361 den 2/5 32 bemy ndiga r i. anslutning t i ll n ådigt l>~·e v 

den 9 juni :1927 och med ändring av g. o. 657/27 chefen fö r ku-tn r

ti ll eriet ait f r. o. m. den :1 nästkommande juli fö r tjänstgö r in ~< ti lls 

vidare inkall a hö gs t 13 ti ll öve rgå ngsstat t vån gsvis öve rförd a u n

der officerare vid kusta rti lleriei. 

G. O. 368 den 6/5 32 befa ll er att marinintendenten av 2 gr . pi\ 

över gå ngssta t Sjöwa ll ska Il vara i n ka ll ad till tjänstgöring elen 1-:30 

instundande juni för fu ll görande av en de l a v honom un ck r l"'rio

den 1928- 1932 å li ggande tj ä nstgöringss ky ldighet; s kolande S.ii,w all 

h är unde r tjänstgör a i marinför valtningen . 

G. O. 371 den 6;6 32 befall . ' 
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J , • 0 1 att sasom c·xL· 1 .. 

krona .;: us ,ari:ll!Prireaempntf' s l- l t· ·· . t a a r ar e v id l~'a t· l s 

. · b 'o a Janstg··· · J . ' -

juni 1Jil1eva rancle å r en <tv ma. · .. t·· OJ a un e er tHlf'n 9 Illa J· 1 

n "l g· ' llll ove r akarpn iä l "l- t o • ' -. 

vO apn 1 il1 lwo rclracl 11.1a .· 1 .. 1 . · 111 1 ' nachg t h rpv 1 
llll a.;:a rs t lpe r t . . lf' Ll 

f]otan s rese r v; fr. o. m. clPn 9 . . nc la · Vid ma n n läkat·ki'u·pn . 

.. 1 . 1. 
~ Jns l. unda11 c]p 1·u 1 • t"ll . l 

Ja ca rst tP<'Jl c Ja tPn Övf' r stat S < 11 . . 1 I 1 s VlCl a rp 1118 .· 

•. . . ' <L c eP n; samt tt .· .. _ . 1 111- . 

over sta t Enbo 1n s kall un clp r t id -' 1,- _. . a maJJ nlaJ,ars bpe ncliatpn 

1 .. 1 · ( 11 ·l )LIIll--13 a o· t" · 

vara a \are Vlcl kus tartillt' .· t . . 
1
_. · c ub us 1 llln cva ra n cJp .o • 

. llf' S s ,Jutsko la. 
dl 

G. O. 374 de 11 7/" 3.? J 1. 11 
u ~ Je a e r al t 1 

Stenport gt' ll0Jl1 g O ff i/');) . J r· J'JJ Cf'n marinlakaren av 2. g·t· . 

. - · · ·· ..,_ ''n J f' a c a h~ J · 

läka re vnl Stockhol lns örl og·''S l t · l '.'m mene Pnn gen såsom extn 

d 8 . u a tOII s ca ], UJJIJl ·· d c 

en 1nn eva randp må nad. lo ra me utgånge n a v 

G. O. 380 den 9/5 32 /)~ J · Il . 

h f ··· c a e1 att clPnn ·· . J ·1 · 

c e en for ku stflottan s ka ll l .. el' a Sa Js n da Ins truktion för 

t ·· · an a ti ll Pfternitte lse 

ans ovmngar vå ren och 
uneler kustflot-

sommaren 1932. 

§ 1. 

Pansarkryssaren Fylgia skall -1. -

de va 1 t 
en 1""t l<clt-1·t u ·· 1 

ra c e ·acheracl till elen 10 .. tl - b ~ annare Jestämma JJ -

h ·,soa e 
- nas 'ommancl e J. ]" l J 

' J u ren a nedan ano·ivna t id . . , .. ... . . u t; s co ande pansar-

s . b e t Jesob. JolJa nde t ! .. l l 

chwclarn elen 90 92 . F u ancs m hamnar· 

!Madeira) el en 4- G J:-~~ L.Ill aJ, 'almo~th cleu 25- 28 maj Funch ,· 

fJ\'' UlU, Ive rpool de n 18 " 9 . , a 

o 'Lan) den 23- 26 juni Osl l 2 . -:-:::- Juni, Port Erin (Isle 

, o cen - 5 Juh. 

Vä gen tages å bortl·psan genom Kic·ll l 

Skagen. 
cana en , å hemresan förb i 

B ··k · 
e so en l ovan n ä m n da hamn al· 

ä rc ic ke-officiella. 

§ 2. 

Beträffande i § 1 1 
ved ·l- ·· an Jefa !Jda besöl- t l l 

. el JOrancle sven oka beol· · l· . ' u ancska hamnar skol a 

fens å u u \J C 'mn g ar och kons J t 

pausarkryssare n Fvl o-1·
 f. . u D genom fartvgsche-

san 1·1 J b a orsa rg 1 å l! J 

h no J ca när ma re tidn un H eJ·Jla t ·· . f l - as unele rrä ttade om de 

am 
1

' ' Ot artyo·e t ' 1 

n ar ; skoJa nde Ni i o··\' l"l·g·t ·tt·· · l . "' ~ aJ_l comst till resrJcktive 

lllecl . · u arca cle ·· ·1- ·1 ... 

an ledning av bt>rö rcl a be ·· 1- å . sa iSd lla :lores kriJter, som 

G. O 381 dri s; ~ 3" 

so' m befulll as erforderliga. 

fa riygseh~f å .. • :" ~ lidall er, att cl ~ nna 

i en ovnwgss l·e ·· t j . C 
g. o. 1133/.11 . ' epe. a : bapman 

· an be-f all d expedition. 

Ex · · § l . 

in steuktioJ;t skall lä nd a 

t1ll efterrättelse unde r 

pecbtlOn ens ändam ål framgår av g. 
o. 1133/31 mom. 6. 
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§ 2. 

N~d ans tåencle h a mnar skola av Ede r besökas unde r Iöljand, an. 

tal daga r och ung~l'ärliga tide r : 

:Malaga: 4 dagar u nder tiden 29 rn a j- 15 juni, 

Alge r : 6 dagar under ticlen :1.2-30 juni, 

Pal ermo: 6 dagar unele r tide n 26 juni- 24 juli, 

Casablanca : 6 dag ar t1nder t ide n 29 juli- 2:1. aug usti, 

Malmö: 3 dagar omk dng 20 septe mber. 

Väge n t ages å såväl bort- som hr>n1 resan fö rbi Skagen. 

EHer fram stäl lning gC'nom vederbörande beskickning ägu- Ni 

därj ämte, om så e rford ras t ör proviantering och dy likt, anlöpa Lii llp

li g hamn ell e r ankarsätt ning i ED ge lska kaDal en , ävensom Ullde r 

uppehåll et i Mede lhavE't för samma ät:damål anlöpa Gibr alta r och 

Balea riska ög ruppen. Nyssnämnda ögrupp må jämväl anlöpas fö r 

övningsändam åL 

Hesöken i ovan aD g ivna u t ländska h amnar ä ro icke-oJficit> lla . 

Vederbörande s venska beskickn ingar och kausul at skola av Erlcr 

h ållas und errätt ade om de sannolika närmare t idpunkt erna för öv

ningsskeppets ankomst t ill r espektive utländsl 'a hamnar och allkar

sättningar. 
§ 3. 

Från va rj e av öv ningsskeppet besökt hamn elle r ankarsättn ing 

insänd es av Eder und e rd å nig siuiftlig l'alJPOrt om expeditionens fort

gång, dock ej oftare än omk rin g var 14:clc dag . . Jämväl uneler på

gående kryssning bör Ni tid e fte r annan pe r radio insända m Nlde· 

lande om f artygets l äge samt om vad som i öv rigt må vara att med

dela. 
§ 4. 

U nele r vis telsen i utländsk hamn bör förbindelse gen om ombo rd· 

sändande av officer sökas med dä rstädes eventuellt befintliga svc•nska 

handelsfartyg i syfte att gagn a svensk handel och ~jöfart. 

§ 5. 

Då sä med l1änsy n till Jö rsvars- d le r annat statsintresse ttuses 

gag·neligt, mä Ni till åta manli g sve nsk uncl Prså te att utan kosi nad 

Jör sta !svL·rkc·t medfölja övnin gsskP]J[lf't und e r beg ränsad tid , rlnck 

längst h un en ba mn t ill den närmast dä rpä iöljande, skola ud•· }; i 

i Edra underdå ni ga pe riodi sk a ra ppade r a nmäla, till vilka pPr~une r 

sådant till st å nd lämnats under clP o t id rapporten omfattar. 

§ 6. 

Kungl. Maj: t ä r fö rvissad, att vid dE' tilHäll en och oför ut-"Nlda 

händelse r, som k un na inträfl'a, men J:ör vi lka för esk ri ft sak n,ts, sr1-

dana åtgä rder av Ede r vidtagas, som b ti.s t fr äm ja cxpcditionr 1 s än· 

clamål och öve renss tämma mC'd flaggans värdighet. 
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Bemyndigar marinförvaltningen att, med beaktande av vad fö-
edragande departementschefen anfört i det vid förenämnda propo

\tion fogade utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden den 
~6 februari 1932, av ordinarie reservationsanslaget till flottans krigs
beredskap och övningar disponera högst 368,500 kronor för inköp av 
]{innekulleverkens egendom och skifferoljeverk ävensom för iord
ningställande av nämnda oljeverk för fortsatt drift m. m. samt för
ordnar, att av besparade medel å flottans fönådstitlar för stenkol 
sawt motor- och pannbrännolja ett belopp, motsvarande kostnaderna 
för berörda ändamål, skall såsom särskilda uppbördsmedel tillgodo
för as förenämnda anslag. 

Uppdrager bl. a. åt marinförvaltningen att handhava förvalt
ningen dels tillsvidare av den del av Kinnekulleverkens egendom och 
oljeverksanläggning, sam avses att användas för industriellt ända
mål, dels ock till den 14 mars 1933 av den del av nyssnämnda egen
dom, som är avsedd att nyttjas såsom jordbruksfastighet; åliggande 
det marinförvaltningen och domänstyrelsen gemensamt att före den 
1 augusti 1932 till K ung l. Maj :t inkomma med förslag angående 
handhavandet av förvaltningen av sistnämnda del av egendomen 
från och med den 14 mars 1933. 

Medgiver, att till kaptenen vid flottan H. Gahn må såsom er
sättning för bestridande av de med befattningen såsom sekreterare 
hos styrelsen för sjökarteverket förenade göromålen under förs,ta 
halvåret 1932 utbetalas en gratifikation av tvåhundrafemtio kronor, 
att utgå av till sjökarteverkets förfogande stående medel. 

Förordnar avdelningschefen i rederiaktiebolaget Nordstjärnan, 
sjökaptenen T. Meyer och befälhavaren å ångfartyget Heimdall, sjö
kaptenen O. N :son Hallborg att fortfarande från och med den 1 juli 
1932 t illsvidare intill den 1 juli 1933 vara ledamöter av styrelsen 
för sjökarteverket. 

Medgiver, att till den vid skeppsgossekåren i Marstrand tjänst
görande personalen må jämväl under budgetåret 1932-1933 få utgå 
avlöningstillägg enligt de grunder, som gälla beträffande åtnjutande 
av sjöt illägg vid stationär förläggning. 

st" Förordnar, att de genom brev den 29 juni 1926 meddelade be
u:~melseh angående ökade förmåner åt personal, tjänstgörande 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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· K. B r. den 3 juni 1932. 
Nedgher, att - där ej för särskilt fall annorlunda föreskrives 

heställningshavare vid försvarsväsendet, 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 iimt
göringsförhållanclen (o:s:entpelv is ändrad tjänstgöringsort) eller flY an
nan anledning kan anses inverka h inderligt för tjänstgöringen vid 
försvarsväsendet, därom göra anmälan hos Kungl. Maj :t. 

Förordnar kommenclörkaptenen av 2. graden i marinen Niösen 
att från och med elen 1 juli 1932 tillsvidare intill elen 1 juli 193:-\ up
pehålla befattningen såsom bibliotekari e vid marinstaben med rätt 
för honom att i sådan egenskap åtnjuta ersättning, beräknad efte r 
ett a rvode av tretusenetthunclraått.io kror:or för år jämte dyrtidstil
lägg enli g för nyreglerade verk stadgade grunder; skolande i av
seende å åtnjutancle av nämnda arvode dc i 13 kap. av kungörelsen 
elen 22 juni 1928 rned tiliäggsbest.ä mntclser till de militära avlönings
r eglementena meddelade föreskrifter r örancle icke orclinarie befatt
ningshavare i t ill ämpliga delar l ända till efterrättelse. 

Bemyndigar på clä rom gjord framsta Ilning, chefen för kustartille
riet att under högst tre dagar innev arande år anlita förestånclar~n t ör 
generalstabens fotografiska centrallaboratorium, docenten filo sofie 
doktorn T. A. E. Oclencrantz, vilken förkl arat sig villig därtill , så
som sakkunnig vid försök för utrönande av möjligheten att vid 
skjutning med artilleripjäser mot m ål på sjön genom fotogra Jering 
från målbogseraren fastställa nedslagens lägen i förhållan clP till 

111 å le t. 

K. Br. den 10 juni 1932. 
1\Ieclgivcr, att löjtnanten vid flottan R. O. Oroneborg må lll'ord-

ras 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 uppbära oavkortad lön ävensom sjötillägg och misspenningar en
ligt de grunder, som för sådana förmåners utgående angivas i 15 
och 16 kapitlen av tilläggshestäncmelserna till cle militära adlintngs· 

reglementena elen 22 juni 1928. 
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Förordnar kommendörkaptenen av 1·a ra . 
R- Braunerhielm att fortfarande uncl . t. 'dg den Vld flottan G. E. . . . er l en från o h d el 
oktober 1932 trllsv1clare till och med d 30 c me en 1 
{lamot av marinförvaltningen och 1 ~n f". s~ptember 1933 vara le
avdelning. c le .or ambetsverkets nautiska 

Finner gott d e l s medgiva att l . 
J
. • ' une er sommaren i el 

1
nå en 1gt 1 kommandoväg rneclclel el .. unevaran e år a e narmara b t" l 

skeppsgossekår en i :Marstrand och med förl" . · ~s amme ser vid 
kasernen anordnas en utbildnings!- . f". aggn:ng 

1 
elen s. k. Yttre . . . , ur s .or ynglmgar s ... 

lemmar av fnvllhg motorbåtsflottilj eller ha .. , ~m aro med
medlemmar av dylik flottilJ' t f" 1 . va for avs1kt att bliva , satn oros n· t ve r a o-å d -
av härav uppkommande kostnader. n., en e bestndande 

Bifaller lärarens i elektroteknik vid -.. - .· G. Sjöström, anhållan att fo" . - h" t 1 SJokugsskolan, lektorn M. 
1 m am anc e a ]-:· el 

elektrotekniska materiel få besöka k _ v ,a~ne om om flottans 
den den 10 juli-omkring el 6 ustfl_ot~ns ohka faryg under ti-

1
.. . å en augusti mneva r ande P • d f" 
aggmng pansarkryssaren Fylgia. ål me or-

Sedan K ung l. Maj :ts minister i K" {tirektören Alfred Rasmusse b ' d' _openhamn dels meddelat, att n er JU 1t s1g att så å · gosseavdelningen överl a"n·lna el som g va t1ll skepps-u en av ans\- J· t .. f ställande två svenska skolfart el ' ,ons_ nar u t örcl tavla, före-
ruvida ifrågavarande gåva tytg, els anhålht om meddelande, hu-

']' ... mo OO'es har Kungl "" . t f" Vl Ja for Kronans räkning emott: a' .. . .. . m.aJ: orldarat sig 
uppdragit åt marinförvalt - g omformaida konstverk, ävensom 

d 
n m gen att med be J· t el o me dela erforderliga best" l .. a' an e av gavans syfte verket. amme ser rorande dispositionen av konst-

:Medgiver, att vikariatsersätt . å . flottan J H s-- el .
1 

nmg m till fall kommendören vid 
· - 0 er Jaum som enligt (J'ane . l el . svarets kommandoexpedition och ".~ ta ~r or tJänstgjor i sjöfö r · 

da expedition från h el l uppratthållit chefsskapet fö.r nämn-
av ' 00 me c en 21 april 1939 t å en krona 50 öre för dag. _, u g med ett belopp 

K. Br den 17 juni 1932. 
Sedan fanjunkaren vid fl ~tertransport fr ån och med d ygvapnet O. G. Oar~sson anhållit om 

~vergångssta t vid kustartilleri et 1 ~k to ber .. 19~2 tlll beställning på 
c e av stadg ael fl tt . .. e . sam att darvld komma i åtnjutan-
var 

1 
Y nmgsersattnmg har K 1 M -anc e ansökning icke kunnat bifallas. ung. aJ :t funnit före-

Sedan sjökapteneii K H E .. 1 . ~ genskap av t . el . - n ;:sson, vilken - efter att h . o1pe matros O'e ått f .. . ava 1 " nomg ullstanchg underofficersutbild-
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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 omständigheterna att :Eriksson .. / 
hållit avsked från sin anställning såsom korpral samt att han irh 
genomgått i § 3 rnom. 5 c) av brevet den 4 septe,mber 1926 an gåPllll<' 
antagning, utbildning m. m. av reservkadetter vid flotta omntimnu 
kompletteringskurs icke må utgö1ra hinder för honom att antagas till 

reservkadett vid flottan. 

Bifaller ordförandens i Sveriges militära idrottsförbunds Vl'rk
ställande utskott, översten P. Lagerhje lm hemställan - vari fö rmiil· 
des att för deltagande i modern femkamp vid Olyn1piska 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 september få bibehålla oavkorta<le 

löneförmåner. 

Seclan marinförvaltningen i skrivelse den 29 januari 1932 under
ställt Kungl. Maj :ts prövning fråga rörande förändrat redovisnings
sätt för följande tre fondtitlar vid marinen, nämligen allmänna ma
terialförrådet i Karlskrona, stenkol samt motor- och pannbrännolja, 
allmänna materialförrådet i Stockholm, stenkol samt motor- och 
p:mnbrännolja, ävensom kol- och oljeförrådet vid Göteborgs örlogs
depå, 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 övertöras de vid sist
nämnda tidpunkt å berörda fondtit lar hefintliga behållningar. 

M.eclgi v er med anledning av en utav si.yrelsen för Kronprinsessan 
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 lJudgeta ret 
j932--1933 utbetalas ett belopp av åttahundra kronor från sjöför '>'' a-

res 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 p l ar 
skola med h ögst 1,022 kronor bestridas från sjöförsvarets ansla :r till 
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trycknin gskostnader, vilket anslag d ·d . fl d e vr försäljning av bl.l t• 
nen rn ytan e medel skola tillgodoföras. pu 

1 

;:a lO-

Sedan marinförvaltningen överlämnat 
dagtecknat kontrakt mellan ämbet ·l · . ett den 16 december 1931 

f

.. · sver ,er, och KoOJJerat· f .. b 
det, oremng u. p. a., angående utarrende .· . .. rva or un
verksclriften vid Kinnekulleve ·l· 1 I~mg trll fo rbundet av kalk-r ,en, rar 'u n o-] 11:aJ· ·t :lk.. . . 
gavarancle arrendekontrakt. "'· · gol ·ant rfrå-

Medgiver, att marinintendenten av 1· . o •• 

W. Lilj a må, enligt i l-omma d .. .a graden pa overgångsstat 
las till tjänstgöring vi~ K .

1 
n]· ovag __ meddelade bestämmelser, inkal-

ar 8 '-rona orlogsstati d 1 h .. 
den intill den 1 juli 1933. · on, oc' ogst för ti-

Förordnar förste marinläkaren vid .· .. 
Ekman, som därtill r ·J-l . . . . manulakarkåren N. G. }f. or' arat sro- vrlho- att · ·· .. 1 
av innevarande budgetår tJ.ll .d"' . "'.' Jamva efter utgången 

•• o svr are mtrll den 1 · 1· 19 
lakarvarden vid Göta livgar·cl f.. . JU r 33 ombesörja es astnm o- ' batal· t å . 
ett efter 2,920 kronor för helt å . 1 ... 1_ .,~ JOn mo tnJutancle av 
ej må utgå. 1 Jet a ,n at arvode, varå dyrtidstillägg 

Sedan förste marinintendenten . l . . 
M. Ryden anhållit om tl d. el vrc manmntendenturkåren N. 

193 
en e rgan e med utgå o- · · 

2 från honom meddelat f.. d n"'en av Junr månad · . oror nancle att till · l 
mrssane i direktionen ö e fl tt ' . svlC are vara överkom-
Maj:t gott dels entlediga vRr l. o anls pe~swnskassa, finner Kungl. 
f o h yc en mec utgangen av . . å 
ran ans ovanberörda b f tt . .. JU11l m nad 1932 

tionen över flottans _e a l nmg såsom overkommissarie i direk-

t 
. pensrons ;:ass a dels ocl- r . ·d .. 

en r kustartilleriets reser·v f .h F '- oror na overstelöjtnan-

d 
n erre ' :E von Ott t f 

en 1 juli 1939. tillsv· l . .. · · er a t rån och med - re are vara overkommissarie i nämnda direktion. 

I•'örordnar majoren i armen ka Jtene . .. . 
mentes reserv A G N.l H . ' l n l Vasternorrlands reo-e-
1 . . . l SSOn· lOrt att l t• l o 

JUli 1932 tillsvidare till och med une e_r ~c en fr å~ och med den 
då kommendanten i Re .. r . den ~o JU11l 1933 vrd clP tillfällen 
göring icke l·an a r· mso astnmg vrcl förfall eller uneler tjänst' 
b ' v amna befälet i den o··d · .-

revet den 28 a ril 19"~ o- " .. .. ' mng, som omförmäles i 
nämnd a fa·· t . p -;- an,aencle stallfdreträdancle kommendant . 
l s mng, med rakttaga d r . l _emente för marinen dPl II n ~--av oresknfterna i gällande reg-
I fästni '. - I, uppratthåll a kommendantshefatt · 

ngen mot åtnJutande därunder av .. . mngen 
av tio kronor för dag. ersattnmg med ett belopp 

d 
Förordnar för tiden f " h en 1 juli 19'33 ran oc m~d 1 juli 1932 tills vidare intill 
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till ledamöter i lönenämnden: förutvarande statsrådet, gen('ral

direktörcn K. S. Levinson, tiJJika ordförande, kamncarrättsrådel A. 
G. Afzelius, t. f. sekreteraren och kanueraren hos flygstyrelsen. no
tarien 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 intendenturbefattning vid flygvapnet, mariniul<'n· 
denten av 1:a graden i marini.ntenclenturkaren 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 ull-

dnbefälsförbund, redaktören C. \V. Curtman. 

Förordnar, att flygyapnet tillhörande personal skall äga att uH
ckr 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 flo t 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 ilot
tans 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 l0jt
nan1s 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 merbe-
rörda § 22 ~.r i önigt därtill berättigad. 
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' G. O. 383 den 9/5 32 be f alle. . 1 . 
l 

r, l ans utnmg till nåd' t b 
innevaran c e månad att maJ· or e . . r g rev den 6 . l l . ' n r mannen l·arJte å .. stat vrc mstartilleriet Enaström l· ll .. ' ~ . nen P overgångs-. f . ·f " s ~a ' utover l g 416/ . ttd, ott m·ande t. o. m. den 30 · . 19 , ... · 

0
· 31 angrven JUlll 33 tJausaöra vid fl " ygvapnel 

G. O. 387 den 11/5 32 befaller . 
till efterrättelse för avdelningsel 'fatt fd.~nna mstruktion skall lända 

l] 
1e en or den g 

anbefa da expeditionen med ske enom g. o. 1133-'31 ppsgossea vdelningen. 

§ 1. 

Expeditionens ändamål framgår av g. o. 1133/31, mom. 6. 

§ 2. 

Nedan nämnda utländska hamnar sl· 
fartyg besökas under följand t 1 1 

,ola av Eder underställda 
Kiel. 5 da . d . e an a c agar och ungefärliga ticler: 

· gar un er tiden 91-30 · . 
Reval 4 d - JUni, . : agar under tiden 14-21 · J· 
Hälsingfo . . ~ l JU 1, .. .r s. o c agar under tiden 23-29 juli. 
Besoken 1 ovan nämnda h .. amnar aro icke-officiella. 

. U n der ticlen 15 maj-senare hälften a v . . 
delnmgens fartya clärJ'ämte b .. 

1 d JUlll _må skeppsgosseav-

T 
'" ' esoca anska an] "tt · aarbaek och Helsingör. carsa nmgar mellan 

l 
De~ 22 augusti skall skeppsaosseavdeln. an mrs 1 Nynäshamn. " ' mgen befinna sig till 

. Förutom vad ovan sagts må SV r 

mngar besö~~as enligt Edert bedömandee~s],a hamnar och ankarsätt-

Vederhorande svenska beskicknin . hållas underrättade o 1 l l' gaJ och_ svenska konsulat skola 
' ' n c e sanna ri-a nä. t'd unelerställda fartvgs an l·omst t'll ' tmare l punkterna för Eder 

, ' l respekirve utländska hamnar. 

§ 3. 

Omkrin o· var 14·e l ll till föranled: oftar-e. sl -~~lg ~· e.r' on~ sårskilda omståndig heter där-
som må vara 'att anmäl~. l msan a underdånig rapport om vad 

§ 4. 

.. Kungl. Maj :t är förvissad t t ·d · .. handelser, som kunna inträff; a vr .. de t.Jllfallen och oförutsedda 
sädana åtgärder a v Ed . d ' men for vrlka föreskrifter saknas 
ändamäl . .. er vr tagas, som bäst främja expeditionens' 

ocn overensstämma med flagaans .. el' l " var 1g 1et. 

G. O. 392 den 12/5 32 befaller tt .· . ... 

2

2:a årskursen skola fr o d ,1a . rnannmgenJorsaspiranterna i 
7 n·· t! · · m. en O mstundand · · t as commande augusti tjänstgöra å K ·l ]~. e ~.um . o. m. den 

G. O. 1932. ar s ~tona or logsvarv för ge-
6 



28 
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 Rei
nius skall tjänstgöra i sjöförsvarest kommandoexpedition (bokdetal
jen) fr. o. m. den 1 nästkommande juli t. o. m. utgången av juni 

månad 1933. 
Angående härav föranledda kostnader är stadgat nådigt brev 

den 18 juni 1926. 

G. O. 409 den 20/5 32 befaller, att nedan nämnda officerare skola 
avgå f rån innehavande tjänstebefattningar med utgången av den 

31 innevarande månad, respektive 
tillträda angiven befattning fr. o. m. den 1 instundande 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 sep-

tember 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 septem
ber tjänstgöra vid Vaxholms kustartilleriregemente och därunder, 
med ändring av g. o. 77/32, uppehålla bef attningen som r egements-

intendent. 

G. O. 417 den 24/5 32 medgiver, att vissa namngivna ynglingar 
må, utan kostnad för statsverket, under innevarande år medfölja 

övningsbriggen Falken. 

G. O. 418 den 24/5 32 dels befaller, att konteramiralen i mari· 
nen Wester skall vara inkalla~ till frivillig tjänstgöring hö gst 10 
dagar under nästkommande juli månA.d enligt chefens för marin· 
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staben närmare bestämmande samt därunder stå tl'll 
förfogande, nämnde chefs 

dels och medgiver att chefe t··. . . 
1 

. ' 11 or matmstaben må b d 1 
ter anura en 1 marinen Vi! ester att m df"l. k eor ra w n
angiven inkallelsetid varorn a·· ve ·e e ko Ja lustflottan under dagar av . ' r ns omme se t .. ff ll 
för manustaben och chefen för kustflottan. ra as me an chefen 

G. O. 425 den 24/5 32 befaller . . . 
den 3 juli 1931, att kaptenen Vl.d l-' tl at~lsllu:mng trll nådigt beslut . · ,us: ar 1 enet Nym k 11 .. 
1 g. o. 812/1931 ano-iven t 1·d for·tf d d an s a , utover "' ' aran e ocl· 1.. t t ' ll 
innevarande år, bedriva vissa milT. ' d~ a~gs l den 12 juli 
ren ta Stater. 1 ara s tu ler 1 N Ordamerikas F ö-

G. O. 429 den 24/5 32 befaller att i f å . 
för manskap vid sjömanskåre ' l . . r ga om underoff1cersskola 
·T d ns e wnoml- och ha.ntv ·l l l . 

fo Jan e bc!lt ä mmelser skola lända till . .. er <:save e mngar 
ningsåret 1932-1933. efterrattelse under utbild-

1. För elever, tillhörande ekonomiavd l . 
dels lägre klass förlag·cl t'll K ·l l -~ nmgen, skall anordnas ' 1 ar serona orl t t' d 
klass, förlagd till Stoähol ... 1 . ogss a wn, els högre 

.. ' ms or ogsstatwn. 
2. For . elever, tillhörande hantverksavd l . 

dels lägre klass, förlagd till Stockholrn .. ~ mngen: skall anordnas 
klass, förlagd till Karlsh-o .. ·J _s orlogsstatwn, dels högre 

' na or .ogsstahon. 

G. O. 444 den 26/5 32 befall . . . 
Maj:ts beskickningar i Berlin K~l , ~tt ma rmatt_achen vid Kungl. 
Reval (Tallinn), kaptenen Bag:r sk;~elnt~~mrtl, __ Halsmg:Eors, Riga och 

. r· · Jan s gora: 
l I\. openhamn unjer ticlen 2-4 . ' t l . · R . 1n~ ,llllC ande JUnl 
l Jga och R eval (Tallinn) under tide·n 14-;0 juni, samt ~ instundande 

i Hälsingfors fr . o. m. d 31 nästkommande augusti. en 1 nästkommande juli t. o. m. den 

G. O. 447 den 27/5 32 befaller t l lärare vid sjöhio·shöo· ]- l . . , _a t .;:aptenen Tegner skall vara 
l ' o .,s , o an 1 mmlara all ·· k 
c en 1 nästkommande oktober t o l' 3m.O anna m·sen, fr. o. m. 

• • 111 · c en september 1933. 

. G. O. 459 den 30/5 32 medgiver att f. J- ' h n Rooscvrlb må uneler tiden 97 . ' . 7r ans ,a avisafartyget >> Quen-
Göteborg. - JU!ll- juli innevarande år besöka 

G. O. 461 den 31/5 32 befaller att J ~ .. 
Angelin uneler ticlen 18-·"' . . ' ,ommenclorkaptenen av 'J gr. 
löjtnanten vid kustartill:~-i~~l l ~a{~1t Jt'~-~:tenen vid t~ottan Spens och 

. a . E'lS rom uneler tuJ.en 14-23 juli 
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. . 

1 tå t'll militärbefälhavarens på Gotland för-
innevarande år sl,o a s . 

1 
.. de· bdälhavare anordnad fältöv-

d f .. l ltao-ande 1 av namn ·· fog an e or c e o G l d t. n ner· ägande militärbefälhaYaren . d . nal ur ot an s ru" !J ' . mng me per so ... .. , f d f ·ån kommendörkaptenen Angehn att jän1V~Ll före forstnamnoa l r 
infordra vissa förberedande arbeten. 

tt f' ka kanonbåten "K L1s 
G O 464 den 31/'l 32 medgiver, a m~ . · · 'd d 4_ 6 instundande JUh besöka Stockholm. Horn >> må under tJ en en 

d 2/6 32 befaller, att marinattaeMu vicl Kungl: llht j :ts 
G. ~· 474 . en l Oslo konmlenclörkaptenen av 2. gr. OhPrg 

beskicklungar l ~onclon ocl ' l 1 instundande juli t. o. m. rhg: 
]l ... t .. ·a l Oslo fr o m. L en ska tJans gor · · · å d varom heskickningschefel'lla under förra hälften av sanl.ma m na ' 

i London och Oslo må överenskomma. 

. f ll . tt följande officerare ur mariur·,J G O 480 den 3/6 32 be a et, a . n . .. .. • l fl . .,. • . . ]- b . 1939-15 oktober 193u t.Janstgora VlC ~ ~-skola under tlden 16 ° ,to er 
1 

- .. la pl atser som ordinarie tj änst-vapnet och därunder hava nec annamnc ' 
görings.ort, nämligen: , d b Zacco och löjtnanten i flottan -''-n s erg, löjtnanten vicl flottan 
Karlskrona; . .. · . n vid flo ttan löjtnanten i flottan Cornelius och underloJtnante 

J l Liuno·byhed · L t .. o 1ansson, J .:'. '. .d ]· startilleriet Holmer, a gers rom ävensom loJtnanterna Vl ,u 
och Adolfsson, Hägernäs; · d 1 t er för den clccl· vad beträffar löjtnanten Adolfsson me .. une lan ao ' l 'd siökrigshoo-slw an. tid han iir kommenclerad so me ev Vl ' o 

G O 486 den 6/6 32 bdaller , att det marindirektören. av 2 .. ~ \'. 
. . 28 anhefallda uppdraget att stå tlll mai i~ -

Gri.inberg genom .. g. o. 998/ ... tt t'änstgöra säsom kontrollant vl~l 
förvaltningens forfogande for a J r h" . med utgängen av byggandet av jagaren Klas Horn ska l upp ora 
den j 5 innevarande män ad. 

f .. ' 1 · er av hl'>g·. 32 faststfiller tabell ang . orcte mn". 
9

._ •. ,_ . G. O. 491 den 8.1 6 fl inom sjömanskären budgetär et j . )-båtsmän och korpraler m. · 
1933. 

. 1 . ang. tjänstgörings· G. O. 493 den 8;6 32 fastställer bestamme ser 
ticler för till ersättningsreserven uttagna vpl. 

. - 1 1 t Ab ·aham Ryll-G O 518 den 13/6 32· medgiver, att sto s 'E'l'P~ . .. r t'll }lY :t . . ]- t a l för otatsverket tills vidare forlaggas J • berg mä utan ,os n c ~ 

Varvet i Göteborg. 
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G. O. 519 den 13/6 32 befaller, att följande officerare vid kust
artilleriet skola under tiden 1-30 näbtkcmmande september, med 
ernharkering å fartyg, som chefen fö r kustflottan äger bestämma, 
följa viss vid flottans signalskola anorduad utbildning, nämligen: 

löjtnanten Rosen signalutbildning och unelerlöj tnanten Strand
ber g utbi ldning i avstånd&mätning och där med sammahängande för
hällanden. 

G. O. 533 den 15/6 32 befaller, att marinläk[l rstipendiaten över 
stat Krook sl.;:all tjänstgöra säsom extra läkare i Vaxholms fästning 
fr. o. m. den 21 innevarande månad och tills vida r e. 

G. O. 547 den 20/6 32. befaller, med iindring av g. o. 444/32, att 
marinattach en vid Kungl. :Maj:ts beskickningar i Berlin, Köpenhamn, 
H älsingfors, Riga och Rcval, kaptenen Bager, skall tjänstgöra: 

i Reval (Tallinn) t. o. m. den 3 instundande juli, samt 
i Hälsingfors fr . o. m. den 4 insi undande juli t . o. m. den 31 

nästkommande augusti. 

G. O. 548 den 20/6 32 befaller, att underlöjtnanterna vid flottan 
Zacke och \Vachtmeister samt vid k ustartilleriet Lennqiust skola va
ra elever i den militärinstruktörskurs vid gymnastiska centr alinsti
tutet, som tager sin bör jan den 10 nästkommande oktober; skolande 
Zacke och Wachmeister, under den tid kursen varar, tillfälligt till
höra Stoekholms örlogsstation. 

G. O. 5:)1 den 21/6 32 befaller, at~., utöve r i gällande r eglemen
ten och instruktioner meddelade föreskr ifter, följande särskilda be
stämmelser skola lända till efterrättelse beträffande övningarnas an
ordnande vid kustartilleriet under ticlen den 1 juli 1932-30 juni 1933. 

1. Regementsövningarna förläggas till tiden 30 augusti-30 sep
tember. 

2. För utbildningen erforderlig materiel, t illhörande. de fäst 
ningar, inom vi lka utbildningen av kust artilleriets personal äger 
rum, skall av de myndigheter, som hava materielen uneler sin värd, 
pä rekvisition och i den utsträckning för materit-lens utrustning och 
underhäll tillgängliga medel det medgiva, utlämnas t ill vederbörliga 
truppförband, åliggande det vederbörande regementschefer att sna
rast möjligt lämna nämnda myndigheie r meddelande om den tid, 
materielen i fr äga är för ÖYn ingarna rrforderlig. 

3. A örlo gsvarven befintlig, fö r kustartilleriets övningar erfor
dedig materiel må på rekvisition, i m:'tn av tillgån g, ställas till re
gementsche-fernas vid kustartilleriet förfogande, börande av den ma
teriel, som säluncla kan komma att utlämnas från örlogsvarven, den 
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för Vaxholms kustartilleriregemente erforderliga rekvireras hos varvs

chefen i Stockholm och den för Karlskrona kustartilleriregem ente er

forderliga hos varvschefen i Karlskrona. 

G. O. 5!i9 den 23/6 32 befallE'r, att yrkeskurs för reser vkadetter 

artilleritjänst, innevarande år skall, utan hinder av bestämmels(•ru~ 

i g. o. 1.083/26, förläggas å fartyg i kusiflottan, som chefen för kust

flottan äger bE'stämma, 

att kursen skall taga sin början den ~6 innevarande månad, ~a 1 nt 

att ovan nämnde chef skall beordra instruktionspersonal oc h au

befalla de jämkningar i gällande utLildningsprogram för yrkt>sku rw u, 

som betingas av dess förläggande ombord. 

G. O. F. 116 den 1/6 32 befaller, dels att kaptenen Ströms g-enom 

g. o. F 21.2/1931 anbefallda komm endering att tjänstgöra i sjöfii r 

svarets kommanclocxpE'dition skall upphöra med den 30 juni 193~. 

dels att majoren Björnberg med upphävande av g·enom g . o. F. 

,()5/1932 anbefalld kommendering fr ån och med den 1 juli 1.932 skall 

tjänstgöra i sjöförsvarets kommandoex]wclition. 

G. O. F. 131 den 2() /6 32 fastställer, med upphävande av g. o. F. 

'225/28, >> Bestämmelser för flygvapnets skjututbildning, eldhancl\·apeu 

och kulspru t a >> (F. S. I. E'. och ksp .) att tillsYida rp tillämpas. 

G. O. 607 den l /7 32 medgive r, att stationsbefälhavaren Yirl 

Stockholms örlogsstation må beordra stationsintendenten vid samma 

s a tio n att u n der hög-st re dagar vid mi Hen av innevarande m ~'\ n ad 

förrätta inspt>ktion av beldädnadsförrådct i Marstrand. 

G. O. 6tl8 den 2/7 32 befall er, att genom g. o. l20i1932 a nbd ulld 

tjänstgöring å Stockholms örlogsstation iör löjtnanten vid fly g\·ap

uet Krock skall upphöra mc-d utgången av den 3 innevarande m:"ln ad. 

G. O. li23 den 7/7 32 fa stställer korpr a lsunckrvisuing· för ku sta ··

tilleriet. 

G. O. 62i den 8/7 32 bd a\l('r, att kaptenen Weste rling sk ~:\1 in· 

gå i den genom n:"!digt bre\· den 22 sistlidne juni Jörsöksvis anl wtnl ltht 

civil anställningokommissio nen i Stock hfJlm. 

G. O. 6311 den !J/7 32 nwtlg ivPr, ~tt en t•o lsk es kad e r lwsttwndt> 

a\· hå jagrrre och tre unden ·a t tenshåtar må uneler t icl en dE'n 2:)-20 

instundando augusti besöka Stockholm. 

G. O. 639 den 14/i 32 nwclgi n ·r, Dtt en den tys ka örlogssta tio

nen i Wilholm sha q ' n t iLlde lad t jä Jl s teseg L'l yacht mft unde r t idt•n :z-H; 

i ns tun dancll' a ugush lwsö ka Sa l tsj öhn cl l·n och Sand ha 111 n. 
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Lämnar utan bifall lö jtnantens vid flottan B. F. G. E. Thermae-
ius anhållan att såsom bidrag till bestridande av de kostnader, som 

~samkats honom genom kommendering till kurs för >> Naval Instruc
tors>> i Greenwich, bliva tillerkänd ett belopp av ytterligare 3,000 
kronor utöver honom t illdelat 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 land
stigning (HER) må 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 eldled
nings- och avståndsmätningsinstruktion för 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 komplette
ring av instruktionsboken >>korpralsundervisning (UMF: IA) >> må ut
betalas 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 lärobok i 
radioteknik för marinen; viljande Kungl. Maj :t, på därom av ma
rinförvaltningen efter arbetets slutförande gjord framställning, ta
ga 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 februa
ri 1932 föreskrivet antal - antagas ytterligare en marinintendents
kadett. 

Förordnar, att de i staten för vid marinstaben anställd pe,r
sonal upptagna marinattacheer ävensom biträdande marinattachen 
Vid Kungl. 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 länder, där vederbörande hava tjänstgöringsskyldig
~et, bibehållits i guldparitet, såsom kcompensation för kursförlust 
aga att uppbära en var av dem i följande fall tillkommande t rakta
lllentsersättning för tiden från och med den 1 september 1931 och 
k. Br. 1932. 7 
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tillsvidare efter en kurs, som med fyra procent överstiger guhlpari. 

t eten, nämligen dels fö,r sådana resor, som å statens vä~na r före. 

t agas inom land; där vederbörande har tjänstgöringsskylcbghet , n1011 

utanför ordinarie tjänstgöringsort, utan att med resan avses till. 

träde av eller avgång från befattning såsom marinattach<'>, dels ock 

under tjänstgöring å annan ort än den, där vederbörande n1arin. 

attachl'> är bosatt. 

Förordnar översten i östra armefö rdelningens reserv E. .\ross

hero- att tillsvidare intill den 1 juni 193~ utan särskild kostm il för 

sta t~ve rket fo rtfarande vara flygatache handläggande militära Jl~·g. 
ärenden vi.d Kun gl. :M'aj:ts beskickning i London. 

K. Br. den 30 juni 1932. 

Med :;,nledni.ng av att s. k. uppryckningsövningar förek ommit 

med kaeletter yil\ Kungl. Maj:t med f ramhållande att övnin .uur Pj 

må anordnas såsom str aff eller tillrättaYisningar för försc•t>l,,r i 

tjänsten, anbefalla Yederbörande myndighE'ter (befälhavare) _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 officerskurs i förbindelsetjänst må an"rdnas 

under innevarande budgetår i enliglu~t med de närmue beshilllllH'!

ser, som meddelas i kommancloväg, skolande härav föranledda kost · 

nader bestridas med högst 1,400 kronor. 

Medgiver, att löjtnanterna vid k11startilleriet C. B. RosPil och 

S. A. F. Berndes må enligt i kommandovåg meddelade närm are· be

stämmelser kommenderas att genomgå den officerskurs i förbindelse

tjänst, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut denna dag må anordnas un

der innevarande budgetår. 

Genom brev elen 11 juli 1930 föreskrev Kungl. :Maj :t, hlaucl an· 

nat, att kanonbåten Skuld skulle omedelbart utrangeras. Ya,·jii 1111,8 

Kungl. Maj :t bemyndigade marinförvaltningen att - på sä t1 pro· 

vades för k ronan förmånligast - eH,•r omständigheterna l:Hn an

tina-en försälja eller nedskrota fartyget e1ler ock använda det>H 1111113 

sås~m skjutmål vid kustflottans ÖYningar eller för tekniska fö rso k. 

Sedan nu marinförvaltningen, i anslutning till ett a,· va rvsl-t 
· f" l 1 nst ·1l · 

chefen vid Karlskrona örlogsvarv i ämnet avgiVet ors ag, 1e1 ' _ 

om bemyndigande att använda ifrågava rande fartyg till \'ärnwcenr 

tral för unclervatt0nsbåtrtr m. fl. fartyg å nämnda örlogsvan ha 
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J{ungl. Maj :t lämnat marinförvaltningen det sålunda begärda be-

111yucliganclet. 

Medgiver att fortsatta Jörsök med koncent;·ation av upphanrl 

ljugsverksamheten samt titelbokföringen och aYlöningsuträkningen 

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 surnumerär fänrik (underlöjtnant, marinunderin

tenclent) vid m arinen, som icke på grund av förord nande eller elje
3

j 

äger uppbära lön föe i stat uppförd beställning, må för tjänstgöring 

under budgetåret 1932-1933 åtn juta ersättning med 2 kronor 2 ör:, 

om dagen i ett för allt, a tt utbetalas månadsvis i efterskott samt 

bestridas av ordinarie fölrslagsanslaget till avlöning till personal Yid 

kårer och stater m. f l.; skolande i övrigt beträffande ifrågavarandp 

surnumerära personal 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- (sjörullförings-) befäl och värnpliktiga under fred~~ 

tid m. m. stadgas rörande värnplil.;:tigtts rätt till penningbidrag. 

I sa mmanhang härm ed bemyndigas vederbörande chef att, räk

nat från och med den 1 juli 1932, tills vidare under innevarande bud

getår hereda surnumerär fänrik (underlöjtnant, marinunderintendent) 

'kostnadsfri inkvartering i vederbörligt kvsernetablissem an o- doc k a t t 

härför icke må tagas i anspråk lägenhet, som erfordras fö~: beredan

de av t jänstebostad åt beställningshavare med lön på stat. 

. Föreskriver, att gottgörelse till rekryteringsombud och värv-

nmgsfö rrättare må uneler budgetåret 1932-1933 utgå med höo-st 30 
kr f '• o 

"' 

onor or varJe antagen man eller skeppsgosse. 

K. Br. den 15 juli 1932 . 

. Medgiver, att den omständigheten att sjökaptenen H. S. T. A.m

brosius l'E'dan år 1927 mPd godkännande vitsord fullgjort honom s<1-

~~~ värnpliktig, _tillcle~~c: ma:·inen i o allmän tjänst, däcksavdelningen, 

ggande fredstJanstgonng Icke ma utgöra hinder för honom att 

antagas till reservkadett vid flottan. 

ett Medgiver Kungl. Maj:. att jämväl under innevarande hudgetår 

till be~ opp av _högst tvåhundr~ k:·onor må från sjöfö rsvarets anslag 

v extra utgifter mot redov1snmgsskylcl ighet ställas till befälha

f~~~de ~miralens _i E__arlskrona förfogande för anordnande av föredrag 

officerare, hU horande Karl skrona ft•stnings gamison. 
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Sedan korpralen vid Karlskrona kustartilleriregemente B. G 

A. Larsson, vilken år 1926 avlagt stuelentexamen å latinlinjen an: 

hållit att från och med den 15 innevarande juli få komma i åinju. 

tande av de i brevet den 24 mars 1927 angående bestämmelser i frä. 

ga om si.udiE'stipendier till underofficerare och och underbefäl vid 

kustartilleriet omförmälda studiestipendierna, har Kungl. Maj :t llled

givit, att Larsson må komma i åtnjutande av ifrågavarande st udie

stipendium samt föreskrivit, att den examen han jämlikt § 5 mum. 3 

i förenämnda brev, sådant momentet lyder enligt däri den ~O maj 

1930 Leslutade ändringar, skall begränsas till skriftligt prov 1 mate

matik och fysik samt muntligt prov i kemi, varvid Larsson ich~ må 

förklaras godkänd med mindre han uppfyllt stadgade fordrin gar. 

:;yredgiver, att till löjtnanten vid k ustartilleriet S. E. H aglund, 

vilken på uppdrag av marinförvaltningen utarbetat ett tabellvcrk, 

innehåll ande el dledningst abeller för beskjutande av luftmål mcrl ka

nonbatt.erier, som icke utrustats med centralinstrument, m å u tbet a

las et belopp av 342 kronor. 

Medgiver, at såsom understöd åt föreningen arme- och marin

film under budgetåret 1932-1933 må utbetalas ett belopp av l1ögst 

10,000 kronor, åliggande det föreningen att för medlens användning 

ställa sig ill efterrättelse de kontroll- och redovisningsföreskrifter, 

som armeförvaltningens civil a departement äger meddela. 

Medgiver, att till bestridande av kostnaderna för renskrivning 

av manuskript ävensom för utförande av ritningar m. m. t ill vissa 

inom marinstaben på grund av särskilda utav R ung l. Maj :t nw dde

lade beslut utarbetade reglementen, instruktionsböcker m. m. samt 

andra böcker, som under de närmaste åren kunna komma att utar

betas inom marinstaben, ett belopp av högst 1,000 kronor må ut be

talas. 

Lämnar utan bifall chefens för marinstaben hemställan o1n an

visande av medel för anlitande av särskild sakkunnig fö r h i tr äde 

vid utredning rörande vissa antagningsprov vid sjömanskårens re· 

krytering. 

Sedan underofficeren av 3 :e graden vid flottan, maskinistr'n N. 

O. Hammarstedt - med förmälan att han uneler tiden den 15 juli-: 

den 17 september 1931 varit för vård intagen å garnisonssjukhuset .. ~ 

Stockholm - anhållit om ersättning för därvid erlagda avgifter for 

K l M · f 't f.. d ··k ·ng icke 
sjukportion, har ung . 1 aJ :t unm orevaran e anso · m 

föranleda någon Kungl. Maj:ts vidare åtgärd. 
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G. O. 648 d.en 18/6 32 befaller, med upphävande av g. o. 1112/14, 

att detta Exerc1sreglemente för flottan (ER), Handvapen och land

stiguign (HER) skall till s vidare lända till efterrättelse. 

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 biträdande marinattache vid Kungl. Maj:ts beskick

uiugar i H elsingfors, Riga och Rev al, sam t 

att nämnde officer skall tjänstgöra vid ifrågavarande beskick

ningar enligt följ au de: 

i Ri ga och Reval (Talinn) 20 september-9 oktobe•r 1932 samt 

22 februa ri-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 marinläkarstipendiaten ö-ver 

stat Krook med _utgången av den 31 innevarande månad skall avgå 

frän kommendenng som extra läkare i Va.xholms fästning samt 

att m arinl äka rstipcncliaten Odqvist fr. o. m. elen 1 instundan -

de augusti och t ills vidare skall tjänstgöra såsom extra läkare i 

nämnda f ästning. 

G. O. 668 den 26/7 32 medgiver, att danska kadettskolavde lni nO'en 

bestående av inspektionsfartyget Beskytteren, torpedbåten Sa?len s:mt 

minsvepningsfartygen 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

krafter tillhörigt flygplan, typ Hansa Brundenburg, må under förra 

delen av innevarande månad i och för avhämtande i Stockholm av 

fi_ns l~e översten V. A. Vuori överflyga svenskt territorium, skol ande 

harv1d gäl lan de föreskr ifter angående för luftfart förbjudna områ

den iakttagas. 

G. O. l<'. 152 den 18/7 32 befallE'r, i anslutniug till nådigt beslut 

den 23 december 1926, att ti ll flygtjänstgöring beordrad personal ur 

flyg:apnet, som tj änstgö r i sjöförsvare ts kommancloE'xpedition, un

c~er lirågavarande kommendering skall f ull göra Jlygtjänstgöring E'n

h_g~ av c:h efcn för f lygvapnet i samråd rnE'd chei'E'n för sagda expe

dlhon u tfi.i.rdad C' niinnarE' bcstämnwlser. 

G. O. 670 den 28/7 32 befaller, aE kaptenen på öv E' rgångsstat 

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

1
93

3 åliggande återstående minsta tjänsrgöringsskyldighct vara in

~alla~ fr. o. m. den 1 t . o. m. den 30 instundande augusti med or-

Jnan e tjänstgöring å Stockholms örlogsstation. 

G. O. 1932. 7 
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G. O. 673 den 2817 32 medgiver, att franska avisafartyget >> Re

miremont» må besöka Göteborg under ticlen den 14-19 instunda nue 

augusti. 

G. O. 675 den 29/7 32 medgiver, att ehefen för A 8, översten La

ge;fclt, samt en kompaniofficer ur samma r egemente må under högst 

femton dagar under instundande augusti bedriva vissa studier viu 

marinen å tider, varom sagde regementschef äger Öl'erenskomma me J 

chefen för marinförvaltningen, chefen iör kustf lottan oeh rhden 

för kustartilleriet. 

G. O. 678 den 2917 32 f astställ ei' ~ikjutinstru ktion för flotta n 

Artilleri (ASI), Del II, Eldledning och avståndsmätning 1932 att i 
5tället fö r nu gällande Eldlednings- oc:1 avståndsmätningsinst rukt ion 

(EAI) tills vidare lända till efterrättelse. 

G. O. 681 den 29/7 32 befaller, att kaptenen på övergångssiat vid 

flottan vVern er , som jämlikt g. o. 486/32 å r inkallad till tj>instgiiring 

elen 1.-30 nästkommande november, härunder sk all tjänstgöra vid 

flygvapnet enligt chefens för flygvapnet närmare bestämman<le. 

G. O. 686 den 30/7 32 befaller, att med änd ring av g. o. 1:1:!/32, 

löjtnanten Lind af Hageby sk all avgå från tjänstgöring vid skt•pps· 

gossekåren i Marstrand ävensom fr ån innehavande sjökommen tlPr ing 

med utgången av elen 23 nästkommande augusti, samt 

att fänriken Carleson ska.ll tjänstgöra vid skeppsgossekåren i 

Marstrand fr. o. m. den 20 nästkommande ok tober och t il ls vi<la re. 

G. O. 695 den 2./8 32 medgiver, att r;hefen för kustf lottan må, 

enligt de närma re föreskrifter som av honom utfärdas, cletaclwra 3 

ubåtar för att uneler 4 clugar i sl utet av innevarande månad eller 

börjon av instundande september månad besöka Le Havre, skolande 

vederbörande beskickning och konsulat hållas underrättade om dcu 

sannolika närmare ticlpuD.kten för fartygens ankomst till nii;nnda 

hamn. 

G. O. 703 den 3/8 32 befaller bl. a., att jagaren Ehrensköltl den 

18 innevarande månad skall utgå ur kustflottan och avgå till Karls

krona örlogsstation för att, oberoende av bestämmelsern a i g. 0 · 

393/28, på kortast möjliga tid avrustas samt därefter avm önstras 

och förläggas i 2. beredskap; skolande besättningen i erforclrelig ut

&träckning och i enlighet med nedan meddelade bestämmelser av· 

ses för bemanning av jagaren Klas Uggla uneler dess nedan nn br

fallcla expedition , 
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att jagaren Klas Uggla under senare h älften av innevarande 

månad skal~ utgå på expedition och ställas till mari nförvaltningens 

förfogande 1 och fö r besiktning och leveransprov sam t prov i övri o-t 

varom marinförvaltningen äger utfärda närmare fö reskrifter. "' ' 

att å jaga1:en Klas Uggla uneler nämnda expeditio n skola -tjänst

göra komm endarkaptenen a v 2. gr. Granström såsom fartverschef 

kaptenen Grafström_ såsom artill eriofficer och löjtnanten Liiljequis~ 
såsom torped- och förbindelseofficer. 

G. O. 711 de_n 4/8 32 befaller, att förste ma rinintendenten på 

overgångssta_t E h hn skall för fullgörande av honom åliggande tjänst

göringsskyldighet vara inkallad till tjänstgöring, u töver i g. o. 173/32 

angiven t id, jämväl un der ticlen 8-1.3 innevarande månad. 

G. O. 715 den 6/8 32 befaller i anslutning till tvenne nådiga 

brev elen 8 sistlidne juli, bl. a., att en off1cerskurs i förbinde lsetjänst 

(OUR § 27) skall anordnas uneler ticlen 7 november 1932-mitten av 

april 1933. 

G. O. 72(} den 9/8 32 befaller, att ubåten Bävern skall vara sta

tionärt förlagd vid Karl skrona örlogsstation fr. o. m. elen 1.0 inne

varande månad uneler t id, som chefen för kustflottan äger bestämma. 

G. O. 722 dne 9/8 32 befaller, med än dri.l)g av g. o. 44-1/32, att 

~arinatlachen , kapten Bager skall avsluta sin tjänstgöring i H ä l

SJ.~~fors ~en 25 innevarande månad samt fiYre återinträde i tj änst

gormg vid Kungl. .M:aj :ts beskickning i Berlin stå till chefens för 

marinstaben förfogande i Stockholm under högst 4 dagar. 

. G. O. 73() den 9/8 32 befaller bl. a., att ubåten Hajen elen 16 

mnev_a rande månad skall avgå till Stockholms örlogsstation fö r av

rustm ng, avmönstring och förläggning i 2. beredskap, 

å att _fartygschef~n å ubåten Draken skall hissa sitt befälstecken 

P dag l slutet av mnevara11 cle månad, som chefen för kustflottan 

efter samrad med stationsbefälhavaren i Stockholm äger bestämma, 

att fartygschefen å ubåten Ulven skall hissa sitt befälst ecken 

den 20 nästkommande oktober. 

G. O. 744 den 15/8 32 befaller, med ändring av g. o. 1.32/32, bl. 

~·, att kommendörkaptenen av 1. gr. Ehrensvärd skall avgå från 

~:::havande befattn ing i marinstaben med utgången av elen 1.7 in-

rande månad, samt 

,. at t kommendörkaptenen av 2. gr. EkstJ·an d skall tillträda så-
"0 lll. avel~] . h f r . b 
den . nmgsc e or mannsta ens operationsavdelning fr. o. m. 

18 mnevaranclc månacl. 



36 

G. O. 747 den 17/8 32 fastställer fördelningsbok för Draken. 

G. O. 755 den 18/8 32 befaller, att denna instruktion skall lända 

avdelningschefen för den genom g. o. 1133/31 anbefallda sjökri gsskol

avdelningen till efterrättelse. 

§ L 
Den under Edert befäl stä llda avdelningens sammaus;u tn iug 

samt expeditionens ändamål framgå av g. o. 1133/31. 

§ 2. 

Bestämmelser angående eventuella besök i främmande hnmnar 

komma att framdel es meddelas Eder genom särskil d instruktion. Ni 

må i övrigt enligt eget bestämmande med avdelningen besöka svenska 

hamnar och ankarsättningar. 

§ 3. 

I början av nästkommande oktober månad skall Ni nwd av

delningens fartyg 5efinna Eder i Stockholm för kadetternas nv poi 

lettering och befäl stecknets nedhalande i enlighet med ovann iim nda 

generalorder. 
§ 4. 

Omkring var 14:e dag eller, om sä rskilda omständighetPr där

till fö ra nleda, oftare, skall Ni insända underdånig rapport om vad 

som må vara att anmäla . 
§ 5. 

Kungl. Maj :t är förvissad, att vid de tillfällen och oförutsedela 

händelser , som kunna inträffa och för vi lka fö reskrifter sakuus, så

dana åt g3 rder av der vidtagas, som bäst främja expeditionens än

damål och överensstämma med f laggans värdighet. 

G. O. 763 den 19/8 32 befaller bl. a., att löjtnanten i kustartille

riets resen· Cederholm skall, med inställelse vid 2. flygkårPn, Hä· 

gernäs, under tiden 27 augusti-B oktober innevarande år nua in· 

kallad till f rivillig tjänstgöring vid flygvapnet. 

G. O. 766 den 20/8 32 befaller att denna särskilda in struktion 

skall lända chefen för den genom g. o. 1j 33i31 anbefallda SJiikrigs

skolavdelningen till efterrättelse. 

§ 1. 

Eder underställda fartyg skola ur:.cler tiden 2--4 inst undande 

september avlägga inofficiellt bPsök i Windau, ägande Ni att ]lållil 

\·cckr börande bes kickning och vicekomulat underrättade OJll :l \·clel· 

ningeus an komsttid ti ll nämnda h am n. 
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Medgiver, att marinattachen vid Kungl. Maj :ts beskickningar i 
paris och Haag, kommendörkaptenen av 2:a graden i flottan E. 
:Biörklund må i kommandoväg beordras att under högst två veckor 
. nevarande år tjänstgöra i marinstaben. Jll 

K. Br. den 29 juli 1932. 
Medgiver, att ett fo tografiskt centrallaboratorium må under bud

getåret 1932--1933 försöksvis anordnas. 

Medgiver, att till kommendörkaptenen av 2:a graden i marinen 
o. G. A. Sylvander må såsom ersättning för arbete, som denne utom 
tjänstetid nedlagt på införskaffande av uppgifter rörande nationali
tetsbeteckningar fö r flygplan samt på sammanställande av det på 
området inkomna bildmaterialet, vilket vore avsett att befordras till 
trycket samt ingå såsom bilaga till Flaggbok för svenska marinen, 
utbetalas en gratifikation å 400 kronor. 

Medgiver, att en marinintendent, tillhörande stockholros örlogs
station, må i kommandoväg placeras vid Vaxholms kustartillerire- · 
gemente med ordinarie tjänstgöring tills vidare såsom biträdande re
gementsintendent därstädes ; ägande marinförvaltningen att - där 
så erfordras utan hinder av gällande bestämmelser - provisoriskt 
meddela närmare föreskrifter med avseende å den sålunda placerades 
arbetsuppgifte1· och vad därmed sammanhänger. 

Finner gott dels uppdraga åt chefen för marinstaben att i sam
råd med chefen för kustartilleriet låta utarbeta ett nytt krigs
tjänstreglemente för kustfästningarna, dels ock medgiva, att överste· 
löjtnanten vid kustartilleriet K. O. J. Broman, kommendörkaptenen 
av 1:a graden vid flottan P. Burman och löjtnanten vid kustartille
riet E. H. Oallerström må - med bibehållande av dem åliggande or
dinarie tjänstgöring - under erforderliga tider efter överenskom
melse mellan chefen för marinstaben och chefen för kustartilleriet, 
~espektive stationsbefälhavaren vid Stockholms örlogsstation enligt 
1 kommandoväg meddelade närmare bestämmelser ställas till chefens 
:r _marinstaben förfogande för ifrägavarande arbete; viljande Kungl. 
d RJ:t, på därom av chefen för marinstaben efter arbetets slutföran-
e gjord framställning, taga under omprövning frågan om beredande 

av särskild ersättning åt bemälde offiCI)rare för samma arbete. 

R. Br. den 5 augusti 1932. 
a .· Sedan marinundervisningskommissionen med skrivelse den 28 
a~r~l 1931 överlämnat förslag till nytt r eglemente för sjökrigshög

o an och därvid, bland annat, hemställt, att sagda förslag måtte 
l( Br. 1932. ti 
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fastställas att på försök tillämpas under arbetsåret 1931-1932 och 

Kungl. Maj:t genom beslut den 24 sep1emher 1931 medgivit. a1t av 

marinundervisningskommissionen åsyftade ändrade bestämnwl~•·r i 

fråga om unel er visningen vid sjökrigshögskolan finge - utan hintler 

av bestämmelsema i reglem entet för bögskolan den 17 scp1olllber 

1923 (n:r 3!59) - provisoriskt tillämpas uneler arbetsåret 1931-1!)3" 

i elen utsträckning, som i kommandoväg ]Jt·övacles lämpli g, och c· 1 ll ig~ 

därom i kommandoväg mecldPlade föreskrifter, har Kungl. J\fa j :t llled 

IJifall till rn av marinundervisningskommissionen i ämnet gjord fram

ställniug, Jlleclgivit, att ovan omförmllda ändrade bestämnwlsPr i 

fråga om underYisningen vid sjökrigshögskolan må - utan luuuer 

av bestämmelserna i reglementet för högskolan den 17 srp tembect· 

1923 - på sätt i kommandoväg bestämmes provisoriskt tillämpas jä m

Yäl unrh•r arlwtsårt't 1932- 1933. 

Sedan marinförvaltningen - under erinran att Kungl. ::IIaj:t 

genom brev den 15 november 1929 uppdrugit åt ämbetsverket att gå 

i författning om utredning rörande de åtgärder i avseonde i\ mate

riel, som kunde befinnas E'rforclorliga för att i möjligaste mån tn·gga 

undervat1onsbåtvapnets pE'rsonal och materiel mot de risker, snm i 

fredst id vcro förbundna med undorvattenslJåttjänsen - hemsä111.. att 

kaptonen vid flottan G. E. F. Boldt-Christmas, vilken, jämte eld ha1~ 

biträtt såsom utredningsman vid ifrågavarande numera sJuförda ut

r edni ng, även tjiinstgjort såscm sekreterare, måtte mod hänS''ll till 

det honom ut:Eörda arbetets art cch omfattning samt den tid, han 

därmed tagits i anspråk utöver den ordinarie t jänste,tiden, varda 

tillerkänd särskild ersättning, har Kungl. l\fa j :t tillerkänt Holdt

Christmas såsom ersättning i förevarande avseende en gratif ikatiou 

av 500 kronor. 

Medgive r, att åtgärder må i vanlig ordning vidtagas fö r åter

besättande av en förste aktuariebdattning vid sjökarteverket., Yi lkC'n 

blivit ledig genom innehavaren~ don 22 juli 1932 timade f n\nfälle. 

Medgi Y er, att för tillg·ocloseencle a v behovet ut a v timlära ··e vid 

skeppsgosseskol an i Marstrand under lä~året 1932-1933 m å, utöver 

dd härför tillgilngliga beloppet av 2,1Gil kronor, tagas i anspnlk ett 

belopp av ytterligare högst 1,684 kronor. 

R. Br. den 19 augusti 1932. 

Förordnar marinassistenten i telegrafstyrelsen, löjtnanten vid 

flottan U. G. Lanelström att - jämte i Kungl. Maj :ts boslu t den 3° 

juni 1932 omförmälda personer - vara Sveriges ombud vid den in

ternationella telegrafkonfPrensen och don internationella r adiotele

grafkonferensen i Madrid 1!J32. 
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Medgiver, att sex därtill lämpade persene 'Il 
t"lld ·l r, VI 'a antingen redan 

äro ans a a YH flottans sjömanskår ell er a "lt · .. 

därstädes vinna anställning, må. crenom chef nmaf ... sm onska~ att 

r. ... 1 o 'd o ens Ol underoffiCers 

oc11 SJOmans mrerna v1 Stockholms örlogssta t' f" -

fä ll e att såsom elever genomgå den !- . ~odn S ors? r g beredas till-

k l l l . ,uts vt venges redareföre-

nings oc 's m a l Hälsingborg, som är r.vsodd att pågå under må-

n&detna september-december 1932 under villk . å · . 

d 'd ... k ' m, s v1tt angår wke 

re an v1 SJomans 'å ren anställd person att el f" · 
' ' enna orbmder sig tt 

efter gen omgången kurs söka anställning vid. ... 1 
o a 

kentrakt i vanlig ordning. SJomans caren medelst 

Medgiver, att till marinläkaren av 1 ·a gr·ade 'l . .. 

l-å . I-I J S ' l ' o • • · n VlC mannlakar-

' ren · · l ver må sasom lHdracr till t· t.· l d 
. d . ,... . o es uc an e av do med de-lta-

gan e u tr SJatte norcl1ska ncurologkongn·s~on 1·
 rr.. h 

26 · d - .. ~ ' 'o pen amn den 24-

. m nevaran e manad forenade kostnader utbetalas tt , t' 

dwm i\ 190 .k~·onor, ävensom att Silwer må under elen ~ono~~s~s. ~p~n

dan;tålet ~evilJade tjänstledigheten uppbära oavkortad lön .. ~r a~

MaJ:t p rovar deltagandet i nämnda l·ongress i... f" 'enar. ung. 

intressen. \. Jana orsvarsvasendets 

K. Br. den 26 augusti 1933. 

Medgiver, att l~jtnanten O. W. Scltaefer, vilken för hestridande 

av honom medelst forordnande att uppratthålla befatt . o 

fareståndare för st · . . . nmgen sasom 

t " d l . r· atens metemologrsk-hycl rografiska anstalts mili 

arav e mng . år närvarande åtnj uter tjänstledighot f ·å . h . 

de beställning vid fl tt å ... . I n rnne avan

a .. ... 
0 an, m ' Jamltkt åtagande, med bibehållande 

el
v namnd.a forordnande ställas till ch~efens för kustfl tt . f" ·f 

e under Iden de 29 . o an ot ogan-

. .. .. . n augusti-den 1 november 1932 för håll" d 

Vtssa forelasmngar i t l . f ~ .. un e av 

ficer are. me eoro ogi ör luftvarnskursen för artilleriof-

R. Br. den 2 september 1932. 

Finner gott d · d l .. 
hdä lsut" . . ~ne giva. e s att for arvoden till föreläsare i ämnet 

1932-j g~~mn,og .. vtd aUmann.~ fänrikskursen uneler utbil.dningsåre't 

lopp . h .. ma till chefens for kustflottan förfogande ställas ett be-

. av ocrst 350 hon · d 1 1 ~ ... 
lnilit". d o . ' .. 

01
' e s oc' att for anordnande försöksvis av 

arpe agogrska forPläsning·a. d . d . . 

der:befäl t . l S - .. r un et sag a utbrldnmgsår för un-

lnand .e V I e tocUrolms orlogsstation må i enlighet med l. l· 

o va o· med d l l .. . \.0111-

l'ens . o... . o .ac e nar ~nare bestämmelser till stationsbefälhava-

800 l-VId namncia orlogstahon förfogande ställas ett belopp a h" t 

'mnor · d · l-tt . l . . v ogs 

son . ' me la\. agance av att till militär besta"ll · h 
1 t J än t .. . o ... .. 

· nmgs a. vare 

än f · & .got sasom fo relasaro, härför icke må utgå h" . . d' 

e 'ter 40 1-. f" 1 . .. 1.. . ogte arvo e 

\.!Onor or ore asnrngstimme. 
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Medgiver, dels att de kustartill erikadetter, som antagits år j 93<> 

må jämte en officer ur kustartilleriet, på sätt i kommandoväg nä;~ 

mare bestämmes, sjökommenderas å pansarkryssaren Fylgia under dess 

genom g. o. 1133/31 anbefallda expedition vintern 1932-1933, dels 

att bemälde officer ur kustartilleriet må under ifrågavarande kolll

mendering åtnjuta sjötillägg, som enligt gällande tilläggsbcstäm,nel

ser till de militära avlöningsreglementena tillkommer motsvarande 

beställningshavar e vid flottan under dylik tjänstgöring. 

K. Br. den 9 september 1932. 
Medgiver, att ett underbefäl från Stockbolms örlogsstation må 

i kommandoväg ställas till civilanställningskommissionens i Siock

holm förfogande för tjänstgöring hos kor~missionen. 

Medgiver, att till den officer, som av stationsbefälhavaren vid 

Karlskrona örlogsstation f örordnas att under nästinstundancln ut

bildningsår meddela i skolreglementet för flottans manskap, d0l IV, 

omnämnd unelervisning i engelska språket vid korpralskurs för ra

cliomatroser samt vid certifikatkurs vid radioskola, må utgå en er

sättning av 4 kronor fö,r undervisningstimme, dock högst 140 kronor. 

Medgiver, att löjtnanten vid kustariilleriet S. E. Haglund, vil

ken enligt g. o. 1131/31 beordrats till ordinarie tjänstgöring i marin

fö rvaltningen från och med den 1 april 1932, må i komm andoväg 

ställas till bemälde chefs förfo gande under tiden den 15-den 31 ok

tober 1932 för tjänstgöring såsom lärare i kurs i artilleri för subal

teruoffieei':>re tillhörande kustartiLl eriet; ägande H aglund att fö r 

nämnda tjänstgöring uppbära e rsättning med ett belopp av 350 kro· 

nor. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra i ämbetsverket 

tjänstgörande miningenjören K. O. R. J oh ansson att å tid, som äm

betsverket äger bestämma, avresa till England för att uneler högst 

tre dagar, resdagarna oräknade, verkställa besiktning a v lwsEHlda 

paravaner. 

Lämnar varvschefen vid Karlskrona örlogsvarv begärt l,emyn

digande, att beordra två å varvet. anstä llda timlönare till deltagan:k 

i en av Sveriges industriförbunds arbet~ledarinstitut under 1.idf'n den 

19 september-den 29 oktober innevarande å r i Stockholm anordnad 

kurs för arbetsledare i förmans- och verkmästarställning. 

Medgiver att t ill den, som uppehåller befattningen såsom e:::· 

perimentingenjör vid torped- och mindepartementet vid flott ans varv 
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j :Karlskrona, må - utöver lön för hans egen bef tt . 
struldör enligt kungörelsen elen 22 J·uni 1998 da m~~ _såsom kon-

'd .. - me avlomngsb t" 
welser VI forsvarsväsendet _ för budgetåret 1932 

es am-

särskilt arvode av ettusenfemhundra kronor. -1933 utgå ett 

IL Br. den 16 september 1932. 

Medgive r, att till professorn vid Tel·nisl·a h" l l 
. ... å å . .. . ' ' ogs i:O an C. "- L'l 
Jesti om m s som ersattnmg för utarbetancle 1 

. r · 
1 -

. . 1" _ . . . .. .. . a v man u s ;:n p t till l ä-
ro bok r e ektucrtetslara for undervisningen · ... k .· l-

l tt b l 5 1 SJO ugss 'olan utbeta-
as e e opp av ,000 kronor, uneler vill kor att Lr'lJ·e t .·· .. 
'll f .. ·f d · s 1om staller 

tr or ogan e en av honom utarbetad i'ö · ]" b 1 
l l' t å ' l aro o <en avsedd exem-

pe sam m g sam P statsverket överl åter författa rrätten t'll 'f~, 

varand~ ve __ rk med exempelsamling utan sådan inskra"nl•nr'ncrr f .. ~ raga-· 
·I-et 1 r·att d .. t 'll L b 01 stats-

ver ' en ar 1 , som omförmäles i 16 § 1 · l · 
.·· ·u . ,,. . . . agen c en 30 maJ 191\J 

om I att t1 .. _lrtter a I~ och musrk ah ska verk, dock med rätt för Lil' e-

stro1~ att Jamval fo r egen del utnyttja manuskriptet och exemp~l-
sam mgen. · 

Bemy_ndigar marinförvaltningen att såsom gåva 

k.aptenen 1 N ordands artilleriregementes r eserv T. H. 
ng segelbåt, kryssaren Vildanden II 1' 95 l·vrn 1-1 

' .- '· asse-11. 

emottaga on 
Ben dz tillhö-

Förordnar bestämmelser rörande transporter för mr'lr'ta"r·t 
mål ä · tt ända-

< mre va envägar under krig. 

K. Br. den 23 september 1932. 

M_~clgi:.~~-:. att ett belopp av högst 400 kronor må ställas till che

efns for SJo~orsvarets kommandoexpecli1ion förfogande för anorcl

~-a~d~ dunder 1_n~evarancle budgetår av utbildning i främmande språk 
01 

VI expedrtwnen tjänstgörande officer are. 

i Lo Förordnar, att marinattachl'm vid KungL Maj :ts beskickningar 

ndon och Oslo skall för budgetåret 1931-1939 h t'll . · 1 . 
ber-edas . ·· t t . f" . . u oc r svrc m p 

till" er sa . m~g ·or mmsknmg på grund av kursförlust i lön orts-

agg, provrsonskt dyrortstillägg och dyrtidstillägg ·· .'t. 1-
tament ... t . . avensom 1 ra,. 
r t . . sersa tm~g dels vrd sådana resor, som å tjänstens vägnar fö-

l: ~grts res_pekhv_e komma att företagas inom Storbritannien och Ir

re~ utanfor ordmario tjänstgöringsorteu, utan att med vederbörlig 

nin~ :~:etts res~ektive ~vses tillträde av eller avgång från befat~ 
än d' 0~ maunattache, dels ock under tjänstgöring å annan ort 

or mane bostadsorten allt · d å 1 ·· . 
kur . ' 1 en m n ;;:ursforlusten överstiger en 

smargmal av 4 proc~nt· d 1 tt · · 
nas " ' oc c a ' runan dy hk ersättning utanorcl-

' avdrag skall gö a r d k . 
get . r s or en ·ursvmst, som på grund av valutalä-

fj" ~PPkommrt å löneförmånerna och traktamentsersättnin o-en uneler 
ar e kvartalet 1931 och första kvartalet 1932. b 

säso Sedan aktiebolaget de Lavals ångturbin till marinförvaltningen 

m gåva - avsedel för jagaren Kl as Horn - överl ämnat ett 
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port rätt av riksamirall'n frih0rrc Klas Kriste rsson Horn samt :vttr·rl i

garo c·it porträtt aY riksarniralon för samma ändamål skänk ts till iiln

loPtsvorkl't av ryttn'lästaren greve I-L Horn af Äminne, bar Kungl. .i\l nj :t 

bemyndigat marinförvaltn ingen att för kronans räknin g emottaga 

do såsom gåva överlämnade porträtten, att elisponeras för ovan an

g-ivna ändan1ål. 

:MedgivoJ', att reservkaptenen D. I-J. T. Börjeson må i kom m·111 _ 

do;-äg inbcordras till fortsatt tjänstgöring i marinstabon från oc h 

lllC·cl den 1 oktob0r 1932 t ill svidare int ill utgången av juni lH<lllad 

1933, samt att han därunder må uppbära ersättning, som - i don 1n:in 

densamma icke kan utgå och best ridas på sätt i brevet den 4 mar:' 

1919 J' öreskri ves - be räknas efter 325 kronor för månad, var ä dn

iills1i llägg ej må utgå. 

Bifalle r stationsbefälhavarens vid Stockbo lms örlogsstation fra m

s tällning om t illsättande :f r ån och med den 1 oktober 1932 av E'U le

dig befattning såsom extra ordinarie ämnes] ä rare vid skoppsgosse

skolan i Marstrand. 

K. Br. den 30 september 1932. 

Medgiver, att de betsämmclser i fråga om unde rvisningen Yid 

s jökrigsskol an, som med stöd av brev den 9 oktober 1931 ang:'H·n clP 

unelervisningen vid sjökrigssL,olan uneler arbetså ret 1931-1932 pro

visori skt tillämpats un eler nämnda a rbetsår, må - u tan hinder av 

lJestämmelserna i reglementet för sjökrigsskol an elen 1. jul i 1927 (n :r 

305) - enli gt därom i kommandoväg meddelade nä rm are föreskr-ifter 

}Wovisor isk t tillämpas jämväl tillsvidare uneler arbctså rf't 1932-1!l3"3. 

Avs lår kor pralernas vid trccljel y rkeskompaniet n:r 41.) Li lja 

och vid femte mat roskompaniet n: r 600 Svanberg framställning , att 

oavsett meJlankommen rekapitulation, fit åtnj uta lön enligt tl cu ii 

dem tidigare ti ll ämpade ursprungliga löneplanen i manska p.-.a v1ö

nings reglementet. 

Medgiver, att till främjande av Svenska undcrofficersförhu1t<lrts 

bildningsverksamhet må för budgetåret 1932- 1933 utbetalas el t be

lopp a v tvåtusen kronor. 

samt fö rPsk rivC'r, att unelerofficerskår eller annan samm ans lut

ning av underofficerare, vilken önskar att för sin bildningsverksanl

het komma i åtnjutande av statsbidrag, skall av egna medel för än

·damålet anslå et t bolopp minst lika sim·t som det begärda statsbi

draget, ävensom att det skall åligga Svenska underofficorsfö rlnwdcts 

styrelse att senast den 15 juni 1933 till chefen för försvarsclt'Jl<ll' te

mentct inkomma med berättelse rörande dc nu anvisade medlrns an

vändning. 
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§ 2. 

Eder underställda fartyg äga att dter besöket Windau passe

r a :Moonsundet. 

G. O. 772 den 26/8 32 befaller, att marinattachen, kapten Bager 

skall tjänstgö ra vid Kungl. Maj :ts beskickning i Köpenhamn den 

9--12 instundande september. 

G. O. 774 den 26/8 32 befaller, att mom. 32, 35, 38 och 41 i g. o. 

1133/:-ll skula erhå lla följande ändrade lyciclse: 

32. Följande fartyg skola 

- - - - - - Astrea och Thetis 

å daga~ under senare hälften av .oktober, som ch~fen för kust

flottan b.estnmmer, pansarskeppen Aran och Manligheten, depåfar

tyget Dnstlghetcn, ta.rpedkryssa rcn - _ _ _ _ 

35. -
bestämmer, logementsfartyget Freja. 

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 aggskepp), 

Dro ttning Victo ria. 

3. j a g a r d i v i s i o n e n. 
---....._ ____ }--_ 

38. I kustflottan ingående fartyg _ _ _ 

.. vid Stockholms örlogsstation för vedettbåtatna 

Sokaren och Sveparen samt - - - _ b t" el 1 1.1 
upphöra. - es amman e s m 

41. N edanstående fartyg avses 

pansarkryssar en F ylgia, 

pansarskeppet Aran, 

jagaren Ehrensköld, 

kanonbåten Svensksuncl. 

rustas för expecli tio n, nämligen: 

G. O. F. 169 den 6/8 32 mcclgivC'r. att en engelsk fh·O'division 

~!c und~~- s~ptem.ber I~ånad verkställ a flygning över svC'nsi,; område 

härv~ fo.r,. f.ard hl~. Kop?nhamn med lan.dning i Göteborg, skolande 

.· rd g<1Jlande fotesknfter angående t1Ilträcle, till svenskt territo

Hum samt angående för luftfa rt fö rbjudna områden iakttagas. 

f ~: 0 : F. 184 den 29/8 32 medgiver, att en flygeskader uneler che-

ens for flygvap t b f' l o • 

i Sl o .. . ne e a ma I samband med flygvapnets övnin"'ar 

ko 'ane avlagga ett officiellt besök i Köpenhamn den 10-12 n:st-

111 rr:mande september; skolande vederbör an de beskickning hållas när-

ar e underrättad om besöket. 

G. O. 1932. 8 
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G. O. 783 den 29/8 32 befaller, med ändring av g. o. 132/32, att 
kaptenen Kahl skall avgå från innehavande tjänstebefattning 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 kom
mandoexpedition fr. o. m. den 1 instundande september. 

G. O. 791 den 31/8 32 befaller, att löjtnanten Oxenstierna skall, 
utan särskild kostnad för statsverket och med tillfälligt frånträrhtnde 
av honom i g. o. 126/32 a.nbefallcl sjök<Jmmenclcring, tjänstgöra sasom · 
biträde åt marinattach!'m i Paris under vintern 1932-1933 ; kom
mande närmare bestämmelser för tiden för ifrågavarande tj än,igö
ring att fr.amdeles 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.hild
ning vid kustartilleriet samt ombord å stridsfaryg" följande töre
skrifter (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 be-

stämmelser lända till efterrättelse. 
3. Kursen ombord å stridsfartyg skall äga rum å pansarl~r.ys-

saren Fylgia under dess genom g. ,o. 1133/31 anbefallda expecllt
100 

till avlägsnare 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 
sägs föreskrifter för utt>ildningen vid sjökrigsskolan (FUS) §§ 

14
: ' ute 

3-9 15 16 17 19 21 : 1-2 och 4 a, 24: 1-3 och 25 sam.t r egl<'ll18 
.. , . , , , , - . . - t fh·' 

för sjökrigsskolan §~ 13: c och d, 17, 23, 24: 3 (dod. att kaclri 
0 
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ceren ur kustartilleriet skall undervisa i ämnena vapenlära och korp
ralsundervisnin 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 när
uHtre bestämmelse•r seelermer a att utfärdas efter förslag av chefen 
för kustartilleriet i samråd med fartygschefen. 

För kadettofficer C' n ur kustartilleriet och för kustartillerikadet
terna skol a i övrigt fö r sjökrigsskolan gällande reglementen m. fl. 
föreskrifter i tillämpliga delar lända tlll efterrättelse. 

4. Underbefäls- och instruktörskursen skall taga sin början å 
dag i !Jörjan av april 1933, som av chefen för kustartilleriet bestäm
mes, 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 fö
reskrifterna i g. o. 262/27 i tillämpliga delar .lända till efterrättelse. 

G. O. 803 den 3/10 32 befaller, att i beklädnaelen för de kustar
tillerikacletter, so m antagits år 1932, fölJande persedlar utöver i g. o. 
424113 angivna skola ingå, nämligen: 

jacka, av blått kläde, 
väst, låg, av blått kläde, 
väst, l åg, vi t, 

av för sjökadett f astställda modeller, 
kavaj av komiss : 
skol ande nämnda. persedlar vara anskaffade till 

angiven kurs å stridsfa rtyg. 
g. o. 802/32 

G. O. 817 den 7/9 32 befaller, att nedan nämnda officerare ur 
marinen skol a under t iden 16 oktober 1!l32-15 oktober 1.933 fort
farande tj änstgöra vid flygyapnet: 

unelerlöjtnante rna Yid kustartilleriet W eidling och Hessle med 
ordinarie tjänstgöringsort Hägernäs samt underlöjtnanten vid flot
tan Wennerström med ordinarie 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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rinintendenten av 1. gr. Burman skall fr. o. m . den 1 nästkomm ande 

oktober tills vidar e vara kommenderad till ordinarie tjänstgör in.,. 

såsom biträdande regementsintendent vid Vaxholms kustartillerin~ 

gemen te. 

G. O. 832 den 12/9 32 befaller i anslutning till nådigt beslut L1<'n 

5 sistlidne augusti, att genom g. o. 919/31 och 1054/31 givna bes1iint

melser i fråg a om undervisningen vid sjö,krigshögskolan skola pro

visoriskt tillämpas jämväl uneler arbetsåret 1932-1933 med 1Wdan

stående tillägg till och ändringar i rcgl<>rnentet för skolan: 

1. I § 8 tillkommer följande moment: 

>A 1 / 2 . Offiecr vid flygvapnet m ~ i kommandovii g b(•orrlras 

genomgå kurs vid högskolan. Sådan officer undergår kun

skapsprov i likhet med kursens övriga elever och erhåll er diir 

övcr avgångsbetyg. >> 

:!. Mom. 5 i ~ 8 erhåLl er följande tillägg : 

»5. Till stånd att utan examensskyldighet - - - - - -

- - - - - oHiccr tillhö rande armen eller flygv apnet.>> 

3. M.om. 1 i § 17 erhåller :följande ändraed lydelse: 

>>1. Undervisningen i allmänna kursen - - - - - -

- - - - - luftkrigskonst, lfmtkrigskonst och nwkanik 

samt dessutom å sjöofficerslinjen n avigation, torpedlänt nch 

ryska spr åket och å kust a rtill eriofficerslinjen clektrotekllik.>> 

G. O. 834 den 12'9 32 fastställe r lkkrytundervisning (U :M F : 1 

B), a vsecld att såsom instruktionsbok an vänelas vid rekrytutbildniH;ren; 

skolande ett exemplar av densamma utan ersättning till dPlas lk ls 

envar , som vid Hottan vinner annan anställning än såsom civil t jiinsic

man el ler arbetare, dels värnpliktig, som första gången inrycker t il l 

freds tjänstgöring vid flottan, dels envar av lotsverkets personal , snn1 

vid J:lottans stationer genomgår utbildning för tjänsgöring vid kust

signalväsenclet, dels ,ock medlem av Sveriges f rivilliga motorbåiskå r. 

G. O. 847 den 14/9 32 befaller, att den i g. o. 132/32 för löjt

nanten Lennquist anbefallda landkommrnderingen skall upphii,·as, 

dt löjtnanten Ljungfelt skall avgå från honom genou1 !!· 0 · 

74/31 anbefa lld landkommendering med utgången av innevarande 

månad, samt 
att n edan nämnda officerare skola tillträda landkommenck ring 

fr. o. m. den 1 instundande oktober eHer särskilt angiven dag och 

tills vidare, utom undor cle ticler då cle på grund av utfärdatle ~c

neralorder må hava erhållit annan kommendering, tjänstgöra cn!Jgt 

följande: 
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~\farinstaben. 

löjtnanten Lilljequist fr. o. m. dagen c·fter pro,·expeditionens 

111ed Kl as Uggla avslutande. 

Skeppsgosse kåren 

löjtnantrn A. E. Linclqvist, 

fänrik en Virgin. 

Karlskrona. 

G. O. ~48 de~t 14/~ 32 befal lrr, att löjtnanten vid flottan Ljung

felt skall tJanstgora v1d flygvapnet uneler ticlen 16 oktober 1932-Ei 

oktober l933 med K arlskrona som ordina rie tjänstgöringsort. 

. G. O. 8(;,{) den 14/lJ 32 befaller i anslutning till nådigt beslut drn 

2 mncvarancle månad, att löjtnanten vid kustartilkriet. Bolin skall 

tjänstgöra såsom kaclottoHicer under den kurs ombord. å stridsfart · er 

för kustartillerikaclettc•r Yiih•n enligt g o R09f"9 sl· all a·· .l'::' 
' - • • l; - u_ '-< ga ru1n a 

pansa rkryssaren Fylgia. 

~· ~O. 861 den :lll/9 32 hefallrr i rons lutning till g. o. 1:1.33/3j , 

mom. 3o, och g. o. 703/32 hl. a., att nedanstående bPstämmelser skola 

lända_ till efterrättrlsc hcträHandc jagaren Klas Ugg las fortsatt:. 

expecl1 h on. 

7: Jagaren Klas Uggla skall fr. o. m. dagen efter den, då i 

~· o. 103/}3_2 a~befalld provexpedition avslutas, och intill elen dag, då 

J~garen J_amlllct mom. 4 nedan ingår i kustflottan, vara stationärt 

iOt·: agd v1d Karlskrona örlogsstation i och för erforderliga komplet

ten ngsarbcten m. m. samt vara understälJd stationsbeJälhavaren där · 

stacles. 

2. :Kap tenen Grafström skall under i mom. 1 angiven tid vara 

fa rtygsche:E å jagaren: ägande stationsbefälhavaron i Karlskrona 

att an bd a Il a den mimkning i hes ä 1tni n gen beträffande undcroffi

cera\e och manskap, so m kan befinnas lämplig, mctl iakttagande av 

att atcrst åencl(' lw3ättning i största möjliga utsräckning kvarstl1r 

från provexpeditionen . 

3. Fr. o. m. dag i slutet av oktober eller början av november, 

varom stat ionsheLilh avarcn äga överenskomma, skall jagaren, i vad 

angår underofficerare och manskap, lx•mannas från Stockholms ör

logsstation och skall besättningen kompletteras 

h. 4. Fr. o. m. elen dag, el it chefens för vintereskadern be.fälstccl-en 
Jssas ··· 1·.1 · ' 

Jam l d g. o. H33t31, mom. 34, skall jagaren ingå i kustflottan. 

G. O. 8fi4 den 16/9 32 meclgiYcr i anslutning ti Il g. o. F. 169/32 

angående till sti\ncl fo··r e11 e1g·el l :r·1 1· · · l l 
1 s .;: · ygc 1V1s1on att vor .;:stä la flyg-
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ning över svenskt område i och för färd till Köpenhamn med land

ning i Göteborg, 

att nämnda flygdivision må landa inom Nya Varvets område, 

samt 
att i divisionen ingående flygphn må, i den omfattning så 

oundgängligen erfordras, överflyga för luftfart förbjudet område 

utanför Al vs borgs fästning. 

G. O. 865 den 16/9 32 befaller, att den kaptenen vid kus tari ille

riet Tottie genom g. o. 404/30 anbefallda kommenderingen att vara 

adjutant i kommendantsstaben i Vaxholms fästning skall upphö ra 

med utgången av innevarande månad, samt 

att löjtnanten vid kustartilleriet Ahlm skall fr. o. m. den 1 in

stundande oktober tills vidare vara adjutant i nämnda stab. 

G . . 867 den 17/9 32 medgiver, att utprövning av antagning~prov 

för manskap må äga rum vid höstens rekrytering vid Stoekholmq 

örlogsstation ävensom att professorn vid Uppsala universitet R. An

derberg, må, utan särskild kostnad för statsverket, härvid biträda. 

G. O. 870 den 19/9 32 befaller, at t marindirektören aY ~. gr. 

1Gnnman skall tillhöra Stockholms örlogsstation och tjänstgöra i ma

ri nförvaltningen fr. o. m. den 1 april HJ33 och tills vidare, sam t 

att, med ändring av g. o. 705/32, mariningenjören aY 1. gr. hlo

herg skall tillhöra Stockholms örlogsstation fr. o. m. den 1 april 

j_933 och tills vida re. 

G. O. 877 den 20/9 32 meddelar bestämmelser angående uppskov 

för vissa värnpliktiga Yid mobilisering. 

G. O. 880 den 23/9 32 befaller, att nedan nämnda officerare 

skola vara repetitörer vid sjökrigshögskolan unde·r arbetsåret 1932-

1\)33: 
från flottan: 

kaptenen Larsson och löjtnanten Lanelström strategi, 

löjtnanten Hammargren i taktik; samt 

fr ån kusartilleriet: 

löjtnanten Puke i kustfästningslära, och 

löjtnanten Haglund i mekanik. 

G. O. 893 den 26/9 32 befall er, att, utöver i g. o. SR0/32 nän1 nda 

.o ff iecrare, kaptenen Ericson skall vara repetitör vid s jökrigshögsko

lan unel er ar!Jetså rct 1932-1933 i ämnet taktik. 
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K. Br. den 7 oktober 1932. 
Medgiver, att en mariningenjör av l:a graden och löjtnanten 

vid flygvapnet S. J. E. Krook må därest tillstånd därtill på mini
steri ell väg utverkas, i kommandoväg beordras att avr0sa ti ll Tysk
land fo r att unde r en tid av högst 14 dagar, resdagarna oräknade, 
i Kiel WarnemUncle och Travemiinde närvara vid katapultutskj ut
uingar och bese konstruktioner av katapulter. 

Bemyndigar varvschefen vid Karlskrona örlogsvarv att beordra 
en nämnde var vschef underställd marindirektör av 2:a graden eller 
mariningenjör av 1:a g raden d e l s att under högst 14 dagar, resda
garna 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 för jagaren Klas Uggla hos 
firman Theodor Zeise i Altona-Elbe bestä llda reservpropellrar d e l s 
0 c k att i omedelbar t samband med avslntandct av nämnda resa av
resa 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 löjt
nantsbeställning därstildes b]iver vakant. 

Finner stationsbe:fälhava rens vid Karlskrona örlogsstation hem
ställan, att, med ändring av tillämpat förfaringssätt, svä rdspensione r 
svä rdsmeda lj pensione r måtte få utbetalas genom armeförvaltningens 
civila departements försorg icke fö·ranleda någon Kungl. Maj:ts åt
gärd. 

Sedan löjtnanten vid kustartilleriet A. K. Bergman anhållit, 
att han - som den 1G oktobe r 1925 kon stituerats till fänrik i kustar
tilleri ets resNv sa mt betordrats den 4 oktober 1927 till unelerlöjt
nant och den 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 anställningstid 
i reserven, har Ku,1gl. Maj:t medgivit, att Bergman må i förevaran 
~e avseende av berörda an st ii Il ning tillgocloriiknas såsom tjänstetid 
1 först a löncgrad<•n tre år fyra månader åtta daga r och i andra löne
gt·aden två år åtta månader åtta dagar. 

Sedan Jör re reservlöjtnanten i flottan O. G. E. Akerström -
~ed förmälan att han, som enligt Kungl. Maj:is dt>n 2 december 1905 
anlnade medgivande ägt kvarstå såsom reservlöjtnant utöver .för-
k. Br. 1932. 9 



fattningsenligt bestämd tid, av marinförvaltningen 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 låta anställa ett fönådsbiträde vid vartd ,• ra 
av material- och minammunitionsförråden 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 lv
kostnadspris utgår för samtliga utgifter föt· sliptagning m. m. av 
ifrågavarande fa rtyg samt att förvaringen äger rum utes·lutandP på 
stiftelsens risk. 

Föreskriver, att det av riksdagen för anskaffning av lufiviir ns
materiel m. m. lör flottans tartyg för budgetåret 1932-1933 11ntlt> t 
fjärde huvudtiteln anvisade rest>rvationsanslaget av 80,00(} kronor, 
skall användas för bestridande av kostnader för av planerad up p
ställning 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 flaggkorpraler 
kunde kommeneleras 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 hin
der att i samma utsträckning som tidigare varit fallet sjökotmnP D
dera Ilaggkorpraler, därvid dessa dock skull e tjänstgö ra som J' ört'ilcls
uppbörLlsmän weuan :fartygschefen vo r· e r0dogörarr, icke för a u krla 
någon Kungl. Maj:ts åtgärd. 

Med()'iver att av anslaget till brfriimjande av den andligfl vå r
den vid fö rsv~rsväsendcL m:'t för hudgetårrt 1932- 1933 bl. H. utgå 
föl jand belopp, nämligen: 

--------
Första flygkåren 
Andra Jlygkåren 
Tredje flygkår en 

•••••••• ' • • • • ••• ••• • o ••• • • o •••• • 

o •••••• •• •• o ••• • •• o •••• o •••• ••• o 

•••••• •• ••••••• o • •• • • • ••••••• o. o 

kronor 
)) 

)) 

~l]Q:~ 

:~~0:-

240: -
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Fjärde flygkåren ... . ............. . ... .. ........ . 
Flygskolkåren ..................... .. .......... . 

kronor 240:-
)) 400:-- - - -- - - - -- - - - - -

s tiftelsen Oscar Fredriksborgs soldathem ....... . kronor 600:-

--- --------------
Till K ung l. Maj :ts disposit1on för oförutsedda behov kronor 1,445:-

K. Br. den 14 oktober 1932. 
Scdan fJottans befordringskommission - med förmälan att fän

riken 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 
föreslås till befordran - hemställt, att Kullander måtte till och med 
den 30 april 1H33 få kvarstå såsom fänrik vid flottan och därvid un
dergå 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 kro
nor 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·rbefäl, vilken ön
skat att Eöir sin bilclnings"V'erksamhet komma i åtnjutande av stats
bidrag, 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 stu
dier utgivit, dock högst 50 kr.onor, d e l s att det skall åligga För
svarsväsendets underbefä]sförbunds styrelse att senast den 15 juni 
1933 till chefen för försvarsdepartementet inkomma med berättelse 
rörande de nu anvisade medlens användning. 

Bemyndigar chefen för försvarsdepartementet att i samråd med 
cl:efen fö·r finansdepartementet tillkalla sakkunnig person för verk
stall ande av granskning av marinens kassaväsende och avgivande av 
d: förslag, vartill granskningen kan föranleda; ankommande å ma
l'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. 
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K. Br. den 21 oktober 1932. 
Lämnar utan bifail flygstyreisens f ramstä llning, att vid ilyg

vapnet kommenderade löjtnanten vicl f lottan B. Bergman måtte be
redas 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 luftnav1gatwnen forekom mandc 
problem. 

Medgiver dels att flaggunderofficeren på övergångsstat vid flo l
ian 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 
expeditionsunderofficersbefattning vid marinstaben, dels att Pel tr rs
~on må under ticlen fö r J:örordnandet åtnjuta ersättning, beräkn at] d
ter ett arvode av 2,130 kronor för år , jämte dyrtidstillägg enligt för 
nyregler ade verk stadgade grunder; skolande i avseende_ å ~tnjutnJH]p 
av n·ämnda arvode de i 13 kap. av kungörelsen elen 22 )Ulll 1928 Jllt' tl 
vissa tilliiggsbestämmclscr till de militära avlöningsreglementena 
med de 1 acle fö resk riHer röran de icl\e-ord inarie befattningshavare i 1 i l l
lämpliga del <tr lända tiLl efterrättelse. 

Medgiver, att - utan hinder av § 17 i reglementet för sjök rigs
högskolan elen 17 september 192::1 (n:r 3fi9) sådan sagda § lyclee P n
ligt 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 unelervisning i ryska språket, må, därest. de 
varken deltagit i un dervisningen i ryska sp råket i sagda högsko las 
a llmänna kurs ell er på annat sätt förskaffat sig m otsvarande ulhihl
ning, befrias från sky ldighet att deltaga i undervisningen i ryska 
språket. 

Finner marinförvaltningens framställning om anvisande a v mo
Je! till arvode till ett juridiskt biträde åt chefen för kustar til\erie l 
icke för anleda någon Kun gl. Maj:s vidare åtgärd. 

Sedan chefen fö t: Jörsvarsdeparlomenicl. med stöd av n~tdi gl. 14e
myndiganclu elen 14 oktober 193~ uvpdragit åt filosofie kandidaten c. 
A. Murray 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 månad - son~ 
dock · icke må uppbäras. fö r tid, varunder i brev den 23 septe!ll lw_

1 

1932 omförmält arvode för uppdrag såsom biträde åt statens organr
sationsnämnd 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 av
gå till Karlskrona örl ogsstation för avrustning, avmönstring octl 
förläggnin g i 2. beredskap, seelan ctcn med utgången av den 15 in· 
stundande oktober upphört att stå till chefens för flygvapnet för
fogande. 

G. O. 895 den 26/9 3,2 befaller, att högvaktstjänsten i tockholm 
skall på tider, som bestämmes av överkommendanten för Stockbol1ns 
garnison efter samråd med stationsbefälhavaren vid Stockholms ör· 
]ogsstation, respektive kommendanten i Vaxholms :fästning, bestd
elas av t rupp fr ån Stockholms örlo gsst.IJ.tion två gånger i månaelen 
under ticl en 15 jan ua ri-31 m a rs j983 samt av trupp ur Vaxholms fäs t
nings gamison 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 besättningslistan för dcp:l· 
fartyget Svea skall t ill s vidare på fö-rsök minskas med 2 rnaskinister 
sDmi 2 eldare, korpraler 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 Rärwe \1 , Lund
berg, 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 utbildningsprogram. 

G. O. F. 213 den 26/9 32 befaller , att högvaktstjänsten i Slock
holms garnison ska ll på lider, som beslämmas av överkommendanten 
för Stockholms garnison eHer samråd med chefen 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 be
slu 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 ska 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 åliggan-
e mmsta tJanstgormgsskyldighet 1 fredstid. 
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G. O. 908 den 1/10 32 befaller, att fartygschefen å pansarkr.)·ssa
ren Fylgia under detta fartygs genom g. o. 1133/31, mom. 35, anbe
fallda 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 be
stämmelser angående 1rivilliga utbildningskurser för underofficerare 
av 3. graden och underofficerskorpraler samt förtjänta flaggkorpra
ler och korpraler skola lända till efterrättelse jämväl under instun
dande 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 ovisoriska be
stämmelserna för undervisningen vid sjökrigsskol an skola proviso
riskt t illämpas jämväl tills vidare under arbetsåret 1932---1933. 

G. O. 919 den 3/10 32 befaller, att denna instruktion skall lända 
fartygscheten å pansarkryssaren Fylgia till eHerrättelse unel er de tta 
fartygs genom g. o. 1133/31, mom. 35, anbefallda expedition t ill av

lägsnare farvatten . 

§ 1. 

Expeditionen har ti ll ändamål att höja den ombord kom nw ndc
raLlc persona lens s;jömannaegenskaper- ,och yrkesfär d.ighet, aU visa 
svenska örlogsfl aggan i främmande far vatten och att i de l änder, 
som. besökas, spr ida kännedom om och intresse för vårt land ocll (less 
närings liv samt härigenom lämna ett medelbart stöd åt rikets repre
sentanter i de Lesökta länderna, 3tärka svenska undersåtars ställning 
därstädes och frä mja de svenska handelsförbindelsema. 

§ 2. 

Dc hamnar och aukarsä ttningar, som av Eder skol a he~iik as, 
ii vensom de beräknade tiderna tör ifråga varande Lesök angivas i bi

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 för Eder 
ankomst till respektive hamnar eller aukarsättningar. 
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Färdplan för pansarkryssaren Fylgia vintern 1932--1933. 

Hamnar 

Karlskrona 

Portsmouth 

T i d 

14/11- 22/111 

28fll-1f12 

Gibralt ar (endast för kolning) ... 8/12-9/12 

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

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

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

Konstantinopel ..... . .... .. ........... . 

Cattaro .................................. . . 

Tripolis (Ost Sicilien) 

Neapel (Syd Korsika) 

Antibes ... .. ............................... 

Gibraltar (endast för kolning) .. . 

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

Malmö ................................... . 

Karlskrona 

10/1-16/1 

26/1-30/1 

4/2-8/2 

13/2-19/2 

24/2-28/2 

8(3-10/3 

17/3-· 21/3 

26/3-27/3 

29/S-5/4 

Distans 

770 

1146 

789 

694 

573 

810 

880 

655 

514 

408 

780 

1157 

793 

156 

Antal dagar 

till l· sjöss 1 hamn 

5 

6 

4 

3 

5 

9 

4 

4 

4 

7 

G 

4 

l 

9 

4 

2 

7 

4 

5 

7 

5 

5 

7 

5 

3 

5 

2 

8 

10125 6f) l 78 -------143 

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

2) Be räknad medeHart över grund S knop. 

8) Kolning avses äga runt i samtliga utl än dska hamnar utom 
Suda Bay, Tripolis och Antibes. 

4) Besöken i Portsmouth, Gibraltar och Suda Bay äro i c k c
o 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 res
pektive Bal ea riska ögruppen besökas. 
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§ 3. 

Skolor och kuner samt utbildning i fa r tygs- och striclstj~nst an

ordnas i enlighet med gällande reglcmPntcn och instruktionPr snm t 

med iakttagande av bestämmelserna i g. o. 393/28, mom. 22. 

I fråga om utbildningen av ombord kommenderade sjökadpt 1<'t· 

må Ni, efter samråd med chefen för sjökrigsskolan , anbelall a dt> 

;jämkningar i gällande kursplaner, som på grund av elen bcgrämntlo 

tiden för expeditionen kunna anses vara erforderliga. 

I rutiii och föl'delningsböckel' må Ni göra dc avvikelser, "'lll 

kunna föranledas av klimatiska förhållanden m. m. sa mt av hPs1i1 1-

ningens sammansättning. 

§ 4. 

I den mån utrymmet ombord oc:lt övriga omstiindigheter mPd 

giva, skall Ni bereda ti ll fäl le :för medlemmar av Svel'iges utri kPsrP

presentation att med stöd av från utrikesdepartementet lämna t upp

dl'ag, på därom gjord fl'amställning, tillfä lligt medfölja fartyg!'(. 

Uneler vistelse i utländsk hamn skall Jörbindelse, genom omhord

säudande av officer, sökas med därstädes eventuellt befintliga svr u

ska handelsiartyg i.syitc att, i den mån det är möjligt, gagna s\l'llsk 

handel och sjöfart. 

Beträffande dc iakttagelser, som Ni med avseende å de svPnska 

handelsförbindelserna och dännpc[ sa mma'n hängande förhålla llllP n 

kunnat göra, skall N i v id expcll i tio1wns s lut i ng i V8 und er, l:t l t i' g· 

rapport. 

§ 5. 

Skullc smittosam sjukdorn iörekornma i någon av de ham na r. 

pa! ISark ryssa n' n skrtll besök~, hör all Jörs iktigltPt iakLtagas vid g·,'

lllCns kap lll<'d land och mnll [t anl;arplatsen hdintliga JarLyg- ~" "1. 

Ulll Så :lllSl'S i'ri'OI'flPI'li;~1, UJltlf'll:il\d :'[ p\a(SPII avkortas e \h' l' J< t'SIIkf'l 

helt in.siiilla ~ . 

§ G. 

Bet1·äffandn utväxling av örlogspost (SFS 747/1!)18) äger Ni, för 

erhållande av i sådant avscend<' u.U:ärclade föreskrifter och ytterl i

gare ntö.iligen f'do rcl erl iga uppl ysningar samt nödiga blankettPr oeh 

post s tämpel m. n t. , ]J;inviinda Ed<' r dirdd till Ö\'Prpostmästaren M :t li n ii 

1 senast trP Vf'C kor förP <'XP<'clitiouPns början. 
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~ <. 
Kos tnaden ·[ör expeditionen skall, såvida ej oförutsedda omstän

digheter clet omöjliggöra, begr8nsas inom belopp, som i skrivelse från 
sjöförsvarets kommandoe): pedi tio n rnedde 1 as. 

~i må vid uppgörandet av kolningsavtal träHa överenskommel
se om kolens levercrande fritt ombord. 

Ni iiger med hänsyn t ill omstäncliglwterna samt oberoende av 
föreskriftmna i vederbörande skjutinstruktioner m. m. anbefalla 
lämpliga inskränkningar i förPskrivna skjutningar och i förbruk
ningen av ammunition m. m., börande dock, beträffande skjutöv
ningar med torped, skjuias minst. två skott por tub under expeditionen. 

Sverige står i vänskapligt för hå Ilande till alla nationer, va dör 
sorgl:älligt bör unelvikas allt, som kan giva anledning till missförstånd 
eller rubbning härutinnan. 

All skyldig militärisk honnör skall visas varje nation och dess 
flagga, men tillkommer det ock Eder att icrclra, det svenska flaggan 
visas elen aktning, vartill hon genom traktater och konventioner är 
berättigad; ägande Ni i detta av.,eenclo ställa EdPr till efterrättelse 
gällande traktater med främmande makter. 

~ 9. 

Omkring varannan vecka eller oftare, om omständigheterna där
till föranleda, skall Ni insänd::>. underdånig rapport rörande övningar
nas lortE: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, så
dana åtgärder av Eder vidtagas, som bäst främja expeditionens än
damål 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 örlogs
station, 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, an
befalld stat,ionär förläggn in g Bka ll för tendrarna Sökaren och Sv(•
paren omfatta tiden 21-31 inneva rande månad samt tiden 16 dP-

cember 1932-28 februari 1!l33. 

G. O. 936 den 10/1.0 32 befaller, att marmmgenJoren av 2. gr. 
Huit under läsåret 1932-1933 skall leda den specialkurs röraud<> 
krigsfartygs lwnstruktion, som j ämJikt 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 a
rande vara på expedition och fr . o. m. dag i innevarande måna d. 
som chefen för kustflottan ~1estämmer, ingå i ubåtsavdelningen, samt 

att far tygets bemanning fr. o. m. sistnämnda dag, i vad an går 
underofficerare och manskap, skall reduceras till omkring 

3
/, enligt 

närmare bestämmelser , som st ationsbefälhavaren i Karlskrona, efter 
samråd med chefen :för kustflottan, skal l utfärda. 

G. O. 952 den 17/1G 32 befaller, att m arinintendenten av \!.. gr. 
Biörck skall , med bibeh å llande av innehavande befattning, till s vi
dare tjänstgöra såsom instruktionsintendent vid underoff icersskolan 

å Karlskrona örlogsstation. 

G. O. 953 den 17/10 32 befall er , att f artygschden å depåfartyget 
Svea skall hissa sitt bei'älstecken den 24 innevarande m ånad, samt 

att chefens Jör ubåtsavdelningen sta], skall fr. o. m. nämnda 
dag vara embarkPrad å depåfartyget, skolande avdelningschefens ~e 
fäl stccken hissas å nämnda fartyg eller å annat i avdelningen w
gåen 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 til
lnirege 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 vara ledamöter av befordringskommissionen 
Jör avgivande av förslag ti ll befordringar inom flottans officerskar 
vid de tillfällen, clå komm endörer och kommendörkapten av 1. gr. 
skola ingå i befordringskommission Pil j ;imlikt reglemente för mari

n en del I bi l. 2 § 1 m om. 1 b) och c). 
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G. O. 984 den 22/10 32 befaller i anslutning t ill nådigt beslut elen 
14 innevarande m ånad, att följande föreskrifter skola lända till ef
terrättelse beträffande anställning av viss personal för bemanning 
av statrens isbrytarfartyg Atle vintern 1932- 33. 

Stationsbcfälhava ren i Stockl10lm lwmyncligas att , anti n gen fö r 
direkt komnwndering å statens isbrytarfartyg Atle, eller för f r igö· 
r ande a v persona l från andra tj änstgöringsplatser för sådan kom
mender ing, 

dels undPr innevarande budgetår för en t id av högst åtta må
nader låta vid sjömanskåren anstä ll a sammanlagt 1A korp raler eller 
y rkesutbild ade nwn·iga, som uneler något av cle senare åren avgått 
elle r avgår från sjömanskå ren i Stockh olrn eller Karlskrona, varvid 
i första h and manskap med föregåen de väl vitsordad tjänstgöring 
från nämnda fartyg bör ifrågakomma; anställ ningen bö !.· avse tiden 
fr ån och med d P n 1 instundande november; 

kan anställning t i Il fullt antal .icke verkställas på ovan angivet 
sätt, må för en tid av högst 8 månader .förh;yras manskap i så stor 
utsträckning, att det ovan angivna antaLet av 14 man Eör statens 
isbrytartartyg bliver fyllt ; 

åtPrstoclen av m anskapsbemanningen skall , Jörntom av erforder
ligt antal flaggkorpralcr , utgöras av värnpl iktiga eller , om så i visst 
fall anses himpligt och möjli gt, av i vanlig ordning anställt stam
manskap ; 

dels u n de r tiden den 1 november 1932.-30 juni 1933 anställ a 1 
fl~g~uncl erofiiccr, 2 unelerofficerare av 2. gr. och 1 flaggkorpral, ma
slnmster, samt 1 korpral, däcksavdelningen, samtliga vid el.l er i flot
tan, med härav orsakaclo ledigblivn a beställningar förfares på sätt 
framdeles 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 ämmelserna i »Reglemente fö r utbildning av 
offiCerare tillhörande :flottans stam (OUR)», på försök lända till eJ
ter rättelsc uneler vintern 1932- 1933: 

förberedande officerskurs iör torpeLiskola och Jörberedande of
iicerskurs för minskola skola icke anordnas; 

fö rbe redanclo officerskurs för t10rped · och minskola skall anord
nas enligt l"örcskriftcr, som framd eles komma att utfärdas. 

G. O. 101l0 !len 28/10 32 be[all er , att, ti ll nedbringande av kost
~laclen för cxpeditionst.jänsten , utskriH av tjänstemeddelande, som 
Jc.ke t ecknas å anko mmen h andling, skall , därest innehållets omfatt
n.~ng· så medgiver oeh i övrigt icJce annorlur+cla påka ll as, till s vidare 
Jursö ksvis uppr iittas på kva rtsark (1.80X225 mm.). 
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Konungen direkt underställL1a myndighete r slmla under oktol!lor 
månad 1933 ingiva underdåniga rapporter över de erJ:arenhetcr , var

till Jörsökcn hava givit anledning. 

G. 0. 1(101 <len 28/10 32 medgiver , att danska minfartyget ,,LoR 
sen>> må under 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 Stoek

hohn övorinscend<' ordnas genom chefens för unde-rofficers- och sjö
manskå rerna i Stoekholm Jörsorg, och för desammas ledande sk~ll 
kommendörkaptenen av 2. gr. Wahlströ.m, med bibehållande av 1n 
nchavamle bufattning, under erfo rderlig tid stå till sistnämnde chds 

:förfogande. 
2. Vid töreläsningarna skola närvara eleverna vid flottans un

deroUicersskola i Slockholm, varjämte i övrigt flaggk~rp.ral~r. oc·h 
korpraler vid Stockho lms örlogsstation, som icke delt.ag~~ l t1d1gflxl' 
anordnad<) :fö re läsningar av dcHa slag, böra beredas hUfalle att n ur

va 1· a vid desamma i så stor utsträckning, som låter sig göra. 
3. Uhuten Jör underofficers-· och s·Jömanskårerna 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 Pl-

säUa de törvdrag i beJ'älsutovning, som sko la hållas enligt Skolreg 

kmenh· \ör f lottan5 manskap, \]el III. . .. 
6. DdtagaiJde i f'ör eläsningarna skall antecknas i undero \il-

cnsrul la respektiv<' lörhtJllningshok. 
7. EH1·r avsluta<lt• Jön·läsningar skall chel'en för uncleroi:J'i e<'r~-

1 o - '-'i l J J ~·~-~l'<ll .ll'•tla 1ned underdånig· rapport och sjön1 ans -::HPrna 1 u .o c\ 10 111 c 

och yt-irandt• över cll'samma. 

G. O. 10&1i den 2!l/10 32 medgiver, att marinattach6n i Berl Jn. 

B " l ··1 L·" -l ll ".]-g onh_ Li.itzc-m under tiden fi- 7 in-
kavt(~nPn a ger ma wso ' a ' •- ~ v 

stundande noveml>er. 

G. O. 1008 den 29/10 32 J:astsi.iiller fördelningsbok .för jngarf', 

typ Ehr<•nskölrl. 
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G. O. 1010 den 31/10 32 beiallm, att iebrytarfari.yget Atle skall 
rustas och utgå på omkring åtta dagars provexpeclit.ion, samt 

att fartygsclwfcns be:[älsteckcu skall hissas den 7 instundande 
november månacl. 

G. O. 1011 den 31/10 32 befaller, att denna instruktion för far
tygschefPn å statens isbrytadartyg Atle skall lända till efterrättel
se 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 till
fä lle skall ·förlägga sin verksamhet, komrner order eller direktiv där
om, i anslutning ti.ll gmwm g. o. Hfi7/27 fastställd "Allmän plan föT 
statsisbrytarens verksamhet)), att genom ledningens försorg tillstäl
las Eder. 

§ 2. 

Till Eder biruwelom meddelas "utdrag av pro,tokolL över han
delsärcndon , 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 nå
diga 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 tillstäl
las Eclt'l' dels onlt•r angåonde åtgärder, som skola vidtagas omedel
bart eller å angiven tid och oberoende av :[artygets verksamhet i öv
rigt, dels direktiv a11gl\ende åtgä rder som böra vidtagas, därest Ni 
anser rådande fiirl1ållauclen sä medgiva, dels även meddelanden an
gående åtgärde r· , vilkas 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" angivan
de innehål lets karaktiir enligt vad ovan sagts. 

§ 4. 

.i\1.erl iakitagancle av föreskrifterna i >>R.eglementc fö·r statens is
brytarfartyg >> samt 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 än sildant ra rvalten ti l l öppen s jö. Dä res t f le r a fartyg [ör 
vän tas ino nt el<> n>i rmaste dyg-nl'lt p~ka l \a assistans i. samma ri.kt 
ning, ska l l, då icke särskilda mn sLändigheter ti Il al:nat föra n\ eda, 
assistansen ver kstä ll as genom anordnande av konvoJ. 

I clPn mån fö rhå llandena eld medgiva må i fall, då dc loka ln 
ishryta rresu rsr·rna d äro till tyllest och Atles huvuclsak l i~a upp g i ll 
icke därigeno m åsidosättes, isbr ytaren a DYiindas -rö1· lokal lSbryt.m n_l!: 
v i lkL·n dock som r0gcl bör utl:öra s i satnbrmcl med dess mtkomst \1\l 
eLle r avgån g frå11 ham11. Yedc rhöranclc hamnm yndighet 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 isränna. 

B. Fartyg i sådant läge, :ttt fara finnes för fart.ygPI:s säl; r·t
het, eller e lj es t då hjä lp erfo rdr as för räddande av orn bordvarandr·s 
l iv skall i första h and bispringas. 

' Föreligga icke såcl ana omständighctc'r, som nyss nämnts, bör, i 
Llr n mån upprätthå ll ande flV plan mässighet i. isbryt-arvrr 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 därnäst 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 ivas förrt räde Jr am för fartyg på v ä~ fr~n hallln 
till öppen sjö. Utan h inder htirav må dock, cHirest sarskilda ska l 
därLi\1 f öranleda, hjä lp bringas lastfartyg, som iir på väg f rån öppen 
sjö t. i\1 hamn för e :[:ntyg på väg från hamn ti. ll öppen sjö medför all
de passagerar e och post. A n dr a än här avseelda far tyg bistås i den 
mån förel iggande omständigheter föranleda. 

§ 5. 

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

§ 6. 

Firuwr Ni al.t. Atlt•s verksamhet. av n ågo tl clh't' några LLP1 11
'
11

-

1Jarl. misslJrukas, ska l l }!i härom vid liimpligt till fälle insänd a an-
mä lan. 

§ 7. 

\'id direk.t sa tnarhclf' tnf'l lan stalens ishr:vtadartyg el le1· tt wl 
lan sådan t fart y g och av svenska state· n forh~' r cl ishry tar P ska l l, sit · 
vida icke a nnorlunda särskilt best ämmes, det gemensamma arb< t<' t. 
ledas av äl dst0 fflrt~-gschden å Atle eller Ymer. 
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~ 8. 

]k t. r ä I'Jan dt· i n [ör.,; k >l \'Janrl<' av Pr fo rclC'rl i p; n is- c)(' h viillPrleksrap
porter g>Ui a bi l' og adt• av lotsst.y rc' ls<'n u lfä rrladc· »Bes tämm elser röran
clc 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'ering rö
r an de is-, si k tha rhP.ts- ocl1 v incllörh ål landen » jämte av telc'graf sty
rc lsC'n i sa tmåd m0cl loi ssty n• \s(•n uppgjo1·d >> Dirigeringsta\,ell för is
sign alm cddc lamlc n til l o~h J'ri'tn s t.akns isbrytadart.yg». 

~ 9. 

F a rl ygl'ts rad io~ l alion ska ll , ltWLl LLllLln.nl.ag som Hät llt ll'S i§ 10, 
stä'ndig t va ra påpassad. Utv~i:-;\ i ng av radiot<' lcgram tncllan Eder och 
m a rin ens mynclighP•tPr 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 kommandoexpecli
l.ion samt lä mpliga ort.s mynclig heier. 

Dä rest k ustradiost.atioll åtager sig att mottaga till Atlo stä llda 
radiotelegram , m å r adi opå passni ng upph öra under elen tid telefon ;ir 
inkopplad. 

~ 1:1. 

Jä mte i H.M H [Ö rl'Skrivf' n iogghok, skall. föras dagbok, i vilken 
an tecknas a ll a u ppgiHeL' :''t av Jart.vge \. utfö rd isl ~t·ytarhjä l p och and
r a a rbeten. I loggboken m å hänvisas till i dagboken förda anteck
ningar. 

§ 12. 

Under gång för isbrytningstjäns l. insiindes ti ll marinkommando 
dagrapport pet· radio omkring k l. 0900 .-a r je dag omfattande kort 
redogörelse för under sista dygnet u tiörcla a rbeten 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 kommandoexpedition. 

Ni s kall i elen utsträck ning, som be:Einnes möjligt: h å lla Stat.cns 
~eteorologisk-Hyclrogra.Jisl.;:a Anstalt unelerrättad om isförhållandena 
hll sjöss utanför utkiksstatdonemas i l and c•hsPrvationsområde. 
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§ 13. 

För all hålla dl-'ll pi\ gåPJtdc sjö.fartcH underrättad om At_lcs ve1.·k 

1 t t avsl.l -lcrna lJetdHande assi~tans m. m. skola v1ssa da g:-sa 1n 1e sant '- (. 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 sta1ens Jsbrytar.lartyg Atles vcrL 

samheb. 
§ 14. 

I gcn eralrapport, som drt jämlikt RM_ Il ålig~er Ed~·r att a,· 
giva, skall Ni bland annat lämna kortfatlad rcdog~rels: over v<·1:k 
t'"\ 1 Ja ohsc rva.tionC'l" rörande i se• n s beskaJ l" c-n het, utstrackmng och dn l1 s d ( J 01\ "t . l] i dc farvaUc·11 , i v ilka At.le tmcler exprc\i1ionPn uppe 1a 1 s1g, ~e s up p 

o·irt å mnfatt.ningrn av verkställd isbrytning, del s ock uppg1ft å u1-
~örcla bogseringar samt andra uppclt· ag ;\vcnsom_ de kost1:ader, So111 
föranletts av var jr sä rski Il uppdrag, va r vid sammanlagd tl~l och :m 
gc l'ärlig kostnad Jör verkställda bogseringar och för lokal Jshrytmng 
s kol a särskilt angivas. 

I övrigt skall rapporten innefatta erinringar och förslag, SOIIl 

avse främjandet. av statens isbry tarfart.ygs verksamhet. 

§ 15. 

Kungl. M_aj: l !"iirväutar s ig , att, vid el P tilH;i\lcn o~ h o:förutsl•dda 
]
1
;j 11clcl sc r, sorn kunna inträffa, men Jö r vilka ·förhållnmgsor:ler sak

nas sådana åtg~.nlN av Eder vidtagas, &om äro häst förcnhga Ull'd 
cxp~clitionens ändamål och J! aggans heder. 

G. 0. F. 232 den 25/10 32 fa stställ er, med upphävande -~rån oeh 
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 1 l .. 1nda dag lil' ntc r oclt Jiks billda » att. ii\ lämpas Jran_ oc l mec nyssnan 
ti ll s vida r r. 

G. O. F. 233 den 25/10 32 iastst~i ll t-'r följande >inclring g. o. F . 
j~ / 1 927 röranLll' lll>i.rlwing av ll1ilitära :flygplan. 

. Punkt. t c l' r hå l il' r fö lj ande lydelse: 
»N umn·ringsm,irkot utgöres av llygp1ancts nummer i svaria ar<l-

J.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"\ ygp\an ct. är piacl'rat. till rcdovisnm g, en 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 ygskolk å ren sirl'ran 5 o..:h tabens flygavclelnmg srEfran. 

6
· 

' · ' . . · h 1 1J 1-1· ·a arrvand -and ra siffran angnrcr ll ygplanc1 s art oc . mvuc sa , Jg . . 
ning: 1 = bomb-, toq)ed- ocb fjärrspanings [l ygplan, 2 = Jaktl\ yg
p lan, 3 = spaningsflygplan, 4 = spaning·sflygplan, 5 = skolflygplan, 
6 _ övnino·sflygplan och 7 = iransport-Elygplan; 

- b . d . m re!-fö lj ancle siffror angi:va flygplanets löpan e nummer mo 
pektive flygplantyp». 
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G. O. F. ii!S den 2:9 /Hl 32 lwraller, med upphävande av g. o. :F. 
1_46/1926, de ls alt nedannämnda delar av dPt genom armens g. o. 
568/1927 faststäliLla »Bxercisrpg\c mcnte för 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 efter
rätte lse anhe [allda »Förslag till Fälttjiinstrcglenwute (Förslag FR) , 
del b sam t »Fö1·sla g 1 il l Fälttj änstreglomente (Förslag :FR, del II, 
striden» skola till s vid al·c i tillämpliga dr lar lända till efterrättel 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 ubå tPn Valrossen don 7 inneva rand e må nad s kal.l utg[t 
ur kustflottan i och rö:- avrustning, avmönst 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 ånad. 

G. O. 1032 den 4/ll 32 befaller, att i g. o. 990/32 och 991/32 om
nämnd >>f örben•danclo oHicerskurs för torprd - och minskola » skall 
benhmnas »förbr rcdandt• officersku rs för to rpedskola och mins kola», 
samt 

atrt, utan l1indcr av bestämmelserna i RPglemcntet för utbild
ning 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 utbildnings
året 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 an
ordnas enligt särskilda bestämmelse r; 

avkortad off"icPrskurs vid toqwdskola samt avkortad nHiccrs
ku c s vid minsko l a 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 rfarcnltl'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, ävensom i reg
lenwntcn och instruldionshöckf'r, g. o:n iJifogatk rörkortade hcnäm
uingar må an vtindas å v is sa bd a 11ninga;·, i nst.itu1ion l' r, reglomentev 
och instru ktionsböckrr m. m., dock ej i adresser e l ler överskrifter. 

G. O. 1038 den 7/11 32 bPJnlll~ r , att LlP Karlskrona kustart illeri
regemente tillhörancl c f;in rikar, vi l k a inn e va rande år utexaminerats 
från sjökrigsskolan, skol a, i elen utsträcknin g chefen fö r kustartille
riet efte r samråd med chc1en för kusii\ottan äge r bes tämma, deltaga 
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i don llcJälsutbildniug (OUl-\, § 8), solll illlll'va rande utbildnin ~<sit 1 • 

komnwr att anorelilas vid kustJlot-.i.an. 

G. O. 1660 den 18/11 32 lwfu ller, att rnarinattachl'm, kap1 l·n 

Bagor skall tjänstgöra vid KungL Maj:ls heskickning i H elsin glor;; 

<lP n 2- 6 in si. u ndando dect·m ber. 

G·. O. 1063 den 2:1/11 32 med g i v er att. i g .. o. 1133/31, m om. :1k. 

anbdalld stat ionär :för läggning må enligt chdcns för kustflot tan 

lwstämmande upphöra under högst lO daga r: J ör l. pansa rsk8ppsd i

visionen och 3. jagardivisioncn under inncvarandc månad och i;~. 

stundande clecembcr samt för uhåtsavclplningcn utom Svea unclPr n;i,l

kommande januari månad. 

G. O. 1064 deu 2.1 /11 32 he·fallPr, att den underlöjtnanten Lju ng

berg genom g. o. 155/32 anbefallcia tjänstgö ringen vid Jlygv apil l'1 

ska]] omedelbart. upphöra. 

G. O. 1073 den 23/11 32 bdaller, litt utbildnings- och repPli 

tianskurser för lots- och fyrstatens 1wrsoual Pnligt Reglernenh' lii1· 

kustsignalväsendet §§ 20-23 icke i3kola anordnas uneler år 1933. 

G. O. 1()174 den 23/11 32 befaller, med ändring av g. o. 1133m . 

mom. 33, 35 och 41, bland annat, att ubaten Draken den 14 ins tun-

dande december s kall utgå ur kustflottan Jör avrustning, avmönstr ing 

och ·[ö rläggning i 2. beredskap, 

att ubått-n littern skall ru stas Jör expedition för att ingå i 1. 

ubåtsclivisionen, skolande fartygschdens i>PHUstecken hissas clc'n 3 

nästkommande januari. 

G. O. 1677 den 24/11 32 hcJ'aller, att vedettbåtf>n Jägaren ska ll 

sjösättas den 30 innevarande månacl. 

G. O. 1()83 dt>n 23/11 32! befaller, med ändring av g. o. 21313::!. 

att elen i nämnda gcnNalo rciPr om Eörmci Ida spaningsgruppen on1 :1 

r:lygplan, vilken under tiden 21 oktober 1932- 20 april 1933 skulle · 

stå till chcfPns för kustflottan Jörlogand P e fter rekvisition Jr ån :.?.. 

flyg·kårens detachement i Karl s krona, i st ;i! le t skall ingå i kustflottan 

och bilda kustflottans Ilygddachement l"r . o. m. den 1 instunda ndr 

december t. o. m. den 20 april 1933. 

att ifrågavarande spaningsgrupp unc\e r elen tid, densamm a ;ir 

underställd chefen för. kustflottan, &kall h'nämnas 3. marinflygdivi

sionens 2. grupp, 
att särskild besätt11ingslista skall gäll a, samt 

att flygdetachementets personal skall inmönstras å fart.\'g, ~ll lil 

chefen för kustflottan bestämmer, och förläggas enligt de n ärw•l re 

föreskrifter, som nämnde chd dte!' övcrPnslwrnmcl se mf'fl \'C'rl Prhö

rande myndighet utfärdar. 
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