
1933.
96:e årgången.

Kungliga brev, 
Generalorder mm.
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K. Br. den 28 oktober 1932. 
Medgiver, att i och fö r utarbetandet av vissa eldledningstabelle!" 

m. m. för kanoner tillhörande knstartilleriet kaptenen vid kustarille

riet T. G. E. I-lagelthorn och flaggunderofficeren vid kustartilleriet 

G. Svensson må, på sätt i kommandoväg närmare bestämmes, kom

menderas att t jänstgöra i marin:Eörvaltningen, Hagelthorn under ti
den den 1 november 1932-den 15 januari 1933 samt Svensson under 

tiden den 7 januari-den 15 mars 1933. 

Medgiver, att kaptonen vid kustartilleri et T. G. E. I-Iagelthorn 

m å i kommandoväg beordras att under tiden den 16 januari-den 31 

mars 1933 tjänstgöra i chefens för kustartilleriet stab. 

Bifal ler chefens för lmstartillcriet hemstä llB n att efter samråd 

med inspektören för trängen få beordra högst · sex man av stamman

skapet vid kustartilleriet att under erforderlig t id innevarande öv

ningså r för utbildning till bilförare och bilmekaniker tjänstgöra vid 

trängen. 

Sedan K ungL Maj:t enligt brev don 14 oktolJer 1932 medgivit 

bland annat, att under tiden l november 1932-30 juni 1933 å statens 

isbrytarfartyg >>Atle>> finge a nställ as 1. flaggunderofficer, 2 under

office ra re av 2:a graden och 1 flaggkorpral (maskinister) samt l 

korpral (däcksavdelningen), samtliga vid eller i flottan, ävensom fö

reskrivit, att härav uppkomna kostnader skull e bestridas av sär

skilda medel uneler tionde huvudtiteln, 
finner Kungl. Maj :t gott vidar e lll eugi va, at.t å beställning vid 

flott an, som på grund hiirav icke kommer att uppehållas av ordina

rie innehavare, närmast i tur t i Il befordran i beställningen varande 

kompetente beställ ningshavaren må förordnas, så ock å därefter i 

succession lecligblivandt> beställning·a r; skolande sålunda fö rrodnad be

ställningshavarc äga att, mot avstående av de med innehavande be

stä l lning på stat :förenade avl önings:EörnJ~mcr, uncl0r ticlen för för

ordnandet åtn juta elen lön och de övriga förmåner, som enligt stat 

och gällande avlöningsbestämmelser äro förenade med den högre be

ställningen, dock med avclt·ag å lönen a\· belopp, motsva rande fö re

kommande pensionsavgifter å denna beställning, eller, där elen för

ordnade har att erlägga pension avgifter å av honom innehavd be

ställning, ski llnaden me llan pens ionsavg iHcr å de båda bestä llning · 

a rna. 

Seclan Kungl. Maj :t geno m brev den 4 november bland ann at 

förordnat , att office r och vederlike, vilken vore skyldig att i tjänste t} 

bära uniform, skulle, med vissa i brevet angivna undanta g, äga att 

K. Br. 1932. JO 
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,-id t i l.lträde elen 1 juli 1927 ell L'r sena re av genom J"ullmakt, konstu
torial cll<'r förordnande vunnen rörsta anställning i med lön (arvo
de) på stat förenad beställning (beJattning) vid försvarsväsPndl't en
ligt vederbö rande regemcnts-, kår- e lle r annan personalchefs närmare 
bestämmande i samband med besbilninge-ns (befattningens) ti llträ
danclo vid veclPrbörligt truppförbands (stations m. m.) kassa uppbära 
l'kipcriJ1gsl1jälp till belopp av 500 kronor, 

Jörordnar Kungl. M.aj:t., att ck i ovannämnt brPv elen 4 novem
ber 1927 mocldelaclP bPstäm !ll clscr skolll äga motsvarande tillämp
ning jämväl dels å sådana surnu111cril ra ofiicerarP, vi l k a icke med 
stöd HV hrC'vd. dPn 17 fdnuari Hl2H rPdan kommit i åtnjutandP av 
t·kiperi ngshjii lp, el els o ek å fäuri kar, som framdeles er hå l\ a konstitu
toria l u1an aH i samhand tliirnwcl ko1nma i :"t1 njut anclP HV lön (arvode). 

.Lämnar utan bifall avclclningschC'I'ens för s jökrigssko lavdel ning
en anhåll au om ersättning med viss L belopp :E ör reprPsenta tionskost
nacler i samha nd med ett av nämnda avdPirring under ticlen den 2-
den 4 SPpte mbrr månad dPtta år avlagt besök i vVindau. 

K. B1·. d('n 4 nove mbe r 1932. 

Medgiver, att fö ljande :f lottan tillhörandte pPrsona l, avseclLl som 
brsättni ng il isbrvtarJart.y gd Y mer, vi l k <'t beräknas bli va Iärdigs,tällt 
D1 11kr ing dt•n l.) fl·bruari :1933, 1m vn ligt i kommandoväg meddelade 
ll~irmare ht·stämnwl sPr :från och med här nedan angivna tidpunkter 
tillsvida rl' shill as till Jnflrin lörvaltningPns förfoga mle, nämligen en 
111ask ini s1 l'r:"tn och nwd Llt•n 1!) no vt· lnb<'l' :1932, sex maskinister tidi
gast Jr~n och nwcl clPn 11 januari 19-33, c·n officer såsom chd å i:f'r:'\
gavarandt• fartyg och en uppbönlsskPppa n•, b{tcla tidigast. från och 
med dt'n 15 januari 1933, samt 1 v!\ offiPerare, Pn uppbördssty rman. 
l'll rNlogö ran•, tio tläcksmatnJSP r, tn· radiomän , fem PkonomistPr, en 
ti JII lllCI'I Jian oc h åtta t'lrla rP tid i9,·ast untler fö n a hälvtrn av februa
ri månad 1933: skolande' b~i r av för anledda kostnader - utöver till 
ovanstårnd<' pPrsonal utgåPnclP ordinarie av löningsförmåner-gäldas 
av dt' till byggande av ifr~~gava r anck J'ar1yg till marinförvaltningens 
'löl'i'ogamlP stä llda meclPl. 

JCa sts tä ll<' r n~, indelning i riket i rek,·isitionsområclcn. 

i\l pc\givcr, at.t Pit helopp av högst G,i'iOO k ronor mi\ mot rcdovis
ninp:ss ky lrlighet utbetalas till fart,vgschdPn ä pansarkryssanm Fylgia 
att undPr fartygets Pxpedition till avlägsna farvatten vintern 1932 
- 1933 rnl i gt fartl)'gsclw rens bl'stii.mmfl nek användas till bekostande 
av o und g ä ng Ii g officiP l\ och kommersi<'H representation i utländska 
ha1n11ar: skolflnLic nämncla he lopp u1gå nwd högst 4,875 k1·onor från 
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sjötörsva rets anslag t ill Pxtra utgifter oeh med högst 1,625 kronor 
från hamll'l s- och sjöfartsfonden. 

.Ml'dgi ve r, att för ticlPn intill u tg:'tngen av innevarande budget
år av sjöförsva rets anslag till extra utgi.tter ett belopp av högst 5,000 
kronor m å av marinförvaltningen disponeras för anställande av extra 
personal å revi sionskontoret ; ankommande å ämbetsverket att taga 
undn övcrv~iganclc huruvida sådana :lörhållanden äro vid handen, ait 
nämnda pe rsonal bör användas - Jörutom för i framställningen aY
seclcla rcv ision sarbc·ten - jämväl f'ör inventeringar och undersö k
ni ngar, so rn omJönnäles i brevet bilagt utlåtande av riksräkPnskaps
vcrkct. 

i-iedan aktiebo lHget de Lavals ångtu rbin anhållit att såso.rn gåva 
få övPrlämna ett :för jagaren Klas Ljgglas gunrum avsett porträtt av 
amiralen Klas U g g la, har Kung l. .M aj: 1. hcm~'ndigat m arinför valt
ningen at1 för kronans räkning emottaga ifrågavarande porträtt, att 
disponeras för ovan angivna ändamål. 

Mecl givrr, att varvschc:fc•n vid 1\:ar\s kroua örlogsvarv må hcorclra 
en å varvet anställd rita re att deltaga i on av Sve riges Industriför 
bunds arbetsledareinstitut under ticlPn elen 1- dPn 14 clecem ber 1932. 

Stockholm anordnad h trs ·för sä kerh ctsingen jörPr. 

Förklarar korpralerna vid 5:t<· matroskompan iet O. V. ObPrg 
och A. H . lUllgren samt vid 1:a y rkt·skompaniet E. O. Lind kompe
tenta för be·forclran t ill HHggkorpra lP r i flottan s reserv, oaktat dP 
ich fullgjort uti § 1l av förordningen ckn 23 spptembc•r 1927 an
gåendP befäl i :flottans l'PS<~ r v om1'örmältl tj;instgöring ombord undc·r 
minst SP:\: månader. 

M<'dgiver, att korpr alen vid 1:a yrkeslmrnpaniet B. L . Ni lsson 
m å komma i åtn jutande av .avsk<.,clspremic, oaktat han , som vid bli 
vanliP avskPcl !'rån tjänstPn rnPd utgånge n av oktober månad 193:2 
ickP komme at t hava uppnått en anstä llningst.icl av fulla S< 'X å r , cliir
av allenast l't1 å rs förlängd ans18 llning. 

Bemyndigar SBK, vilken tlärom hemställt. att jämlikt 26 ~

jämförd nwcl 15 §, i kungörPlsen elen 23 oktober 1925 (n :r 429) med 
vissa bestämmcl~er röranclP arm!:ms och marinens övergångsstater 
till flaggunclcroffic<'r på övei·gåugsstat vid f lottan fr. o. m. clPn 1 
clecemher Hl32 befordra unclerofJicprcn av 2:a g r aden på övergångs· 
stat vid f lottan E. E. Olo-fsson, vi lkc11 - ed:tc r att från och med ci<'n 
l novc•nJbPr 1926 hava överJörts till övergångsstat - seelan elen 11 
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december 1928 Licstritt ueiattning såsom expeditionsunderofficer vid 

2. f lygkårl'n. 

K. B1·. den 11 november 1932. 
Medgiver , att ett belopp av högst 150 kronor må från den till 

Kungl. .Maj :ts dis]Joaition s täende delen av marinens undervisnings

anslag ställ as t i Il. chefens J ör marinstaben förfogande fö r anordnande 

innevarande budgetå r, i enl ig het med i ko mmandoväg meddelade 

när ma re bostämnwlsc r, av fön·läsn in ga r i sjöhistoria för fän r ikar i 

flottans reserv. 

Medg iver, att dt bclol'l' av högst 2,900 kronor m å ställas till 

chefens fö r sjö l'örsva rds komnJanclof' ~pedition förfogande till bestri

dande av den kostnad tör t ryckning ,och u lgi vning m. m. av svenska 

marin ens rulla och rulla över svf'nska m a rinen s unclewfficerare för 

1933, som be räknas icke lmnn a täckas g:t~nom in:Clytancle medel av 

J'örsä ljning u ta v ifrågavaranek r ullor. 

Med g i v f' r, att s u rnu mc rii r fänri k, som hösten 1.932 avlagt SJO

officersexa llll'n , m å för t iden int ill den 1 jul i 1.933 äga åtnjuta under 

VPderbörlig s j ö tj~inst.göring· mässpenningar samt för anbefallda er

forderliga reso r i t jänsten lll ellan örlogsstatione rna r ese- och tL·akta

mentsersättn ing, alLt i likhc•t med unelerlöjtnant (fänrik) på a ktiv 

stat : skolande' härvid iakttagas, att elen surnumerär Linrik enligt 

brev dC'n 8 juli :1.932 hillkornmancle särskilda kontanta e rsättnin gen 

skall, då mii SSfJ C''nningar åtnjutae, utgå nted Pncl ast 1. krona 30 öre 

J'ö r dag:. 

K. Br. den 18 november 1932. 
:Medgive r, att. t ill bestridande av ko~tnader för anställ ande un

der imwvarandc budgP<tå r v id iirlogsstatione rn as unel e rofficersskolor 

av civi la läran• i ämnet Eör[attnin gslmnskap må - utöver i st at för 

sagda unclt>rof icersskolor anvi sade medel -- t ill stationsbefälha varnas 

vid K arlskrona och Stoekholms örlogsstat ioner förfogande ställas ett 

helopp av j ,400, res pPkt ivc 290 kronor, ell e r ti llhopa ettusensexhund

r aniUio kronor. att utgå av rlen unde r sjöförsvarots anslag t ill av

löning ti ll pC'rsonal v id kårP r och s tatN 111. fl. 

K. Br. den 24 uon•mber 1932. 
li'örordnar. att lwtrtiffanrl f' til lsä ttande m. m. av med arvode 

:fö n>nacl<• ilf'f aU. niPga r, vilk a (•Jdigt dt·n år j925 heslut ade marinor ga

nisationen PII Pr på grund av se-nare besiut skola besättas med per

sonal, so m ii r l'C'nsiOJwrad PI If' r el jpst t i l l hör rese rven, följande be

~;tärnn J < •I sf' r ~ kol a liilld il ii ll <··l'ie r riii:lclsl'. 
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1.. Befattningar av ovan angivit slag, som. äro uppförda å ve

derbörliga s tater, skela, därest icke annorl unda är särskilt stacl()'at 

til lsättas p å fö rordnande tillsvidare fö.r ('Jl t i d av högs tre å r. 
0

8å~ 
dant fö rordnande, vilket skall avpassas med hänsyn tiLl. bestämmel

sen i punkt 4 här nedan, må förny as fö r en till av högst t re å r 

Jö r va rj e gång. Entledigande från be·fattning fö re utgången av den 

tid, förordn andet å elensamma avser, p å grund av annan anl edning 

än t jänstfel skall ske efter skriftlig uppsägning såvitt möj ligt tre 

månader före anställningens upphörande. 

2. Då befattning är ledig, tillkännagives detta av den ehef el

ler m ynd ighet, som enligt vad cliirom är särskilt stadgat har att till

sätta eller ingiva underdånigt förslag om tillsättande av befattning

en i f råga. Sådant tillkännagivande bör ske medelst anslag i myn

dighotens lokal, genom order eller på annat lämpligt sätt med före

läggande av viss ansökningstid. Därest befat,tningen är direkt un

derstä ll d annan chef äu den, som äger meddela förordnandet, m å 

vid til lkännagivandet av ledigheten bestämmas, att ansökningarna 

skola ingivas till först nämnd chef, vilken i så fall h ar att uppföra 

de sökaJJCle på förs lag och därvid lämna fö ror d åt den han anser 

var a för be-fa ttningen mest lämpad. 
3. Tj änstledighet bevi ljas av den myndighet eller chef, som 

anstä llt befattningshavaren ä r underställd. H ärvid skola de för mot

svarande bestäl lningshavan• å aktiv stat gä llande föreskrifte r i till

lämpli ga delar lända till efterrättelse. 

Angående åtnjutande av arvode under ledighet (semester) gäl

lC'r vad därom är elle r varder stadgat. 

4. Bef attningshavare, som här ovan avses, är skyldig avgå f r ån 

t jänsten, cl å han uppnår 65 levnadsår. Vill befattningshavare före 

denna tid avgå frän tjänsten, sk all skriftlig uppsägning ske senast 

t re månader före avgången. 
5. I fråga om tillsättning och entledigande m. m. av sjörull

föringsbefälhavare och deras biträden gäller vad därom särskilt fin

nes stadgat. 

Fastställer instruktion för marinövedäka.ren. 

K. Br. den 2 december 1932. 
:Medgiver, att redaktör erna för Sveriges hamnkalender rna aga 

att, e.fter chcJ'ens för marinstaben bestämmande och i elen m ån ar

betskraft h ärför finn es til lgänglig inom sjökarteverket, från nämn

da verk mot skälig ersättning bekomma för kalenderns r edigering 

erforderliga utdrag ur sjökarteverlwts mätningska rtor. 

F örklarar, att hinder icke möta at.t vid förhandlingar mellan 

Kungl. Marinförvaltningen och ombud för vede rbörlig personalor-
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ganisation till behandling upptaga j~'.mväl frågan om rätt till se
meste r ; dock att avtal rörande berörda törmån icke må av marin
förva l tningeu s lutligt godkännas I ö n· ä n K ung l. ]\la j :t clärt i Il .läul 
uat medgivande. 

Stiil kr till marin.törvaltningt'ns för fogande för reparation a v 
skador t1 pansarkr,yssarun .Fy lgia C'llt•r sammanstötning med un 
dervatte nsbåten Bävern 3,111 kronor 69 öre, J ör reparation a v 
undervattt·nsbåten ]3ävern del s eJtc r grundstötning 6,739 krono1· 
1.4 Öl'(' de ls ock efter nyssn~imncla sammanstötning 10,938 kro
nor 19 öre, Jör r eparation av undt•rvattt?nsbåt<'n Braxen vid 
grundstötning under april 1931 25,071 kronor 8 örE', för provisori sk 
reparation av jaga ren Hugin efte r g rundstötning i januari 193:1. 
~,675 kronor 18 öre samt för s lipt,agniug vid· Eriksbergs mekaniska 
verks tad i och J'ö r skiftnin g och reparation av proveller å vrdettbåten 
Vesta oitrr grundstötning i juli 1():32 2,102 kr . !'iO öre f'ller ti ll sammans 
ett be lopp !I.V femtiofemt usensjultundrat.iugotvå kronor 17 öre, att 
utgå från dl't i riksstaten Jör budgetån•l. 1932~19;33 utom huvudtit
larna under XII uppförda ans laget ti ll oJörutsedda utgifter i all
miinhet. 

K. Br. den !l december 1932. 
Fastställ er instruktion för marinövcrclirektörl'n. 

Fastställer instruktion för marinöve rintenclenten. 

Finner gott medgiva, att för anonlnande av militärpedagogisk 
ut bildning· under utbildningsåret 193~~1933 för Lll'l s [änrikar vicl 
Vaxholms kustartillcrireg<'nwnto, d<•ls ock elever i kustartill e riet s 
manskapsskolo r vid Vaxholms och Karlsk rona kustartillcrire.gemcn
tcn må ll'ån reservationer å marinens undervisningsans lag ti ll chl'· 
[ens för kustartille l'iet födagande stä llas ett belopp av respektive 
högst 350 kronor och högst 500 kronor , l' il e r tillhopa högst 850· kro 
nor, med iakttagande av att till mil it är bf'shillningsbavare, som 
tjtinstgör såsom fö,reläsare, hä rför icke må utgå högn~ arvode ii n 
efter 40 kronor för fö rcläsningstimmc. 

Föreskriwr, att å r 1933 må antagas högst 8 reservkaelette r vid 
k usta t"till e riet. 

Förordnar, att framställning fr:'tn styrel sen för sYenska militär
musikdirektö rtöreningen i fr åga om :inrättandet av kaptonsbestifl 
ningar för visst antal musikdirektöre r skall. tillställas 1930 å rs för 
svarskommi ssion för att vara ti.llg~ingli g vicl förekommande hcband
ling nv l1ithörande :Crågor: 
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G. O. 1087 den 25/11 32 befaller, att nedanstående särskilda före
skrifter skola lända till efte rrättelse betruffande i g. o. 1086/32 an
befallt kustflottans :t lygdepartement. 

1. P r rsonal tillhörande kustflottan~ flygdepartement skall, då 
flygp.lan ti ll hörande detta clet.aelwm ent äro :förlagda till 2. flygkå
rC'ns detachement i Karlskrona, va ra underkastad de föreskrifter, 
som chefen fö r sistnämnda cle,tachemen t. utfärdar beträffande im·r 
tjänst och f lyg}J iatstjäns t å Karlskrona f lygplats, samt må, rJtcr 
överensko mmelse med cl1efrn :f:ö,r ku~tfLott.an (vintereskadern) , dispo
nera s :[ör elen inre tjänstens behov, manskapsutbildning m. m. vid 
sistnämnda detachement. 

2. I ku stflottans f!ygclrtachement in gående fl ygplan må, en
ligt överenskommelse nwllan chefen fö.r ku stflottan (vintereskaclcrn) 
och chcfrn för 2. flygk å rens dei.acehm ent i Karlskrona, även elispo
neras för f lygövningar med personal tillhörande sistnämnda deta
chem ent. 

3. Kustflo-ttan s flygdetachement skall i förvaltningshänseende 
vara unclerstiillt chefen för 2. fl ygkåren. 

G. O. 1088 den 2.(}/11 32 tillägger i m1slntning till § 39 i nådiga 
förordningen den l7 december :1.915 om vad som bör iakttagas vid 
tillämpningen av vissa fall till krigsla gstiftningen hörande bestäm
melse-r ,(militfir hest raffningsfö'rorcl ning) och ~ned upphävande av 
g. o. 1379!19, chef 'för sjömanskårPus skolor rätt att tilldela til lrätta
visning i f råga om den ]Wrsonal , t1Jlhöra11de manskapet, som st å r 
under hans befäl. 

G. O. 1092 den 29/11 32. befa ll e r, i anslutning till g. o. 1133/31, 
mon1 . 33, IJ]ancl annat, att. f artygschefen å kanonbåten Svensksund 
skall hi ss a. sitt. befälstecken elen 8 instundande december, 

att kanon b å ton snarast möjligt cftcl' verkställd inmönstring- och 
rustning skall avgå till rikt•ts västra kust för bevakning av sjö
territori et och lämnande av hjälp till fiskefartyg. 

I fråga om g ä ldamlct a v kostnaderna för ovan anbefalld expe
dition är föreskrivet i n ådigt brev, utfärdat å Jordbruksdeparte
mentet elen 24 innevarande månad; kommande särskild kostnadsbe
riikning att meddelas genom sjöförsvarets kommandoexpedition. 

G. O. 10917 .deu 30/ll 32 befalln, att överstelöjtnanten vid kust
artill eri et Claus genom g. o. 672127 anbefalld ordinarie tjänstgöring 
såsom stabschef i kommendantst aben i Karlskrona fästning skall 
upphöra med utgången av nästkommand e mars månad, samt 

G. O. 1932. 11 
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alt maj~reu vill kust.arWJ e riei Äs(rÖni skall Irån uch med den 
l n äst.komrn ande april tjäustgöra såsom st.alJschef i koll! mendan tss ta
ben i nämnda fiistning (ordinarie t.jiinslgö riug). 

H. O. :1099 den 30/11 32 befaller ~tt kommendören 8i111onsson 
skal l, Jned hibch§llandc av iuncbavancll' lwrattn_ing, tjänstgöra så
som flaggkapten i .chefens tör l<UsU.foltan stab fr. o. m. den l in 
stundande clecc1 nber och till s vidare. 

G. O. 1100 den 3()/Jl 32 faststiille r Förslag till Tekniska förc 
skrifter för kustartilleriet (Förs la g Tl<'h.) aH tills vidaro lända till 
efterrättelse. 

G. O. 1103 den 1/12 32 fa st.stfi llC'r, med upphäva nde av g. o. 
917/32, »FörC'skrifter för utbildningen vid sjökrigsskolan» (FUS), att 
lända till efterrättelse fr. o. m. den :t januar i :1_933. och tills vidare. 

G. O. 1113 den 5/12 32 fastsLällcr instruktion att läclna FC å 
Svensksund till efterrättelse. 

G. O. 1125 tlen 9/12 32 befaller, att mariningenjören av l. gr. 
Erwin skall ti.lls vidare t,jänstgöra i marinförvaltningen. 

G. O. 1134 den 14/12 32 medgiver, att chefen för kustartilleriet 
må l)('ordra ur Vaxholms kustartilleriregemente en officer samt en 
underofficer, tillhö-rande minavclelningcn. ävensom två unclC'l'o:Cfice
rare el ler underbefäl, tillhörande maskinavdelningen, att före den 
:t5 februari 1933 under tre dagar vardera vid Svenska Instrument
aktiebolaget i Stockholm taga kännedom om viss stl'ålkastarmateriel. 

G. O. 1144 den 17/12 32 befaller, med ändring av g. o. :t133/3:t, 
att bOJlämningen ,,3. jagardivisionen'' i mom. 35 och 38 av nämnda 
generalorder skall ersättas med ,, :1_ jagardivisionen'' · 

G. O. 1155 den 20/12 32 befall er, att följande föreskrifter skola 
lända till efterrättelse beträffande flottans övningar m. m. (g. o. 
398/28) under sommaren 1933, hösten :t933, vintern 1933- 1934 och, 
preliminärt, sommaren 1934; skolande kostnaderna för i denna ge
neralorder intill sommaren :1_984 anbdallda övningar m. m., i vad 
angår f lottans fartyg, begränsas inom brlopp, som beräknas av che
fen fö,r marinstaben och som meddelas genom sjöförsvarets komman
doexped i.tion. 
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L SOl\OIAREN 1!!33. 

A. Rustnin gar m. m. 

Chefen [ör vintereskadl' l'll skall nC'clhala sitt befälstecken å 
dag i apr.il eller maj, som chefen för kustflotian bestämmer, samt 
sistnämllcla chef dagen därefter hi ssa sitt bdälstecken; skolande i 
chefens för vintereskadern stab och i chetPns för kustflottan stab 
in gående p(•rsonal debarkera respektive embarkera å tider, som av 
sistn~imndc ehe:f: bestämmas. 

2. Pansarkryssaren Fylgias expedition till avlägsnare farvatten 
skall anses avslutad med utgången :w elen 4 april; skolande fartyget 
däreft.e r under tiden 5 april-2 maj va ra stationärt förlagt till Karl s
krona örlogsstation och från och med den 3 maj ingå i kustflottan. 

3. Jagar e·n Nordenskjöld och vedettbåten Sökaren skola med 
början å dagar i april eller maj, so m chefen för kustflQt tan bestäm
mor, avrustas, avmönstras och förläggas i 2. beredskap. 

4. Nedan nämnda fartyg skola rustas för expedition ; skolan
de fartygscheferna hissa sina befälstoeken å nedan för respektive 
fartyg angivna dagar: 

den :1_8 apr.il, vedettbåten Astroa, 
elen 20 april, jagaren Ehrensköld oeh ubåten Draken, 
el en 5 maj, depåfartygrt DristighC'tC'n, torpedkryssarna Psilan 

cler och örnen samt logementsfartyget Freja , 
elen 8 maj, vedettbåtarna RPgulus, l=tigel , Vega, Antares, Altai1·, 

Thet.is och Sprängaren, kanoniJåtrn Svensksund samt övningsskep
pen af Chapman, Najaelen och Jarramas. 

Nedan nfimnda fö rbandschder och sjöst~rrkebefälhavare skola 
hissa sina befälstecken: 

clru 8 maj av cheferna för 2. kryssarcli.vi~ioncn, flygavdelningen , 
ubåtsjaktavclPlningPn, :t. och 2. veclC'tthåisclivisionerna, L ~rfingdi

visionen samt skeppsgosseavclelningen. 

B. Förbandsindelning. 

(i. l<'artygcn ekoln. -- inom kustfloltnn med ck mindrC' avvikol
SC'r , SOJTI clJC'fpn fö r kustflottan må bPStämma -vara indelade i för
band ellrr avses för vissa ändamål enligt följande: 

IWS1'FLOT'f AN. 

j. pansarhå tscli visionen. 

C u ~; ta r V (llaggsk<·pp), D: ottn in g Viciorin . 

:t. jagardivision en. 

J{las Uggla, Kla s Horn, Ehrensköld. 
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Ub.åtsjakta ,·delningen. 

Jacob Bagge (AC-f ar tyg). 

:1. veclctt.bi\isdivisionen. 

H.<·gulus, Rigel, VegR . 

2. v<•dettiJ:Hsdivi sim:en. 

At1lares, ri ltai r, Th0tis. 

:2. kryssa rdivis ion en. 
Ornen, P silander. 
1\ s tt·ca från elen Fi maj (se mom. 8) . 

U b å lsavclclningen. 
Svea (AC-fartyg). 

1. ub åtsclivisionen . 

U l ven, Gripen, Dr a k en. 

2. uh åtsdivisionen. 

l3iivern, Uttern, Va len . 

F ly gavdr lnin gen. 

D ri s l iglwiR n (AU-fartyg). 
J~ l yg[ö rband , Yarom Jramcl <:' les bestämmes. 

1. trän gcli vision en. 

Fr·(•ja. Svcparen, S prängaren. 

Fylgia , enligt clwfens för ku stfluitan bes tämmande. 

I kustflottan icke ingående förl.JaJHl och fart)•g. 

För skeppsgossars övningar : ai Cha]•man. 
S kcppsgossea vclelnin gen: Najaden (AC-fa rty g). 
För militär sjömä tning: Svensksund. 

C. Siirskilda för-eskrifter. 

7. .Den i g. o. 1J ;)3/M, m om. 38, an lwfa llcla stationä ra :fö>rl ägg
rtingen fö r i kustH.ottan ingåencl<• fa rt,vg sk all upphöra fö r ubåtsav
cl e.lningen med utgångPn av deu 30 april och f ör övriga med ut
gången av den 7 maj. 
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8. Vrclet,th åten Ast.re a skall L u. llJ. LlcJJ l4 IIHl.j sLå t ill c i1C' ·· 
[ens t ör 111 a r .i IlstaLen förfogande. 

9. BelräHamlt> l'a rtygens lwm an ning komma bestämnwl sPl' att 
framdel es ut.färdas. 

10. D<> skeppsgossa r, som äro kommende rad e å övningsskcppt' ll 
Najad e n och J:uramas, må, clärc.> t så på gr und av vä clP·rl cksförhållarr · 
clena s kull e a nses påkaLlat, cl'h-'r öv<> rc·n s komnwl s<> nwllau cht>l'e rn a 
för sk<'ppsgossf'a.vclelningen oclt s keppsgossc kån'n i Karl skron a. unde r 
ticlt>n f rå n btdälstt>ckne:ts hissa11de och längst intill. den 20 maj i c r
Jonlrrlig uts triickning förLiggas i s k0ppsgossekase rnen i Karl sk rona. 

.11. Kanonbåten S vensks und ska ll. u 11der i m om. 6 näm11cl cx

peclibion jämte J'yra t ill Ka.rlskrcna oc h Stockholms örlogsstation er 
förlagda motorbåtar avses fö. r a rbete n nwcl milit;irleclrr enli gt che
fens Jör n1 a. riustabcn föresk ri fter. 

T vå L' icl a re tillhörande Karl skrona örl ogssta tion och avsedda. att 
in gi't i kanonbått;ns besättning, m å kommeneleras att uneler c11 t id 
av omkring 14 dagar under april. månad 1 Stockholms öl'logs va rv 
und e rgå utbildning i. skötsel av båtmo torer. 

l2. Föt torpedinskj utningsc.;pecl iti.onen under juni, juli och 
augusti må llader skall personal av~es :lrån Stoekholms örlogsstation. 

13. Aetillerimatroser, som unde r vintern 193·2'- 1933 genomgått 
rekrytskola, skola så vitt möjli gt komnwncle ras å pansarskrpp oeh 
jagare. 

14. Beträffande sjökaeletters nr. fl. utbildning skola följandr 
bestämmelser gälla: 

a) F ör de s jö- och marini n temlcn tskade,t.ter , som blivit gocl
ldincl a i 1. sjökursen vinte rn 1932-1933, s ka ll anordnas en extra kurs 
undPr tickn 1.8 ap ri.l-7 maj, förlagd å pansarkryssaren F ylgia ; sko
lande clwf'en för s jökrigsskolan utfärda <> l'fo rde rliga. fö reskrifte r för 
nämnda kurs. 

b) SjökadettPrna. i 1. , 3. o<Oh 4. s jökurse rna skola under ticlen 8 
maj- lO aug usti kommenderas å pansa rkryssaren Fylgia samt under 
ticlen 1.1. augusti- 30 sept ember å s jökrigsskolavcklningens fa rtyg nwcl 
ia k ttaga ncl c av att sj ökadettema i 4 . . ~jöku rsen må avpollette ra s 
o med PI ha r t efte r av lagd sjöoff icersexa men. 

c) Rekr~'tkurs för sjökadette r skall anol'Clnas vid K arl sk ron a 
örlogsstation under ticlen 1.0 juli- lO oktobe r: skolande if r ågavaran
de kadett er samt, i den mån så befinnes e rforderligt, för dem avsedda 
kade ttofficN a rc å clag för<' den lO juli , som av chefen för sjökri gs
skolan bestämmes, inställa s ig i K a rl skrona sa mt unele r rek rytkursen 
förläggas i Karlskrona k ustartill eriregemen t es kasern. 

el) Resenka dette rna vid f lottan skola i'r. o. m. den 8 maj t. o. 
m. dag unde r oktober månad, som chefen fö r kustflottan bestämmer, 
kommenclcras en ligt nämnda. chefs best äm mande. 
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c) Marinintcndcntskacl e.tt,,rHD i 4. intendentskursen skola un
der ticlen 8 maj- dagen för avmönstringe n kommeneleras å pansar
kryssaren Fylgia samt cläreJtPr :\ Stockholms örlogsstation till da 
gen fö r marinintenclentsexamcn. 

J) 2. intellClentslmrs för marinintendt'ntskaclettcr skall un el e r ti 
den 8 maj- 10 okt ober anonlnas i't Karl sk rona örlogsstation; skolan
de if r ågavarande kadetter iörhiggas i Karl skrona kustartill e rirege
mentes kasern. 

g) :Mariningcnjö rsabp irantcr och -clev<' r sko la utbild as enli gt 
f ramd eles utfärdade bes tä mmelser. 

D. Avl'nstningar. 

15. Nedan nämnda förbandschefer och sjöstyrkebeJälhavnr" 
skola nedhala sina be{älsteckcn följande dagar: 

å dag i mitten av a ugusti, som che,fcn fö r kustfloHan bestäm
mer, cheferna för 2. kryssarelivisionen och ub åtsjaktavcloh lingcn, 

den 19 augusti, chefen för skeppsgosseavdelningen. 

16. a) Pansarkryssaren Fylgia ska ll den 10 augusti avgå til l 
Karlskrona örlogsstation för avru sim~ng, avmönstring och förlägg
ning i 2. beredskap. 

b) .T agaren Klas Horn skall å dag i augusti, som chefen fö r 
kustflottan bestämnier, avgå till Stockholms örlogsstation för av
rustning, avmönstring och förHig:gning i 2. bE'redskap. 

c) K anonbåten Svensksund skall å dag i au gusti, som chefen 
fö r barinstaben bestämmer, avgå till Karl sk rona örlogsstat ion för 
av ru stning, avmönstring och fö rl äggning i 2. beredskap. 

17. Ovningsslceppet af Chapman skall snarast möjligt efter 
å t e rkomsten till Karl skrona omkring ntiht'n av sept ember avmönst
r as samt därefter avrustas och förläggas i 3. beredskap; skolancl r 
arbetena med beredskapsförläggnin-gen enligt va rvschefens i Karl s
krona närmare bestämmande begränsas med hä nsyn till att fartyget 
avses utgå på ny expedition år 1934. 

ö vningsskeppen Naj aden och J arramas skola, sedan che:[en :[ör 
skeppsgosseavdelningen nedhalat sit t beHi lstecken, snarast möjligt 
avmönstras sam t därefter av rustas oeh :[ö rl iiggas i 3. brredskap i rn
lighPt mPcl ovan i detta moment Himnncl0 lwstärnmelsE' r. 
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Seclau chdcn för .fö rsvarsdepartementet med stöd av nådigt be

myndi gande elen 14 oktober 19:32 uppdragit åt filosofie kandidaten 

c. A. Murray, att verkstfilla granskning av marinens kassaväsende 

JU. m. och Munay hemställt, att för Yorkställande av särskild ut

redning och granskning av marinens fönkottskonto och vad därmed 

sammanhänger lämpligt biträde måtte ställas till hans förfogande 

unde r en beräknad tid av omkring 4 månader, har K ungl. Maj:t 

bemyndigat chefen för försvarsclepa rtementet a t t för ifråga va

ranck ändamål tillkalla lämplif!· person . itvt'nsom 

medgivit, att en för ilnclamålet lämplig marinintendent må i 

kommandoväg ställas till Jödogando för att biträda vid ifrågava

rande granskning. 

Bifaller chefens för sj öka !'ieYerket hC'msti:iJ l an att få företaga 

en tj änsteresa t.ill Danmark för att uneler en tid av hogst 5 dagar, 

resdagarna oräknade, göra ia.ktcagPlscr rörande den inre organisa

tionon och arhC'tssä t te t m. m. vid el et danska sj öka rtovC'rl~Pt. 

F öreskrivPr, att statens isbt',vtarfar tyg Y mer skall tilldelas Stock

holms örlogsstaiion och Jörlägga ~ till Stockholms örlogsvarv: viljan

de Kungl. Maj:t i kommandoviig meclclC'!a härav föran ledda närma

re föreskri fter. 

K. Bl'. den 16 december 1932. 

St>dan chefen å jag:arC'n Kla s Horn meddelat, att såsom gåvor, 

avsedela att förvaras å nämnd:t. jagare, i.ill honom överlämnats dels 

av kammarherrC'n grC'vc Gustaf Hom aY Aminne en rt>procluktion 

av det för riksamiralen frilwrr<' Klas KristC'rsson Horn av Amiuno 

år 1561 utfärdade frihcrrebrevd, dels ock av greve Krister Horn 

av Am inne ett porträtt av samma riksamiral, h ar Kungl. :Maj :t be

myndi gat marinföTvaltningen at,t för kronans räkning emottaga 

ifrågavarande gåvor, a t.t clispont>ras för ovan angivna ändamål. 

Fastställ Pr instruktion för cl1C'fen för marinsta ben. 

:EntlC'digar byråclwE0n på ÖYcdlytiningsstat A. J . E. Ripc ·f rån 

och med elen 1 januari 1933 från honom elen 3 juli 1930 meddelat 

förordnand e att tillsvidar(' vara amiralitetsråd i marinförvaltning0n 

och förorcln ar uppå därom gjord hemställ an, fö rste' revisorn i riks

räkenskapsverkf-t U. A. J. Br,mskog att tillsvidrt rC' från och m0d 

elen 1 januari 1_933 vara a!Ili r alitdsråd i mar inf:önaltning0n; ägan

de Bnmskog riitt att. mot avst~endc av clc honom såSOJll förste rC' 

ivsor i riksrn kenskapsYC'rkC't tillkommande' &Ylöningsförmåner, unclC'r 

ticlC'Jl fö1· förorcln~mlet åtnjutn lön r•nligt liin0k lass . som är n;innast 

J(. Br. 1032. 11 
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liig re iin den, ~om sku lle hrtvft gällt , diin'st Brunskog var it inn e
h:wan' n\· orclinarif' tjänst s:'i,om amirali1f'ts råcl . 

1\:. B •·. den 2:3 december 1!132'. 
Förordnar dPls nit kungörPlS(' om vtirnpliktigas in~krivnin g· 

skall nvl'atta s i enlighet mccl det ex0mpel. som angives i bilaga n 
till inskr·i,·ningsförordningen , dels ock att vid tillkännagivande i 
tidningar av tid och plats för inskrivningsförrättning tiLlika skal l 
meddelas, att värnpliktig, som nv fö rsör juingsplild önskar lwfricl s<' 
[rån värnplildtjänstgöringcn, skal l v id inskrivningsförrättningen 
förete intyg av präst i församlingen jlim1l' å laneld kom.munal 
nämndens ordJörande, i Stockholm Jattigvf1rdsinspektö ren, i Götc
borg fattigvårdsdirektören och i annan s tad fatt igvå rdsstyrel sens 
ordförande, sa1.ut att. viinrplikt i!!;, som av annat skäl önskar befrielse 
skall förde clP hancl lioga 1·, som -kunna styrka åberopade förhållanden : 

..\Jedgiver. att. ('Jl kurs i gasskyddstjänst för rPgc•mentsofficerarP 
må Jör 0tt belopp av högst 0,800 kronor anordnas uneler år 1933 i 
cnlighe't med clc närmare lJostämmclsPr, som mcddebs i komman 
doväg. 

Förf'sl"·in'r, att år 193:) mtl antaga' högst 8 kusta rtill prika
dctter. 

Bemymligar n1.arinlörvaltning\'ll att beordra en i ämbctsvnkd 
tjiinstgö ranc!P oJficPr och Pn ingenjör att å tirl, som ämbetsverket 
ö.gf'r hcstämma, avresa till London. Ki PI och Bremen för att undC'r 
en tid av högst 6 arbetsdagar i J~on clon, 4 arbetsdagar i Kiel och 
2 arbPtsclagar i Bremen, reselagarna orälmacle, taga del a v konstruk
tionen ay äYcnsom föra närmare undC'rhancllingar angående för flyg
plankr:vssaren Gotland offerPI'~cle gyrokompass- och ekolodanläg_g;
ningar. 

S0dan stnt ionshcJälhAvarC'n vid Stockbolrns örlogsstation - un
rlC'r 0rinran att jämlikt gällande skolregkmente fö r flottans man
skap, UT. uncleroUiccrsskola. kursplanen :för lilaskinavdelningen upp 
togP. hlaml annat, även elevlaboratim1er nwcl beräkningar samt med 
förmälan att fö r dylika laboration e r läm]Jlig unckrvisningslokal ickP 
Junnes inom marinens e1ab lissemang - hcm<>hillt om bemyndigancl<' 
att med styrel se n för tekniska högskolan träffa övcrcnskommelsP om 
utföran(le v icl högskolan av ifrågavarand<' laborationer: h ar KungL 
:Jfaj:t Hinmat stationsbefälh ava ren det begärda bemyndigandet, cloek 
för 011 kostnad nv l1ögst j ,10fl krm1nr. 
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.lll edgiv<Jr, att til l marini.uh'ndcuten av l:a graden vid marin
intendenturkåren B. E. H anscH må såsom ersättning lör handhR
vandet av stationen s ark iv under arhctså rd den l oktober 1931-den 
00 september 1932 utbeta las en gratifikat ion av femhundra kronor 
Jrå n sjöförsva rets anslag till extra utgift er . 

.K. Br. den 30 dccembc .: 1932. 
Scdan Kungl. Ma:i:t genom i.Jrcv dell 21 augusti 1931 medgivit, 

att för bestridande av kostns.derna för anskaHni ng J örsöksvis a\' 
vaktmärken, avseelda att bäras av vakthavande officer å flottans 
fartyg till ankars, ett belopp av högst 100 kronor finge utgå, har 
Kungl. Maj :t medgivit, att till bestridande av kostnaderna fö r an
skaffning av det antal vaktmärken, som Priordras i och för slut
förandet av omförmälda försök, Pit helopp av högst 100 kronor må 
utbeta l as. 



Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1933. 

K Br. den 13 januari 1933. 
Förordn ar löjtllflntPn Yid fioltan C. L . . ) . K <'.\' att tillsviclaro. 

räk nat J rå n och med d··n 1 janu ar i 1DWl. under iidc·n intill ckn 1 
oktobe r 1D36 nra hlran· i Jörhiuclel sclilra vid sjökrigsskolan. 

~edgivN. att såsom <·rsättning Jör ula rbetat Jörslag till »Tak~ 
tiska -rör<•sk r.il'l e r !'ör kusi artill e rid >> må utbotalas till övorstrlöjtnan
ten vid kusta rtiller.ict H . G. Olmg ren 000 kronor, till kavtenen vid 
kus ta rlillrri d R. T. Sm.ifh 8()0 kronor orli till kapterH·n vid kustartillo 
rict E. H. Cal lorström 300 kronor. 

Fö r< •skl'in· r, att år 1.933 må antagas högst 16 sjökaclett.er . 

Finner chcfrns för kustartilleriet framställning i fråga om dels 
kvaliteten hos el<' kust.artillerid tilldc·lade värnpliktiga .och del s 
kusta rtilleri ets IJPbo v HY värnpli ktiga ti llhö randP ersättningsrose r
ven icke :föraniPcln någon Kungl. 1'laj : ts vida re åtgärd. 

F inner Kungl. :'\:l aj:t mPd avsoomlr å hanclläggningm1 av vissa 
ärenden inom nwrinfön~tltningcn 111 . 111. !WH dels förklara, att ären
den rörande kassa-, räkenskaps- och r edovisningsväsen det vid ma
rinen skola, ut,nn hinder av vad i giillande instruktion för marin 
:för valtningL'n stadgas, av a miralit<' lsrådc:t beredas och föredragas. 
även om dc avse sådana allmänna föd~ttningar eller allmänna fö
reskrifter , som det el jest ankommer på chefen för civilavdelnin go11 
att hereda och föredraga, del s rj mindre föreskriva, att, vid förfall 
för chefen fö r civilavdeln ingen att upphålla sitt ämbete, amiralitets
r ådet skal l, med hilwhållande av <·g<·n 1:iä ns t, övertaga chefsskapet 
för civilavclelningens personal sa mt hNl'Ua och föredraga ä renden 
angående ii ll sättande och avskeLland<' av personal, tillhörande civil
avdelningen, ävensom tjänstl ed ighet oc lt ·förordnanden för samma 
person al, än även bemyndiga marinförvaltningen att vid sådant för 
falL förordna lämplig person inom marinförvaltningen att i övrigt 
best ri da chefens ·för civilavdelningen ämbete; skolande förevarand<' 
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boslut lända till eftonätLelso t ills vidare inlill dess annorlunda l är
ordnas. 

Saclan Kungl. :Maj:t genom brev elen 30 juni 1932 - i sam
manhang mod emottagande av vissa för ~ndamålot avsedda gåvo
medel - beslutat, att ett statens museum, hcnilmnt Sjöhistoriskn 
museet, skulle 1rån tidpunkl-, sum av J\:un gl. ~\[ aj:t :[ramdcLcs vil l" 
bestämma, upprättas, bar marin ·l'örvaltningcn i skrivelse elen 23 ll " 

vombor 1932 på anhållan av en enligt mariniörvaltningens beställt 
molser för statens sjökrigshis to riska sam lingar ti Ilsatt nämnd, hem
stä Llt, att ett belopp av 1,000 kronor måtte ställas till Iörfogamlt· 
.lör vidlagande av vissa förberedande åtgärder i och för samlinga r
nas fö rflyttning till Sjöhistoriska museet. 

Kungl. :1\[aj:t, som Jämnat fö revarande f ramställning utan hi
fall har i sammanhang härmed på given anledning anbefallt m n 
ri nför valtuingen att vid avg ivande av Jörslag rörande mcdclsbehu
vet för budgetåret 1934- 1935 tillse, att icke unclPr sjöförsva rets an 
slag tiLl under;;töd åt föreningar komme att upptaga" medel till a l
löning åt föreståndare (biträdande föreståndare) el ler tillsyningH 
man för de sjökrigshistoriska samlingarna. 

Medgiver, på därom gjord hemstä l lan, att såsom rrsättning 
för biträde vid utarbetande av lörslag rörande begränsning av u t
gifterna under riksötatens Jjärue huvudtitel :för budgetåret 1933-
1934 må från s jöförsvarets anslag t,ill extra utgifter (1932-193il 
I\'. 3. J. 2) utbetalas till marinöverintendenten C H. F. V. G. Ek
man tvåhundrafemtio kronor, till kommendörkaptenen av 2:a gnt 
elen i flottan G. Lindström etthundrafemtio kronor, till kommendör 
kaptenen av 2:a graden i marinon E. E. Ström etthundra kronu , 
samt till marinintendenten av 1: a graden J . Bring etthundrafemti o 
kronor. 

K. Br. den 20 janual'i 1933. 
Finner gott dels uppdraga åt chefen för marinstabon att låi a 

tttarbeta ny del I av skjutinstruktion för flottan, artilleri (ASI) 
dels ock medgiva, att kaptenen vid flottan Y. S. C. Dahl samt löj i 
narrtorna vid flottan K. M. Ostbcrg, E. Y. P. G. af Klint och A. II 
S. LagPrman må - med bibehåll ande av dem åliggande ordinari <· 
tjänstgöring - enligt i kommandoväg meddelade bestämmelser stä l
las till chefens för marinstaben förfogande för ifrågavarande arbete ; 
vi ljande Kungl. Maj :t, på därom av chefen för marinstaben eHcr 
arbetets slutförande gjord framställning, taga uneler omprövning 
[rågan om beredande av särskild ors~lttning åt bemälde offieerar< 
för arbetet i fråga. 
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II. HöSTEN 1933. 

A. Rustningar. 

18. Pansarskeppet Aran skall rustas för expedition sft sont lo
gementsfartyg och fnrtygschefen hissa sitt befälstecken don 11 mt
gustL 

19. N0dan 11iimncla sjöst.vrkcbe:Eälhavaro och för\,amlschd skola 
]t issa sina lJcJiUstecken [öljanclo dagar: 

den j j _ au gust.i, cllefeu för sjökrigsskola vclPlningclt : sam t 
å el R g- under · senare lt>i.l fton av augusti, so m chf'J'cn l' ör kust

flottan bestämmer, ehofon för signalsko lav cl olning<'n . 

B. Förbamls indel ning. 

20. li'~r!-'·gpn skola- inom kusttlo-ttan med rk min<lrr· avvikel
ser, som <·hcfen för kustflottan obcroonclo av gäll8ndP tald iska \'öre 
skrifter, må hestämma - vara indelade i förband rnl ig-1 -J'öl:jando: 

KUSTFLO'l'TAN. 

l . 11ansarhåtsdiv is ion cn. 

! ) u ~I':Jf \ ' (rlaggsk('pp), Drottning Victoria. 

1. :jagardivisionen. 

Klns Uggla. Ehronskölcl. 

Ubåtsavdel ni n gen . 
Svea (AO-fartyg). 

1. u håtsdivisionen. 

Ulven, Gripen, Draken. 

2. uhåtsdivisionc11. 

Bävern, Uttern, Valen. 

l. vcdett\)å tsclivisionen. 

Rr·gulns, Rigel , Vega. 

Signalskol a vd o l ningcn . 

Dl'isLighrlcn (AC-fartyg), Astroa. 

Flygavdelningcn. 

Jacob Bagge (AC-fartyg). 
Flygl'örhaml, varom fram.cloles bestämmes. 

G. O. 1932. 
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j, t.riingdivisionrn. 

Freja, Sveparen, Sprängaren. 

Aran, enligt chefens Jör kustf lottans besi.ä!llmande. 

I kustflottan icke iugående förhand. 

Sji:ikrigsskol a vdoln ingen. 

Psilandor (AC-fari.yg), örnen. 
2. vedettbåtsdivisionen (i. o. 111. tll'D l\1 augusti). 

Antares, Altair, Thelis. 

C. Särskilda föreskdfter. 

2L J3et,räffande fadygens bemanning komma bestämmolser ait 
framdeles utfärdas. 

22. Chefen för kustflottan må anbefalla stationäi· förläggni n g 
vid ondera örlogsstationen för kustflottan ingåonde ubåtsförbal1fl 
eller ubåtar. 

23. Yrkesskolor anordna3 ~ kustflottan hån dag under sonal'l· 
hälften av augusti till dag i okt ober, sotn chefen för kustflottan be
stämmer. 

D. Avrustningar. 

24. N edan nämnda sjöstyrkobefä lha vare och farbandschef er 
skola nedhala sina be'fälstecken :följande dagar: 

den 30 september, cheferna för sjökrigsskolavdelningen och 2. 
vedettbåtsdivisionen; samt 

å dagar i oktober, som chefen för kustflottan bestämmer, che
ferna för signalskolav.clelningen, flygavdelningen, l. vede·ttbåtsdivi
sionen och l. trängdivisionen. 

25. Följande fartyg skola nedan angivna dagar avgå till ve
derbörande öirlogsstationer fö·r avrustning, avmönstring och förläg g
ning i 2. beredskap. 

å dag i slutet av augusti eller bö'l'jan av september, som che
fen för kustflottan bestämmer, ubåtarna Bävern och Valen, 

den 30 september, torpedkryssarna Psilancler och örnen sami 
vedettbåtarna Antares, Altair och Thetis, 

å dagar i oktobe1·, som c·he.Een för kustflottan bestämmer, pan
sarskeppen Drottning Victroin och Aran, depåfartyget Dristigheten, 
vedettbåtarna Regulus, Rigel, Vega och Astrea; samt 

å dag i slutet av oktober, som chefen för kustflottan bestäm 
mer, logementsfartyget Frej a. 
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III. VINTERN 1933-1934. 

A. Rustningar. 

26. Nedan nämnda fartyg skola rustas för expedition ; skolan
de fartygscheferna hissa sina befälstecl;:en å nedan ·för rosrwkti v o 
fartyg angivna dagar: 

å dagar i oktober, som framdeles bestämmas, pansarskl'ppet Sve · 
rige och ubåten Illern; samt 

å dag i novomber eller clecC'mber, som framdeles hcs lämnws, lm
non b å ten Svonsksuncl. 

27. Chefens för kust.Elottan befälstecken skall nedhalas å. dag 
i oktober, som sagde chef bestämmer, och chefens fö r vintereskadem 
befälstecken dagen därefter hissas; skolande i cl1cfens for kustflot
tan stab och i cl1 efens :för vinte reskadern stah ingåenclr prrsonal ck
barkera respektive e•mb,nkera å tider, som av förstnämnde chef be
stämmas. 

B. Förbandsindelning. 

28. Fartygen skola- inom lenstflottan med de mimhc avvikel 
ser, som ehefen för kust-floH,an må bestämma -vara indelade i för
band eller vara avsedda för vissn ändamål Pnligt följande: 

IWSTFLOTTAN. 

Vintereskadern. 

l . pansarhåtsdivisionen. 

Sverige (EC-fartyg), Gustaf V (kadettfartyg). 

l. jagardivisionen. 

Klas Uggla, Ehrensköld. 

Ubåts avdelningen. 

Svea (AC-fartyg), Jacob Bagge. 

l. ubåtsdivisionen. 

Ulven, Gripen, Draken. 

2. u båtsclivisionen. 
Illern, U t tern. 
FlygförlJancl, varom framdeles bestämmes. 

Sveparon , Sprängaren. 
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l kust.fluttan i<;kc ingående fartyg. 

För iivurva k a nclr' av vinterfiske m. m. 

Svensks m1el. 

C. Sä rskilda för·t•shi [ter. 

2!l Uh dons fö r v i11 le ruskaril'm stab sk~ Il u Lgiir us n v : 

:2 eskaderadjutanter, 
:1 eskadcringenjör, 
1 eskaclorintenclon t, sa m t 
:1 eskaclerläkaro , tillika fat·l .ygsliika;·p å cllofslnl'lygt•l. 

30. Pan sarskeppet nustar v skall a\'SC'S fö r kat\('lft>rnas iintiug 

ar; kommandr närn1are hcstän1n1clscr för fart-ygeLs 0:-..:pf'clll i on at : 
framdeles utfärdas. 

31. Beträffand e fartygens hrmanning komma l>l'Siiitnttt(•isl'r a! l 
framdeles utfärdas. 

32. I kustflottan ingående fm·tyg skola t . o. m . dag i okLolwr . 

som chefen för kustflotian bestä mm er , vara stationiirt fö rl agda. vi rl 

Karlskrona örlogsstation: dock att sagde chef må anh<>falla tilHälliu 

förläggning vid Stockholms örlogsstation för vedettbåtarna Svrpare;1 

och Sprängaren samt för i :1_. jagardivisionen och ubåtsaveldningen 

ingående fartyg, varvid elen stationära förläggning<'n unckr t icl<' Jl 

för härav betingad förJlyttning enligt nyssnämnda chefs bestäm
mande skall upphöra. 

IV. SO:M:l\IAREN 1934. 

33. I vintereskadern ingående fartyg utom jagar<>n Ehrenskölcl 
aYsrs fortfarande vara på expedition. 

34. Nedan nämnda fartyg avses rustas för exprclition : 
jagarna Klas Hot'l1 och Nordonskjöld, 
depåfartyget Dristigheten, 
torpeclkr;vssama Psiiander 0ch Ornen, 

ubåten Bävern samt eventu<'llt två uhåtar av Rajendivisionrn. 
tre vedettbåtar från Karlskrona örlogsstation, 
fyra veclrttbåtar från Sto(,kholms örlogsstation, 
veclettbå ten Sökaren, 
logementsfart:vget Fre ja, samt 
övningsskeppen af Chapman, Najadr~n och Janarnas. 
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G. O. 1.156 dt>Jt 20/12 belaller i anslutning- till bestämmelserna 

g. o. 286/32, att för vit kavaj fastställda axelklaffar skola bäras 

till kappa M/i:\2; skolande axelklaf.fa rna sålunda vara förseelda mod 

i ör officerar e och vederlikar : gradbeteckning, 
för underofficerare : grad och yrkesbeteckning, 
för flaggko rpraler: yrkeaboteckning, sa mt 
för högbåtsmän: gradbeteckning (blått redgarnshand). 

G. O. 1162 den 23/12 32 Jöro rdn» r kommendörkap tenen av 2. gr. 

Ekstrand att, utöver i g. o. 34:2,30 angivl·n tid, :[o rtfarande t. o. m. 

elen 30 S('plemlJe r J!);-J-1 nra lii rare i sjökrigskonst YiLl krigshögsoklan. 

G. O. 1Hi3 den 2-l/12 32 belaller bl. a., att nedanstående be

stämmelser beträflancle fackutl>ildniu gsku rs lör marinläkarstipendia

t er över stat och viirnpliktiga lid.;arc år 1933 skola lända till efter

r ättelse. 
1. Kursen skall äga rum i Karl skr ona och taga sin början den 

9 januari samt :f:ortgå t . o. m. elen :28 iebl'llari i r nl igbet med av ma

rinövcrJ ä karen uppgjort program. 
2. Marinö verläkaren sknll u tö,·a överinseende över kursen samt, 

i vad angår ombord t jänstgörande <'lever, eHer samråd med chefen 

för kustflottan och, beträffande å .Ka rl sk ron a örlogsstation ellC'r 

fästning tjänstgörande elever, efter samråd med respektive stations

befälhavare och bcfiilhavande amiralen i :Karlskrona utfräda när

mare erforderliga bestämmels<'r för undervisningen. 
3. Förste marinläkaren Molander skall vara ledare för kursen, 

tillika lärare i navalhygien. 
4. Marinläkaron av 1. gr. Lindskog skall vara lärare i sjö

kri gets kir urgi samt i roglemcntskänncclom enligt reglemente för 

m arinen, del I, II och rii, hälso- och sjukvård, med härutinnan 

gällande speciella bestämmelser ; JöjtnantcH Croneborg i allmän reg

lementskänneclom och löjtnanten Linclioldt i fysisk fostran; ägande 

stationsbefälhavaren i Karlskrona trä.lfa överenskommelse· med lämp

lig lärare i läkemedelsekonomi. 
5. Eleverna skola den 9 januari anmäla sig hos ledaren för 

kursen. 

G. O. 1177 den 30/12 32 tastställc r, med upphävande av g. o. 

1.620/15 med däri anbefal ld a ändringar samt g. o. 149H/13, närmare 

bestämmelse r angående mari nsi ab ens verksamhet i fredstid. 

G. O. 1179 !lt•u 31/12 32 beJ'aller, att nedan angivna moment 

i reglemente för marinen, clol I A och del JII A, skola erhålla 

ändrad lydelse enligt följan ck. 
1. :Moment 7 i § 68, RM I A, samt moment 7 i § 83, RM III A: 

7. Såsom utanskrift till skrivelse till Konungen tecknas »Till 

Konungen genom chefen for försvarsrlnpartement<>t (N. N. depar

tement)». 
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U t arrskrift å ann a n t j iins tes k r i velse s kall v ara likalydande Htt"d 
överskriften (mom. 4), utom i det fall. P.tt skrivelsen är avsedd att 
ÖlJpnas av chef pe rsonligen, då utanskrift endast skall upptaga ti
tel och namn. 

P å adressidan av 2.nslag till tjänsteskrivelse, som avsändes fr ån 
myndigbet eller bei'attningshavare, vilken tillerkänts tjänstebrevs
rätt, ~kall medelst tryck: e lle r stiim11el eller och skriftligen i nedr <" 
vänstra hörnet angivas, ciPls Jörsiincklsf'ns egenskap av tjänsteför
sändelse medelst ordet , Tjänste:försändelse >> eller "Tjänste,, del,; 
omedelbart uneler denna beteckning avsändande myndighets nam n 
eller tjänstebefattning. Verkställas llcssa anteckningar skriftligen . 
skall därunder anbringas avsändar ens egL·n händiga namnteckning. 

Telegram till Konungen adresseras till , :Försvarsministern,, så 
vida ej i särskilda fall annat iörcskrivPs. Telegram till sjöförsva· 
rets kommandoexpedition adress<"ras ti ll , Marin lzommando,. 

2. Momont '1 i § l48, RM I A: 
4. Vederbörande befälhavare må beträHande hälsning av en

skild och av trupp inom visst begränsat varvs- eller kasernområclt'. 
övningsplats o. dyl. samt i marketenteri, ve rl..:stad, fö rr åd eller dy 
lika lokaler ävensom av trupp i arbetsdrtlkt under marsch till ocli 
från örlogsvarv eller annan arbetsplats anbefalla sådana inskrtink
ningar, som kunna a v omständigheterna betingas. 

I kyrka verkställes icke mi.litär hälsning. 
3. Moment 1 i § 159, RM l A : 
Sista stycket i punkt 18 utgår. 
En punkt 24 1/2 av följande lydelse tillkommer: 
24 1 / 2 • Vaktmärl.;:e. Vaktmärk(• bäres av vakthavande oHicP r 

å pansarskepp och kryssare samt å depåJurtyg och övningsskepp aY 
1,000 tons deplacement ocl1 dämtöver, dock ej å regnrock. Vakt 
märket bfires å kavaj och rock i ·yänstra slagets knapphål; å kappa 
och vit kavaj på vänstra sidan av bröstet i höjdled mitt emellan 
knappradens bäcla översta knappar. 

Följande ändring (tillägg) har tidigG t' f' fas tstä llts i RM del I :\ 
och R:M: de l IIJ A: 

Genom g. o. 1156/31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ändring n :r 1. 

G. O. 1181 den 31/12 32 faststii Ile r modelL till vaktmärke. 

G. O. F. 265 den 2/12 32 medgiver, att ett Skydclskåren i ]<'in 
land tillhörigt tvåsitsigt flygplan, t_,·p Säiiski, må den 4 och 5 in· 
nevarancle månad i och för besök i Stocklwlm överflyga svenskt 
territorium, skolande härvid g;U. l~ndc' fön·skriHcr angående :lör !uH
fart förbjudna områden iakttagas. 
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M.eclgi v e r , att till kapten en vid rlotta n H. G a lm m å såsom er
sättning för bestridanek av Lle m ed befattningen såsom sekreterare 
hos styrelsen :för sjökartevf'rkd Jörf'nade göromålPn uneler andra 
ha lvåret 198:2. utilet a las en g ratifikation av 250 kronor. 

McclgiH·r i ankclning av en ut av marinförvaltningen uti skri
velse df'n 5 januari 1938 gjo rd Jramstä ll ni n g oc lt i ans lu tning lill 
ri kselagens s k ri vPisP den 17 ap ril 1\):28, n:r 118, angi'tende beräknan
de av el en period, va runder semest e r m å til ldelas befattningshavare 
i statens tjäns t, att - u t an hindl'l' av g~ill anclc a v lön i ngsbest ~im
mel ser - senH'siPrn J ör c i vi i a hri' attn ingsba varP i mar i nfö·r valtning
rn m:], enligt ämbc1 svc rkds närmarP lws!ii nunancl e, i de fall , so m 

herönl a ri ksdagss kri\'e l ~L· avse.>, j iintkas pi't diiri angi vet sätt. 

K Bl'. den 27 jauuari 1933. 
Be my ndi ga r ma riniör valtningen och Y::ll' vschefeu v id Stockholms 

örlogsvarv a tt beordra, mar i nJör va l ( ningPn L' n inom ä m hetsverket 
tjänst görande· ingenjör samt be mälde va rvschef två Yid sagda va rv 
tjänstgöra nde ingenj örc-r att clcltaga i l'l t av Svenska s tudiekommi s
sionen t" ö t· svetsnings l"l'i'tgor å in ge nj örsvl'ten skapsaka demieTh i Stock
ltolm undPr !.iden don 2- cl<'ll 24 f c,bru a ri 1\)33 anordn ad, för kon 
struktöre r och ve rh;tadsingenjörer avseeld kurs i svet sningstPlmik ; 
skol aULl o !tära v föra n ledda kostnader J' ör ], ut ·sa v gifte r utgå med högst 
50 kronor. 

SP{la n ordröranelen i Sve.rig0s militiira idrotts förbund s ve rk
stiillan d<• utskott - nwd förmälan ai1J Jö l'l.lundPt, i l ikh ot med vad 
som va ri t f a lid. sistlidn a vin l. e r, erh åll i t in bjuda n Jr ån för eningen 
fö r skiclliipning<'ns ·t"r iimjancle i Sverige att jämväl innev arande vin
t.or sända e tt antal av iörhundct uttagna officerare till e n sJö dku rs 
i Sto r li<•n- hL' tn ställt, a tt, p:1 s;i tl KungL M:aj:t ele n 8 januari 1932 
för förs lnänm1 rall medgi vit, t ill s:'\ väl lNla re och biträdande ledare 
för kurs<' n som dc. J ör deltagande i densa m ma t ilL e,U anlal av om
krin g 40 uttag na nl"f icc rare måt te under t iden för kurSC"Il elle r den 
5-den 12 :fr,Lru:ui 1933 äv e nsom umlN resorna t ill och Jrån den
samma Ht utgå oavkort ade löneförm å ner, har Kungl. M a j :t bifallit 
förevar andE" Cramst ällning. 

1Vf<'dgive r, att sflsom ersättning för utarbetande av ny h anel
bok i inte rnationell rätt för nut ri n('n m å utbetal as t ill. kanslirådet 
i utrikl'sclepartemente•t K . S. T. N. Gihl 3,000 krono r och till kapte
nen vid flottan A. D. Landquis t 4.00 kronor. 

På sta t ion sbefälhava rE"ns vid Stockh olms örlogsstation fram stäl 
lan bemyndiga r Kungl. Maj :t sagda stationsbefä l ha vare att uneler 

l(. Br. 1933. 2 
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inneva rande lJud gc tår förskösvis låta Hottans s jömanskår tiLlhör:tt,
rle hovmästare och kockar till ett sammanlagt antal av 10 såsnm 
elever utbildas vid sjöofficersm ässa rn a i Stockholm och Karlskrona 
respekti ve Sveriges redareförenings i Hä lsingborg mot i framst iill
ningc t1 omförmälda avgifter och c r~ii ttning samt på dc vi ll ko r i 
övrigt, varom stationsbefälhavaren mi't iiga träfia uppgö relse; sk o

l flltdP kost n a dc rna härför utg:"t med högst 2,il00 kronor. 

om 

Förordna r, att någon ändr ,,d förLiggning av t ruppförbanden in
Vaxholms Jästning ti ll svidare och .intill dPss ann orlund a ka tt 

va rda bestämt icke skall iiga rum. 

Seclan marinförvaltningrm hcmsiiill t, aU dc Jnedcl, som .EiirP
funncs [t den hos ämbetsve kret r edovisaLle fonden fö r krigsiar tygs 
hyggandP, m [ttle Ji't tagas i ansJil 'i'tk för bes tridande av vissa n lt·r

kostnat1e r som t ill fö ljd av kronans dqtrecim·ing efter g ulclnw nt
Jotens (iv~ r givande upp.stocl e vid anskatining fdtn ut landet av tttn
tni cl för flottans ersättningsbyggnad har Kungl. Maj:t f unn it iiin'
varancle Jram stä1\nin g icke föranleda någon Kungl. Maj:ts åtg iin \. 

J~ämnas u tan i'ttgä rcl statiortsbcfä lhavarens vid Stockholm s ii r
logsstation h e mställan att - på sätt genom beslut elen 12 juni :l ll:l l 
medgi vits i fråga om ti llgodoriiknande av t jänstetid i beställ ni 11 g, 
som uppehå Ll its på fö rordnand e eHer ehe:[ för sj öförsvar ets k om
m anrlocxpedi tio n och i succession därefter - K ung l. Maj :t m:\ 11<' . 
genom gen e,rell t beslut, förordna, att jiimväl el jest oificer til l\tö
rancle marinen, vilken enligt av Kungl. 1Jaj:t m eddelat fö rorcl na utk 
up]leh ålli t högre än egen beställning, finge ti llgodoräkna s ig t .iit u
steti dcn i den högre beställningen. 

J(. Ik den 3 febrnal'i 1933. 
Förr•skriver, att år 19:13 må antagas högst 17 rcservkaddtrr Yi'l 

rlottan. 

Förordunr lö jtnanten vid kustartilleriet S. A .. Holmer att tills
vidare und or elen tid löjtnanten vid flygvapnet E. V. Ek m an h(' \ i l
jats tjänstledighet, dock högst intiLl utgången av å r 19:13, uppeh[t Il a 
en löjtnantsbeställning vid flygvapnet. 

:Förordnar löjtnanten i kustartilleriet, underlöjtnanten vid k ust
artille riet B. V. Lennquist att tillsvidar e högst intill utgången :1 \' 

innevarande år uppehålla E'n löjtnantsbeställning vid kustar till eriet. 

5 

:Medgiver, at1. t;ill ko tntn em1ö,rkaptenen av 2:a graden i marinen 
Bolinder, vilken slutmrt ordnanclet och förteckna n det av till riksa r
kivet n umera överlämnad viss hilclsamling, benämnd )) Flottans bi ld
samling», må såsom got tgörelse för ifri'tgavarande arbete utbetalas 
en gratif ikati on av två hundra kronor. 

K. Hr. den 10 februari Hl33. 

:Finner gott dels J'ö t·orcln a, att i l:rev el en 20 september Hl30 
n1ecl delade bestämmel ser hädanefter skola tillämpas enelast beträffan
de personal avsedd för J'lygtjänstgör ing såsom. flygförare, dels ock 
medgiva, att dHn i § 1 av samma brev angivna hö,gsta l evnadsålder 
av 29 år må sänkas enli gt i kommandov1ig m eddelade bestämmelser, 
ävensom 

anbefaller flygstyrelsen att - efter samråd med medioinalsty
relsen, generalfältläkaren och marinöverläkaren - till Kungl. Maj:t 
skynclsarnt inkomma med förslag till bEstämmelser rörande antag
ningsvm kor samt vissa undersökningar i fråga om för flygt jänst
göring st;.som flygspanar e avsedd per sonal m. m. 

Föreskriver, a tt år 1933 må antagas högst 4 resorvintendents
kadotter. 

·Medgiver, att don omständigheten, a t t värnplikt ige n: r 3 233/1930 
K. A. I,. P ettersson icke uppfylle r do ford ringar på kun skapsprov, 
som nngi vas i § 2 mom. 2 A c) av brevet den 17 f ebruari 1928 an
gående antagning, utbildning, avlöning m. m. av reservkadetter vid 
kust art i\J er iot, icke mi't utgöra hinder för honom att år 1933 antagas 
till reservkadett vid kustartilleriet. 

Godkänner av sty relsen för sjä'J.;:arteverket under för utsättn ing 
av t"ll ncdsii.ttnin g Incd :100,000 l.::ronor av anslaget till omkostnaderna 
för s jömätn ingsväsemlet uppgjorda Jörs1aget till arbetsplan fö r sjö
karteverket år 193:1, med rätt för styrelsen att i planen vicUaga de 
mindre jämkningar, sa m av särskilda omstäncl ighe,ter kunna påkallas. 

Entledigar mariningcnjörca av 1 :a gr aden E. G. L. Lindberg 
frän det gPnom brev den 28 novembe,r 19GO meddelade föror dnandet 
att i fa rtygsuttagningskommissionen var a ställföreträdare för nl[l
rindirektören av 2 :a gr aden i marinen T. G. Knös, ävensom föro rd
nar mariningenjören av J :a graden B. E. Erwin att intill utgången 
av år 1934 var a ställföreträdare för Knös såsom ledamot i berörda 
kommission. 
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~edan Kungl. .Maj:t genom lJrev den 16 april 1931 uppdra git ;i( 

ntat·i11förvaltningen att ye;·ks!~il l a en ÖYera rbeh1ing av cle uta1· 1'1:2() 

ilrs J'J ottstn lions utredning framlagda alterna! iYa förs lag<•n ht•lriil'
fancle [örfl_y!t ning av S!<Jck ll o lm o örlogsstation till Skä rs~ilra -~l iilna 

•·ller ();'\silaga-Ktipp!lla, lull' KungL 1\[aj:i lJemyncligat Jnarinfö n;dt. 
11i ugen alL [ör ve1·ksliill a ndP av v issa ulrcdt1ingar i sa tnhan d hiir t11C'<I 
a nlit a ciJdl'lt iö~- akl.iclJOiagc! IHduslriby r ttu s avdelni ng l'ör l'uht·i!,,,_ 
orgnn isalio11, Öl'eringen:iören Ol ol' 1\: ii l'lH'ku ll , samt m edgivi t all Ii i! 
li ono ttl mil s<'tso m c rsilt.tn in g l'ör av uiretlningcn töranl<·l!. ariH'i< ' ul
he'inl ::u; •·Il h •lo pp av hiigs l 4,000 krono r. 

li' il1ner l)('fiUli avanclc• amirnlens i 1\'arl sk t' OJta lwmsW II an 0111 n 11 _ 

s ka.ff<IJHl< ' a1· en för marin <• ns brandkår i Karl skr-ona avsedd hr und
nulotnohil ickl' förankeln 3\.JJI;I\l Kttn ftl. ~lllj:ts åigii rd , iin alt marn
l'örval!ningcn an modas alt Yid. a1·givantlc av Jörslag rö rande \ll(•<lc ·l,_ 
IH• Itol·d tör hudgelåret j 9;~ .~-j();-J:) ö vP rvtil!·a Jr>tgan, h urudda an ~lnu: 

hör begäras J ör ifrägava ra n dl' iimlamål. 

i\'lc•clgi V l' r , all. ti ll S)Wcinl in gen:iön·n a y j :n gra<ll ' \1 1·itl 111H r i ttltl
g<·njörki'l t'<'ll , 1.oqJ(•lling•·nj ö t· l' ll E. !'. E ltttqvist m å s~sotn r·rsii!ln i"g 
!'ör v issa nv E lmqvist gjot·d a uppfinnit1 1.nu· ocl1 koD sl"iruk t ion< ' r , ~"li t 

av tl c• n1H' ~Hilli s till "!'öt·sva rsv iisc•tHic! s födogandc , utbe·lnla s t'lt 1.!'1'<1 
!ii ikation av f emtusen krono r. 

Förordnar, med ti tHlri ng av l'iiri'Sk r ilt i h e vd. rl,·n 28 .i n t t i 1 !11.~ 
ang. lti ldaJiliP av Stoekltol nl ~ vat·vs ltyggtliltls fond sa mt nll'd U)')'hti l·:nt
dP nv ~f) i det av Kun _gl. _\laj:t dl'n 2G SL'plcmlJC'r 1919 utfä rdack n g

ll'n te nl<- för i iriigava r andr• fond, 
at! Iom1Pn häd a n dt.<• r s kall s t·å utHll'r förnt.ltning a1· s lal sk< 't

lot·d och fomll'ltS sam tliga iil lg·;'iugar iivc rhi.Innas till s lal skott! nr , 1. 

fd l 1·id fruk!.kugiirandd u1· futHlL·n :; lillp}1.11gar sk 11l a hinrla !iii 
di.<' l'l'ti!i<-I SL' d<• hPS ! ä ti\11\ (' I ~P I' , SOtll vi d va rj C' ti d giilla flll!-(' ~ <'11<1 <• J'iit· 
vai!.Hingc•,lJ av L1<· un tkr sial.s kunlorl'ls v{l.l'd stä llda fuHrl< ·t· orh l\a ssnr . 
tnecl r ii t!. för s! a t skonl.o t· PI aH. d ii t·••s t· srt "l intH'S va r a "l'iit· l'ond•·n l'i·,r
dr laldig·!, i avltidml p:\ annan plaening iusiitb folldc •n tillhör i"n 
nwdt•l i h:lnkinl'fiitning tll<'li. av J\ungl. Maj:t l'as! s hilld lJolagsorclu iti!!· . 
~a n t! 

:t! ! i'oiJcll'llS fas!ig-IH•isfii l'l' llilllilll!,' for!farantlc• skal l it;IIHliJa ll\S 
av m a. ritl förvaltnin gen , SOJ \1 ä_ger aH. t ill fo n dPn inlevpn•ra i nrl .\'1 <1 t
d<• hy rc•smedel och från tlcnsamma bestrida crf'orclc rli ga uml c r hålb
kos!nacler. 

1\. ]Jr_ {len 17 februari 193:3_ 
M,•(lgiver, att löjLnanic•n vitl JluUau S. A. Hos8b,)' må u11< 1. r 

tjäns t.l ccl igh et för bedrivande utomlands av vissa spr åk studi e r bil,,,_ 

hälla oavkortad l ön i högs t. 0 m;'\.nacler. 

Utdrag ur Generalorder. 

G. 0 - l dr n. 2/1 33 la s !.sb ll cr l jti ns lgö l'in gs ticl<· r för v id ttlnri 
JH'n tjänstgöringss kyltli ga v;irnp lik!.i ga. 

G. O. 2 den 2:/l 33 f'astsLälll' l' l>rstäJ tt mcJser rörande tilldelning 
av vä rnpliktiga in s krivna i\ sjöma nshu s t ill fl ygvapnet. 

G. O. H de n 3/l 33 hefalkr aH marinläkarslipendiatcn ]3auman 
skal l Jr. o. m. Ll<•n 4 innevaranliP månad ti ll s viLla re tjänstgöra sä
som ext ra liikarp i Vaxholms histning. 

G. O. H de n 7 /1 33 l>dsä ttlltl r' r alt i ans lu tn ing t ill nå rli gt ht'(' V 
el en 4 cleccmhe r 1932 fö ljande pc t·so n a, l skall ställa s till rnarinfö rv alt
ni ng r·n s förfog-ande• tör ntt i Ma lnt ö hi!riida kontrollanten vid dci 
unde r l>:vggnacl va rand e i shry ! .a dar!;~·grt Ym er , n ä mli gen 

dPi s ntirnuclc· fart~'gschcf<-n å sagda far!.vg, kaptem·n T\:ocl t o(' lt 
en Stockho lm s örlogsstation t ill hö1randc· uncJP,rofficer avsedd so1n 
uppbördss kc·p parc·, hå da fr. o. m. cl!'n 1G jH t>u a ri 1933, 

dr· ls ock fy r a sa n1111:1 örlogssta tion 1i ll hö rancl P un derofficl'ra n • 
och fl nggko rpra lc r. m as kini sl"e r , samt h ·i': ](ar lskron a örlogsstation 
t ill hö r an clc uh n!s u t.hi ldadc· unclProff'icl'r~ t· c·. maskinister , på cl~gar som 

· ma rinl'iir vn l l.ningr·n iigPr ÖvPn•ns kom!n a niPcl rPspektivP siaiionslw
fii lhavan·, tlork l id i gast Jr. o. i ii. tlcn 11 ja nua ri 1933. 

G- O. 18 el en 11/1 i33 nwrlp;ivl'r , R l l l1ögst 35 yngl ingar i :'tl dt·r 
mc· ll an fylldn 1<i orl1 . Cllukring- 1f; ih m{t, i ans lutnin g till ni\digL 

br!'v å llan tl elsLlP1JarL<·rnen1Pt de n R ju li HJH2 och ut an särskild kosi 
n ad !'ö r s !.alsvrr kd, nll'clrölja å övningsskr •pJII'-t af Chapma n uncl c•r 
clrti a far!;~·gs grnom g. o. 11.)ii /32 anlw[a llrl a expPcl i t ion och u nd('l' 
kortar<' tid rön• c·mharkc• rin grn l'ö rl äggas j sk !'ppsgossckå r ens kasc n t 
i Karlsk rona. T ill if r ågavarande y ng lin ga r må chirj ämte mot L' r · 
sättning- utliimnas lämpliga l wk l ~i dnaclspL'rsecllar fr~m ve dcrhör allClc• 
fö rr åcl. 

S t~at i o t tslwfiilhavarPn i Ka r lskrona ska ll utl'iirlla dc yt.terlignro 
fö reskl'ift<-'r 111. 111. , som kunna <'rfo r tlra ~ på grutHl av clPnna ge nc
ralord rr. 
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G. O. 29 den 16i1 33 befaller, att kaptenen på övergångssbl 

Numa skall vara inkallad till tjänstgöring fr. o. m. elen 18 inneva

rantie månad t . o. m. den 18 nästlwmmande mars för fullgöran d,, 

av honom under perioden 1 november 1932-31 oktober 1934 åli ggan 

de (minsta) tjäns1.göringsskyldighct ; skolande Numa tjänstgöra .i 

sjöförsvarets kommandoexpedition. 

G. O. 35 den 17/1 33 befaller, att nedanslående bestämmel c;<·r 

skola, med upphävande av g. o. 1104/30 och 9/30 i vad röt· utbi ld 

ning till Jlygförare, flygmekaniker och kulspruteskyttar, gäll a ]H 

träffande insändande av ansökningar och avgivande av förslag t ill 

kommendering av personal ur marinen till i g. o. F. 12/33 omför 

mäld utbildnin g (tjän.stgöring) vid flygvapnet av flygande person al. 

1. För att kunna beordras till 

a) allmän utbildning erfordras: 

att vara officer på aktiv stat, 
att i avseende å kroppsbeskaffenhet uppfylla de fordring ar. 

som för0skrivas i Rungl. Maj:ts kungörelse elen 22 januari 1926 nn

gåcnclc läkarundersökning av dem, som söka :East anställning vill 

krigsmakten, samt av värnpliktige (SFS H /26 och 375/31), ävensom 

i armefördelningens s .i tlkvårclsstyrelses r0glemente till ledning vid 

läkarundersökning av dem, som söka fast anställning vid kri g,;

makten, samt av värnplikt iga (besiktningsre·glcmente, SFS 9/31) , i 

vad rör uttagning till flygvapnet av stuelenter och likställda, läm p 

liga t ill -flygare; skolande i fråga om utfiixclanclc m. m. av betyg om 

cluglighC't till elylik kommendering gälla, vad som r örande betyg til l 

fast anstäl lning är stadgat i § 6 av ovan nä.mnda kungörelse, 

att elen 1 maj det år, utbildningen tage r sin början, icke ha Yl 

uppnått 28 års ålder, samt 
att, dl\ utbildningen tager sin början , räkna minst j_S tjänstf•-

månader såsom officer; 
b) s}irski ld utbildning till mm·inspm1ingsofficer erfordras: 

att vara officC'r på aktiv stat, 
att besitta sådan färdighet i ljudtelegrafC'ring, att 50 rncl i" 

tecken per minut kunna givas och mottagas. 

att i avseende å lnoppsbeskaHcnlwt uppfylla de fordring ar . 

som ovan :för0skrivas i mom. 1 a, 
att elen 1 april de,t Rl', uthiJ dningen tager sin början, icke haY:l 

uppnått 32 års ålder, samt 
att, då utbildningen tager sin hörjan. räkna minst två tjänsteår 

såsom officer. 
2. Underdånig ansökan till i mom. 1 a (resp . 1 b) avsedel konl

menderiD g skall vara till kommandoexpeditionen inkommen sena~t 

elen 1 fehruari det år, utT:iilclningcn tager 3in början. 

Vid ansökan iogns: 

t jä11ste.förteolmi.ng, 

av mililiir hik ::trC' å läkar\; ort (TF form. n:r 5), avd. 5 och 6, 

uppriiltat inty g, som styrker, a lt den sökandc• uppfy ii C'r i HlOill. 1 a 

(re~ p . 1 J,) slad ga clo Jordringar rö rn1Hit> hii\;;o1.illsh1nrld, san1t 

utdr ag ttr s lraffrrg is!C'r. 

il. Sc•dan n1om . 2 niimncla ansök niugar övNliimnats till chefrn 

Jö r Jl ygvapnot, skall niirnnd<' c lw f ~t·lig<•·n ~<'na s l- rl cn :Hi februari li ll 

Kon ung<• n insiincla: 

förs lag å det antal C'lC'vcr, som med hunsyn t ill såväl personal

behov som ti ll g ~'\ ng till mC'dcl oclt övningsmater iel anses höra ut

bildas, 

namnuppgift tt d0 söka ndr, vilka böra beordras till utbildning

en, samt 

lärslag t ill dc I JC'st~i1nnwl sC' r i. övt· igt, som kunna be1i.nnas C'l' 

fo rdc rliga. 

4. Officer, hcorclrad till ut.bildning enl igt mom. 1 a, vilken 

med godkännande vitso rd genomgått i. g. o. F . 12/33 omniimnd all

män och siirski ld utbildning, kan undl•r ytterligare högst tre år be

ordras ii Il fortsatt tjäns.t.göring vid Jlygvapnet. 

3. OIIicl'l', beordrad till utbildning c·n li gt mom. l b, vilkrn mC'<! 

godkiinnandc vitsord genomgått i g. o. F. 12/33 omnämnd marin

spanareku rs, kan, intill högst tte år efter utbildningens slut, be

ordras till tjiinstgöring vid (å) spaningsl lygförb and (f:lygplan) ur 

f lygvapnet, avsedda för samve·rkan med marinstridskrafter. 

l samband härmed anbefalles, att underdånig ansökan om kom

mendering enligt mom. l a ovan till svidare må avgivas jämväl av 

of.J:icer i rese.rvcn, allt uneler villkor att stadgade fo rdringar beträi

fande kroppsbeskaffenhet och levnadsålder uppfyllas, och skola bc

träffandl' ansökans insändande m. m. bestämmelserna i mom. 2 ovan 

l ä n da till efter r ä tte1se. 

G. O. 41 dert 21/1 33 \JC'[al l<' t·, att ma riLta ttn.clt6n, kapten Dager 

skall tjänstgöra vid l\: ung\. J\Iaj :ts hes kickn i u g i K öpenlunnn u1Hlcr 

ticl e tt 23 januari-11. f0b ruari iimevarancle år. 

G. O. 42 tlcn 2il/1 33 befaller, att. för isbrytaren Atle anb0falld 

förläggning i isbrytarbcreclskap skall upphöra Jr. o. m. denna dag 

och skall fartyget utgft på omkring en manads expedition. 

G. O. 46 tlen 23/l 33 befaller, att kaptenen vid kustartilleriet 

Nyman skall under 011 tid av Hingst 3 dagar undC'r instundande fcb-
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rua ri månad närva r a vid av Aktio!Jo laget Hoiors anorduade försö k 
nH'rl viss luftvärn snwt,eriel. 

G. O. 47 den 23/1 33 lwi'a l lrr, att kapt<'nrn vid kustartiller ir- t 

Södc rm an ska ll under en till av längst 10 dagar uneler februa ri <' i 

In !lUl l' ~ lll :"t nack r innevaranclr· ar hos instrumrntrirman Car lsson oc h 

Os t.Niwrg i. Gölrborg taga kännedom om viss PlcllPdningsmatcJ·it· l. 

G. ~ o. 52. den 2ri /t 33 JasbLi ll er lö ts lag t ilL »Bestä mnw lser li1 r 

riktarutbi ldn ing >> a tt, ut·an hind er ay motsvarand e bestämmelser i 

genom g . o. 470 /~G faststä ll d , skjutinstruktion Jör flottan , Artille n . 

(ASJ) », t ill s vidare pit !ö rsök hincla till dt<' rr iii.tdse; vede rböra nd · 

hdillltavare dock olwtuget alt a:lhl'i'alla rl•.' jiirnkn ingar, so rn t"'t grur td 

av rcdarr p:1hiirjnd utbildning kunna visa s ig cdo rdNli ga. 

G. O. Mi den 2H/l 33 hcia ll l' r, att tö rs tl' marininkncle nten H all 

den oc h ma rinintC'ncknten a\' 1. g r. F rei den i'C' Lt skoLa avgå l:ri'tn in 

H<'havandc beJattninga r m ed utgå ng<·n uv drn 14 instundande JelJ 

rua l'i sa mt fr. o. m. cliirpå l' ö ljande dag tjiinstgö ra: H a ll den si\.som 

<:; \w[ Jör sta tionskontmt>t, t illi k<t stntio tls in tc"nde tlt vid St.ock lwluJ > 

örlogsstat ion oc h l<'rC'idenl'elt. si'tsom SC'k rdc rarl' hos va r vschefen r 

Stockholm. 

G. O. 58 tleu 27 11 33 hPI' ;tlil'l' , att uhi'ri.Pn G r·i pPn skall tii E'd bö r· 

jan dPn 28 inncva rand l"· rn :"1nad :\V t' ttstas v id .1\:a rl sk i'Ona i) rl ngsslat.itJ n 

samt avmö ns tras och förlii.gga s i 2. lwn·cls kap t.lärstäd<•s. 

G. O. 60 den 27/1 33 nwdgivC'r, Htt i't\lja ll(\r u iTicNa rC' rn [t, u1 aJJ 

siirskild kostnad iör statsvc' rkl't, silsom l'lvVI'I' de ltaga i den skid 

ku rs, som på töranstaLtandP av :)vp;·i ges J\11 i litä ra Iclrott sJiirbun d 

kunt ttt e r at t anonlnas i Slo rli• ·n dpn G·-1:2 in stundande' l' l'hruar i : löj! 

nantl'rna v id Jlottan H nnlr nargTC' tl ocLt \; ,v ll<·nLt ul'l sa 11tl vid kw;t 

artilleriet Ca rl e. 

G. O. F . 1 den 2/l :\3 f'aststii ll rr J'1.1·g·vap nctH vapenövningstahe ll 

j933-34. 

G. O. F. 12 den 17/1 33 i'asts tällPr »g run d läggandf' lwstämmelser 

i'ör J'lygutbildnin g» att ti l lsvidare tilläntpas från och nwd den 1 

apriL 1933 bet rci fJandP dC'n uthilc!tting, so m tag-P r sin hö rj an nii rnnrb 

dag eller cHi rdtC'I', skolanclc• g. u. ]<. 228/29 upplröra att giilla dc•JI 

:31. m a t' s 1933. 
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Bemyndigar marinförvaltningen att beordra chefen för marin
förvaltningens artilleriavdelning eller å nämnda avdelning tjiiust
görande oHicer av kaptens grad att under högst 8 dagar, resdagarna 
oräknade, å tid, som marinförvaltningen äger bestämma, avresa till 
England för att vid firman Vickers-Armstrongs Ltd, London, verk
städer och vid sagda firmas skjutfält vid Ehrith och Eskmeals verk
ställa besiktning och provskjutning av hos finnan för marinförvalt
ningens räkning beställa tre 40 mm. automatkanoner. 

Medgiver, att under innevarande år 10,000 kronor må dispone
ras för övningar med Sveriges frivilliga motorbåtskår. 

Medgiver, att kommendören i flottans reserv A. IL Gisiko må 
i kommandoväg inkallas till tjiinstgöring under sammanlagt högst 
14 dagar 1933 samt därvid stå till chefens för marinstaben förfogan
de för beredande av möjlighet till erforderligt samarbete mellan å 
ena sidan chefen för marinstaben och chefen för Sveriges frivilliga 
motorbåtskår och å andra sidan sistnämnde chef och de olika .fri
villi ga motorbåtsflottiljerna. 

K. Br. den 24 februari 1933. 
Medgiver, att majoren vid kustartilleriet F. A. K. Al.ll.Jranclt 

må i kommandoväg l.Jcorclras at.t till och med elen 12 april inneva
rande å r ställ as till chefens för marinstaben förfogande för att bi
träda med visst inom marinstaben pågående arbete. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordr a hos ämbetsverket 
tj änstgörande l ö j tn an ten vid kust,artilleriet S. J. Puke a t t under 
högst 3 dagar, resdagarna oräknade, å tid, som marinförvaltningPil 
äger bestämma, avresa till Holland för att närvara vid en av firman 
H azemoyer, H engelo, anordnad demonstration av on lyssnarapparat. 

Förordnar marinintendenten av 2:a graden i marinintendentur
kåren, marinunderintendenten vid kåren C. G. Bach6r att tillsvidare 
under den tid marinintendenten av 2:a graden E. J_,. Löwf•nbE'rg iir 
förordn ad att uppehålla en beställning såsom löjtnant i intendentur
befattning vid flygvapnet, dock högst till och mod den 30 juni 19:34, 
uppehålla en beställning såsom marinintendent av 2:a graden vid 
marinintcndenturkåren; ägande Bacl1er rätt att, mot avstående av 
dc med hans innehavande beställning på stat förena de avlöningsför
måner, under ticlen för förordnandet åtnjuta den lön och d<' övriga 
förmåner, som en ligt stat och gä llande avlöningsbestämmelser äro 
förenade med elen högre bestä llni ngen, dock med avdrag å lönen av 
ett belopp, motsvarande ski l.lnadcn mellan pensionsavgifterna å de 
båda beställningarna. 

K . Br. 1933. 3 
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Finner marinförvaltningens framställning i ändamål att a v\i) . 
ning åt manskap vid marinen skull e i vissa fall få utbetal as fiir

skottsvis icke för an leda någon K ung l. .Maj :ts åtgärd. 

Fimwr lwLilhavancle amiralens i Karlskrona hemställan , att 
mariHintemlent<'n av 2:a gracleJt vid marinintendenturkåren S. E. 0 . 
Lol1man, som hiträtt .vid en del i:'.tgärdcr i samband med för ekollina 
oegeniliglwter m. m. vid fortiiikationstö rvaltningcn i Karl skJ'(m -1 

llHlttt' härför i'rhå ll a s;irskild i'rs>ittning icke föranleda någon J\u 11 g:\: 
l\Iaj :ts åtg>ird. 

K. Br. den 3 nta•·s 1933. 
Förordnar konH·ndörkaptPnen av :Z:a graden i HlaJ·inJ'n, kapi t•J 1,.n 

Yicl flotian S. A . Flory att lorita rand e uneler tidt•n hån och II I ·d 
den 1 april tillsvidan· till och llll'd dc-' ll 30 S<'ptenllwr 1983 u]lJil'h iJI!a 
en beställning såsom komnwndörkapten av 2:a gradt•n vid flyg nq,_ 
11et : äganclP han rii.tt att, mot avstående av rle med hans innt• ha
vancle beställning Jl<l stat :törl'nade uvlöningsförmåner, uneler t id<'!! 
Iör fö rorcln amll't åtnjuta clt~n lön och dc· övriga förmån0r , som t'll
ligt stat och g>illandr· avlöningsbestämllll'iser äro Jiirt•nack lll<'Ll d,·n 
högre beställningPn, dock Jlll'tl anlrag å lönl'n av dt lwlop p, lll oi
svaranclc• ski \lnnrl<-'n nwllan lH-'nsionsavgitterna å clt· håcla lwstii\1-
llingarna. 

J\h·tlgin·r, att kapi.<-'llt'll vid kustarlillt-·rie-t H . ll. Victorin m·li 
kaplPm·n Yitl .floHan R. V. A . Thoren må i kommalllloväg bc•or•lra' 
att unclPr högs t 10 dagar innt'\'arancle mars månad i enligltd m ed .\" 
niirmarP :l'öreskri tiPr, som. av chden för marinstaben mi\ utfärda,;. 
genomgå Pli kurs i bilclläsning vid gl' JWJ alstabens fotografiska c<· n
trallahoratorium: skolandP kostnaderna för sagda kurs ävensoJll Jii1· 
:J\' Victorins kummt·nclt-ring tilL densam 1na föranledds. rest•kostnatl ,;
nch t ra ki.a nit' Il tse rsättningar nwcl tillhopa högst 400 kronor lJl'si ri
t! as a\· reservationer ~~ marin t:' llS unch·rvisningsanslag. 

l<'imwr gott dPls uppdraga åt chcf<'n för marinstaben att Inta 
omarbeta år j926 tryckta >> Lärobok i navigation j;imte tr i gonomr~t ri , 
clels ock llleclgiva , att kommenclörkapt.c>nell av 2:a graden vid floHnH 
S. U. C. UHJ' och kaptenen vid flottan J. H. Stefenson må - m• d 
bibehållande av dem å ligganrle ordinarie tjänstgöring - enli gt i 
kommandoväg meddelade bestämmelsPr ställas till chefens [ör I!l <l

rinstaben :lödogande för ifr:'\gavaranfle arbete; viljande Kungl. Maj :t. 
på därom av cheJen för marinstaben etter arbetets slutiöranclP g·j ord 
framställuing, taga und<>r omprövning fr ilga n om beredande av ~är · 

~kil d ersättning ål. be m ä l d a oHicPrare för a r betet i fr å g a. 
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}Iärj;imt<' förklarar Kungl. J\l:aj:t s ig vi lj a, på framställning av 
marinförv&Ltningen, tramcleles meddela J,rslut mrcl anledning av Pn 
av chefen för marinstaben gjord :[ramstiillning angående anvisande 
av ett belopp av iiOO kronor för lwstridancle av kostnaderna för un 
der ovan omförmiilcla arbc•tcs gång ertorderliga illustraliom·r, Jigu
rcr och re11skrivning·. 

Med give r, att kaptenen vid flottan .J . H . Stefenson må - med 
bibehåll ancll' av boncm ål iggamk ordinarie tjänstgöring - enligt i 
kommandovtig meclclr•lacle bestä mmelser siiillss till clwtPns fö t· sjö
J;rigs5kolan förfogande• Jör utarbdanclP av vissa änclriugar till den 
å r 1928 tryckta >> Lärobok i marinoJ·gani snl: ionslära>>; viljande Kungl. 
:Maj :t, på därom a v ch e FP n för sjökrigsskol an efter arbL•tets slutfö
rande gjord frtcm st,itllning, taga unclf'r r•mpriivning frågan om bct·r
dancle av sä r skilrl ers~. ttni ng lit \,Pl1lältlt> oHic<'l' tör a1·bc•tet itrå .!.ra . 

Förcl rdnar, att ;h 193:3 må antagas högs t Fi rc·scrvunderoflicers
aspiranter vicl f lottatL 

FörPskriv<'r, aH ilt· 193:3 m ;'\ antag-as högst :} marinintencl<·ntska
dott.e r. 

J'YiedgiYPr, al t eu officr·r ur kustarti1\eriet. m[t i konmJanLlov;ig 
beordras a tt t i Il och med elen 19 ap r i l 193il tjäust.göra i chefens i ör 
kustartilleri et stab för att hitr~lda vid visst arbete. 

Lämnar ut.an i\tgiit·d en a\· kyrkorådet i Sk'"PJBholms Jörsawling 
i Stockholm tt försa1~11 ingc•ns vägnar gjord framställ ni ng i f r åga om 
fastshi llamid av .församlingens bidrag hll kyrkoherdens av.lönancle 
sam t löm'Jlll'Llkns <·vr·ntuella uttaxt•ring Llaml fö rsamlingt·ns mecl
lc·mm f!r. 

]\: . Bl'. den lH mal's 1!)33. 
Föronh1ar komm endörkaptenc·Jl a1· 1:a gTaclcn vi t! flottan H. 

Friis atl undt·r tilkn från och merl (len j.) april tillsvidan-· till och 
med den 30 ~r·pt<'Jllhor l\Jilil, j iimtc· innelHLVaJulu lw[attning såsom 
chef för sjökrigsskolan, llJI]lehillla lwtattningcn sfi~o lll inspektör för 
undervaHPnshå tvapnel:. 

Finnt'r marinunclr~rvisni Jlgskommissionens förslag till nytt rcg
le nlCni:t:' för sjökrigshögsko lan- icke löranlecla någon Kungl. l\faj:ts 
Vidare :Hg ä rd. 

Medg-iver c\Pi s aH. i och för prövning inom s.iöförsvarets kom
mandoc>xpediiion a\· vissa l1andlingar, vilka - med anledning av he-
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stäm melscr, som i kommandoväg utfärdats med stöd av lag den 24 

februari 1933 ont frikalle lse, helt eller delvis, för vissa värnpliktig·a 

fdn värnpliktens fullgörande under fredstid - till kommandOPXJ><' 

cli1ionen insänts fr ån rullföringsbefälhavarna, må, på sätt i. ko nt

mandoväg närmare bestämmes, till tjänstgöring inom kommandu•·x

peditionen under tiden den 10-den j_8 innevarande mars beordras 

en o Uicer ur Hott an och en oHicer ur armen, dels ock att såsom ,;; r

sk ild ersättn in g för ifrågavarande arbete må till bemälda oHicC'r nre 

samt till den of±icer, so m förestår värnpliktsdetaljen i komma n do

ex peditionen, utbetalas ett be lopp av sammanlagt llögst 200 kronor. 

Uppdrager åt chefen för marinstaben att låta utarbeta s:n1 t 

före den 1 juli 1933 till Kungl. fl:laj :t inkomma med :fullständi gt Jiir

slag till ändrade bestämmelser i f råga om antagning och utbild ning 

av rcse rvkaclct1er och r eservfänrikar vid floHan m. m. 

Medgiver, att flaggunderoHieercn Yid kustartiLleriet G. Svt· us

son må, på sätt i kommandoväg närmare bestämmes, kommender •ts 

ti ll fortsait tjänstgöring i marinförvaltning under ticlen elen 1G mnrs 

-Llen 13 april 1933. 

Medgiver, att förste marinläkaren i marinläkaddrcn, marin Li

ka ren av 1:a graden på övergångsstat vid samma kår K . V. Dald

man samt marinläkaren av j :a graden på öve rgångsstat vid kå n·n 

J. L. Sehrödl, vilka med stöd av J-::ungl. Maj :ts brev elen 4 rnars HJ:l:~ 

i kommandoväg inbeordrats till tjänstgöring för tiden högst in till 

den l juli 1933, Dahlman vid Stockllolms örlogsstation och Schrötll 

vid Göteborgs örlogsdepå, må, e,nligt i kommandoväg medd e lade Jw

stärnmelser, inbeordras till fortsatt tjänstgöring jämväl för 1 ith·n 

f rån och med den l juli 1933 tillsvidare- intill elen l juli. 1934 för tttt 

bestrida läkarvården, den förre yjcJ Stockholms örlogsstation och den 

senare vid Göteborgs örlogsdepå samt fö r elen å Nya Varvet fö r

lagda personal en hån kustarti llPriet. 

Uppdrager åt chefen för marinstabc-n att underkasta fr ågan rii

rancle omorganisation av marinens högsta militära ledning förn y;ltl 

omprövning och före elen 1 september 1900 till Kungl. :Haj :t inko>t•

ma med förslag i ilu')nclet; sko lande ifrågavarande förslag åtföl j;lS 

av f örslag till instruktioner iör santtliga de myndigheter, Yilka 

komrna att beröras av en elylik organisRtionsföränclring. 

I samband härmed förordnar Kungl. Maj :t, att handling a rn a i 

för utnämnda ä rende skola överlämnas till chefen för marinstabl'n 

för att vara tillgängliga vid fullgörandet av det honom genom F

varande beslut meddelade utredningsuppdraget. 
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K. Br. den 17 mars 1933. 
Bevi ljar kaptenen vid Jlottan I. A. Hummel förlängel tjänstle

dighet uneler ticlen från och merl elen 1 maj 1933 till svidare t ill och 

med elen 30 april 1934, med skyldighet dock för honom att uneler elen 

tid han sålunda kommer att åtn juta tjänstledighet frånträda de med 

innehavanclP bestä ll ning på s tat förenncle avlöningsförmåner. 

Medgiver, att flaggunclcroHiceren vid kustartilleriet ,J. 1\1. J . 

G. Till y dels mil. förordnas att för ticlen från ocl1 med elen 12 augusti 

1933 ti l lsv.iclaro intill den loktober Hl36 uppehå lla befattning såsom 

expeclitionsunderofficPr i tygexpeditionen vid Vaxho-lms fästning, 

dels m å uneler ticlen för :förordnandet åtn juta Rrsät.tning, beräknad 

efte r ett arvode av 2,1:30 kronor Jör år, jämte dyrtidsti llägg enligt 

för n;r rC'glerade verk stadgade grunder; sFolandu i avseende i :H

njutandE' av nämnda arvoclc dc i 13 kap. av kungöre lsen cl<>n 22 juni 

1928 med vissa tilläggsbest~lmmelser till de militära avlöningsrPgl e

ment ena rneclclel a rh• föreskr iltf'r rörande ieke-orcl inarie bcfa ttnings

havare i t i !lämpliga delar lilnda till efterrättelsP. 

Meclgi ve r, a t t - i J i k het med vad :jårnlikt i.Jeslut elen 5 februar i 

1932 ägt rum uucle r sistnämnclfl. år - föreningen anno- och marin

fi lm m., på siitt i komma ndoväg närmare bestämmes, jämväl under 

1\r 1933 verkstä lla upptagning vid försvarsväsendet t,illhörande trupp

förband och skolor av för elen militära unelervisningen lämpliga 

film er. 

Sedan chefen för kustarti.llerict i inspPkti.onsrappoct föt· öv

ningsåret j931-l93:Z f ramh å llit angel~lgenLeten av att åtgärder vid

toges för f örbii.ttranclc av kva litden hos dc kustartilleriet tilldelaclc 

värnpliktiga, har Kungl. hl aj :t funnit Yacl chefen fö r ku startillPrict 

i ovanbe rörda hänse<>ncl8 uti n~imnda ins]wkt ionsrapport anfört icke 

för an lC'cla någon KungL :Maj :ts v idare åtg.iird. 

Seclan interimsel irektionen Jör stifte lsen Svenska seg larskolan 

hemstäl l t, att kaptenen vid kustart illeriet G. Bernhardt samt en 

yngre o1 ficer u r flottan måtte ställas t.ill stifte lsens förfogande som

maren 1933 fö r att tjänstgöra, elen Jö rPr unckr c·n t id a\· tre Yf'ckor 

såsom skolehPf och elen senare uneler högst tro månadct· såsom av

delningsc hef för stiHelsC'ns fart~·g, ti Il i k a fartygschef, h ar Kungl. 

Maj:t nwclgivit, att, enligt Vt'clerlJörande chefers närmar <> beprövan

cle, Bernhardt och en otficl'r vid f lottan må Jör ifrågavaranc!P än 

damål erhålla tjäns,tleclighet, elen fö rstnämnda under högst tre vec

.kor och clPn senan• uneler hög3t tro ll1ånaclPr. utan ntt cliirvid Yara 
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skyld iga att villkännas större löneavdrag än det 
lön ingsbesNimm elsrr till gruppen A ltänförcla. 

vederbö rl iga a 1-_ 

Sedan marinintendentrn av 2:a graciPn vid marinintenckntur
kåren S. O. F. Elmfeldt anhållit, att han, som från och med rh'n l 
oktobe r 1932 placerats såsom tygintPnclent i \"axholms fästning ovh 
därvid J':'iH tjiinst('b03t.ad sig tilldelad men för redovisning efter ,.:Ju
tad sjöexpedition i tidigare placering såso nt f artygsintPndent ~1 iiY
ningsskeppet af Uhapman kvarblivit i Karlskrona - diir han >'tt
njutit traktamentsersättning - och fiirly ich' omedelbart ta gii 
tjänstebostaden i bruk, måtte er llålla viss minskning i hyran tör ok
t ober månad, ltar Kungl ~iaj:t Limnat törevarande ansökning u tnn 
bifall. 

Me\~giver, att kaptenen på öve rgångsstat vid flottan N. }l. J\u
ma må i kommandoväg beordras till Jurtsatt tjänstgöring i sjöför
svarets kommamloexpedition Jrån och med den 19 till och med dc'tt 
31 innevarande månacl. 

]\[edgivn, att. rnarinintPndenten av 1:a g ra den i marinini <' ll
denturk åren, marinintendenten av 2:a g raden å övergångssta t vid 
nämnda kår E. R. Hahn må, <'nligt eget meclgivandP, i kommA n do
väg lworclras att under ticlen clcou 18 mars- den 15 april 1933 tjä m;t
gora i marinförval tningPn. 

:MPclgiver, att rättelser till >>BPsk rivning över flottans teldon
mate ri ch och "Bes krivning över kustarti!l<'riets tel efonmaterich mil 
enligt ett av statens tryckcris.tkkunniga tillstyrkt anbud befordr as 
ti ll trycket till c' n kostnad av högst 100 kronor. 

Lämnar marinförvaltningeu begärt. bemyndigand e att J'ör <'n 
kostnad av högst 1,500 kronor vPrkstiil la tryckning av fö lj anclP publi 
kationer, nämligen >> FörPskriHe r för marinen beträffande åtnjuta l'
cle och utbetalning av lön m. fl. avlöningsförmånen, 

>>Anvisningar t.iJl avlöningsräkenskapen vid flottans kompan ie r , 

>> Anvisningar ti ll avlöningsräkensl.;apen vid kustartilleriets kon t· 
panien, 

>> Föreskrift<·r för medelsre•.lo visningen vid marinens kassaför
va ltningan>, 

>>Föreskrifter för redovisningen ombord å flottans fartyg>>, 

>> Föreskrifter för driften vid örlogsvarv och tygförvaltnin g 
kustfiistning>> samt 

»Kungl. :Marinförvaltning<'ns förrådsbestämmelser» (omarbetade). 
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Bemyndigar nwrinförvaltningen att bevilja t. f. amiralitetsrå
det J3runskog fortsatt t jänstlrclighet. från amirrtlitdsrådsämhetPt, högst 
intill elen 1 juli 1933 med bib•~h:l. ll ande :w viss tjänstgöringsskyldig
het samt att i anslutning h>irtill meddela i'örurdnande för kamrera
ren Moberg att bestrida de till amiralitetsrådsämbetet hörRnc\(' gö
romål, so m omfattas av J3runskogs tjänstledighet. 

K. Br. den 24 mars 1933. 
:MeclgivPr, att. kustl'lottans ständiga ekonomiska order n:r E:noll 

med til lh örande två bilagor nlå n:vtryckas, ordern i ('n upplaga av 
500 exemplar och vardera bilaga:1 i en upplaga av 300 exemplar, allt 
i enlighet med alternativ 1 i avgivet. anbud och till en kostnad av 
högst 313 k ro nor 50 Ön'. 

:M:Pcigivr·r, att v.issa ändringar i »lkstämmclsPr för torpedmate
riel ens handitavandP•>> må tryckas av ·statens r eprod uktionsanstalt i 
enlighet med avgivet anbud och :lör en kostnad av högst 6ö kronor. 

:.C\fedgiver, att vissa ändringar i >>J3estämmelsPr rörande skötsel 
och vård i land och ombord av Marinens minammunition och min
inventarien må tryckas i enlighet med av statens rPproduktionsan
stalt avgivet anbud och för Pn kostnad av högst 275 kronor. 

Tillerkänner kommendörkaptenerna av 1:a graden P. J3m·man 
och S. Y. O. Håkanson Prs;1ttning för utarbetande av »l<'öreskriftPr 
för tjänsten vid sjöntanskårens kDserner i Karlskrona (KCK Ka F) , 
Burman med 200 kronor och Håkanson nwcl 700 kronor. 

Medgiver, att ett belopp av 200 kronor måtte anvisas för iord
ningsstä l] ande a v en lyckönskningsadress, att t il l stä l las Göteborgs 
sjöfartsmuseum vid ckn högtidliga invigningen av nya lokaler för 
detta tnusPum, vi lkt'n von' avsedd att. äga rum n;istinstundande april 
månad. 

Medgiver, att en torped av lämplig modell efter marintörvalt
ningc'ns heprövande må utlämnas till chefen för kustflottan för att 
användas fö r s11rängning vid kustflottans övningar innevarande år. 

Entledigar lJyrådirPkt.ören i tcJegrafsiyrelsPn J. G. Holmström 
på av honom gjord framstiillning från förordnandet att tillsvidare 
vara lärare i fysik vid s jökrigshögskolan. 

K. Br. den 31 mars 193.'!. 
Förordnar filosofie licentiatf.n E. I. Bolin att fortfarandn uneler 
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ticlen från och med den 1 oktober 1933 till svidare till och med d"'' :jo 

sPptem her j 985 vara J ä rare i k e m :i vid KSHS. 

Förordnar LlocPntt•n vid handel shögskolan O. G. Jonasson, l"<'Yi

SOJ'll L. J. K Karlsteen och atnanuensen vid Stockholms högskola. 

filosofie licentiaten A. H. Johansson att fortf arande uneler ticlen ft·n 11 

oclt med clPn 1 oldober H)33 tillsvidare till och nwcl LlPn 30 se pt cttd,0 1• 

j9:3!l va ra IärarP vid sjö krigsskolan, .lonas3o n i va rukännedom, li:nrl

steen i l1anclPi slära, haneleJsrätt och boki'öl'ing sarnt Johansson i na

tionalekonomi. 

~1eclgiver, att löjtnan ten O. ·w. Scltaefer, vill.;:en för bestridaHdP 

a v honom nwclLh•lat Jörodnancle a t t upprätthålla bc:l'att ningen såsom 

förPsHnclat(' :för statc,ns metPot·ologisk-hyclrografiska anstalts mili

täravdelning :för närva rande åtnjuter tjänst lccligh Pt från innehavande 

beställning vid flottan , må, jämlikt åtagande, med bibehållande av 

niimncla fö t· orclnandP stäl las till stationsbefälhavarens vid Karlskron a 

örlogsstation förfogande' högst tre dagar uneler ticlen elen l - den (j 

maj 1933 fö r hållanciP av oriente rande föreläsningar i meteorologi lör 

oUic<'rare, avsedda Jör tjänstgöring å segelfartyg. 

i\1eclgiYPr, att t ill löjtnanten vid f lottan greve J. G. Oxensti~T

na, Yi lkPn för närvnrandc tjänstgör såsom biträde åt marinattac h•'n 

Y id Kungl. Maj :ts bes kickning i Paris, må såsom bidrag till bestri

dandE' av kostnaderna :för besök i och för vissa studier i S:t Tropt>z 

och Tonlon uneler en tid av 8 dagar, reselagarna oräknade, utbetalas 

ett bPlopp av 300 kronor. 

Tilldelar korpral e rna vid G:e matroskompani et n:r 292 Luud

ström och vid 1:a yrkeskompaniet n:r 448 Nilsson såsom belöning fö r 

vid bärgning a mtoorjakten Karin visad skicklighet och rådighet 

varelera Pn gratifikation av 100 kronor. 

)Jpclgiver, att specialingenjören av 1:a graden i marinen. sp<'

Pialingenjören av 2:a graden å ÖYcrgångsstat vid mariningenjörkål 'll 

C. A. l~kelund må i kommandoviig beo rdras att under den tid, spe

c ialingenjören av 3:c g raden vid mariningenjörkåren, stationsiu

IH'njörPn S. H. Leancle r pä grunrl av i ge ne ralorder n:r 293/1.933 an

lwfalld kom mende ring ii r därtill förhindrad , tjänstgöra såso m ch d 

:för nybyggnadsdepartemcntc tvid örlogsva rvet i Karlskrona. 

MPClgivC'r, att till marinintendenten av 2:a graden G. \ V NngrPn 

må såsom Prsiittning för tjänstgöring såso m föreståndare för flot ta n" 

arkiv i Karl skrona utbeta las en gratifikation av fyrahundra kronnr. 
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G. O. 70 och 1.13 den 1/2 och 15/2. 33 : Vedettbåten n:r 19 skall 

rustas Jör at under tirlen :1. maj-15 oktober innevarande år stå t ill 

chefens Jör flygvapnet Jöl'fogancle rn. nt. ; skolan cle FC hi ssa s itt. hc
Hilstecken cl<'n 2!l april. 

G. O. 71 den 1/2 33: iviarinintenclenterna av 1. gr. på överg:'\ngs

st·at von :Malmborg och I-Jahn skola, för fu ll görande av dem åliggan

rlc tjänsi'göt·ingssk,,· lclighet , var a inkallade till tjänstgöring i marin

Jö rvaltningen und e r tillcn 4- j2 mars respektive 3 icbruari-3 mars 
innevara nclc år. 

G. O. 72 deu 1/2 33: Kaptenen vid flottan Muhl skal l, med bibe

hållande av in1tehavanl\() I,c:fattning-, följa övningarna vid 2. flyg

kåren t.. o. m. (kn 30 näsikommanrie april en ligt dc närmare bestäm

melser, varom överPJJskommelse träfras mellan chefen för kustflottan 
och chefen .för f lygvapnet. 

G. O. 75 den 1/2 33: Löjtnanten Oxenstie rnas genom g. o. 791/32 

anbcJallda ijänstgöring såsom hitriide åt marinattachen P aris skall 
fortgå t. o. m. den 1.4 nästkommande juni. 

G. O. 78 den 3/2 33: D<•stämmelserna i g. o. 1056/31 om samar

bete m. m. mell an marinstabens sjöhistoriska avdel n ing och general

stabens krigshistori ska avch' ining skola tills vidare tiLlämpas. 

G. O. 83 den 7i2· 33: Ansökan till kommendering för särskild u t
bildnin g till marinspaningso Uicer enligt g . o. 35/33 må innvarancle 

år in~ändas även cfier den l feb ruari och från officer å fartyg på 

oxpechtwn i avlägsnare farvatten preliminär t jämväl telegrafledes · 

s ~.;:o\ andc ely lik ansökan (preliminiir telegrafisk ansökan) dock var ~ 
t lll SJÖfö rsvarets kommandoexpedition inkommen senast den 20 inne
varande månad. 

. G. O. 87 den 8/2 33: Sttens isbry tadartyg Ymer skall efter fär-

chgstäiJandet ut g~ på Pxped i1 i on i och för besiktning och leverans

prov samt prov i övrigt, va rotn marinförvaltningen äger utfärda c r

forderl i g a fö reskri rtN, skol a n el e i sa m band härmed vissa bestämm cl
S<> r dessutom liinda till pftenättelse. 

. G. O. 96 den 10/2 33: I anslutning till för eskrifterna i § 39 av 

nåchga :förordningen ciPn 17 december j !llG ont vad som bör iaktta

ga_s vid tiJlämpnin g<' n av vissa till krigslagstiftningen hörande bc

s~amm e l ser (militär best raHning·sförordning) till ägges chef för mi

lllngsskola vid kusta rtilleriet rätt att ti lld ela ti llrättavisning ifråga 
0

111 den persona l, tillhöranLl L' manskapl't, som stå r uneler hans befä l. 

G. O. 1933. 2 
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G. O. 106 den 13/2 33: Innevarande år må iem mariningenjör~
clever antagas. 

G. O. 109 den 14/2 33: Den ! öjtnan ten vid kustartilleriet Lin(],._ 
hcrg genom g. o. 141/30 anbefallda kommender ingen vid sjökri gs~ku 
lan ska ll upphöra med den 30 nästkommande september. 

Löjtnanten vid kustartiLl eriet 1:-lilder skall fr. p. m. den 1 niist
kommande oktober och tills vidare tjänstgöra såsom kadettoffiePr 
vid sjökrigsskolan. 

G. O. 11.2 den 15/2 33: Annu gällande delar av det genom g. o. 
G04/09 faststä llda >> Tillägg n:r 1 till Artilleriexercisreglemente j'iir 
kustal't. illel'iet, j\)08, skola upphör a att giilla. 

G. O. 114 den 15/2 33: 11:arinläkaren av 2. gr. Zette rman skall 
vara inkall ad till tjänstgöring under den 24-25 innevarande mån ne\ 
Jör att biträda vid utbildning i handhavande av andnings:1pparat(•r 
Jör räddande av personal ur sjunken ubåt, varvid Zotterman el en 
24 skall stå t ill varvscllE'fcns i Stockholm förfogande och den 25 till 
chefens för Göteborgs örlogselcpu förfogande. 

G. O. 116 den 18/2 33 fastställer nedannämnda , I nstruktion för 
föreståndaren fö.r statens meteorologisk-hydrografiska anstalts mlll
täravclelning, att gälla utöver vad i HIT är bestämt. 

§ 1. 

statens meteorologisk-hydrografiska anstalts militäravdelnin!' 
har till uppgift att i enlighet med denna instruktion lämna arm{•n. 
marinen och f lygvapnet erforclorliga väderleksunderrättelser och b • 
t r äda vid handläggning eller utarbetning av meteorologiska a rbeten. 

Betr~dfancle överbringandet av väderleksunde rrättelser till ci· 
vila :1'\ygorganisat.ioner gäll er av uvcrcli rchören och chefen för SMRA 
s'irsk il t ·utfärdade föreskrifter. 

§ 2. 

Det :'tliggcr militäravdelningen sålunda: 
att til lgodose försvarets lwhov av stiincliga tillfälliga väderlcl;;; 

rapporter, . 
att pii anmodan lämna erforderliga meteorologiska uppgifter t Jll 

flygplan, även civila , som starta f rån militärJlygstation eller annan 
plats, där f lyg meteorologisk uml errättelsctjänst icke är anordnad , 

att ombesörja elen dagliga utsändningen av militärmeteorolo
giska observationer (medelst radio, trådtelegraf eller telefon) till (l· 
milit iira mynd ighelf:'r och tmrrrl'örband, som hava begärt dylika, 
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aLt biLriiLla militä ra wyndigltelcr vid LearlJclniug av Jueleoro
]ogiska SlJÖrsm ål sa mt till handagä nämnda myndigheter med begärda 
meteorologiska Uj)]Jlysnin gar, 

att fö lj a elen mete.orologiska utvecklingen samt sammanstäl la 
och bearbeta erhå ll na uppgifter och upplysningar och härom liin1n a 
vederbör Ii g a m i l i tära mynclighc:tcr erforderlig oricn tering. 

att bitr·iic\ a vid utbildningen av personal för meteorologisk i,jiinst 
vid a rmen, marinen och flygYapnet, 

att biträda vederbörliga mi .iitära myndigheter vid utarbet1andet 
av instruktioner och läroböcker för militär meteorologi, 

att på Legäran av militär myndighet till självkostnadspris ut
föra reparatjoner, prov, kalibreringar rn. m. av meteorologiska in
strument, 

att biträda mi l.lära rnyncliglJCter vid anskaHning av meteorolo
gisk.a inst rument, ävensom att Himna erforderliga upplysningar be
träfande dylika, samt 

att upprält.hf1lla samarbete med elen civi la luftfarten. 

P ersonalen vid militäravdelningen utgöres av: 
en föreståndare, 
två assistenter, samt 
skrivbi träden. 

§ 4. 

F öreståndaren kan på framställningen ställas till fö.rfogandc åt 
armens, tnarinens och :[Jygvapncts mynclighetBr för att mcdvNka vid 
bearbetning av meteorologiska spörsmål, allt efter överenskommelse 
mellan vederbörande chef och överdirektören vid SMHA. 

§ 5. 

Såsom assistenter be.ordras, så länge icke särski ld lön för dylika 
finnes upptagen i SMHA:s stat, lämpligt manskap från armen, ma
rinen eller f lygvapnet. 

§ 6. 

Skrivbiträden, minst två, beordras enligt särskilda bestämmel
ser till t jänstgöring vid militäravdelningen. 

§ 7. 

I övrigt gäller i tillämpliga delar för SMHA av Kungl. Maj :t 
den 22 december 1921 fastställd instruktion jämte ändring av den 
6 juni 1925. 
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G. O. J28 den 20/2 33: Kavlcneu pE1 ön:rg[lllgss Lal. Karl son Rknll 

vara iJ>kallad till tjänstgöring fr. o. m. clou 13 instundande mo~rs 

t. o m. don j1 nästkom m a nde 111 fl j Jör :fullgöra11do av l10nom und1·r 

voriodcn l novcmlwr 1932- 31 o.ktoiJe1· l!l3-t å liggande (minsta) tjii iisl 

göringsskyldighot; s kolande Karl son ]Jiirumlc r tjänstgöra i sjölörs1 ,1_ 

rot s kolllmandoexpecl ition. 

G. O. 143 den 24/2 33: :Följaml1· iindringar skola, jiimlikl · n<~ d ig! 

brev J.OllJla dag, giilla bdriiHatlcle i g. o. n:r 1/1933 givna. föreskTi \1•· 1· 

rörande i.jiinstgöringeus J'ullgöraudc Utltler tiden 1 111a.rs 19:33- -'" 

februari j934 a1' vid n)arinc:n tjän s tgöringsskyleliga vä rnplikti ga . 

I. Flottan. 

1. A l l m ä n t j ä n s t . 

Värnpliktiga s jökalletler oc h s ty rmän med inryckningsdag <11'1 1 

27 juni 1933, SO !ll ej vinn a anst:i llning s il som rPservka.detter, hem iiir

lovas å dag under niistkonunande oktober, som framdeles kom JJJ<•r 

att bestäm mas. 
A v 1\ r 1933 inskrivna och med dem tjänstgöringsskyldiga ": 1-

ämn tjänst tilldcla.dC' värnp liktig a i allmän het, til lhörande sj öm a"'
husen n:r 20l-21l och 231-230, skola omkring 70 man tillhönu Jd " 

Karl skrona ör logsstation och Olllkring 30 man tillhörande Stockhol11Iii 

örlogsstation av vede rbörande stalion sbefälh avar e hem [örlova.s å tlng

i slutet av december 1933, so m Iramdc les kommer att bcställlmns. 

D e värnpliktiga, som en l i g t ovan h emförlovas, frikall as fr :~ n 

<;lem elj est åliggande återstående tjänstgöring. 

2. S j ö t j ä n s t. 

Av till s jötjänst inskrivna. vä rnpliktiga av årskla sserna 193~ <ll'h 

Hl33 med inryckningsdag elen 3 ?.pril 1933 respektive den G oktoh('r 

samma år ska l~ - utöver det antal , som genom lant:försva ret.s g . "· 

n:r 838/32 uttagits ,och tilldelats marinen i sjötjänst och Karl skro 1H 

ödogsstaGon, men som Pj tidigare inkallats - oml.;:ring en tl' edj •• •l•· l 

uttagas för att inkallas till fu ll görande a v ijän s tgöring i en föl j 1: 

övriga sjötjäns t tilldelad<' värnpliktiga, som cljr'St sko lat inryck a IJ II 

värnpliktstjänstgöring · ovannämnda dagar, [ rika.llas från de n11:1 

tj änstgöri n. 

3. E r s ä t t n i n g s r c s e r v. 

TiJI ersättningsreserven uttagna. värnpliktiga, t illclelndc in fall

tcriet och mar.inen i stationstjänst för tjänstgöring vid örlogSI'<I l~' · 

vilka en ligt g. o. 1/33 skolat inrycka till tjänstgöring den 3 ap nl . 

28 juli och 4 december innevarande å r, fr ikallas f rån denna. tj iill "t

göring. 

4. Till 

II. Kusta d illel'il'L 

(K us1 n r l ill c ri t j ii n s t .) 

l i n .i c l j ii n s (. u t t a g 11 a v ii r n p 1 i k 1 i g ~ 

i a l l m ii n h c t. 

g 

A 1· :1!)8() i11 s kri.vua ueh m ed tl0m tjiill s 1.gö rin gs~l,\'lllig· a viirllplik

t iga frikalla s fri\11 fullgörande a v rl'peiilionsöming.· 

Av år .1932 inskrivnR och mPd. dPnL tjäns lgöriJwsskyldi'"a. -[ö 1· 

arti lle ri - och .JJJina.Y(Ielningarna a1·sl'dcla värnpliktiga," frikall~s ' om 

kring eu tredJedel från fullgörandl' av första ·1jänstgöring. 

G. V ii r n P l i k t i g a s t u d c n t o J' o c h 1 i k s t ii l l d a. 

Sluclcntrr och liks liillda , inskrivna år 1931 och rn ecl dem tjänst 

gö ringsskylcliga, f rikalla s frän fullgörand e av dem e lj est å liggande 

rcpeti tionsövning. 

HI. Siirs~ ilda bestiimmelser. 

.6. NäJ:JII:Ji.'C' b<'.S iämiJl<'lS('!' för fördPlning ]lil inkallc:l sc•omgångar 

a: hl~ c.rsal t.n1~gsreserven fö r tjänstgöring å örlogsvarv u ttagna 

vamphktJga. a v arsklass 1938 sa mt för uttagning till hikallrlse av j 

morn. ~ o:h 4 ovan niimnda v iirnpliktiga i allJIIänhct, tillclE'lade ma~ 

r:neu. ~.SJötjän s~ av års klassE' rna j 9;32 och t!l33, respektive i kusta.r 

tlll entpin st av arsklass :1 932, komma särski lt att utfärdas. 

. I samhand härmed Jöreskriycs, at,t samtliga viirnpliktiga, vilka 

Pll iJ gt o~:anståe1:dc hestii. mmclser skola frikalJas från :fullgörande av 

annan t,Janstgonng än r l'petitionsövning uneler liclen J mars j!J33--2S 

februari 19.34, jämv iil :f ri ka ll as från (ic•n tjä JJ Stgöring t•.fter utgången 

av februnn månad 1984, som <•nl igt \ 'L ~ 27, mom. l cliE'r 2, eljest 

skoJa :'\ligga dem. 

G. O. 141) den 24/2 33: Drn marinläkarstipcndiat<•n Eauman ge

nom g. o. 6/33 anbda llcl a kom1n<•ndcringen s1\son1 extra läkare i Vax

holm s Jä lning skall upvhöra m ed den 1 instundande mars. 

Ma.rinliik a rs tipencliaten öv e r stat J31•wendal skall f 1·ån och med 

den. 2 mars inn eva rande år till s vidare tjilustgöra såsom extra Ji.i k:are 

namnda. fästning. 

G. O. 148 dell 24/2 33: J'\[1·d upphävande av g. o. 114 H /20 lll e d 

däri gE'nom g. o. 104 H /23 anbefallda ändringar Jastställas neclanståen-
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dc uofästningsområden för i kusta rlillcriiör~vnret ingående bcfä,l 
ningar, nämligen 

Kronan tillhöriga markolltrådcn, som i si g innesluta för hem n Il-
ning avsedela eller i mol>iliseringstaucller upptagna 

a) befästningar, 
h) platser eller lokaler utom bcListningar, där strids- l'i ll'l' 

hjälp medel tillhörande kustartil leriförsvaret ii ro pcrlll an en t upvsUi Il
da eller anordnade; 

allt för såvitt områdena tiro inld:ignadc, på aunat sätl: avski lda 
ell er genom anslag utmärkta. 

G. O. 154 den 25/2 33: Ansökan om kom menelori ng till högre k \Il', 

vid sjökrigshögskolan må innevarande år, utan hinuer av bestämu il'l
sorna i g. ,o. 832/32, inl ämnas senast den 1.5 juni. 

G. O. 156 den 27/2 33: l ansl utning till nådigt brev den 211 iu
nevarande månad föreskri ves, att i l :mtförsva rots g. o. n ,r 312/1!):\: \ 
moddelade bestämmelser beträffande uttagning till friJ,::allc lse Jr fl 11 

vii rnpl j ktstjänstgöring bland vissa värnpliktig a, tilldelade mar i Il l' Il 
i sjötjänst och kustartille·ritjänst, i tillämpliga delar jämväl skola 
gä lla sjörullföringsbefälhavare i vad avser till sjörullföringsomn Jdi• 
omförda värnpl iktiga av ifrågavarande kategorier. 

G. O. 167 den 2/3 33. Oversten vid kustartill eriet H asselgren \ H'h 

lmptenen vid flottan G. B. Odqvist skola uneler tiden 24-29 instn n
danclc april följa den gasskyddskurs fö r regomentsoUicerare, som nn
ordnas jämlikt lantförsvarets g. o. 2994/32. 

G. O. 168 den 2·/3 33. Följande föresk riHer skola lända till d
tcrrättelso beträfande sjömätningarna sommaren 1933. 

1. Genom vederbörande varvschefs förso r g skola sjömätnings
fa rtygen Sval an, Falken, Johan Norelenanekar och E jdern vara kl ar· 
g jorda fö r expedition el en 18 instundande april. 

2. För sjömätningarna erforderliga motorbåta r skola vara k l n,._ 
gjorda å tider och enligt fö:·delning, varom chefen fö.r sjökartcvl'!"
kot äger meddela vederbörande varvschef. 

3. Fartygscheferna skola hissa sina befälstecken å tider, solll 
av vederbörande stationsmyndighet efter samråd med chefen för s;jö
kartcverket bestämmas. 

4. Fartygen och mätningsförläg·gningen i land skola bemannas 
enligt denna generalorder b ifogade besättningslistor, dock att ve
derbörande sta tiansmyndighet skall äga att efter överenskommehoP 
med chefen j ' ör sjökartaverket vidtaga de smärre ändringar i besii ll
ningslistorna, som av omständigheterna kunna betingas. 
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5. Chefen för sjökadcverkci ska ll beiTäff:and.e personal, avsedd 
för m iitningsfö rl äggning i land, meddela vederbö rande stationsmyn
dighet tid oeh plats för personalens ins tä.llelse. 

ö. Ovannämnd a fart,,rg skola efter avslutad e sjömätningsexpe
ditioner och dter nnmiilan av ehden för sjökarteverkct till veder
börande stationsmyndighet avmönstras och :[örläggas i 3. beredskap. 

G. O. 170 den 3/3 33. Följande fö reskrifter skola Hinda t ill e[
terdi ttelso beträffande bemannin gen å flottans Jartyg uneler tiden 20 
april 198::l-20 april j934 (jämför g. o. U 55/32). 

Allmiinna föreskrifter. 

1. Oberoende av Jö ru t ntl'ärd arlo fö reskriHer må till ubåtstjänst 
uttagen personal P.ft.cr överr nskomnwlsc med inspektören fö'r ubåts
vapnet iiven komn1cnde ra s å andra :fartn~ än ubåtar och depåfartyg. 

2. Vederbörande stationsmyndighet må i samråd med vederbö
rande sjöstyrkPbefii l h a vare vid kommemlcring av personal vidtaga 
sådana jämkningar i för hå ll a nd•:l t i H gälJ ande bosättningslistor, som 
kunn a betingas av persona ltillgången inom olika yrkesgrenar och 
grad er. 

Sär:skilda föreskrifter. 
Summaron 1932. 

3. Pansarkryssa ren Fylgia skall uneler i g. o. 1155/32 mom. 2 
nämnd stationär :fö rl äggning uteslut.a nclf' bemannas :f:rån Karlskrona 
örlogsstation och må bPsättningen begräu sas ti ll högst 2/, av den 
fartygets besättningslista angivna. 

4. Pansa rkryssaren F ylgia ska ll un der i g. o. 1155/32 mom. G 
nämnd expedi tion bemannas t ill omkring 2/, från Karl skrona och till 
omkring 1 /a f r ån St.ockho ln)S örlogsstation. 

5. Vedettbåten Astrea och kanonbåten Svensksund slcola vara 
övningsbemannade. 

ö. övningsskeppet af Chapman skall, i vad avst>r annan per
sonal iin skeppsgossa r, bemannas ~il l omkring 2 /s :f rån Karlskrona och 
till omkring· 1/s från Stockholms örlogsstation. 

7. För tillgodoseende av behovet av stationsmanskap fö r kust
flottans f lygavdelning skall avses omkring 30 man, varav omkring 
hälften från varelera av Karlskrona och Stockholms örlogsstationer. 

R cl(rytkurs i maskinskola må - oberoende av bestämmelserna 
i gälla nde skolreglemen te - i lämplig utst. räekning anordnas å pan
sarkryssa ren Fylgia efter nä rmare överc·nskommelse mellan cht>[en 
i'ör kustf lottan och vederhö rande stationsmyndighet. 

9. Dot.räffando sjökaeletters m. JJ. utuildniD g skola nedanstående 
best ämmelsrr gä lla utöver dem som :fastställts genom g, o. 1155/32 
tnom . 14. 
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a) Rekrytkurs skall anordnas för marinitllcudeuiskadettt•r oe] 1 
rcservintencleniska.drttrr t.illsammans nwd för sjökadettrr anonln nr] 

rekrytkurs (g. o. :lFi:Y/3~ rnom. 14. c). 
h) nedan ni{mnda m a rining·f•n jörsnl'pi t·nntrr och -elrvcr skola 

r·nligt chrfcns för kustllotan niirman· -t'i\nlf'lning- p:rnnmgå l'örrRkri

vrn utbildnin g en li g t följanrh·: 
å pan sa r s krpp : 

ma ri ningenjö1·srlever as 1. <lrskursf'n unclN lidt•n :26 juni-~0 nugusli . 

tnariningcn.iörsclf' ver av 2. å rskurst•n unclf•r ticlrn 10 juni- 20 augu ~li: 

å jagare el ler vedettbåt: 

lllflr.iningcn;j ör,;aspiranter av 3. lirs kursen under ticlen :10 juni-cla g i 

s lutl't s.v augusti, som chefen för ],ustflottan bestiimmer. 

:1 O. Va kant.se rsiittui ng må, el ii re-st. sit visa r s ig oundgängl i gr· n 

nöclviincligt och cl'tC'l' överenskommclsr• m<' llan chefen :(ör kus Uin ti:iu 

och Yederbörand(' s tation sm~·nclighrt, 1iga rum å kustflottans far (_,.'!. 

till högst nedan angivPn utstrii ckning: 

Jri'm Karl sk rona ö t·l ogsstation sammanlagt 40 man tillhörande dii.eL

avclelningcn och 23 man tillhöranek maskinavrlelningen; 

l'r i\n Stockholms örlog-sss tat-ion samma nla gt 23 man t illhörande diieb

avdclningcn och lG man tillhörande maskinavdclningen. 

Hösten 1933. 

:11. I sjökrigssknlavdrl11ingPn inf!;ilrnclr fartyg sko la var a ih

niugsbem ann a de. 
12. För tillgodoseende av hcbovd av stationsmanskap för kust

Hottans Jl ygavdelning skall avses omJcring 14 man, va rav omkri ng· 

hälften fr ån vardf'l'a a,· Karl3krona och St-ockholms örlogsstationl'l' . 

1:~. ])(' yttc l'ii ga re h• •s t;illllll 0J1:.rr, som kunna visa s ig erfo rdt•rli ga 

:för Jurtygens i ku stflottan lwmauning uodPr hösten 1033, kollll ll<t 

framclclf's att utfärdas. 

Vintern 1933-1934. 

:14. Depåfartyget Svea skall erldlla r•n i möjligaste mån red .J

cer acl besiittningslista, SO II1 vr·dt>rbörandC' statinnsm.vnclighet, i. Ra t" 

råd med chefen Jör kustflottan lwst.ämmo·. 
13. Pansarskrpp('t (Ju sta E Y skall hd räffandr ullllcroHiccrare o(' lt 

manskap under i g. o. 11 55132 mon1. 28 nämnd ex peclition heman n:t:i 

enli gt angiven bcsättningsli s ta: iigand(· stationsmynd ighete rna a t\ 

dtcr samråd diit·i vidtaga <lP mindrt• iintlr ingar, som av omstiincl ig

heterna kunna betingas. 

G. O. 174 den 4/3 33. (;ltdPn för kustartillrriet bemyndigas all 

i nnt• varancl<' övningsår vidtaga ck 'inclri n g8 r i gällande best ii m nwl se: 

för utbildningen vid k ustartillcl'ict, vi lka kunna bliva erfo rdPrli i-!'1 

på grund av dc beslutade in skränkningarna i viirnpliktstjänstgörinJ-. 

en vid kustartilleriet. 
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G. O. 176 den 6/3 33. Följande underoHicerare ur marinen, vilka 
'iiJlllikt bestäm me l ser n a i g. o. F . 5/1930 beordrats t1ill tjänstgöring 
Jd f Jvo·vapnl't Jr. ,o. m. elen 1 m aj 1933 c•llcr nedan siirskilt angiv0n 
Vl · · J " 

cJa,g t. o. m. den 30 april 1934, skola uneler sagda kommPnderin g ;ut -
ses 11ava ordinarie tjän stgöringso rt enligt fö lj and e: 

ordinarie tjänstgöringsort Hägernäs: 

underoffi ce ran1a av 3. graden vid Ilottan C. L. A.ndcrsson och 
N. M. J,uncl g ren, elen senare fr. o. m. clagen I'Hi'r stats isbryta t· ell 
Ynlf' rs avmönstring ; 

ordinari e tj;i nstgöringsot't Karl skrona : 

uncl e r·oH iceren av 2. g racle11 v id Jlotinn :"r övPrg:1ngsstnt G. A . .T. 
Eklund och unclerofl'ic(•n•n av 3. g raden vid fl ottan å övergångsstat 
C. A. Ljunggren; 

uncloroHiceren av 3. g r aden vid kusta rtilleri et K . J . M. P et
tersson ; 

ordinari e tjiinstgöringsort V axholm : 

underofficeren av 3. g raden vid kusta rtilleriet J. H . Eriksson. 

G. O. 182 dl'n 7/3 33. F ölj a ndP bestämmelser för kommendering 
till flygutbildnin g av oJJ ice·r are ur ma rin en skola fö r innevarande 
år lända till eH err ättelse. 

l. Läkarundersökning. 

Till läkarunder sökning inställa sig vid flygsko lkåren på tider 
efter den 2G .inneva ranclP månad, som c he[en för f lygvapnet äge r 
att närmare bestämma: 

a) avsedda för allmän och särskild utbildning: 
fänrikarna vid flott an P eyron, Lindmark, Hammaren och Car

leson samt i flatans reserv Melchior. 
b) avseelda l'öl· särskild utbi ld ning till marinspaningsoHice ra r· e: 
löjtnanten vid flottan Norman oclt unde rl öjtnanten vi d Ilottan 

Lj ungberg. 

2. Flyg utbildning. 

I läkarundersökningen godbinda officerare inställa sig vid flyg
kåren till det anta l, som chefrn för flygvapnet med hänsyn till an
visade medel bestämmer, för att genomgå i g. o. F. 12/33 föreskriven 
flygutbildning: 

a) elever i allmän och särskild utbildning elen 2 nästkomman
de maj, samt 

b) elevr r i särs kild utbildning till marinspaningsofficerare den 
l instundande apr il. 

G. O. 1933. 3 
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l'å rörs lag av chrl'L'Jl fö r llygvapnd kan komm r mh'rin g,. 11 <h

b rytas fön• utbildningens aYslu ta nclP. 

]}1•1riilraulk hiil"fl\' föral!li'ClJla kostnad!'!' >1r s tadgat i n,"u]igl J1l'l•\· 

dPil :J1 clrcJ•mhPr 19::l1. 

G. O. 186 den, 7/3 33. Följ;tndr änrl raclr lyclrlse av f'. o. '-':n'11l 

s ista s1:.vckr1, s kall g-iilla !'rån och nwcl elen 1 maj 1933: · 

Nt1t sk<' ppsgo.-;sc•, so m uttagits ti ll ordn in gsman , skal l Pr\1 :\lla 

di stink1ion s1r·cken bc•-s tru•tlli<• av, om han 1illhör t. i'! rskurs<•n ''Il 1·i 11 • 

kPl, ~ . å rsk u nwn 1vt1 Yinkl a r och :~. års knrsl'n tr<' vinklan>. 

G. O. 193 den H/3 3:3. Följ and<• ll<•sLimnwls('l' skola Lin da l iii d -

1<' 1T ii.t11' lsl' lld riirl' and t• landkonllll l' IHlc- rin g· ay oiTic<' ran'•. 

1. Nt•dan n>illlJlila ol"f icP ran · sko la 

av:.d1 frt1n iJJ!Wha van dJ• J·jiiJJ Si.,•lll'ialt nin ga r Jn J•d utg:1ng-Pn 1\ 1 JJ iis1 -

kom nuuHil> s<· ph·u!lwr lllllllnrl •·IIPr JJJ 'dan siirskili angi\'1'11 <Ltg 

ill!JI'VllritllJIP å r, n•qppkJ-iV!' 

1ill1riida a ngil'!'ll IH·fatning fr. o. 111. dPn 1 n>istkommand<' okl ol"·1· (']. 

k r nPdan sii rski l t angiVL•n dag inn<·vnrand<• i\ r samt ti ll s 1 ·da!'l' 

l' I]J-•r lllldn n.<·dan angivPli lid , nwd unelanlag Jör dl' tid ' 1·, da 

de p i't g nmd av uiJiirdalli> gJ'II l' ra lor cll· r m å ha nt l' rh i'tll it :'lll i<IIJ 

kunll!H' lllil'rin g, t. jänslgöra ('Jlligt röljamll'. 

Marinförva.linin gc n. 

avgi'1: löjtnant!'n Ursell , 
till1riic\a: kapt(' JWrnn R \ '.A. 'I' horell och SvNll'lius saJJlt \ö jtJ I.IIIi<' JJ 

övahn. 
i'lfari nstaben. 

avg:'t: kul!l!lll'!ldörkaptl'JWn aY 1. g-r. von 1\rbin , 

i ill1rä.da: kO!Illlll' llliörkapklll'll 3\' 2. gr. Uiron, a.v<klningsc hrf ri'll' or· 

gani~a.tionsavdJ•Ining<•JJ, kaptenPrna (; . E. F. Holdt-Cbristn lll ' oeh 

!ll'rnw lin ~a mt. \öj1J ia 'lt l"rll<t Thalll och O. M. af Uggl a, d•·JJ 1 

J!laj, l{anwl, Ilorlincl l:<'rg lö r provtjäns tgöring t . o. 111. .J, .1 :)tl 

Sl'Jlt<'J ilhJ•r 1904, ('. H. ?d . 13. FalkJJJt11l iö1· pro vtj>i H ~ tgiiriJJ g .r. 1>· 

111. Ll<'n 24 a pril 19:);) 1. o. 111. den ;)\) S<'·[ltl'm lwr 1934. 

Sjökrigshögskolan. 

1': l e v P r i a l l m ä n n a k u r s <' n a r b e t s å r c t 1.933-1 !):14. 

t ill i röda : löj tna nh•n1a (J. 11. W. 1\ am il ton, Sjöva ll , IJrnnin g, \'. Il. 

U. af 1\:lint, Bc rgPlin , c!P Ma r(', Lincl af 1-Tageby, Bc•·rgnJf!IJ. El· 

Jllt'r, Hl•cliJC'rg, Ahr<>ldt, Ross iJ.v och Forsl)('rg. 

av1.d'1: kap1l' ll<'ll \\' l'ss t.röm dl' u i:ll mars i st älld rör g. o. l:)~ j:L.: :1 11 -

g·ivl'n tid och löj tn a n tPn Frihng, 
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tiJitrri da: kaptl'n<'ll Larsson, kadl'llol"l'icer lr. o. 111. d1·n ~O .ittJJi 1. o. 

m . elen 3ll ap ril :J!);~~ och löjlnauten Hohlll, kadP11ufr icn ft· . n. 

n1 . elen 6 maj ; sko lande L arsson oc h Bohm tjänstgöm v id Sjö

kri gssko la n i Hlocklto!Jn fr. o. m. a11givna dagar och diird1cr 

vid 1933 års rek rytkurs Iör sjökaclellcr. 

J\a.rlskrona iirlogssta1iou. 

C h (' r r Ö r U J! d l'' r O J r i C e l' S- o C !J S j Ö !Il a Il S k å r C r Il D 

l. i l l i k a 1, <' v ii r i n g s il •· l ii 1 h a v a r c. 

avgå: komm<'udörc·n l [o\ml>L'r~, 
t,illtr äda: ko JnnJ CJHlörcn Söde rhaum . 

A el j u l a n 1. h o s c h (' r c n J ii 1· u 11 d (' r o r f i c e r s- u e h 

s j ii 111 a n s k ii r<' r n n. 

avgå: kaplcn<' Jl GrcJI>!'rg dt·n ji') oktohPr , 

tillträd a: kap1t'l!Cll Ågren d<•n Hi oklo hcr. 

A d j 11 t a n l. ]J o s h t' v ii r i n g s l ' t' [ ä l h a v a r t' n. 

avgå: k a pll'Jll'll .T oh nsso n den 31 a ug us iL 

t.i ll träcla: kapll'ncn Graaf, dt•n l sr pl c mhu. 

U h t' I J' ö r :3. 1n a 1 r o s k o m p a n i e i. 

avgå : kapt r n c n Virgin. 
ti llträda : k ap1.c.ncn Linder. 

C h c r I ö r 0. m a 1 r o s k u m p a n i e L 

avgå : kap1 .t•n <'n Sk a rin. 
t illtr~d a : kap tPncn E. D. Tor0n. 

Uhct rör 1. h cvLir i ngskompanicL 

avgå: kap11'11C'I1 Johnsson den 31 augusti. 

tillträda: kap tenen GraaJ clc•n 1 se ptember. 

S j ö m a n s k å r c n s s k o l o J'. 

tillträd a : löj1nantl'n Lincll'elclt , gy nlll as1ikofi icn och unclcrlöjlnan

t(•n Wach tmeistcr, gymnast ikoffic<'l'. 

S k e J1 p s g o s s e k 3 r e n. 

avgå : knptcnJ·n C' . A. Simonsson cll'n 31 a ugusti, löj1.nan1 c rna A. E. 

Lindq vis1, i:-lands1Töm, llP rgP I', Hilw n och und c J·löj1n antcn Virgir1. 

t il ltr >i da: ka piNJPn 1\lingensi iernn, kmn panichd den 1 scp tPmbrr . 

löj 1n a nt.pn Lcnnquist, gymJJ ast ikorficcr, löjlnanten Ljun gfclt, 

unclerlöj tna nh•n Skogsbo rg, fä nrika rna H eclc lius och T aube. 

ll a tl i o s t. a t i o n c n. 

avgå: l ö j t n an U> n Staöl von llolstc in . 

ti lltr iida: kaptcn!'n Scholanclcr. 
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Karlskrona örlogsvan. 

A r t i J l e r i d c p a r t e m e n t e t. 

avgå : löjtn anten CJason. 
ti llträd a: kaptC'uen O. P. K. Oclctvi s t. 

T o r p c d- o c lt m i n dc· p a r t. e m e n t e t. 

nvg!\: undcrlöjtnanfen Ed0nborg. 
tillfräda : löjtnanten Jön sson , rndiooHiccr. 

E k i p a g c el c p a r f, c m c n t e t. 

avgi't: kapt .c•Jwn Söclerh iclm. 
Li llf riida: ka1lfeuen John sso n, ii \el s fr• f'kipagcoHiccr. 

U b å t s d e p å n. 

avg{t: löjtnanten O. H. C. Sahlin. 
tillträda: kaptenen Kahl. 

Karlskrona .t'iisl.ning. 

A d .i u t a n t. h o s b c f ii l h a v a n d c a m i r a l e n . 

~vgå: ka1lf encn Ges ter. 
tillträda : kapteneru Samuelson. 

Stockholms örlogsstation. 

A d j u f. a n L h o s c h e f c n f ö r u n el c r o f I i c e r s- o ('. \1 

s j ö m a n s k å r c r n a. 

avgå: kommendörkaptenen av 2. gr. Ellsen. 
tillträda: oJ'-rice'l·, som :framdeles kommenderas. 

S j ii m a n s k å r e n s s k o l o r. 

tilltriicla: kommendörkaptenen av 1 gr. Wachtrnf'islcr, chd, Jiijtnu11· 
ten Olc6n, gymnastikofficer och löj tnanten Sjöblom, gymnast ik · 
officer. 

U n el c r o f f i c c r s s k o l a n. 

avgå: kapten C' n O. P. K. Ocl(piHr och Jiijtnantt>n T. O. Sah li n. 
tillträda: kaptenen G. G. Toren, instruktionsofi.iccr och löjl mt lli l' ll 

Oxenstierna, instruktionsof.ficer. 

K o r p r a l- o c h r e k r y t s k o l o r n a. 

avgå: kapten en NcnmLiller. 
t i l! träda: kaptenen Derend t, äldste instruk tionsofficcr. 

R a d i o s t a t i o n e n . 
avgå: löjtnanten K ey. 
tillträda: löjtnanten Fogelberg, l,pfä]ha vare. 
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S k e p p s g o s s e k å r en i 11 a r s t r a n el. 

avgå: kapten en Thorhurn, löjtuant.en Djarke och fä.nl'iken Ca rleson 
den 30 apriL 

till t r äda: kaptenen LieLls trand , kompanichef, underlöjtnauien Zackc•, 
gymnastikoff icer och fänriken Norström. 

Stockliolms örlogsran. 

A el j u t. a n t. h o s v a r v s c ]J e f e n . 

avgå : J,apfc1wn J3mr·n dt. 
ti ll träda: kaptenen Skarin. 

Artillerid c parf.em e nt eL 

avgå : bpi:en en O. P . K. Oclqvist. 
ti ll träda: kaptenen G. G. Tor(•n. 

T o r p e el el e I' a r t. e m e n t e t. 
avgå: löjtn ante n T O. Sahlin. 
till träda: löjtnan fe n Oxenstierna. 

U h :J. t. s d e p ii n. 

avgå : l\apt.cnen B;ickström. 
tillf:,räda: löj tnanten Berling. 

2. De officerarE', vilka ick0 !' rldil lit. föro rdn a"mle e ller kommen 
derats till viss tjänstgöring ombord eller i land, skola under ticlen 1 
oktober 1933-30 septr1nber 19:14 enligt stationslwfälhavarens bestäm
man de 1jänstgöra å vederbörande örlogsstationN' elle r - vad beträf
far Stockholms ör logsstation tillherande officerare- efter framställ
ning fr å h vcederbörande clw l' er och efter sam råd med chPfen för sjö
fö rsvare t s kom m an el o ex p cd i t i on a v stations bcfälh a v a ren kommenele 
r as ti l l til lfällig tjänstgöring vid n~tgon i Stockholm befintlig, sjö
försvaret tillhörande myndighet. 

G. O. 202 den 10/3 33. I anslutning till nådigt bC'slut den 3 in
nevarande månad skola följande föreskriHer beträffande reservun
Lle,t·o:flice rsaspiranternas fiirdPlning å örlogsstationer och yrkesavdel 
ningar (yrkesgrenar) lända till e:[terrättelse innevarande år. 

l. Vid Karlskt·onrr örlogsstation m å antagas högst 9 och vid 
Stockholms örlogss tation högst G aspira11ter. För så vitt nu nämnt 
antal icke l.;:an fyllas v.icl dL·n ena örlogsstationen, må motsvarande 
ökn.ing v.idtagas vid den andm örlogsstationen. 

2. Ant,agning verkställes enelast bland korpraler, tillhörande 
däcks- och m as k in a v del ningama, och på sådan t s ä t t, a t t bl and de 
antagn a omkring två tn·djeclelar komrna att tillhöra däcksavdelning
en och en tredjedel maskinavdelningen, för så vitt icke härigenom 
det sammanlagda antalet antagna reservunderofficersaspiranter kom
mer att understiga 15. 
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:3. För iakf.t-aganc\c av ovan sl.åc J1ci t' IJ estänlLTtelsC'r sk al l, i d1·n 
mån så erlonlras, samdel ägn ruta nwllan vederbörand e sla lion~: 
my ndigheter. 

G. O. 208 den 11f:l 33. Ht• i rii IJandt· dl' i rt·glt·nwnl.e rör 11 1a rin,. 11 

del l , ~~,) oclt H3, oeh clcl IIl, ~G, omiÖl'lllftltla tuarindi s lri klt•n '"' h 
marindi s lri kts i>Pi'illltRvarna s kall , i an s l'utnin g l.ill vatl dilrom s;i rNkil t 
närmare• s l.aclgas, följamle hlntln till ctlcnhttelsc. 

l. P.•lat·inrli s l r ikte n ltavn l'öljatHil' omfall.ning : 

No rrla1Hl sku s len s mnrincli s lrikl , ku s len Jri\n ril; s gt· iin Sl' lt 1i d 
Torne älv till G riss l<'hamn: 

Os tku s tens marindi st t·i kl , ku s i.:Pll Jr i\ n Gri ss lehamn l.ill li n.i<'n 
Kråkcluncl- ölancl s N. gnmcl; 

Got lanels m arincli slriki, Gol.lantl s .i;itnlt· Golska Sandön s ktt Nio•J" 
Sydku stcn s marindis lrikt, kusten från linjen Kr å kclund- Oialt Is 

N. grund till Smygehuk ; 
Orpsuncls marinclis lrikt, kusten Jrån Smy gchuk till Bi'ts tntl: sJtltll 
Västkustens marindistrikt , kusten fr å n Bås lad till riksgr ii u'"' 11 

viLl Svines und. 

2. Mariml ist rik t s l>diilhavare äro: 
Iöt· Ostkustt·ns Jll<ll'inlli s trikl, s l.a l.iotl s hebilltnvarcn v id Sl oo·k

ltolms ö rlo gsstat.io11: 
Jör S.vclkustc ns mat·inclist.rikt, hdälhavanrlP amiralen i K nrl'

kron a; sam t 
för vart. och ett av övriga marinrli s trikt, officct· , som där til l 

kommeneleras j;imlikt vt•d e rhörlig rnohiliscringst.abell. 
3. Planläggningsarhete för marincli s triktshei'äll1avarf'S verb altt

het i krig samt omhändc'rtagancle av vPciPrhö rligt, marindist.r ik t s h and
lingar och expc·d ition åligge·r, iJdill cless Jörstärkt försvarshcredsku] • 
(mobilisering) anbl'ta lks t-•llt- r eljc'st :mnurluuda bestämmes : 

komnwnclant.c·n i Hemsö fästning l'iir Norrlandskustens m ar in
di s trikt såsom ställföt·ct.riiclare Hir 1narindi striktshPiä lh avar~n: 

stRtions bdälhavart'll vid St oc.kholms örlogsstation - föru !tlllt 
J ör OstlwstPns marineli strikt - jämv äl för Uotlamls marinelistr i l, t: 

hdälllavandl' amirail'n i Karlskron;t - törutom tör Sydkust <'lh 
Jllarindistrikt - j ~ituväl Jör Ot·cs uncl s marindi~trikt ; sanct 

platshPrälhavan·n å Nya Varvet för Västkustens marindislr ikt 
såsom st~i l IJörehädan-• l' ör llHl rinclistri ktslwfå llia varen. 

4. Till hitr~ck vid ifrågavarande planliiggnings- och expcd i
lionsarbetP äge r e nvar av i mo1n. C. nhmnda innehavare av bdnll 
ningar i trl'cl att anlita dels personal , som tjänstgör i ])pfattni u gs· 
havarrn s PgPTl •·xpetlition (s tab), dPis så dan i tjli nst varande oJfi cc·r 
av ruarinen, sotn intwhar mobilisPringskomm cndering inom ve cl••t'
hörligt, i mmn. 3 angivet marinclitosrikts stah. 
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Står sistnämnde orlicn icke under bdattnings havat·e ns befäl, 
äger clPnne t,rhr±a övere·nskomlJW ise .med elen lwEilhavare, under vil 
ken oHicPrPn i fråga iytler, om hans st>illanclt• till fö rfogande för 
sagda uppdr ag, tloc k ati resor icke m{, tLir vi<l 10t·Ptagas utan i vNler 

]Jöt'iig o t·tlning inltiimtat Jll<'LlgivandP. 
Jlclräfl'ancl t• samnwns;i.l.ttling:e n krigstid a v marinclistriktslw-

fälhavarcs s tab stadgas s;irs kil t. 

G. O. 215 den 14/3 i13. Marinintl'ndeJttcn av 2. gr. Lobman skall 
ijänsi:göra såsom <•xiTa kadd.t i1ticnckni vid 2. int<'IHlPntskurs löt· uJa 
rinintend•·Hts kacldi"c·l· j>lnJiikt. g. o. l1i'i::i /32, 1110111. 14: J, äve nsoul vid 
rek rytku r,; J'Ör lllflrininf.l'llllt•JJ[S- ()Ch rl'SPrvintcntlt•nts kacktf.t•r jänl 

li kt g. u. 170/33, 111otn . !J: a . 

G. O. 244 tll'n 2{)/3 33. Dc'tlllH inst.t'uktiult l'ii t· l'at·f,\·g·schelcn i'! 
statens isbr.dadarl\·g YnH'r s kall bililla till dtt't'l'iif •lt·l st· undt•r l'ar 
tygds l'X)Jl'tli tiunt•r vill t,•t n Hl;):). 

s l. 
ExpNlitiom'·ns ~inclam {tl framg flr av ge110tn nådigt heslut elen 

28 september l!J2H l'a.s tställt :>l{,•glcnl<'Jttt' för stat.Pn s isbrytar-!'arty g >' 

(bil. 1). 
J3eträfi'amle rlet onuåck, till vilkd, YmPr f'ör varj e särskilt till 

f älle ska ll för lägga sin verk samlwt , kommer order elle r direktiv där
om, i anslutning till g:t•tJOnt g. ll . HG'I/27 Jastställd ,; Allmän plan l'ör 
Statsisbrytart'llB v•·rksamlwt» (bil. 2). att genorn ledningens fö rsorg 

tillställ as Ede r. 

~ 2. 

Till Eder kiinm'rlom mPdclclas iJifogade >>Utdrag av protokoll över 
hanclt'l särcndPn, l1ållt>t infiir H. M. Konungen i statsn'\de t å Stock
holm s sloti. elen :2!) januari 1!)26, (bil. 8) , ägandP Ni stä ll a Ede r till 
PHPnättt ·lse vgd J{ungl. J\Iaj:t c·nligi detsamma P•ll e r p]j ('st gPnom 
särskilda nåtliga IH·s lut Jöt·ot·dnat ifråga Oltl elen ekonomiska förvalt 
ningen oc h tjänstt·n i övrigt Dmi<ord. ~~ s tatc·ns isbrytariartyg m. m. 

~ 3. 

Grnom sjölörsvart-•ts kommandocxpcLlition kommer att tillställas 
Eder del s orclc•r r.ngåenclt' å lgä nlPr, ~ OJ !l skol a vidtagas omedelbart 
e lJ pr å angivt•n tid och oht•roPnciP av fart ygets verksamhet i övrigt , 
del s din·kiiv angilPndt• i\tgiirder, som böra vidtagas, därest Ni ansc t· 
rå.clan dt• rörhålla.ndt•n så medgiva, t)p,ls >i vc·n nwcldelanden angåenck 
åtgärdt> r, vilkas uHöranclt• hc,lt och ltålld överlällmas till Ede rt be

clömandt•. 
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T ext i skri ve lse' e l le r telegr am ko mmer i a llm>inhe t att börja 
nwd Ptt cl e ra av onl0n " o rden>, >> direkt· iv>> ell Pr >> nw dcl Pla ncl C' >> an giv a 11 _ 

dc illlw h ~l l c ts ka rakhir Pnli gt. vrHl nvan sag ts. 

§ 4. 

Mecl iaktt agande av l'ö rPsk ri ftP rn a i >> R eglemente fö r st nit'lls 
ish rytada d yg >> sa m t erh :"ill na o rdE-r och direk tiv äger N i att när mar,• 
p l anlägga och bC'sliimm a ang!\cnclc Ja riygcts ve rksam het, skolan tlr· 
hä r vid Jölj a ncl c a l lmä nna a nvisn i nga r länd a t ill. efte rrättelse. 

A . Ym er s hu vudsak l iga uppg i ft ä t· alt ass ist e ra fa rtyg f r i\ n öpn
lta sjön t ill f ö r issk ru vnin g, d r ivis och dyli kt, s ky delat :far vat ten ~amt 
frå n sådant f a rvat ten till öp pl'n s jö. D i.i r est ·f le r a fa rtyg fö·rväntns 
ino m rlc n ti r m as tC' dyg ne n på ka l la as~ i s tans i samm a riktning, skall. 
då icke sä rs kild a o ms t.ä n dig lwte t· ti ll a n nat lö r anlcda, a ssistan"''" 
verkstä ll as gen o nt an or d n a nd e a v ko n voj . 

I den m ån -J:ö rh å ll and en a det medgi va m å i fa ll , då dE> lok ah 
isb ryta rresurse rn a e:i ä r o t il l fy l lest och ) ' mcrs huvudsa kli ga uppgilt 
icke dä ri genom åsidosättes, isb ryta re n an väneles för lokal isbrytnin g. 
vilken dock som re-gel bö r utför as i sa mb artd med dess ankomst t ill 
elle r avgån g f r ån h a mn. Y ecler bö r a ncl e h s mnrn yncli g het bör un dt ·r 
r ä t t as, att m e clYe rkan av Yme r icke ka n på rä knas fö r öp penh å l lan 1l·· 
av sålunda bru ten is r änna. 

B. Far tyg i sådant läge, a tt .ra r a t i nnes .tö r fartygets säk0r lwL 
eller el jest då hj ä lp e rfor d r as fö r d dd an cl e a v om bo rdva r a n des Ii' . 
skall i fö rst a hand bi sp ri ugas. 

F öreligga icke såd a n a o mständi g hete r, som n yss nä mnts, hör, i 
elen mån uppditth å ll ande av pla n 11t ässi ghet i. isbryta rve rksamlwtr ,, 
det medgiver , fartyg m ed hu vudsa k li g upp gif t a t t bc:J'o rdr a passag•·
ra re och post frä tn st b isprin gas och dä m est ·f'a rtyg med l as t till Pl in 
f rå n Sveri ge, sam t i1w nt va rch• ra av clrssa g rup pc·r f a r tyg på väg fr a\\ 
öppen sjö t.i l l ha n m g i vas f öret rä el c f ra m fö r fa r tyg p å v ä g Jr [tn 
ha mn ti ll öppe n s jö. Utan hi nde r ltä r a v m å dock , d ä rPst sä r3kilrla 
skäl dä r ti ll f ör an lrd a, h jii lp brin gas lastfa r tyg·, som ä r på vä g [r: i't 
öppen sjö t i ll h a mn f öre f a r tyg på väg J r tln h a mn t ,ill öp pPn sjö nH'•' 
fö r and e passage ra re och post . And ra ä n här avsedela fartyg hi sl·• 
i den mån f öreliggan de ont stän dig il (• t Hr fö r a nl eda. 

§ 5. 

I avsr> cnclc å med D anma rk g0mensam t or gani se ra d isbrytnin g·:-:
tjänst gälle r vad dä rom må var a sä rskilt stadga t. 

§ 6. 

Fi nn er Ni at_t Ymc rs ve rksa nllwt av någo n ell e r n ågt·a UPP"' ' 
bart missbrukas, ska ll .Ni h ii rom vid lämpligt tillfä l ic insända a n 
mäl an. 
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K. H•·. deu 7 april 1933. 
Utfärdar bestänm1elser rörande antagningsvillkor samt vissa 

undersökningar i fråga om för flygtjänstgöring såsom flygspanare 
avsedel personal m. m. 

F inner gott föro·rclna, att i § G i brovet elen 20 september 1930 
angående bcstärnme lscr rörande antagningsvillkor samt vissa uncler
sökningar i fråga om för flygijänstgöring avsedel personal m. m. 
skall erhål l a följande ändrade lydelse: 

§ G. 

I § 4 omförmälda protokoll skola efter avslutade unelersökningar 
av chefen för Yederbörlig flygkår jämt0 eget yttrande beträffande 
den unelersöktes fysiska och psykiska lämplighet som flygförare in
sändas till f lygstyrelscn. Sedan flygstyrelsen, i samråd med mecli
cinalstyrelsen i erforderligt fal L därefter verkställt granskning av 
sålunda till styrelsen överlämnade handlingar, har chefen för flyg
vapnet ntt dels föreskriva, vilka av elen sålunda prövade, flygvapnet 
tillhör ande personalen, som skola tillsvidare undm-gå utbildning till 
flygf ör are, dels ock till chefen för försvarsdepartementet insända 
rapport med namnuppgift å godkänd och icke godkän d personal till
lika med förs lag å den armen eller marinen tillhörande personal, som 
bör i kommandnväg beordras att för utbildning till flygförare tills
vidare tjänstgör a vid flygvapnet. 

Mcdgi ve r, att officer are i flygvapnets reserv må - utöver för 
budgetå ret 1932-1933 ber äknat an tal av 83 tjänstgöringsmånader -
i kommandoväg inbcordras t ill tjänsigöring uneler ytterligare högst 
15 tj änstgö ringsmånader innevarande budgetår, uneler förutsättning 
att un der samma budgetår för kommendering av officerare i armens 
och m ar inens reserver t ill tjänstgöring vid flygvapnet beräknade 96 
tjänst göringsmå n ader t ill motsvarande an t al icke t agas i anspråk. 

Medgiver, att W l k aptenen vid kustarti ll eriet G. W. Englund, 
Oscar-F rcd riksborg, vilken enligt g·. o. 663/31 förordnats alt vara 
lärare vid K. S. H. S., må såsom ersättning för härav föranledda 
resor till och hån Stockholm utbetalas ett helopp av 90 kronor. 

F örordnar uppskoY med upprättande ay dc i gällande rPkvisi
tionslag ontförmälda taxor m. m. 

F i nncr ifrågasatt u tseende av representanter för Sv0rigc vid en 
samman koms t mellan cheferna för olika lämler s militärläkarorgani
sationer i Spanien inneva rande år m. m. icke föranleda någon Kungl. 
lliaj :ts åtgärd. 

l{ . Br. 1933 4 



16 

Sedan försvarsväsendets underbefälsförbund anhållit om med. 
delande av erforderliga bestämmelser för att fast anställt mans]· 

'd · • tt l · ' t · t l k t t t ' 'al} VJ mannen ma e wmma 1 a DJU anc e av ·on an, por lonsers~itt. 
ning under den tid, då manskapet begagnade sig av erhållet. t il]. 
stånd att under uppehåll i undervisning och övningar vistas ut

0111 
för läggningsorten (tjänstgöringsorten eller fart\)'get), har Kun o·] 
Maj :t - som genom beslut elen 28 april 1982 lämnat en av 1nt(~J : 
dents- och civila departementen i liknande syfte gjord fr amst äll. 
ning utan bifall - funnit vad i nu :föreliggande ärende fön•kom. 
mit icke föranleda någon Kungl. Maj:ts vidare åtgärd. 

Förordnar, att följande utrangerade fartyg, nämligen f . el. 1 :a 
klass pansarbåten Thule och f . el. 3:e klass pansarbåten Björn sko
la omedelbart försä lj as, därvid skall såsom köpevillkor angivas . ati 
köparen förbindor sig att inom viss av marinförvaltningen bestämd 
kortare tid inom Iandet nedskrota fartyget. 

Förordnar K ung l. Maj :t lodamoten av marinförvaltningen, c ho
fen för äm betsve~·kets artillf'riavclelning, kommendörkaptenen av 1 :a 
graden vid flottan K. T. Palm att tills vidare intill utgången av år 
1933 vara ställföireträdare för chefen för marinförvaltningen. 

Finner marinförvaltningens hemställan, att chefen för bvgg
naclsclepartementet vid Karlskrona örlogsvarv, stat,ionsingenjörC'n S. 
H. Lenancler, vilken av kommorskollegium t illdelats ett reseunrle r
stöd för att i Nordamerikas Förenta Stater idka vissa studier,.måtte 
i anslutning härtlill beredas tillfälle taga del av vissa kaj- och brygg
konstruktioner m. m. ävensom att Lenarrder för elen härigenom ·!'ör
längda stuelieresan måtte erhålla särskilt resebidrag samt däruneler 
få uppbära oavkortad avlöning icke fö·ranlecla någon Kungl. Maj :t s 
åtgärd. 

Finner sta tionsbe:fälh av arens vid Karlskrona ör l agsstation h1•m· 
ställarr om bemyndigande att för tjänstgöring å örlogsstationen till 
fälligt förhyra arbetslösa f. el. stamanställda vid flottan uneler hiigst 
det antal dagar, som funnes disponibla genom motsvaarnde anta l 
vakanta beställn ingar för meniga vid därvarande sjömanskår iclw 
föranleda någon Kungl. :Maj :ts åtgärd. 

K Br. den 21 april 1933. 

Medgiver, att en uncleroHicer ur kustartilleriet må i kom m an
doväg ställas till marinförvaltningens förfogande under en tid av 
högst två månader för att biträda vid kontroll av vid Götaverken i 
Göteborg uneler byggnad varande tre stycken vaktbåtar för k u-'t
fästningarna. 
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§ 7. 

Vid direkt samarbete m e llan statens isbrytariartyg eller mellan 
sådant fartyg och av Svenska staten förhyrd isbrytare skall, såvida 
icke annorlunda särskilt bes.tämmes, det gemensamma arbetet ledas 
av iildste fartygschefen å Ymer eller Atle. 

§ 8. 

Beträffande införskaffande av orforclorl iga is- och väderleks
rappor ter gälla bifogade av lotsstyrelsen utfärdade >> Besctämm0lser 
rörande Radiocodesystem att nnvändas mellan statens isbrytarfar
tyg och utkiksstation tillhö rande issigna ltj änsten vid racliotelegrafC'
ring rorande is-, siktbarhets- och vindförhållanden>> (bil. 4) jämte av 
telegrafstyrelsen i samråd med lotsstyrelsen uppgjord >>Dirigf'rings
tabell för issignalmedclelanclen till och från statens isbrytarfart.yg» 
(bil 5). 

§ 9. 

Fartygets radiostation skall, med undantag som nämnes i § 10, 
ständigt vara påpassad. Utväxling av radiotelegram mellan Eder 
och marinens myndigheter skall i största möjliga utsträckning äga 
rum öve•r marinens radiostationer. 

§ 10. 

Vid uppehåll i hamn bör, där så låter sig göra, telefoninl;:op)J
ling äga rum till rikstele:Eonnätet. När saclan inkoppling verkställts 
skall rnodclelanclo härom lämnas till sjöförsvarets kommandoexpedition 
samt lämpliga ortsmyndigheter. 

Därest kustradiostation åtager sig att mottaga till Ymer ställ
da radiotelegram, må radiopåpassning upphöra uneler elen tid tele
fon är inkopplad. 

§ 11. 

Jämt!' i RM II föreskriven loggbok, skall föras dagbok, i vil
ken antecknas alla uppgifter å av fartyget utförd isbrytarhjälp ocn 
andra arbet0n. I loggboken må hänvisas till i dagboken förda an
teckningar. 

§ 12. 

Undler gång för isbrytningstjänst insändes till marinkommando 
dagrapport per radio omkring kl. 0900 varje dag omfattande kort 
redogörelse för under sista dygnet utförda arbeten samt avsikter 
och planer i ör det kommande; under arbeten av större vikt olle r in
tr·esse insändes om behövligt rapport utö ver vad ovan stadgas. 

G. O. 1933. 4 
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Skriitlig rapport med utdrag ur dagboken insändes därjiintte i 

regel var H dag till cheJen J'Lir sjöfö rsva rets kommandoextwd iiion 

Ni ska lL i den utsträcknin g, som befinnes möjligt hål ln ~iate u~ 

1\Ieteorologisk-Hydrografiska Anstalt underrättad om isförh å!\, ,ntkua 

till sjöss u ta n-för utkiksstationemas i land obse rvationsom n'ult•. 

~ 13. 

För att häl La den pågåe nllt? sjöfari en und errättad om \1 11 , 1•8 

Ynksambet samt avsikterna lwträffanclv assistans m. m. sko b \ j,~ a 
dagliga radiomeddelan den avgi vas enligt bifogade >> Föreskriit t•r 111 . 

m. fö r avgivande av radiorap porter rörnncl e statens istryt ada r ~·gs 

verks a ntheb (bi l. 6). 

§ 14. 

I den gcneralsr apport, so m det jämlikt RM II åligger Edet att 
avgiva, skall Ni bland annat lämna kortfat t ad redogörelse över Y< r k
ställda obsCI:vationer rörande isens bc~kaffenhet, utsträckning nr: h 

drift i de fa rvatten, i vilka Ymcr under expeditionen upphållit si g·, 

dels uppgift å omfattningen av verkstäl ld isbrytning, de ls ock upp

gift å utförda bogseringar samt andra uppdrag ävensom dc kostna

de r, som :föranletts av varj e särskilt uppdrag, varvid sammanla gd tiJ 

och ungefärlig kostnad f ör verkställda bogseringar och för lokal is

brytning slw la sä rskilt angivas. 
I övrigt skall rapporten i nnef att.a e rinringar och förslag. som 

avse främj andet av st<ltens isbrytarfartygs verksamhet. 

§ 15. 

Kungl. Maj :t förv;intar sig, Att, vid dc tillfällen och oiörutst'd ll::t 

händelser, som kunna inträffa, men för viLka förhållningsorder o,tk· 

nas, sädana åtgärder av Eder vidtagas, som äro bäst förenli ga mf'd 

C'xpeditionens ändamål och flrlgg·a ns heder. 

G. O. 251 den 22/3 33. l. Scdan statens isbry tarfartyg Ymn 
med den 21 innevarande månnd s lutför t genom g. o. 87/33 anlwh'ltl 

provcx.pedition, skall f artyget fr. o. m. denna dga u tgå på expediti n1 . 

2. Statcns isbry tarfartyg Atle skaLl den 23 innevarande m[mad 

avgå till Stockholm för avrustning och avmönstring. 
3. I anslutning till nådigt beslut den 14 oktober 1932 sam t g. o. 

984/32 skal1 statens isbrytarfartyg Ymcrs nuvarande besättning, till 

den utsträckning och å tider stationsbdälhavaren i Stockhol m i 
samråd med fartygscheferna ä islJrytarfartygen Ymer och Atle äger 

bestämma, ersättas med personal av förut under innevarande bud

getå r för bemanning av statens isbrytarfartyg sä rskilt anställda 

C'lkr förhyrda ko rpraler elle r yrkesutbildade meni ga. 
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G. O. 252 den 23/3 33. Marindirektö ren av 2. gr. GrLinberg skall 

fänstgör a vid ingenjördepartementet å Karlskrona örlogsvarv J'r. 

J 111 . dagen efter honom i g-. o. 11 55/32, mom. 1, aubdalld avgång 

~;· ån inncltaYandc sjökonmwndc riu g och 1i Ils \·i el are. 

G. O. 255 den 23/3 33. ]<astställcr formul ~i r till förh[tllningskort 

för v ä rupliktiga vid kustart i ll •• t·iet. 

G. O. 256 deJ~ 23/3 33. Löj t n an !t n vid kustartilleriet Linds t rö m. 

skall tjänstgöra som kom pa nibdäl vid armens underofficersskoln l'n

der t iden 14 oktober 1933- 2 juni 1934. 

G. O. 257 den 23/3 33. Specialingenjören av 2. gr. torpedingenjör 

Ljungberg skall tjänstgör a i rnarinfö t·valiningen fr. o. m. den 1 näst

kommande oktohcr och till s vidare. 

G. O. 261 den 23/3 33 fastställer med upphä van de av g. o. 213 /1932 

plan för samövni11 gar av stö rre vmfattning mellan marinen och flyg

vapnet att tillä111pa~ för tiden 20 april j933-30 juni 1934. 

G. O. 2U4 den 24/3 33. Med ändring av g. o. 870/32 skall marin

ingenjör en av 1. gr. :Moberg tillhöra Karlskrona örlogsstation och 

tjänstgöra å Karlsl..:rona örlogsvarv t. o. m. den 14 nästkommande 

juni samt tillhöra Stockholms örlogsstation och tjänstgöra vid in

genjörclepartementct å StockhCJlms örlogsvarv fr . o. m. därpå föl

jande dag och tills vidare. 

G. O. 268 den 27 /3 33. Följ ande bestämmelser skola bl. a. under 

innevarande år lända till ef tcnätV•l se beträffande ut,bildning av 

hydro:[onist er m. m. 

A. Försommaren 1933. 

1. En 1: a ll~·clrolonkurs skall under ti clen 15 Jnaj - 11 juni an

ordnas Yicl Karl skrona örlogsstation. 
Löj tnanten SYa lm skall tjär;stgöra stisom lc·dare, tillika instruk

tionsofficer vi el k urse n. 
2. En aYkodacl oHi cn::lmrs för h:,· •lrol"ontj änst skall. i san1band 

med i motn. 1 n;itnnd l:>1 b \drofonkurs ano rdnas unde r tiden 211 maj 

- 17 :iuni. 
Elc•v(·r skol a vara: unde rlöjtn anten .Korlandat· och fä nriken Mo

gren, nwcl tilliii Iii g t h ånträdande 'av innl'h a van de sjökomm ende

ringar, sa mt fänrikarna Lindemalm Gc.h Lundhl ad. 
3. I mom. 1 nämnda minstn·man och maskinist skola vara 

elever i en hydrofonkurs för flag~·korpraler (avsedd jämväl för un-
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derofficerare), som skall anordnas i samband med elen i mo1u. 1 n;hnn. 

da 1 :a hydrofonkursen . 

En 3:e hydrofonkurs skall und er tillfimpningsövningarn a an. 

ordnas å kustflott an. 

En 2:a l1 ydrofonkurs skall i samband med i g. o. 1155/32 , n10111 _ 

23, nämnda y rkesskolor anordnas å kustflottan. 

Såsom ledar e, tillika instruktionsofficer vid kursen skall tj;inst. 

göra löjtnanten Svahn. 

G. O. 269 den 27/3 33. Kaptenen L arsson skall, utöver i f!. o. 

650/32 angiven tid, jämvä L under tiden 3---18 april innevaranclP år 

tj änstgör a vid Kungl. Maj:ts beskickn in g i H elsingfor s. 

G. O. 270 den 27/3 33. Den radioutbildning av personal , tillhö

rande kustartill eriert och fl ygvapnet, som jämlikt gällande uihild

ningsbestämm elser är avsedd att äga rum vid flo ttan, sl.;:all inne

varande år fö!rläggas till Karlskrona örlogsstation. 

G. O. 272 den 2,7/3 33. Följande oJ:f:icerare ur marinen skola 

tjänstgöra vid flygvapnet under nedan angivna t ider : 

med ordinarie tjänstgöringsort H ägernäs: 

löjtnanterna vid flottan Berthelsson och BrycloU elen 24 a]'ril 

-15 oktober 1933, löjtnanterna vid kustar t ille riet Lagerström och 

Adolfsson den 16 oktober 1933-30 april 1934 ävensom löjtnantPrna 

i kustartilleriet W oidling och Hessle den 16 oktober 1933- 15 o1' to

ber 1934 med undantag för den t id, under vi lken de äro komnwJulc

rade såsom elever vid sjökrigshögs kolan ; 

med ordinarie tj änstgöringsort Karl skrona: 

löjtnanten vid flottan Lennquist den 10 ap ril- 15 oktober Hl33 

och löjtnantPil vid f lot ta n Cornelius den 16 oktober- 12 novem ber 

1933; 
med ordinarie t jänstgöringsort Västerås : 

underlöjtnant en vid f lottan IV en nerström den 16 oktober 1 D:33 

-15 oktober 1934; samt 

och för fortsatt f l;ygutbildning: 

unele rlöjtnanter na vid flottnn Sandberg, Nor en och Rydström 

fol'tfa rande t. o. m. el en 15 oktobPr 1933. 

G. O. 283 den 29/3 33. I rcglPmentP fö r sjökrigs3 kol an, ~ i:! . 

omförmälda sk riftliga prov skola äga rum vid högre reallärover kl.f a 
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l'!ornnalm i Stockholm för korpralen vid 4. matroskompaniet n :r 

432 Söderkvist, vid högre allmänna l äroverket i E ksjö fö,r korpralen 

v1d 5. Inatroskompaniet n :r 510 Lindberg samt vid högre allmänna 

läroverk et i Karlskrona för ko-rpralen vid 2. kompaniet av Karls

krona kust ar tilleriregemente n :r 6 Larsson. 

G. O. 289 den 30/3 33. Ka.ptenern.a vid kustartillm iet Söde rman 

och J o achimson samt två underofficerare eller und erbefä l a v hant

verksavdelningen vid kustartilleriet skola under högst en vecka un

der nästkommande maj månad vid Karl G usta vs stads gevärsfaktori 

i Eskilstuna taga del av viss artill e-r imateriel samt dess skötsel och 

vård ; allt enligt när.rnare övornskommelse mellan chefen fö,r kust

art ill eriet och generalfälttygmästaren och inspektören för artilleri et. 

G. O. 290 den 30/3 33. Tyska sjömätningsfartyget »Me-teor>> må 

under ticl en 21-24 juni innevarande å r hesöka Visby. 

G. O. 291 den 30/3 33. Ubåten Bripen skall rustas för expedi

tion ; skolan de fa r tygschefen hissa sitt befälstecken elen 19 instundan

de april. 

G. O. 300 den 31/3 33. Med ändring av g. o. 1155/32, mom. 5, 

och g. o. 179/33 skall chefen för ubåtsjaktavdelningen hissa sitt be

fälstecken den 12 näsH;:ommando maJ . 

G. O. F . 44 den 14/3 33. I al1Jsluining till nådigt beslut den 11 

december 1931 och med upphävande av g. o. F 19/1932 skol a fr. o. m. 

den 1 april 1933 följan de be3tämn1Plser angående rese rvofficersaspi

ranters vid f lygvapnet utbildning, befordran och tjänstestä l l n in g m. 

m. t illsvidare lända t ill eftc r rätwlse. 

I. U t h i l el n i n g. 

1. Inryc kning t ill läka rundersöknin g och utbildning äge r rum 

På dag omkring elen 20 juni, som chefen f ör f lygvapnet äger be

stämma. 

2. U töver do i ovannämnda K. br. § 4 nämnda utbildnin gsbe

st ämmelserna skola beträHancle den allmhnna militära utbilclning·on 

dc fö reskrifte r gä ll a, som av cllPt cn för flygvapnet utfärdas. De

t räffande flygutbilclnin gc•n gä ll a i ti llämpliga delar de föreskriftPr, 

som äro fastställda att gä lla för fl_Ygutbildningen i övrig t vid flyg

vapnet. 
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IL B e f o r d r a n o c h b j ä n s t e s t ä l l n i n g m. m. 

:3. Rcsc=rvofficersaspiran t utnän1nes och befordras av chei~·n fö l' 
Jlygvapnet på förslag av vederbörande kårchef (skolchef) till ltögr" 
t j än stegrad enl igt nedanstående: 

a) efter att med godkännande hava gPnomgått i ovan ntllllnch 
K. br. § 4: 1 b) :mgivt•n utbildning (allmiin Jlygutbilclning 111. lll .) 

till värnpliktig korpral i respektive flygkår; 

b) efter att med godkännnmlc hava genomgått i nyssn[i ntn,h 
K. br. § 4: 1 c) angiven obligatorisk utbildning (särskild utbi \,lning 
samt tjänstgöring vid flygförband m . m.) till värnpliktig furir 
respektive Jlygkår; samt 

c) efter vid flygvapnets rescrvo:I'Iicersskola a v lagd godkänd l'<' 

servofhcerscxamen tcill fanjunkare i flygvapnets r eser v. 

Sådan fanjunkare räknar tjhnsteställning efter fänrik i flc· g. 
vapnets reserv samt eiter fanjunl;:are vid flygvapnet. 

4. TjänsteåldPrn mellan dem, som samtidigt befordras, bes l ii m
mes efter medelbetygen i vederbörli g uibildning (skola) Pllt•1· yj, ] 

lika medelbetyg efter chefens J:ör flygvapnet beprövande." 

5. För rservoiiicersaspirant, utnämnd t ill fanjunkare i J:l~ g. 

va1mets reserv, utgöres gradbeteckningen på kronan tillhöriga 11ni
formspersedlar av gult redgarnsband, 8 mm. brett, runt armant '' pa 
Ptt avstånd av 8 mm. under flygemblemet. I övrigt skola gäll a liir 
värnpliktiga föreskr ivna uniformsbestärnmelser. 

Reservofficersaspirant, utnämnd till fanjunkar e i fLygvapn<'ts 
reserv, må på egen bel\ostnad utom tjänsten bära uniform i 1ikltPt 
med Hinrik i flygvapnets reserv, dock att gradbeteckning å cl.dik 
uniform skall utgöras av galon, 0,3 cm. bre el och 8 ~~l. lång, anbrin !e. R d 

överensstämmelse n1ed Jöreskri-fterna i g. o. F. 50/1930, C., p :!.. 

G. O. F. 45 den 14/3 33. Innevarande år må högst 20 reservoffi
cersaspiranter vid flygvapnet boordras t,ill utbildning enligt besi >im· 

melserna i nådigt brev den 11 december 1931 § 4: 1 a) samt h ijg:o:t 
10 reservofficersaspiranter till. utbilduing enligt samma nådiga i>n•v 

§ 4: 1 b). 

G. O. F. 4G den 14/3 33. Reservofficersskola skall innevarandP år 
anordnas vid flygvapnet. 

1. Underdånig ansökan att såsom elev bliva beordrad till sko 
lan må insändas av stndenter och likställda (reservofficersaspiran 
ter), vilka tjänstgjort vid flygvapnet jämlikt bestämmelserna i värD· 
pliktslagen § 27 3 C, a) och därunder med godkända vitsord gen onJ
gåit fl,qrutbilclning. 

till 
rna 
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Ovan nämnda ansökningar skola senast den 27 mars 1933 vara 
chefen för flygvapnet in kom n a, varefter denne insänder desam
j ä m te förs] ag till elever. 

2. Utbildningstiden indelas i tYå perioder. 

Inryckning till första perioden ~i. ger rum den 18 instundanclc• 
·april vid 1. ilygkärPn och utryckning den 15 därpå följande augusti . 

Utoildningen bedrivPs i huvudsaklig överensstämmelse med gP

nom g. o. F. 66/27 fastställda föreskrifter. 
Chef och lärare beordras av chefen för flygvapnet. 
Inryckning till andra perioclen äger rum den 16 nästkommande 

'<! ugusti och utryckning omkring don 1 därpå följande oktober på 
tid, som chefen Jör llygvapnet bestämmer. 

Tjänstgöringen fullgörPS under denna period vid flygkår (de
tachement) och skola eleverna därunder förr&tta sådan tjänst, som 
åligger s u balternofticor vid flygvapnet. 

Till andra perioden beordrar chefen för flygvapnet de elever, 
vil ka godkänts vid första periodens slu t. 

G. O. 31() rlen B/4 33. Löjtnanten vid flottan Bergelin skall 
t janstgöra vid f lygvapnet i marktjänst f r. o. m. den 211 innevarartele 
månad t . o. m. den 19 nästkommande augusti mod inställelse vid 2. 
flygkåren, I-Ligernäs, förstnämnda dag. 

G. O. 314 den 3/4 33. Nedan nämnda officerare skola fortfaran
de t. o. m. nedan angivna tider vara l ä rare vid sjökrigshögskolan: 

löjtnante•n vid flottan Hammargren i taktik, allmänna kursen, 
kustartilleriofficerslinjen, t. o. m. elen 30 september 1936, 

kaptenen vid kustartilleriet Kolmodin i artilleri, högre kursPr, 
t . o. m. den 30 september 1935, 

kaptenen vid flottan Tegner i minl>ira, allmänna k ursen, t. o. 
m. den 30 september 1934, samt 

löjtnanten vid flot t an Clason i rnet.allurgi t. o. m. den 30 sep
tember 1937. 

G. O. 317 den 3/-l 33. Kaptenen på över gångsstat vid kustartille
riet Nioberger skall inkallas för fullgö rande av honom innevarande 
år åliggande minsta tjänstgöringsskyldighet med inryckningsdag den 
15 maj. 

G. O. 319 den 5/4 33. För värnpliktiga sjökaelettor och stynnän 
med ordinarie inryckningsdag den 27 juni 1933 skall under i SRF: 
VI bil. 2 omförmäld yrkeskurs ämnet >>båttjänsb utbytas mot ämnet 
>>min] ära>>; skolande för sistn ämnda ämno det kursomfång till ä m
Pas, som gäller för i samma bilaga omförmäld >> underbefälskurs >>. 
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G. O. 320 den 5/4 33. Med upph ävande av g. o. 318/33 skal l ~t a. 
t.ens isbrytarfartyg Ymer omedelbart utgå på omkring en Y<>< k,15 
expedition samt däruneler stå till chefens för kustf lottan förfo g ande. 

G. O. 327 den 6/4 33. U ndedöj tnan tens vid flottan W l'll uer
ström genom g. o. 272/1933 anbefallda kommendering till tjänslgö. 
ring vid flygvapnet uppl1äves. 

G. O. 330 den 7/4 33. Komm endörkaptenen av 2. gr. Fåb1· <H'US 
skall med ut,gången av den 14 nästkommande juni avgå från h onom 
i g. o. 226/31 anbefalld komm endering samt fr. o. m. därpå föl jande 
dag och tills vidare t jänstgöra i marinförvaltningen. 

Kommendörkaptenen av 1. gr. Flygare skall f r. o. m. den 15 n'is t
kommande juni och t ills vidare stå till chet cns för marinstaben fö r
fogande för i g. o. 258/29 angivet ändamå l. 

G. O. 353 den 12/4 33. Mar in ingen jören av 1. gr. Holmberg skall. 
med bibcl1 å U ande av innehavande befattning, stå till m arinförvalt
ningens förfogande fr. o. m. den 18 innevarande månad o"ch undc·r 
erforderlig tid för utarbetande~ av beskrivning och skö·tse lfö reskri l1<:' r 
be träffande maskinerie t å statens isbrytarfarlyg Ymer. 

G. O. 357 den 12/4 33. K aptenen Tegner skall, i den u tst riid;:
ning honom i öv rigt å liggande tjänstgöring medgiver, stå till lllll
rinfö rvaltningens förfog ande i Karlskrona under erforderlig tid fö r 
att biträda vid pågående vedettbåts uyggnader å örlogsvarvet lllr
städes. 

En f laggunderoffice r, maskinist, samt 3 underoffice rare C'l 1 ' r 
flaggko rpraler, st,y rm än, tillhörande Karl skrona örlogsstation, nd\ 
s tällas till vanschefens i Karl skrona förfogande - dc 3 styrmä nnen 
doek med bibehållande av inn<' l, avande befattninga r - för at t l,i
t riiLla vid iordningstä ll ande t a v inve'n tm·ie uppbörclcrna W L vecld t
hå ten J ägaren. 

G. O. 365 den 18/4 33. I anslutning till nådigt brev elen 1:2 l<t 
JH'Va rande m ånad skola följancl~> office ra re vid kusta rtill e riet 111 11

1"'r 
uPclan angivna tider innevarande å r i och för viss special utbil Ll n in g
tj än stgöra vid Smålands ann cartillNiregemente, ni"imligen löj tnnn
t t' n Liml <> lw rg umler ti1l<>n 1-:31 maj och underlöjtnan te n Lange un
der tid t' n 24 ap r i l-31 maj. 

G. O. 369 den 18/4 33. Vc>d<>tthåLl'n K apa ren skall sjösättas ,], n 
3 instun clande maj. 
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Medgive r att till bestridande av kostnader fö r reparation av 
undervattensbåten Gripen må utav det i riksstaten för budgetåre t 
i932-1933 uppfö rd a fö rslagsanslaget. till oförutsedela utgifter i all
wiinhet tagas i anspråk ett belopp av högst 42,915 k ronor. 

Sedan marin fö rvaltningen anfö rt, att ämbetsve rk et, jämlikt dä r
til l i brev den 9 oktobe r 1931 lämnat bemyndigande, avslutat kon
trakt med Kockums mekaniska verkstaels aktiebolag om byggande av 
under vattensbåten Delfinen och Nordkaparen samt att ämbetsverket 
beo rdrat därst ädes tjänstgörande mariningenjören av 1. g raden E. 
G. Lindberg att va ra kontrollant vid byggandet av nämnda under 
vattensbåtar och att vid kon tro l.l en härav erfo rdrades biträde av en 

maskinist 

ävensom hemstä ll t, att, då ifrågavarande tjänstgöring kom
we att omfatta en t idrymd av mera än wlv månader , varunder 
Li ndberg och nämnde maskinist jämlikt bcstiimmelsm·na i byggnads
kont raktet komme att å byggnadsplatsen åtn juta bostad in natura 
på kronans bekostnad, de m åtte under hela tjänstgöringstiden få 
åtnju ta t jänstgöringstraktamente jämlikt 8 kap. l § gäll ande till
läggsbestäm melse r till de militii ra av löningsregleme·nte11a samt med 
belopp, som enligt nämnda paragraf avsäges utgå till bestä llnings · 
hava re i vederbörlig lönegrad under tjänsigöring fr ån och med 
sexton de dygnet ti ll. och med tolvtc månadens utgång, har Kungl. 
Maj :t bifalli t marin fö rvaltningens fö n warande framst äll ning. 

K. Br. den 28 april 1933. 

Förordnar - med upphäv ande av de ut,av l{ungl. Maj:t genom 
särskilda brev den 31 clecem ber 1931 sam t elen 30 juni och den 9 sep
tember 1932 meddelade bestämmelser i ämnet - att å general stabens 
stat uppJ'örda militärattacheer samt i staten fö r vid marinstaben an
st älia personal upptagna marinat,tacheer skol a, i den mån valutan i 
det land eller de länder, där vederbörande h ava tjänstgöringssky ldig · 
bet, bibehåll i ts i -g ulclpadtet, såsom kompensation för minskning till 
följd av fursfall av värdet å den svenska valutan tillsvidare äga att 
efte r en kurs, som med fyra vrocent överstiger guldparit.eten, upp
bära vederbörliga löneförmåner ävensom ifrågavarande attacheer i 
följ ande fall tillkommande traktamentsersättning, nämligen dels för 
sådana resor , som å t jänstens vägnar föret;agas inom land, där ve
derbör ande har tjänstgöri n gsskyldighet, men utanfö r ordinarie tjänst
göringsor t, u tan att med resan avses till träde av eller avgån g f rån 
befattning såsom militär- eller marinattache, dels ock under tjänst
göri ng å annan ort än den, där vederbörande att ache är bosatt; sko
lande härav fö ranledda kostnader gäldas, i vad dc belöpa å tiden 

K. Br . 1933 5 
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intiH rlen 1 juli 1933, >•v det vid siclan av huvudtitlarna uppfö rd 
Jörslagsanslaget till oförutsedda utgifter i allmänhet samt för fa 
den därettor från anslaget till reglering av vissa kursförlustLt'. l-

.Jiodgiver, att personal från flottan m å, på sätt i kommanrloYä<> 
nä n n v re bestämmes, ställas till varvschefens vid Stockhol111 s ii r l ogs~ 
stat ion förfogande för torpeclinskjutningsti ndamål fr ån och il lf'<' tl ag 
som bestämmes i kommandoväg, under en tid av omkring åtta Y<·c·ko:· 
fi\·enso m att i inskjutningsexpeditionen deltagande personal m,, un
clrr elen tid, expeditionen pågår, i avseende å avlöning, bespi,n ino
och :förhållanden i övri gt ombord jämsiiiil as med sjökomm olHlPrad 
pe rsonal. 

Finner gott lämn11 medlem av Sveriges scoutförbund, vil h 11 är 
s\·ensk medborgare, tillstånd att i utbildningssyfte företaga lo i- 1ing 
å plat sc-•r, lämpliga för uppankring av mindre fa rkoster, äYE'Ihlin i 
]>assage r. som omedelba rt loda till sådana ankarplatser. 

Finner en av marinövenlirektören, jämte egot yttrande, <l•· 1 18 
februa ri 1933 överlämnad skrilt vari mariningenjören av 1:a p:rn,len 
i mariningenjörkåren, mariningenjören av 2: a graden vid k år• n J. 
H . Ql"istgaard anhåller att fö1· sin tjänstgöring såsom arbetsclw l ,·id 
byggandet av jagaren Klas Uggla få komma i åtnjutande n\ -<ii r
sk:ild e rsättning i form av gratilikation icke fö ranleda någon l\L,'l gl. 
l\'[aj:ts åtgärd. 

K Br. rlen 5 Jl"l.aj 1933. 

Srtlan chefen för sjökrigsskoLan ö\·erlämnat ansökni nga r ra n 
off"icerare virl flottan att erh å ll a stipendium från "Kungl. Sjiii., ll!S

skol ans stipendiefond för Englandsresor" och därvid hemstäl l t. ntt 
vede rbörand e stipendiat måtte unel er tiden för if r ågavarande sp rak
studier, beräknad t ill omkring tre månader, få bibeh ålla oavkortad 
J ön, har Kungl. Maj :t bifallit förevarande fra mställning. 

Bi r all er chefens för sj öka rteverket hemställan, att unel er s• '· ·ll'e 
de len av maj månad inneva rand e år få på inbjud an av chcf<·n lö r 
danska sjökarteverket företaga en t jänsteresa till Danmark J'iir att 
ombord å ett claP.skt sjömM.nin gsfartyg under högst :f_na dagar. ,.es
dagama oräknade, studera pågående svepnings- och ramning::;arll('i<'ll· 

:.\Iedgiver, att portionsers~ittning med ett belopp av två kronor 
;30 öre -för man och dag må umler instundande so mmar, då utspi sning 
fr ån skeppsgossekårens i :Ma rstr and matinrättning icke föreko1 n "el' · 

utbrtal as till därstädes k varvara nLlc l'id skeppsgosse bh-en tjii n~ .1Ö· 

r anclc pPrsona l a\- 111 anskaps gTaLl. 
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Medgiv e r, att en stockhalm s ör logss tation tillhörande uncler
ofl'ice r, lllfl s kini si , !ltå i konunnmlov~ig beord ras att unele r erforde rli g 
tid, räknat f r:1n och med Llen 8 maj 1!J33, s lå till ma rinförvaltningens 
förfogand<' för ati" bi t räda kont rol la nt ea Yill det vid Ko ckums ve rk
stad i Ma lmö under byggnad va rande tankmolorfartyget för \'lottan. 

J(. Br. den 12 maj 1933. 

Medg ive r, att s:]som orsiittn i ng för uta rbetandet av on sammaJl 
ställning av cle unel er å ren J927- l 932 vunn a e darenhetorna betr ä f
fande unel e r kustf lo ttans t illäntpningsövningar utförda taktisk.a öv ~ 

ning·ar 1m t i l l kaptenerna vid flottan N. S. H ermelin och A . .F. 
Schol ander utbetalas 250 respektive 100 k ronor. 

Seclan reservkaptenen i flottan A. R. A. Schumburg an h[Jlli t, 
att oaktat pensionsbestämm elsern a i föro rdnin gen don 23 september 
1927 angåen de befäl i fl ottans rese rv icke ägde tillämplighet å honom, 
få komm a i åtnj utande av kapi tal ise rat värde av reservpension, har 
Kungl. Ma .i :t funni t iörevaramle ansökning icke kunna bifall as. 

Finner hinder ej möta för marinöverläkaren att i enlighet mecl 
för honom gälland e instruktion jämväl unele r budgetåret 1933- l93'1 
t ill tjänstgörin g inbeordra marinläkare vid m arinläkarkå ren i flot
tnus rese rv unrler sammanlagt högst nio tjänstgö ringsmånader, uneler 
föru tsättning at t härav föranledda kostnader för statsve rket icke 
öve rstiga uppkommande besparingar å de i staten för buclgetä ret 
1933- 193-l- up ptagna posterna ti ll arvoden åt marinläkare av 2:dra 
graden och m n rinläkarestipencliater . 

Medgiver, att såsom bidrag till representationskostnader tmde r 
anbe fallda ex peditioner i u t ländska farvatten innevarande å r må i"ill 
fa rtvgsc hefen å övningsskeppet af: Chapman och avdelningsch efen 
för ske ppsgosseanlelningeu, med skyldighet för dem att efter av
slu tade expeditio ne r ti ll m a rin fö r valtningen avgiva redovisning enli gt 
de nä l'!n a r·e bestämme lser, som ämbetsverket äger att ut-f:ärcla, utbP
talas, t i 11 "!'a r tygschefen å övningsskeppet a[ Ch a pm an ett belopp a v 
högst 1,200 kronor och till avdelningschefen för skeppsgosseavdel
ningen ett belopp av högst 500 k ronor. 

Medg ive r, att såsom bidrag till rep resentationskostn ade r unel e r 
anbefa lld expedition i utl ändska fa rvatten innevarande å r må til l 
fartygschel"en å pansarkryssare n Fylgia, med skyldighot Jör hono m 
att efte r avslu tad expedition ti ll marinförvaltningen avgiva ,·eclo
visnin g en ligt de närmare bestämm elser, so m ämbetsve rket äger att 
utfärda, utbeta las ett belopp av högst 1,500 kronor. 
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Medgiver, med l1änsyn till förekommande omständighet er, att 
musikkonstapeln av 2:a graden i m arine n B. O. G. D ryselius o<i nH 

musikkonstaplarna i Jnarinen K. A. Broberg och R. A. II. \V al l! ll1 ft 

ti Usviclare kvarstå i tjänst vid flottan under en tid av ett år, r ;ikn nt 
!'rån och med den 1 november 1933. 

K. Br. den 19 maj 1933. 

Bifaller korpralens vid 5 :e matroskompaniet n:r 125 R. :';. A 

Berglund anhållan, att han, som vore född den 20 no vem ber Hl07 0 , .,; 

:'h 1933 avslutat underoffice rsutbildning, måtte få bliva konunPn dnn1J 
till i§ 3 punkt 5 c) av brevet den 4 september 1926 angående aJJiag-

ning, utbildning m. m. av reser vkadetter vid flottan omförrnäh l ku lll
pletteringskurs utan hinder av den omständigheten att han i cke u liP

fy llde elen fordran med avseende på ålder, som angåves i § 4 lllO I!i. l 
a v sagda brev. 

Sedan unelerlöjtnanten vid flottan S. E. U. Wennerst röm anli .tl lit 
om t jänstledighet med bibehållna avlöningsförmåner under ticl en de n 
16 oktober 1933-den 15 ap ril 1934 fö r bedrivande utomlands av 'i~8a 

sp rå kstudie r, ha r Kungl. Maj :t medgivit, att ·wennerström m:'l u1 de r 
tjäns tledighet för ifråga varande än dam ål bibeh ålla o a v korta el lön 
för högst 6 månader. 

Medgiver dels a t t marinintendenten a v l: a graden p a over g a .1 gs
stat vid marinintendenturkåren F. E . Aurell m å, enligt eget Illt' ll
givancle, i kommandoväg beordras att fö r ticlen intill juni m t11H1 <is 
utgå ng innevarande år tjänstgöra i marinförvaltningen, dels aH ti ll 
Aurell må under ticlen för ifrågavarande kommendering utgå ersilit
ning enligt de grunder, som stadgas i § 9 förordningen den 11 lkn•m
ber 1903 angående marinintendenturkåren i flottans reserv. 

Sedan Kungl. Maj :t genOI!'! beslut elen 29 juli 1932 funn it got t 
dels uppdraga åt chefen för marinstaben att i samråd med chefl'n lör 
kustartilleriet låta ut arbeta ett nytt krigstjänstreglemente för k'Ist 
fästningarna, clelg ock medgiva, att vissa oHicerare ur marinen f , g e 

enligt i kom mandov äg meddel ad e närmare bestämmelser ställ a~ i Il 
chefens för marinstaben förfogande för ifrågava rande arbete, l1ar 
Kungl. :Maj :t medgivit, att jämväl majoren och läraren vid kn!.rs
högskolan, majoren i generalstaben S. A. Carlsson må - med bibe
hållande av honom åliggande ordinarie tjänstgöring - enl igt i kon r
mancloväg meddelade närmare bestämmelse r ställas till chefens för 
marinstaben förfogande för ovanberörda arbete ; vilj ande Ku ng l. 
Maj:t, på därom av chefen för ma rinstaben efter a rbetets slu tfö nu .< le 
gjord framställning, taga under omprövning frågan om bered u '"le 
av Slirskilcl ersättning åt Oa rls.son för samma arbete. 
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G. O. 373 den 20/4 33. Marinens personal skall uneler den 1 in
stun dande maj heredas pe rmission i så stor utsträckning, som tjän
stens u p pr ii t t h å Il amle m eclgi ve r. 

G. O. 389 den 24/4 33. :Med ändring av g. o. 193/33 ska ll kom
mendörkaptenen av 2. gr. i marinen Ell s6n avgå fr:ln innehavan de 
t jänstelJcl'attning med utg i'mgen av den 31 inst.unclandc maj samt 
fr. o. m. där på följande dag och tills vidare tjänstgöra i marin[ör 
valtningen. 

G. O. 31}8 den 2514 33. Löjtn anten vid :Elottan Kull skall tjänst
göra vid Ka rl skrona kusLartil lcriregernen t e under ti.den 27 juni-22 
augusti instundande sommar för att :följa ut.IJilclningen vid därstä
des ano rdnad luftvärnsartilleriskola och skall tillträda honom i g. 

0 . 187/33 anbefall d sj ökommendering med den 23 näs tkommande 
augusti. 

K aptenen vid kustartiller iet llulikr8ni.z skall tjänstgöra å kust
flot t an med embarkering å fartyg enligt chefens för kustflottan be
stämmande för att följa utbildnin gen vicl därstädes anordnad skjut
skola f r. o. m. dag i sl utet av nästkommande a ugusti t. o. m. dag 
i mitten av nästkommande oktober, varom chefen för k usta r tilleriet 
äger överenskomma med chefen fö r kustflottan. 

Löjtn ant<:'n vid kustartilleriet. Eng skall tjänstgör a å k ustflot
tans ub åtsjaktavclclniDg med embarker ing å fartyg enligt chefens 
fö r kustf lottan bestii.mmande för att följa övningarna därstädes om
kring en m.tmacl under nästkommande ju l i och augusti enli gt när
mare överensk.orn.melse mell an chefen för kustartilleriet och chefen 
fö r kustflottan. 

G. O. 399 dcll! 25/4 33. ]~ör statens isbrytarfartyg Ymer anbe
falld förläggning i isbrytarbcrcclskap skall upphö,ra fr. o. 111. den 27 
innevarande mänad och skall fartyget utgå på omkring en månaels 
expedition. 

G. O. 402 den 26/4 33. Marinläkars.tipencliaten över st,at Bruhn 
skall uneler ticlen l maj-30 september inne,varanclo år tjänstgöra 
såsom extr a läkare vid Karlskrona kustartilleriregemente. 

G. O. 405 den 26/4 33. Kaptenen Schulze skall tjänstgöra så
som förste acljuta~rt hos chefen fö,r undero:fficers- och sjömanskårerna 
i Stockholm fr . o. m. elen l nästkommande oktober och tills vidare. 

G. O. 407 den 26/4 33. 1\{arinläkarstipencliaten öve r stat Lund
mark skall avgå från innehavande kommendering med utgången 

G. O. 1933. 5 
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av den 7 instundande maj och marinläkarstipendiaten Nyström .skal' 
fr. o. m. därpå följande dag och tills vidare t jänstgö ra såsom L ir r,·~ 
claude läkare vid flottans sjukhus i Karlskrona. 

1 

G. O. 420 den 28/4 33. 
skola: 

I anslutning till nåcligt lH·ev lle n n:1 1\ao 
" 

läraren vid krigshögskolan, majoren i generalstallon C' nrl"on 
och kaptenen vid Kronohergs regc'lllOnte Såndhorg st å iill eh<'!' !· ns 
för kustartilleriet förfogande', den J'örrc , 11tan hinclc·r av lton n111 g, ._ 
nom lantförsvarcts g. o. '167/33 aubcfallcl kommcnclming vid g! 'lH· rnl 
staben, i Vaxholms fästning uneler ticlc11 den 1ö instuuclandc lll'l.i-2 
clärpå följande juni , elen senare i ](:nl sk rona fästning uneler ti <lc·n 
don 6-22 nä stlwmmande juni; samt 

löjtnanten vid KronolJorgs rogernrntc Fogolin st å till e] ,. l'! ·ns 
för Karlskrona ktJstarti llcrircgPmcnto förfogande i Karlskron a liiö l
ning uneler tiden elen 4-27 instundande maj. 

G. O. F. 60 den 3/4 33. l~ifaller chefens för flygvapnet hc nt~l >il

lan om förläggning och utspisning av 8 reservof:ficorsaspir ml lc'r ur 

flygvapnet vid Kustartil.leriets kasernetablissomont i KarlskromL 

G. O. 430 den 2/5 33 medgiver, med iakttagande av vissR !li re
skrifter och utan ko.st:nad för statsverket, att i g. o. angivna yng li ng- nr 
innevarande å r nti'1 rnecHölja skeppsgossefartygen å clessa l"a riY gs 
genom g. o. 11ö5j3:2 anbefal lda expeditioner. 

G. O. 435 den 3/5 33 fas tställ er "Fördelnings bok för umlernt l! ' tts
båtar, typ Hajen" att ti llsvidare gäll a. 

G. O. 438 den 3/5 33. Nedan nämnda oHicerare skola, utan siir
skilcl kostnad för s tatsverket, tjänstgöra såsom biträden åt 11JH t·i n
attachcerna vid Kungl. "NJaj :ts beskickningar i Paris och L olltlolJ. 

i Paris kaptenen vVesström under tiden 1 juli l\l33-1.1 [: 1>rii 
1\134, samt 

i London löjtnanten Tham uneler ticlen 1 november 1\130-30 
ap ril l934. 

G. O. 442 rlen 5j5 33. Donna instruktion skall lända till dier
rättelse för avde lningschefen för den genom g. o. 1155j32 anbefallda 
expecli tionen med s keppsgassea vele 1 ningen. 

§ 1. 

Expeditionens ändamål f ramgår av g. o. 1155j32, mom. Ö. 
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§ 2. 

Eder unelerställda fartyg skola besöka: 
Köpenhamn den 2- 5 juni, och 
en utländsk östorsjöhamn, varom frarmleles besL~i 1t1m es , unel e r 

j uJ i . 
Besöken i dessa h amna r äro att anse som icke-officiella . 
U n el er tiden mitton av maj-senare hälften av juni m:J skep ps

gosseavdelningen s fa rtyg därjäm te besökan dan ska ankarsäl.t.ningnr 

111e ll an Taarbaek och IIol siugör. 
Den 11 augusti skall skeppsgosseavde lningen befinna s ig till 

ankn rs i Nynäshamn. 
Eörutom vad ovan sagts mi't svenska hamnar och ankal·s~i.t . t.nitt 

gar besökas en ligt Eelert bedömande. 
Veclerboranclc svenska beski r kningar och konsulat skola h:'tllas 

underrättaclo om de sannolika närmare tidpunkterna ·för Eller uncler
ställda fartygs ankomst till respektive uti i:i ndska hamnar. 

§ 3. 

Omkring var l4. clag elle r oftare, om särskileJa omständigheter 
clärtil L [öranleela , skall :-J i insämla umlonl:lnig rapport (Jlll vad som 
må vara att anmäla. 

§ 4. 

Kungl. Maj :t är förvissad, att vicl do tillfällen och oförutseeld a 
händ e lser, som. kunna inträJ'I'a, lJlen för vilka föreskri l'ter saknas, 
sådana åtgärder av Edor vidtaga~, som bäst främja expeditione ns 
ändamål och överensstämm a med flaggans vänlighet. 

G. O. 444 den 5/5 33. Denna instruktion skall lända fartygs
chefen å övningsskoppet at Chapman till efterrättelse Lmcl er i g. o. 
1155j32 anbefalld expedition. 

§ 1. 

Expeditionens ändamål framgår av g. o. 11:35/32, 1110111 . 6. 

§ 2. 

Nedanstående ha11mar skola av Eder besöka s uneler följand e 
antal dagar och ungefärliga tider: 

Lissabon ö dagar i början av juni, 
Genua :3 dagar i sl utet av juni eller början av :juli, 
Valencia 4 dagar i mitten eller slutet av juli, samt 
Oran '! dagar i s lu tet av juli eller början av augusti. 
Väge n tages å såväl bort- som hemresan förbi Skagen. 
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... _Efter fram.ställning genom ved_erbörancle beskiclming ;i g<' r 1 i 
cl a rJ <t mte, orn sa edordras fo r provrantenng och dylrkt, al l rrnd . 
så v ö l ut- sorn l remresa anlöpa l iirnpl ig fransk kanall r am n ell \•r· <'ll g·pJ:t 
kanal - e lle r Thamseharun samt Gibraltar, ävenso nr att un dn 111, ;"l'' 
h[tllel. i Mudcllwvct an löpa J3al ca ri skn ögruppen för övn iag;;ii u la 111

1
al 

I h änd e lse tiLlen för fä rdpl anens fu lHölj ande visar si g h lj 1. ~ 
ktH I)JJl , n~it busoket i Oran instä ll as. 

Besöken i ovan an givna hanlDar äro att anse som icke·ol' l i· iu lla. 
Vede rbö rande svenska bcski ckningar och kons u. l at skol :t u, l~ <l er 

hå ll as undP r'l' iittade orn cle sannolika n~i rm are tidp unktern a J,ir Öv
ningsskeppets anko lll st t,ill respeklive uLiiindska hamnar 01.: lt :.rr kar
s iiLLningar. 

§ 3. 

l<' r ån varje övningsskeppet besök t hamn eller anka rsä1.tni n)... ~ kall 
N i in sända underdåni g skriftli g rapport om expedi tionens l'ongii ng, 
clo ck ej oHnre än omkring var 14. dag. Jämv iil uneler p [r ga <' ml·~ 
kr·yssning bör Ni tid efter annan per radio insä n da medd el an d .. 'l nr 
fartygets l ~igc sa mt 0111 vad son~ i. övrigt må vara att meLld cla . 

§ 4. 

Ullller v.i stelse i u tländsk hamn bör fö rbind else geno•11 onrl,onl
sänd:lnclc av officer sökas med därstädes eventuelH befintliga ' l"n.-; ka 
hamlc lsfa r l.yg i .~yft.c a tl gagna svensk h andel oclt sjöl'art. 

§ 5. 

Dä srr med hänsyn till fö rsvars- eller annat statsintrc~s P ::nse.s 
gagne ligt, rn å Ni t il lå ta maJJ li g svensk unelersåte att utan ko,t und 
fö r s tatsve rket med följa övningsskeppet under beg ränsad t id ; sko· 
lande N i i Edra underdåniga pe riodiska rappor ter an mäl a, l.ill vi lka 
personer sådant til lstå nd lämnats uneler den tid rapporten on r J' n t t a r. 

§ 6. 

Kun gl. Maj :t är förvissad, att vid de tillfällen och ol'öru t,,edll:l 
händelser, so m kunna inträHa, men för vilka föreskriHer sal.J ras , 
såda na ltl.g ärcl cr av Eder vidtagas, som bäst främja expedit i o wns 
~i ncl arnäl O('lt överenssLii rnrna Jll ecl J: laggans värdighet. 

G. O. 445 den 5j5 33. I anslutning till nådigt brev denna tln.g 
skall k apte nen vid Hottan Gest·cr deltaga i de officersövn ingar ,·Hl 
Sk~raborgs regemente, vilka äro avseelda att äga rum i trak t.r" a,· 
Uddeval la umlcr tiden 1.4-20 innevarande månad. 
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G. O. 449 den 6jri 33. Denna särskilda instruktion för· chefen för 
kustflottan skall Iii. n da t i Il e-fte rrättelse und er kust l:lo t.ta ns öv nin gar 
v[t rrn oclt sommaren 1.933. 

§ 1. 

P an sa rkryssare n Fylgia skall enli gt Eclert nilrmare bcstiimmanclc 
vara cl etacll erad lämpli g tid under fa r tygets i g. o. 11 5i1j32 a nbrfalld a 
esped iLion samt chirvicl besöka följaJtCle hamnar: 

Antwerpen 4 claga r unel er t icl en JS-23 maj, 
St. P eter Port (Guern sey) 6 dagar (för övningar til l ankars) 

unel er t iclen 24-30 maj, 

Dorcleaux 6 dagar under ticlen :1 -8 juni, 
Dover 5 dagar uneler tiden 12--18 juni, 
Vlaarclingen ([ör kolning) elen 20-21 juni, samt 
Wilhelmsh aven elen 23-26 juni. 

Vägen tages ft bortresan genom Kielkanalen O<'h å hrmresan 
förbi Skagen. 

J3 esö ken i ovan nämnda hamnar äro att anse såsom icke
officiell a. 

§ 2. 

J3eträHancle i § 1 anbefallda besök i u tlän dska hamnar skola 
vederbörande sYenska beskickningar och konsul at genom J'a r·tygschn· 
fens å pansarkryssaren Fy lg ia fö rsorg hållas underriitl.acl e om dc 
sannolik a närmare tidp un kte rn a för a nkom sten till respektive h am
nar ; skolande Ni i övrigt utfärcla de sä rskilda fö reskrifter, som med 
anl edning av berörda besök må befinnas erforderliga. 

G. O. 450 den 6j5 33. Två und er byggnad varande motorslupa r, 
avsedel a :för Karlskrona fästn ing, skola erhå.lla n a mne n "Alert" oc h 
"Kuriren". 

G. O. 455 den 8/5 33. Följande bestämmelse r skola lända ti ll 
efterrättelse beträffande landkomm endering av marinintcndenter. 

1. Nedan nämnda m arinintendenter skola 
avgå: från innehavande t j änstebefat tningar med utgången av elen 30 

nästkon r manele septembe r, respektive 
tillträda : ang iven be-fattning f r . o. m. elen 1 nästkommande oktobe r 

och t i lls vi dare, med unel antag av cle tide r, clå de på grund av 
utf ä rdade genera lorde r må hava erhållit annan kommendering, 
tjän stgö r a enligt iöl:i ande. 



Sjökri gsskolan 

av g:'\: marinintt>n denten av 2. gr. von Sclnnalens{'e, 
till ir ·trlla: rrrariniut emlonton av :2. gr. Hall, kad ettiutend e nl. 

Karlsinona örlogsstation 

Expedi Lionsintendent vid stationsintendenturen 

av&dr: ll1<Hininten denten av 2. gr. Segrell, 
tillir· iida: rn tuinintemlenten av 2. gr. Bachcr. 

Karlskrona örlogsYarv 

Intendent å var vskontore t 

avgå : marininten denten av 2. g r. \V"crngren, 
Li lllniLla: marinintend e nten av 2. g r. von Schmalensee. 

Stockholms örlogsstation 

Intendent hos chefen [ör und eroffi ce rs- och sjömanskårorn a 
aYg~l : marinintendenten av :1 . gr. B agge-Lindahl, 
tillträda : marinintendenten av :1. gr. Nyla nd er, med bibeh:'\ lla nd" <W 

inne ha vande be[attning såsorn instruktion sintendent i nlll ll'l"of
ficersskol an. 

Intend ent å stationskontoret 
t ill t räda · marinin tendentfm av 1. gr. Bagge-Lindahl. 

StocldJOlms örlogsvarv 

I•'örråclsin tendent 

t ilitriicla: marinintendenten av 1. gr. Norcls trand. 

Intend en t å varvskonto re t 

a1·g-å: Illariaintendenten a v 2. g r. Ilall, 
t i Il tr tic1 a: m ar in u nderin tenelenten Hallgren . 

Kustartilleriet 

Tygintend ent i K a rlskron a fii stnin g 

avg:0

l: marinintendenten av 1. g r. Nordstrand, 
t illträda: marininte ndenten av 1. g r. H ögland. 

2. D e m a rinin tencl ente r, vilka icke e rhå llit förordnand e ell<'l' i 

kommandoväg beordrats t ill viss tjänstgöring ombord ell er i lnnd, 
s kol a und e r tiden 1 oktobe r 1933-30 se ptember 1934 t jiinsi giirn :r 
ros twkti vP ör logsstationer e ll e r - vad bet rtil'far Stockholm s örings

s tation tillhörande marininten denter - efte r framställning fri'tn ye

dc rbörancl e c hefe r och efter sa mrå d med marinöverintenclent(' ll a' 
s tationsbeG:I1ava ren komm eneleras till tillfällig tjänstgöring vi d n>r

gon i stockhoJ lll be fintlig sjö.lörsvart't til l hörande my nclighet. 
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K. Br. den 26 maj 1933. 

Medgiver, att såsom bidrag till bestridande av representations
kostnade r i sa mb and med utl ändska örlogsfartygs besök i Sverige 
und er innevarande å r må t ill chefen för sjöförsvarets kommando
expedition mo t redovisning enli gt av chefen för sjöförsvarsdeparte
mentet godkända räkningar utbe talas ett belopp av högst 1,500 kronor. 

Finn er gott ·förordna, att § 23 mom. 2 regl emente för marinen, 
del I A, sk all e ritå.IJa följande ändrade lydelse : 

2. AnställningRtiden anses, rned undantag fö r i mom. 4 nämnd 
personal, fö r l ängel genom rekapitulation med ett år för varje gång, 
därest uppsägning icke skett från vederbörande kårchefs sida senast 
å sextionde dagen eller från den anställdes sida senast å nittionde 
dagen före anställningstidens utgång; skolande elen, som önskar avgå 
ur tjänst, senast å sistn ämnda ciag till närmaste befälhavare hava 
inlämnat till chefen för underofficers- och sjöm anskårerna ställd 
anmälan om uppsägning. 

Medgiver, att till vard era kaptenen vid flottan S. C. G. Monte
lius och löjtnanten vid flottan C. G. Landströ m, vilka tjänstgjort 
såsom instruktionsofficerare vid en off icerskurs i förbindelsetjänst 
med bibehållande :w innehavela befattningar, må såsom ersättning 
h ärför utbet alas ett belopp av 700 kronor. 

Förordnar, att officerare och underofficerare vid marinen, som 
tvångsvis överförts till övergångsstat, må i kontm andaväg för tiden 
från och med den 1 juli 1933 ti ll och med den 30 juni 1934 inbeordras 
till tjänstgöring utöver vederbörande bestäl lningshavare åliggande 
mins ta t jänstgöring, i den mån elylikt inbeo rdrande med hänsyn till 
att elen nya marinorganisationen icke blivit f ull ständigt genomförd 
prövas oundgängligen erforde rligt för t j änstens behöriga upprätt
hållande, do ck att sammanlagda tiden för nu ifrågavarande tjänst
göring icke m å överskrida för Karlskrona örlogsstation 291 månader, 
för Stockholms örlogsstation 2öl mån ader och för kustartill eriet 96 
lnånaclr, ävensom 

föreskriver, att vid nu medgivna inbeordrande till tjänstgöring 
skall iakttagas, 

a tt s tatsverket åsamkas minsta möjliga kostnader, 
a t t in beorclrandet, i den m ån så l å ter sig gö ra med hänsyn till 

tjänstens krav, sker på frivi llighetens väg, samt 
att meddelande angående .i nka ll else till och avgång från tjänst

göring, där så kan ske, lämnas vederbör ande i god tid före elen t.id
punkt, då inryckning till respekt ive avgång från tjänstgöring skall 
äga rum. 

K. Br. 1933. 6 
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Sedan Svenska underofficersförbundet gjort framställning i fr·o 
ga om förbättrade befordringsförhållanden för underofficer·a r·' a-

. . . ~ TJ d 
kustartillenet, har Kungl. MaJ :t förordnat, att berörda framstäl Jr1in 
med därtill hörande handlingar skall t illställas chefen fö r 111 •1 · g 

'l'Jn-. 
staben. 

Bifaller framställning från kaptenen vid flottan K H. Schulze 
att han, som den 14 maj 1933 återinträtt i beställning på stat , mått~ 
för tiden den 5-den 13 i samma månad, då han enligt g. o. 403 och 
404j1933 inkallats till frivillig tjänstgöring såsom fartygschef å depå
fartyget Dristigheten, få komma i åtnjutande av mässpenningar. 

Ställer det av riksdagen för flottans ersättningsbyggnad fö r 
budgetåret 1933--1934 anvisade extra reservationsanslag av 3,624,000 
kr. till marinförvaltningens förfogande för därmed avsett ändamål. 

K. Br. den 2 juni 1933. 

Förordnar adjunkten vid högre allmänna läroverket i Hudiks
vall, filosofie magistern S. C. O. Schlyter att fortfarande tillsvidare 
under en tid av tre år, räknat från och med den 1 november 1933 
vara rektor vid skeppsgosseskolan i Karlskrona, mot åtnjutand e a~ 
de avlönings- och övriga förmåner, som enligt stat och författningar 
åtfölja nämnda rektorsbefattning. 

Medgiver, att ett fotografiskt centrallaboratorium må under 
budgetåret 1933/1934 försöksvis anordnas, därvid kostnaderna må utgå 
med högst nedan angivna belopp, nämligen: 

till arvode till föreståndaren a 350 kronor per månad kronor 4,200: -
till arvode till chef för försöks- och utbildnings-

detaljen a 50 kronor per månad . . . . . . . . . . . . . . )) 600: -
till bestridande av laboratoriekostnader och för in-

köp av litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500: 
eller med tillhopa högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kronor 5,300: 

Medgiver, att såsom ersättning för utarbetandet av en h andled
ning i luftvärnsskjutning må utbetalas till vardera av löjtnanterna 
vid flottan O. H. L. Hammargren och A. H. S. Lagerman ett belopp 
av 400 kronor. 

Medgiver, att till den officer, som av stationsbefälhavaren vici 
Karlskrona örlogsstation förordnas att under nästinstundande u tbild
ningsår meddela i skolreglementet för flottans manskap del I V, oln
nämnd undervisning i engelska språket vid korpralskurs för radiO-
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)llatroser samt vid certifikatkurs vid radioskola, må utgå en ersätt· 
ping av 4 kronor för undervisningstimme, dock högst +48 kronor. 

Förordnar förste marinläkaren vid marinläkarkåren N. G. M. 
Ekman, som därtill förklarat sig villig, att jämväl eHer utgången 
av innevarande budgetår tillsvidare intill elen 1 juli 1934 ombesörja 
läkarvården vid Göta livgardes fästningsbataljon mot åtnjutande av 
ett efter 2,920 kronor för hel t år beräkna t arvode, var å dyrtidstillägg 
ej må utgå. 

Medgiver dels att reservkaptenen D. H. T. Börjeson, som Llärtill 
förklara t sig villig, må - i likhet med vad genom Kungl. Maj :ts 
brev den 23 september 1932 medgivits för tiden intill utgången av 
innevarande juni månad - i kommandoväg beordras att i och för 
fortsatt biträde med arbetena å marinstabens sjöhistoriska avdelning 
tjänstgöra i marinstaben från och med elen 1 juli 1933 tillsvidare till 
och med elen 30 juni 1934, dels ock att han därvid må uppbära ersätt
ning, som - i elen mån densamma icke kan utgå och bestridas på 
sätt i brevet den 4 mars 1919 föreskrives - beräknas efter 325 kronor 
för månad, varå clyrtidBtillägg ej må utgå. 

Lämnar utan bifall löjtnanternas vid f lottan G. O. G. Urseli 
och greve E. P. Hamilton framställning att under kommendering 
enligt generalorder 179/1933 såsom divisionschefer för första respek
tive andra vedettbåtselivisionen fä komma i åtnjutande av sjötillägg 
och representationspenningar, som vid liknande kommendering utgår 
för kaptens beställning. 

Bemyndigar stationsbefälhavaren vid flottans örlogsstationer 
samt cheferna för kustartil leriregementena att tillsvidare intill tiden 
för påbörjande t av olympiska spelen år 1936 efter överenskommelse 
med vederbörande armefördelningschef beordra flottan respektive 
kustartilleriet tillhörande officerare på stat eller i reser.ven, vilka 
må anses äga för deltagande i modern femkamp nödiga förutsätt
ningar, till unelergående av för deltagandet i tävlingar i modern 
femkamp erforderlig och uneler sakkunnig ledning stående utbildning 
i ridning vid södra respektive östra armefördelningen tillhörande 
truppförband; allt uneler förutsättning 

att någon kostnad för statsverket härigenom icke uppstår, 

att tjänstens krav gen9m stamhästs användande vid utbildnin
gen i fråga icke bliver lidande, samt 

att, därest häst uneler utbildningen ,störtar eller så svårt skadas, 
att densamrna måste nedslaktas eller bliver stadigvarande obrukbar, 
Vederbörande officer skall vara skyldig ersäH.a lulstens värde. 
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K. Br. rien 9 juni 1933. 

Förordnar, att i besättningen å flottans Stockholms örl og-ss t at i 
tillhörande tankfartyg ingående personal skall under tic\ densa 1 °0 

, . , nrna 
är embarkerad å fartyget, åtnjuta de förmåner, som tiLlkonnn a ]Je:_ 
sonal under sjötjänstgöring vid icke stationär förläggo:ing; ankon~
mancle å varvschefen vid Stockholms örlogsvarv att utfärd a rle tö re
skrifter, som kunna föra n l edas av bestäm melsei··n-a i reglE'men t p för 
marinen, del n § 172 mom 3. 

:Medgiver, att en flygvapenfältövning må under innevararuJp år 
äga rum enligt. i kommandoväg utfärdade närmare bestämn t<'lser 
ävensom att officerare ur generalstaben, marinstaben och väg- och 
vattenbyggnadskåren må till angivet antal likalecles i komm andov äg 
beorcl ras att deltaga i sam ma övning. 

Medgiver, att, chirest flaggunderofficeren i flottans res r~;>v .r. '.\L 
Comstedt erhålle r begärt ent ledigande, löjtnanten i marinen, llagg-
uncleroffice ren i Hottans reserv F. vV. Pettersson m å förordn as a tt 
[ör ticlen til lsvida re intill elen 1 oktobe r 1936 uppehålla betattning·en 
såsom expecli tionsuncleroffice r i sta ti onsbefälha varens vi el Karlsk ro na 
örlogsstation civilexpeclitiou, ävensom 

att Pettersson må uneler tiden för honom medd elat förordna1HlP 
åtnjuta ersättning, beräknad efter ett arvode av 2,1.30 kronor för å r, 
j ä m te dyrtidstill ägg enligt för ny regi er ad e verk stadgade gruntlP r: 
skolande i avseeencle å åtnjutande av nämnda arvode de i 13 ka p. av 
kungörelsen elen 22 juni 1928 med vissa tilläggsbestämm elser t ill tle 
militära avlöni ngsreglementena meddelade föreskrifter rörande it·ke
ordinarie befattningshavare i tillämpliga delar lända till E'fterrätte lse. 

l\[eclgiver, att - där ej för särskilt fall anno r l uncla Jöresk rin':' 
bestilllningshavare vid försvarsväsencl et, vi lken erhå llit K ung-l. 

:Niaj :ts tiLlstånd att intill elen 1 juli 1933 med innehavande bes1 i il
ning förena viss tjän.st, befattning eller uppdrag, m å, då till sHin Je t 
meddelats efter ansökning, som. avsett järnväl tid efter nämnda clag, 
i förekom mande fall ti ll s vidare intill el en l juli 1934 jämte besbil
ningen innehava samma tjänst, befattning eller uppdrag; åligganek 
det chef eLler annan vede rbörande my ndighet att, därest förena n dE' 
av tjänst m. m., varom här är fråga, på grund av förändrade tjiinst
göringsförhål landen (exempelvis ändrad tjänstgöringsort) eli Pr nv 
annan anledning kan anses inverka hinderligt för tjänstgö ringt>n "i el 
försvarsväsenclet, däro1n göra anmälan hos Kungl. Maj:t. 

25 

Medgiver på därom gjord ansökning, att marindirektörE'n av 2. 
crraden A. Gri.inbe rg må under ticlen intill elen 1 oktober 1.934 vara 
befri ad fråu skyiclighet att inflytta i honom anvisad tjänstebostad. 

Tillika bemyndigar Kung l. marinförvaltningen att gå i författ
ning om uthyrande uneler berörda tid av omförmälda tjänstebostad 
till annan marinen tillhörandE' befattningshavare. 

K . .Br. den 14 juni 1933. 
Medgiver, att kaptenen vid kustartilleriet B. F. Borgenstam må, 

på sätt i kom!tl andoväg närmare bestämm es, beordras att för tiden 
från och med elen 18 juni högst till och med elen 8 september 1933 
tjänstgöra i chefens för kustartilleriet stab i och för omarbetning av 
för kustartilleriet gällande "Föreskrifter för meteorologisk tjänst" 
och "Handbok i meteorologisk tjänst". 

Medgiver, att elen Karlskrona örlogsstation tiiJhörancle under
officer, som är avseeld såsom uppbördstimm erman å flygplankryssaren 
Gotland, må för att biträda vid kontroll m. m. rörand e ifrågavarande 
kryssares byggnad i kommandoväg ställas till marinförvaltningens 
förfogande å tider, varom ämbetsverket må överensko rmn a med sta
tio nsbefälhavaren vid nämnd a örlogsstation. 

Medgiver, att till mariningenjören av 2:a graden I. S. Hult, som 
genom generalorder den 10 oktober 1932 beordrats att leda elen spe
cialkurs i krigsfartygs konstruktion, som uneler läsåret 1932/1.933 vid 
tekniska hagsko lan anordnats fö r mariningenjörsaspiranter, må så
som e rsättning i förevarande avseende utbetalas ett belopp av fem
hundra kronor. 

K. Br. de n 22 juni 1933. 
Förordnar kommendörkaptenen av 2:a graden i marinen, kap

tenen i flot tans resrev T. A. Nissen att fri'tn och med den 1 juli 1.933 
till svid are inti ll elen 1 januari 1934 fortfarande uppehå ll a be f attnin
gen såsom bibliotekarie vid marinstaben med. rätt för honom att i 
sådan egenskap å tnjuta ersättning, beräknad efter ett arvode av 3,180 
k ronor för år jämte dyrtidstillägg enligt för nyreglerade ve rk stad
gade grunder; skolande i avseende å åtnjutande av nämnda arvode 
de i 13 kap. av kungörelsen den 22 juni 1928 med tilläggsbestämmelser 
till cle militära avlöningsreglementena meddelade föreskrifter rörande 
icke-ordinariE' befattningshavare i tillämpliga delar lända till efter
rättelse. 
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Kungl. Maj :t, som vill i kmmnando väg förordna angående 
dana ändringar i gällande beklädnadsföreskrifter fö r marinPll' Så.-

1 tt l. l ff . ~ Per-sona '. a samt 1ga u~c ero·_ leerare med manskaps lön befri a~ från 
skyldighet att anskaf~ a umformskappa och uniformsrock, me<1e6ver 
att den mansk ap enhgt Reglemente för marinen, del I B, ~ 18~' 
1 m om., och sam ma reglemente, del III B § 218 1 mo m t 1'llk ' ' ' ., aro-
mande rätten t ill fri beklädnad skall för den som med bibeh·tll·• 1 . ' . ( nll( e 
av mnehavande beställnin g på stat utnämnts i.i ll underofficer i flo t-
tan, i kustartiUeriet eller i marinen, avse beklädnad enligt fö r Jlagg. 
korpraler faststä ll el sta t. 

:Medgiver, att såsom bidrag t ill bestridande av representations
m. fl. kostnader i sam baud med utländska örlogsfartygs och repn•spu. 
tanters för utländska mariner m. m. besök i Sverige må till chefen 
för sjöförsvarets komm andoexpedition under budgetåret 1933/1 0:34 
mot redovisning enligt av chefen för försvarsdepartementet gorl kiin<l~ 
räkningar, utbetalas ett belopp av högst 3,500 kronor. 

Medgiver, att t ill chefen för kustflottan m å, såso m bidrag ti ll 
bestridand e av utgifter för representation vid anbefallt besök i G<h nia 
med l:a pansarskeppsdivisionen den 28 juni-den 2 juli innevar~nrle 
å r, utbetalas ett belopp av högst 1,500 k ronor; åliggande chefen fö r 
kustflottan att efter slutad expedition till marinförvalt ningen avgiva 
redovisning över medelsanvändningen enligt de n ärma re bestämmel
ser, som marinförvaltningen äger att utfärda. 

Medgiver, att till mariningenjören av l:a graden vid m arin
ingenjö!·kåren B. T. Swenzen må såsom ersättning för av hon01n 
utarbetad, till försvarsväsendets fö rfogande ställd konstruktion il 
tryckluftm anövrerade luftavloppsventiler för undervattensbåtar, ut
betalas en gratifikation av tvåtusen kronor. 

Förordna, dels ledamoten av riksdagens första kam m are, i"iir
rådsfö rmannen A. J . Bärg, kommerserådet, fil osofie l.ieentiaten A. F. 
Enström samt verkställ ande di rektören i svenska bankföreningt•n, 
f. d. h ä r adshövdingen K Dahlberg att fortfarande tillsvidare un rlA r 
en tid av ett år, r äknat från och med elen 1 juli 1933, vara ordin arie 
ledamöte r i rikskommission för ekono misk försvarsbered8kap, tlPls 
ock civi lin genjören S. A. G. Nauckhoff att från och med sistnäm nda 
dag tillsvidare under en tid av ett år vara ordinarie ledamot. a" 
rikskom missionen. 

Förordnar härjämte, efter därom av Sveriges all m än n a lant
brukssäll skap g jord framstä ll ning direktören i n ämncia lantbrukss[ill
skap P. L. Narrueson att fortfarande t.ilJ svidare uneler en tid av ett 
å r, räknat från och med den 1 juli 1933 vara ordinarie ledamot av 
riks kommissionen. 
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G. O. 457 den Sj5 33. Löjtnanten vid kustartilleriet Lagerberg 
skall under tiden den 15 maj-3 juni inneva rande å r följa vissa 
skin tförsök vid Karlsborgs art i Il eriregemen te. 

G. O. 458 den 9/5 33. N edan nämnda tyska örlogsfartyg må 
under vå ren och sommaren 1933 besöka svenska hamnar enl igt fö l
jande, nämligen 

Slagskeppet Schlesien : Karlshamn den 12-15 maj; Karlskrona 
den 16-19 m aj. 

1. minsvepningshalvflottilj en : Uddevalla elen 16-19 maj; Häl -
singborg el en 24-28 maj. 

l. jagarh alvflottiljen: Visby elen 27-30 maj. 
Slagskeppet Schleswig-Holstein: Göteborg den 3-7 augusti. 
3. jagarhalvflottilj en : Arkösuncl den 4-6 augusti. 
4. jagarhalvflottilj en: Malmö den 3-7 augusti. 

Halvflottiljerna utgöras av: 

1. jagarhalvf lotti ljen: jagarna G 8, G 7, G 10, G 11. 
3. Tiger, Wolf, Iltis, Jaguar. 
4. >> >> Greif, F alke, Kondor, .M:öwe. 
1. minsvepningsh a lvflottilj en: 8 minsvepningsbåta r. 

G. O. 461 den 9j5 33. Marinintendenten av 1. gr. på övergångs
stat Larsson ska ll vara inkallad till t jänstgöring under tiden 6-30 
instundande j uni. för fullgörand e av honom ål iggande tjänstgörings
skyldighet. 

G. O. 4(i9 den 10/5 33. Kaptenen Larsson skall, utan särskilda 
kostnader för statsverket utöver såd ana som enligt nådigt brev den 
13 maj 1932 skola bestridas av anslag·sposten till arvoden m. m. till 
marinattach 6er, under t iclen 22 maj-10 juni innevarande år tjänst
gör a vid Kun gl. Maj :ts beskickning i H elsingfors. 

G. O. 474 den 12/5 33. I anslutning till nådigt brev denna dag 
skola kaptenerna på övergångss tat Karlson och Numa vara inkallade 
till t jänstgöring fr . o. m. den 12 respektive 15 innevarande månad 
t. o. m. den 30 instundande juni; skolande ifrågavarande officerare 
härund er tjänstgöra i sjöförsvarets kommandoexpedition. 

G. O. 478 den 15/5 33. Mariningenjörsaspiranterna i 2. årskursen 
skol a t jänstgöra å Karlskrona örlogsvarv f r. o. m. den 6 instundande 
juni t. o. m. den 29 nästkommande augusti för genomgående av den 
utbil rlning, so m är föreskriven i § 25, andra stycket, av nådiga kun
görelsen den 13 oktober 1905 samt i g. o. 423j14. 

G. O. 1933 . 6 
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. G. O. 479 den 15j5 33. Euvar av korpralerna vid -l . ntat ro~kon 
pam e t n :r 745 Sammuli och -111 Kilsson må jäm\räl för stu 1t·1( h 

'<l l'(' t 
1933-1934 korrtma i åtnjutande av ett sådant studiestipendium ,, 

t .. .l . o t• b l . "011) om orma es 1 nauga revet (en 24 mars 1827 angående u tiärtl an d 
av bes täm melser i fråga om studi estipendier till und erbefäl (unt]p ,~ 
officerare) vid flottan. 

G. O. 496 den 19j5 33. Kaptenen Nordgren m å, utan särskil d 
kostnad för statsverket, företaga stuelieresa enligt stationsbefälh av a
rens i Kar lskrona närmare föreskrifter fr. o. m. den 19 innevarand,, 
månad och uneler högst en veckas tid. 

G. O. 499 den 19/5 33. 1. Statens isbrytarfa rtyg Ymer ~kall 
denna dag a v gå t i ll S tockholm för a v rustning och avmönstring; sko
lande fartyget den 15 nästkommande oktober genom varvscheJen~ i 
Stockholm försorg vara k largjort för ny expedition. 

2. Statens is b ry tarfartyg At! e skall ge non! varvschefens i St o ..J.;:. 
holmförsorg vara så klargjort, att fartyget om så påfordras kan u'gil 
på ex pedition inom 8 dagar efter därom utfärdad order, dock ticl ign,;t 
fr. o. m. elen 1 nästkommande november. 

G. O. 550 den 1/6 33. Marinintendenten av 2. gr. Lagl' r<[lli't 
sk all utöY er i g . o. -!08/33 angi ven ti.d f r . o. m. elen 1 innev :ua ntlt> 
ntånad och til lsvidare tjänstgöra i Vaxholm s fästn ing och vid \'ax
hol m s ku startiller i regemente. 

G. O. 555 den 2/li 33. Kapte nen på övergångsstat vid kustarti !ll:'
riet \Vollin skal! inkallas för f ul lgörande av honom innevara ndP 
minst a i·j ä nstgöringssk:v ldig het med inryckningsdag den 1 in Biun
dande juli . 

G. O. 560 den 3/6 33. Marinläkarstipendiat en över stat Too rr·l l 
ska ll und e r tiden den 30 innevarande rnånad- 15 nästkommando all!.(·. 

t jänstgöra såsom ext ra läkare vid Vaxholms kustartilleriregemerde. 

G. O. 5flfl <len 6/3 33. Befäl hava nde ami ralen i Karlskrona k
myndigas att beordra stabschefen i kommendantsstaben i Karl skron:1 
fästn in g, m aj oren vid kustarti ll eriet Aström, att, i den m ån Mtöva ndt't 
av inne havande tj änstebefattning Llet rnedgiver, fö lja av chefen för 
kustartilleriet under tiden den 7- 22 innevarand e m ånad anordn ade 
beHi.lsövningar i och i närheten av Karl skrona fästning. 

G. O. 51l7 den H/H 33. För att kunna kommenderas ti ll nauii~k 
kurs vid sjökrigshögskolan i'ordras att hava genomgått al lmiin k ur~ 

och därvid ltaYa uppu ått i slutbetyg minst 7,'6 i medeltal 

8
Ji a ä:11nen utom ry3k a språket ~amt minst 7,8 i mekanik. 
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ku rsens 

G. O. 571 den 9/li 33. I ;;.nslutnin g t ill nådigt brev clenua da g 
angåend e a norcinande av en f iygvapenfä ltövning skaH kapten en vid 
flottan Wetterblad deltaga i nämnd a öv t1ing under tiden 12- 17 inne
varande månad. 

G. O. 581 den 13/H 33. Ma rinattaeh6n, komm endörkaptenen av 
2. gr. ö be rg skal l tjänstgöra vid Kungl. Ma.i :ts beski ckning i Oslo 
uneler ticlen li'i augusti-15 september innevarande å r. 

G. O. 584 den 13/6 33. Tre fö r Vaxholms fästning bestä lld a 
vedettbåtar s kol a erhå ll a nuJJl mer 74, 7i'i oe;h 76. 

G. O. 588 den 13/ll 33. I anslut nin g t ill nådigt brev den \J inne
va rand e månad skall marinintendenten av 1. g r . på över gångsstat 
Lilj a vara inkallad till fortsatt tjänstgöring vid Karl skron a örlogs
stat ion h . o. m. den l instundande juli och till s vidare, dock längst 
t . o. m. el en 30 juni 1934. 

G. O. 590 den 14/H 33. Nedan nämnda 111arinintendenter på över
gångsstat skola, utan särski ld kostn ad fö r statsverket, vara inkallad e 
till t j än stgöring vid Stockholms örlogsst ation uneler n edan angivna 
tider inn evarande å r för frivilligt fullgörande av motsYarande del av 
dem unel er respektive t jänstgöringsperioder elj est å ligga nde tjänst
göringssky lclighet : 

marinintendenten av 1. g r. Aurell den 3 j uli- 16 augusti, 
marinintend enten av 1. gr. Zetterberg elen 17 jul i-12 aug., sam t 
marinintendenten av 1. gr. Lindbohm den 15 aug.- 13 september. 

G. O. 594 den 15/6 33. En dansk torpedbåtsfl ottilj under boi'äl 
av komm endörkaptenen Augsburg och bestående av torpedbåtarna 
Dr agen, 1:-IvaJen, Laxen, Söulven, FJyvefisken och Söri dcl eren må un
der t iden den -1-- 7 augusti 1933 besö ka Marstrand. 

G. O. 599 den 15/6 33. Skolskeppet Abraham R ydberg må, utan 
kostnad för statsverket, förl äggas till Nya Varvet i Göteborg uneler 
omkring 2 Jnånader innevarande sommar. 

G. O. 623 den 19/6 33. Utan hinder av bestämmelserna i g. o. 
1083/26 sk a ll y rkeskurs för resrevkade tter, artilleritjänst, innevar ande 
år förl äggas å fa rtyg i kustf lottan, so m chefen Jör kustflottan äger 
bestämm a. Kursen skall taga sin börja n den 26 innevarande månad; 
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skoland e nämnde ehef beo rdra instrukt ionspe rsona L och anbetalla 0 j äm kningar i gä Ll ande utbildningsprogram för y rkeskursen. s0 ,11 be~ 
tingas av dess förläggande ombord. 

G. O. li26 den 20/6 a3. Vid pansarskeppet Arans rustning Cör 
genom g. o. 1155/3~, mom. 18, anbefalld expedition skall p ropt>lle r
maskin erie;, så kl a rgöras, att gång med 12 knops fart kan u triiras. 

G. O. 627 den 20/6 33. Kaptenen Liedstrand må, med bibehållan clt~ 
av innehavande t j äns tebefattning, bedriva studier i meteorologi Yid 
statens meteoro lcgisk-hydrografiska anstalt å tider innevarande 80 111_ 

mar, varo m stationsbefälhavaren i Stockholrn äger överenskom ma 
med föreståndaren för nämnda anstalts militäravdelning. 

G. O. 629 den 20/6 33. N edanstående särskilda bestämmelse r 
skola, u töver i gällande reglementen och instruktioner samt i g. o. 
375/1933 meddelade föreskri ft er, lända till efterrättelse beträffande 
övningars anordnande vid kustar tilleriet under tiden den 1 juli Hl3a 
-30 juni 1934. 

1. Regementsövningarna fö rläggas tilL tiden 1-30 septembe r. 
2. För utbildningen e rforderlig materiel tillhörande de l is t

ningar, inom v il ka utbildningen av kustartilleriets personal äger rum, 
skall av de myndigheter, som hava materielen under sin vård, på 
rekvisition och i den utsträckning för materielens utrustning och 
underhåll tillgängliga medel det medgiva,utlämnas till vederbörliga 
truppförband; åliggande det vederbörande regementschefer att snarast 
möjligt lämna n ämnda myndigheter meddelande om elen tid, m aterie
len i fråga är fö r övningarna erforderlig. 

3. A örlogsvarven befintlig, för kustartilleriets övningar erJor
derlig materiel må på rek visition, i m ån av tillgång, ställas till rege
mentschefernas vid kustartill eriet .förfogande; börande av den mate
riel, som sålund a kan kom JTta att utlämnas från örlogsvarven, de n 
för Vaxholms kustartilleriregemente erforderliga rekvireras hos varvs
chefen i 8tockhol m och den för Karlskrona kustartilleriregemr n te 
erforderlig-a hos varvschefen i Karlskrona. 

G. O. 634 den 22/6 33. liefä thavande amiral en i Karlskrona. 
konter a miralen Lindström må, med bibehållande av inneh~vanclc '•e
fattninga r, följa de fältövn in gar vid krigshögskolan, som innevaran,le 
sommar komma att anordnas i Bl ekinge län, ävensom beordra högst 
f.vra i fästni ngsstaben ingående offi cera re att i lämplig utsträck ning 
fö lja nämnda övningar. 

G. O. (i39 den 22/6 33. Franska avisafartyget Quentin Roosl'\' lt 
mi\ un eler tiden elen 10- 13 augusti 1!=133 besöka Malmö. 
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Förordnar majoren i armen, kaptenen i VästeruorrlanLls rege

mentes reserv -""-· G. Nilsson-Hiort att fortfarande under tiden från 

och med den 1 juli Hl33 tillsvidare till och med den 30 juni 1934 vid 

de t il lfällen, då kommendanten i Hemsö fästning vid förfall att för

rätta sin tjänst eller under tjänstledighet icke kan avlämna befälet 

i elen ordning, som omförmäles i brevet den 28 april 1922 angående 

ställföreträdande kommendant i nämnda fästning, med iakttagande 

av fö reskrifterna i gällande reglemente för marinen, del III, upprätt

hålla kommendantsbefattningen i fästningen mot åtnjutande därunder 

av ersättning med ett belopp av tio kronor för dag. 

:Medgiver att till å KMF:s intendenturavdelning tjänstgörande 

marinintendenten av 1:a graden R. H. Berg, åt vilken bl. a. uppdra

gits att biträda vid utarbetande av förslag till de formulär och före

skrifter, som det j ä m likt det år 1931 faststäHela reglementet för ma

rinen ålågc KUF att utfärda må såsom ersättning för utfört arbete 

å berörda ·försla g utbetalas ett belopp av åttahundra kronor. 

Förordnar, att därest åt bestäLlningshavare av manskapet såsom 

bostad upplåtes lägenhet, som disponeras av statsverket, ersättning 

för bostaden, däri inbegripen gottgörelse för eentraluppvärmning, om 

sådan finnes anordnad, skall - oberoende av utgående hyresbidrag -

bestämmas enligt samma grunder, som i sådant hänseende gälla be

trä.f:fande ordinarie best ä] lningshavare vid försvarsvii sendet anvisad 

t j ånst ebostacl. 

Förordnar, att de genom brev elen 29 juni 192ti meddelade be

stämmelser ang. beredande av ökade :förmåner uneler sjökommende

ring åt personal å ubåtar skola gälla jämväl tills vidare från och 

med elen 1 juli 1933 till och med elen 30 juni 1934. 

Medgiver att, .för uppel1ållande av brfat1ning såsom experi

mentingen jör vid torped- och mindcpartemeutct Yicl Karlskrona ör

losgvarv el ler yjc[ torpeddcpartmc'nict vi.d Stockholrns örlogsvarv må, 

i li klwt med vad som genom hrcv rkn 9 spdemher, respektive elen 

j Q augusti 19:-l~ medgivit-s -rör inueva rande huclgdår - utöver lön 

för vedPrhö ramles eg<'n hd~tlni<1g silsom konstruktör c'nligt kungö

rel sen elen ~;2, juni 19:28 med avlöningsbestämmelser iör vissa civila 

och civilmilitära ickP- ordin:uie hefattning·shaYarc vid försvarsvä

sendet - Jör budgetåret 1933-1934 utgå ett siirskilt arvode av ett

tusenfemhundra kronor. 

M0clgiwr att Jör bestridande av göromål såsom ritkontorsiöre

ståndan' Iör skeppshyggnadscleta lj cn vid ingenjördepartementet vid 

K BJ". 1933. 7 
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Karlskrona örlogsvan under hudgetåret 1933-1934 må, utövrr lön fö. 
befattning. i 18:e _lönegraden __ enl igt ku_n~örelson c~e1: 2_2 _ juni 10:2~ 
med avlonmgsbestammelser for v1ssa CIVI la och CJVIlmihi iira ieke
ordinar.ie befattningshavare vid försvarsvi:isendet, t ills vidare utrr.' 
ett särskilt arvode av trelusen kronor för år. ,_u 

Förordnar att f lygvapnet tillhörande personal skall ägn aH 
uneler tjänstgöring vid rustad sjösty rka utöver i brev elen 2:2 .iuni 
1932 medgiven tid tills vidare intill den 1 juli 1934 åtnju ta sjotill
lägg, som enligt gällande tilU ggsbe:si.ämmelser till do militiir n ay. 
löningsregJemenirn tillko mmer motsvarande beshillningshavar<· Yill 
f lottan under dylik tjänstgöring. 

Förordnar avdelningschefen i rederiaktiebolaget Norclstjiiman, 
sjökaptenen T. Meyer och bo.lälhavaren på ångfartyget HoinHlahl, 
sjökaptenen O. N :son H allborg ait for tiar ande från och med d•·n 1 
juli 1933 tillsvidare intill elen l juli 193-1 vara ledamöter av siyrel
sen för sjökartcverkct. 

Bifaller mariniärva l tningens hemställan, att fortsatta försök 
med koncentration av upphandiingsverksamheten samt titelhokfii· 
ringen och av löningsuträkningen vid Stockholms örlogsvarv må t k f ii. 
under samma betin gelser som hittills anställas därstädes jämviil un
der budgetåret 1933-1934; dock att försöken, vad beträffande Lobii
ring och redovisning, borde fortgå allc·nast intill dess av änd H'L'·· 
vorkt under u tarbetande var::mde .löreskrifter trätt i krait; alig
ganclc ämbetsvm-ket att omedelbart efter utgången av budgd:i rl'l 
1933-1934 till Kungl. :Maj:t inkomma med rapport r örande försiikc•Jt. 

l\Jedgiver dels att fö r beredande av erforderlig bemanning för 
statons isbrytadartyg >> Y me]')) och »Atle» må, enligt i kommanclodg 
utfärdade närm are bestämmel ser, för budgetåret 1933- 1934 försök svis 
anställas å vartder a fart,\·get 1 Jlaggunderoff icer samt därjämtl ·1 
»Ymen> 2 underoffico,r:uc av 2. g raden (maskinister), 1 korpral (l l
dare) och 1 korpral \matros), skolande dc fy ra sistnämnda, under tld 
fartygen äro upplagda, i erforderli g utsträckning utiöra undcrh alJ.;
arbeten jämväl ä »Atle », dels ock föro rdna, att redogörelse för dc a v 
ifrågavarande personal å de båda fartygen under uppläggningen ut
förd a und01·hällsarbcten skall före den ·1 november 1933 avgivas till 
chefen för handelsdepartementet. 

K. Br. den 30 juni 1933. 
Förordnar kommendörkaptenen av l: a graden vid flottan ( •· 

E. R. Braunerh ielm att fo rHarande under tiden från och med den l 

2\) 

ktober 193:3 tillsvidare till och nwd dL'l1 30 septemller 1!134 ~a ra 
~edamot av marinförvatlningen och chef iör iimlwtsYerkets nautiska 
avdelnin g. 

Förotdnar kaptenen Yid for1ifibtionen ::;. \'. :1IPlamler att tills
·icla]'(' undt·r l'H iid av Sl'X ilr. räknat Jrån och med elen l oktober 
~933, \' ara liirarl' i l•eL\~Itlinp:~konf't oeh iopografi vid sjökrigsskolan . 

J.Iedgi vel'. att till ka]>tencn vid kuHtartilleriet A. \Y. \Vesström 
må såsom t•r.ohttn ing för uiarl>l'tancld a\· en beskrin1ing över eld
ledningsinstrumentering utlwtal::ts e!t l.elopp aY 360 kronor. 

::)edan marin:t:önaltningen gjort fnnnshillning i frilga om äml
ring i yissa delar av regleHwnte Jör marine-n, del I. eller, d~rest, 
detta ic-ke kundL' bifallas . om uthirdandc av siirskild a föresknfter, 
som tillerkände Karlskrona i.irlogsstaiions myndigheter vissa befo
genhdl'l'. har 1\.uDgl. :1Iaj:t funnit Iörnarande framställning icke 
föranlecla någon Kungl. )Iaj: t s Yidare ittgärd. 

A nYi~ar i ör ci\·iianstiillningbkommissionens fortsatta ycrksam
het under budgetåret 1933-1934 ett belcpp av högst 6,120 kronol', 
att utgå nwd 2-.000 kron,lr fritn luntförS\'arets anslag till avskedspre
mier m. m. 1,000 kronor från Janiförsvarets anslag till extra ut
gifter, 3,000 kronor f rå n sjöförsvarets anslag til extra utgifter samt 
120 kronor från llygvapnets anslag till extra utgifter. 

Bemyndigar chefen för underofficers- och sjömansl:~ror_na i 
Stockholm a i t, i dr n m:'ln JJ1otsvarande :mtal vakanser :l orcfmnes 
inom sjömansk å ren. iör tillgodoBeende unflcr sjökommenderingarna 
innevarand e sommar av det oundgängliga hohovet av kockar ,och 
hovmästare å örlogsstationen tillhörandP fm· t:yg uneler tiden den 1 
juli-den 31 oktober anställ a tillhopa högst 4 civila ko:kar och h?v
mästare mot en avlöning aY högst sju kronor för dag Jämte portJOn 
m naiura m. m. 

~\frclgive r. att löjtdlantC'n vd Livregementets husarer f riherre 
N. R. A. Leuhusen må i kommandoväg beordr as att dels den lO
den 16 juli 1933 och dels högst en vecka å t.id under septen~_bor ~933, 
varom chefen för gene ralstaben och chefen för kustflottan aga over
enskomma. i och för studier i fö rhindelsetjänst följa kustflottans 
övningar .. 

Kungl. ~I aj :t, som denna dag meddel at beslut i fråg a om till
lämpning av vissa särskilda Lestämmelsrr för kassarörelsen och me-
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delsrcdoYisnin gen Yid marinen, nwclgi ve r, att - utan h i n der a y ""Rlt·
mentc iör marinen, del III, § 29 1 mom. och oavsett vad beträtrand 
intendenturtjänsten vid Yaxholn1s kustartilleriregemente föro r luat: 
genom bn'Y clt·n 29 juli lll32 - 1narinintcnclenten av 1:a gra 11, 11 l'. 
./VI. I. Allander tillsvidare frånträder innehavande kommend0ri 1 e: sa 
vitt avser heJatiningen såsom rl'gemcntsintendent vid nämnd a 1·,·g·p_ 
mentC' sa mt ait marinintPndPntcn aY l:a graden E. F . Burma n 1 an
slutning härtill bPonlras att tillsYiclare hestrida smnma lwla tlning. 

Finner gott förordua, att rrforclPrliga närmare hestiill lllJ< l;:er 
om J' 1· i kalleJ sC' f rån v ä rnplikt3tjiinstgöring i fredstid för Y i,.:,n till 
ersä 1 tninp:sresC'rven uttagna värnpliktiga må mC'cldclas i komn~an
clo vii g. 

1\ l ed g i ve r. att av det uneler tionde hu1·ucltitC'ln för budp:•'' <Hd 
1932-1933 uppförda fö1·slagsamlag<>t till ])('stridande av dril l- <l(·h 
underhållskostnader för statons isbrytarfartyg ett belopp av {.)l) ld·o
nor må av marinfön·altningen användas föe utbotalande av anud"n 
till Jörut1•arande fart.1·gscbefema å ishrytarfad.1'gC' n >> Ynwr rwh 
»Atle >> , kaptPllC'rna vid .U ottan K A. IL Koch och O. Hedrn~1 riim, 
därav GOO ·k ronor till ](och och 130 kronor till IIedenström, clm·k 
med iakitagande att clyrtidstillägg icke må utgå å arvodena ilr <~t,<\. 

Ställcr till marinförvaltningens förfogande för att inom flot
tans undcrofficrrssko 1 as i Stockholm l oka ler inred a en l ärosal för 
undervisning l amnena fysik och kemi ett belopp av tvåtusrntna
hunclratjugu kronor. 

:Förorrlnar· hl. a. t'ör tiden från och med l juli 11l33 tills 1·i rlan· 
i n till den l juli 193,1 

t ill lerlaJllöter i lönenämnden: Jörutvarancle s tatsrådet, general
direktö ren K. S. L ovinson, tillika ordlörande, knmmarrättsrå(leL j .. 
G. Afzclius, lccl::nnoten a v riksdagens andra kammarP U. R. Jansson 
i Falun, lf:'damoten av riksdagens andra kammare R. Nilsson i l>G
narp, kommPndörkapt.:mcn av l:a graden i flottan :M. E. Giron. Iau
junkarcn vid Svea livgarde A. Almroos och sekreteraren i :[örsva rs
väscndets unclerbehilsförbuncl, r edaktören C. Vl. Curtman, samt 

till suppleante r i lönenämnden: Jör LPv inson krigsråch>t C. E. T. 
Sterky, vilken vid förfall för Levinson skall utöva ordförandeskapet 
i nämnden, Jör Afzelius statskommissarien R. K. II. Tottie, -!'ör Jans
son ledamoten av riksdagens andra kammare A. A:son Törnkvist i 
Karlskrona , för Nilsson ledamoten av rikselagens andra kamma n· 
J. Olofsson i Digernäs, Jör Giron översten vid intendenturkåren .T. 
H. F. Söderbom, för Almroos, styrmannen av 2:a graden på övergån g.;-
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stat W . Lagerkvist och för Curtman förre korpralen vid flottan :M. 
Gustafsson. 

:Medgiver, att Wl de extra befattningshavare, som förestå sjö
karteverkets kontrollstationer, må från och med den 1 juli _1933 tills 
vidare uneler budgelåret 1903-193-l från för ändamålet annsade mc
del utgå arvoden med högst följuncle helopp för år räknat, n~mli~en 
till kontrollföreständare i SLackholm 4,300 kronor: kontr?llforestan
dare i Götehor g 3,400 kronor, kontrollföreståndare 1 Malm o 2,9_00 k;o
nor, kontrollföreståndare i Kalmar 400 kronor och kontrollforestan
dare i Sunclsyall GOO kronor, ÖYensom att envar av nämnda kontroll
iörestånclan' må e> rhålla en [jircledel av de avgiftPr, som vid den 
agentur, han förestår, infly ta för verkställda unelersökningar a~ ~au
tiska instrument och skeppslanternor samt för utfärdade cert1flkat. 

Att arvoden må under ifrågavarande budgetår f rån vederbör
ligt anslag utgå med, :[ör år räknat, högst 6,420 kronor t,i ll en för_e
ståndare för sjökartaverkets llli lit>irclctrdj samt högst 2,200 kronor t1ll 
en e~dra befattningshavare vid sjökartcwrket med uppgil't att ombe
sörja vissa arbeten heträtfam1e elen av kartverket t1tgivna publika-
tion en , svensk I,ots>, . 

:Hed skri v t" l se den 19 juni 1933 har marinförvaltningen över
lämnat >: .förslag till fö r eskrifter och anvisningar för kassarörelse och 
medclsn·dovisning inom marinc-n '' , a v sedel a aH tillämpas de 1 vis redan 
f rån instundande budgetså rsskiitc, och därvid - uneler förmälan att 
här aY berördes, förutom instruktionen för sj ökar1.evt>rkct, följande 
paragral<.:r i r eglemente Jör mariuen, niimligen i del I §8 34 20G- 218 
och 233, j del II ~§ 134, H-:0 oc!t 183 sa1nt i del III §~ 236-247, 254, 
257 262 265 och 268- hemställt, att Kungl. :Maj:t mått e dels före
skriva , ~tt oavsett reglemente ts nuvarande lydelse de tilhimpacle före
skrifterna skulle >iga giltighet även i elen mån desamma avveke irån 
nu oällande reglemcntsbestii.mmelser, dels ock lämna bcm~·ncligande 
för :narinlörvaltniugcn att, utan hinder av vad i instruktionen för 
sjökartPYcrkct stadgades, nwdtkla. dc föreskrifter. som i sa mband med 
det nYa rcdovisnino·ss-vstcJllets genomförande kunde för sjökartever
kets ~idkonunanclc bli ~'a erforderliga. 

K ung l. :Maj: t lämnar marinförYaltningcn dPt begärda b~myn
digandct samt bilaller jämvfil i övrigt den av marinJörvaltmngen 
gjorda framställningen; illigga.nde det ämhdsverket att, så sn.art 
ske kan, till Kungl. :Maj :t inkomma med förslag rörande de and
ringar i reglementet. för marinen och instruktionen f_ör sjök~rtC'V.er
ket, som - därest de ifrågavarande föreskrifterna befmnas bo-ra aga 
till ämpning för l'ra111tirlf'll - därvid må 1Jctingas. 
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.. . Förordnar, att följande· bestämmelser för reo·lerande a . . . 

gonngsförhiiJlanck•na för persnnal a Övero·ang·sstat~ .· '( .· \ t]·• lS t.-

, · - '1c ma11nt•u 
u n ens reserYsta ts]•ersonal och marinens n•sen·personal + l · · Jn a · 

uneler buclgctårt>t 1933-1934. ~ ' 0 a C:<tl[a 

BeställuingshaYare, som b ·ångsYis ÖYerförts till .. . , 
o' ergaugsstat. 

... Sj~?fficer~re, _mariningenjörer och marinintPndenter, för ,-i]]·. 

tJanstgotmgspenocl 1nialler uneler tiden elen 1 J'uli 1933 l ., - . "'~ 
1934 ]· l · · .. .. · ·-c en ·J!I 'tt · 

' .. s ,o a 1cke fullg-or a tJånstgöringsskyldighd under denna ti t! · ; 1 

av nam~1da per~onal, Yilkas tjänstgöringsperiod utgår elen 31 o k~'"'"~ 
1933, fnkallas från eYentuellt k1·arståencle sådan sk~·lclighet. 

Bestiillningshanne, som friYillig•t önrför·ts t'll .. . ' 
· I o' m:gangsstat. 

. Beställ~1iJ~gshavare, för Yilka tjänstgöringsperiod infaller uw.ler 

ttden den 1 J Uh 1933-clen :30 juni 1934 sl·ola ich f'L1l!o·". t'" - .. 
. j ]j ' l 1 

..._ \. e-Ola 1U11s tn1) 

nngss 'Y c 1g 1et under denna tid De . · :· l " ·. - . 
t ·: · .... . · . · av n«mnc a personal. nlkas 

J~nstgoungspenod utgår den 30 septembn och den 31 ol·t 1 . 1"_ 'l '' 
fnkalla" f • t Il ' O le! "· ., 

· " ran eYen ue t kvarstående sådan skyldighet. ' 

:\Iarinelts resensta t. 

Officerare och uncleroflicerarp a rc~erYStat f'o"t• ·'11·. t"• 
.· , - · l · , ' · '1 .,a JU!l ,t.• tt-

u_ngslJ:'n_oc , lllrayl'!' ttnc!Pr _tiden elen 1 juli 1933--den 30 juni 19J4, 

s~ola Jckc J ullg-or a .tJanstgonngsskyldighct uneler denna tid. DL• av 

;;~~n~~- telrson~l. VIlkas tjänstgöringsperiod utgår med kalenderår<'l· 

u, lha Jas från en•ntuellt h·nrståencle sådan sk~·ldighet. 

.1\'Ia l'iuens resenpersonaL 

Flottans rosetT. 

. 1· 1\.'r~_onaJ, som •l0n 1 juli 1933 ännu icke fullgjort clensamn <l 

~ndct utbiid_nmgsåret elen 1 november 19:1~-clen 31 oktober 1933 ål i· _ 

"ande rqwbt10nsön1ing, IrikaJl::!s från fullo-örande a,- ch·lil· ... · ~ 
2. 

0 . \.. O'lll ll....,. 

" .Personal, s,om unL!t'r utbildningsåret den 1 no,·ember Hl:::1 

~~~n ·>~ oktoh<·r .. 190~ skall fullgöra rrpetitionsöYning. må icke in 

<"a as till sådan ovnmg fön än efter elen 30 juni 1934. 

. 3. jJ_ersonal, s~m är unelerkastad tjänstgöringssk.ddighet enligt 

ancha och alch·c bcstammelser än förordning·en den "3 s t b . 19·)
(n .. 36- ) å - ep em e1 . ~1 
. ·

1
. ~ aug, ende befäl i flottans reSL'rY och förordningen elen O 

Jum_19v3, (n:r 361) angående marinintendenturkåren i flottans reser v 
må Jcke lll]·allas t 'll t . .. t .. , ' 

. • . ' l Jans gonng untlt•r tiLlPn <l<'n 1 J'ttli Hl:-3"-l 
30 Jlllll 1934. - 0 

< en 
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K ustar till e r i et s reserv. 

OHiccrare i rescnen, som äro skyleliga att fullgöra elen enligt 

§ 4 förordningen elen 2;3 september 1927 (n:r 366) ang·ående befiil i 

kustar tilleriets resen- åliggande r epetitionsövning uneler ticlen den 

1 juli 1933-cl<•n 30 juni 1934, fr ikallas från fullgörande av denna 

t jänst göring, med unclant::tg clo~k av de fänrikar, som år 1932 kon

stituerats i kustartillcriPts resen·. Srirskilcl utbildningskurs för offi

cerare i kustartilleriets resorv för vinnande av kompetens för be

forclr· an till kapten må icke anordnas under budgetåret 1933-193-1, 

dock att detta icke skall utgöra hinder för avslutanclet av clyli k 

kurs för llcm, som före den t ju l i 1933 fullgjort viss del därav. 

Allmänna best:1mmelser. 

:1. Personal, som enligt ovan meddelade bestämmelser frikal

Jas f rån fullgörande av dem el jest åliggande tjänstgöring under 

ticlen elen 1 juli 1933--clen 30 juni 1934, skall likväl anses hava full 

gjort sin tjänstgöringsskyldighet. 

2. Uppgift å elen personal, som frikallas från fullgörandet av 

densamma eljest åliggande tjiimtgöring. skall kungöras å order eller 

på ann at lämpligt sätt. 

K. Br. den 7 juli 1933. 

Tillerkänner nedannämnda personal ersättnin g för utarbetande 

av »Föreskrifter för tjflnsten vid sjömanskårens kompanier i Karls

krona (KCE komp. F)>> med följande belopp, nämligen: kommendör

kaptenen av 2:a graden E. E. Ström 75 kronor, kaptenerna C. J. A. 

Skarin 150 kronor, A. W. H. Grefberg 175 kronor, E. Johnsson 50 

kronor, T. G. P. Dyrssen 250 kronor, E. G. Ekelund 50 kronor, Y. S. 

C. Dahl 100 kronor och marinintendenten av 2:a graden G. O. Lun

·din 50 kronor. 

Bemyndigar varvschefen vid Karlskrona örlogsstation att be

ordra en a\' dc å nämnda varv tjänstgörande mariningenjörerna att 

under högst 8 dagar, reselagarna oräknad o, å tid, som bemälde varvs

chef ägor bestämma, avresa till Frankrike för att verkställa besikt

ning av hos J'irman Penhoet i Saint Nazaire tillverkad oljeeldnings

materiel för under byggnad Yarandc vedettbåtar av Jägarentyp. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra i ämbetsverket 

tjänstgörande en officer och en elektroingenjör att under högst sex 

·dagar, reselagarna oräknade, å tid, som ämbetsverket äger bestämma, 

avresa till Tyskland för att verksbtlla besiktning av en för flyg-
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plankryssaren Gotand avsedd, hos firman Anschiitz & C :o, E: i el h"-
ställd gyrokompassanläggning. ' 

... . Sed.~n stationsbehilhavaren vid Stockholms örlogsstation, p[
1 

an
Jorda s kaJ, l lemställt om u tyerkande av bcm"ndigandc för ]1 

o •• l ~ J OUOll l 

a.~ t lo a ta aYstanga ~kepps- o en Kastell holmarna för a lJ mänlwt,·a, •h 
iorhallandena dPt pakallacle, har Kungl. Maj:t, med häns~rn till Si,wk
h~lms h~mnstyrelses yttranclt• i ärendet., funnit den gjorda Irm u,;i :ill
mngcn 1c k c för närvaran dr 'föranleda någon K ung l. .J!Laj :ts [1 tl;,i r t!. 

Föreskriver, att gottgörelse tlll rekryteringsontbud och ,.iin
ningsJörr:iitare må nnder budgetåret 1933-1934 utgå med lttil;>t 
trettio k ron or lör varje flntage,l man e ll t•r skeppsgosse. 

Medgiver att till ckn vid skeppsgossekåren i Marstrand tj änst
görande personalrn må undpr budgetåret 1933-1934 utgå avlön i

11
o-,_ 

tillägg med belopp, som i sjötillägg tillkommer vederbörande '~" 
stationär förlägning; dock att förmånen icke må utgå för tid, dn 
sjötillägg åinj utcs. 

Medgiver, att såsout uml<•rst.öcl åt föreningen ann6- och marin
f~lm under budgetåret 1!l33-19;J4 må utbetalas ett belopp ay hugst 
hotusen kronor från JanHörsvarets undervisningsanslag, åliggmHl•· 
det föreningen att för medlens användning ställa sig till eHerriit
telse de kon troll- och redo v is ni 1gs [öreskrifter, som a r m (>förvaltning
ens civila departement äger meddela. 

K Br. den 14 juli 1933. 

Medgiver. att Ptt belopp av 150 kronor må ställas till chci't n> 
1or sjöförsvarets kommaudocxpedition förfogande för bestridande av 
kostnaderna för en minncskran:3 i ss.mband med lirandet av slaget 
vid Svensksund elen 9 juli 1790, att utg<'t med hälfien :från lantCör
svarPts anslag till extra utgifter och med hälften från sjöförsva n 1, 

anslag till extra utgifter. 

Finner gott dels föreskriva, att konstruktionsritningar och hu 
vudritning till jagare, som av Kungl. :M:aj:t genom brev den 24 m aj 
1928 fastställt för där avsett iartygsbygge, skola lända till eEterrät
te lsP jämväl vid byggande av den jagare, för vars påbörjande unclet· 
innevarande budgetår medel ställts till marinförvaltningens förfo
gancle, med rätt dock för ämbetsverket att framdeles vidtaga sådana 
mindre avvikelser från ritningarna, som under byggnadsarbetets ni 
förande befinnas ändamålsenliga och kunna verkställas utan att dPn 
för fartyg·cts anskaffning hcrälmade kostnaden därigenom överskr i
tles, tlPis ock liemyndiga marinförvaltningen att vidtaga erforderliga 
fttgänlcr för jagarens hyggan,lu vid Karlskrona örlogsvarv. 
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G. O. 645 den 26/6 33. Fastställer tabell. angivande högsta s~m-

Ja <Td a antalet hö<Tbåtsmän och övriga korpraler samt memga 
man b • b . ... • 

. n, var och en av sjömanskårens olika yrkesgrenar samt forclelnmg 
J llO · · . j 

v beställningarna för högbåtsm fin och övnga korpraler mellan c e 
:lika kompanierna uneler ticlen 1 juli 1933-30 juni 11!3-1. 

G. O. 6-17 den 26/6 3:3. Löjtnanten Yid kustartilleriet Eng må 

tillträda honom i g. o. 388,33 anbefalld kommendering med da~· i 

i nnevarande månad, varom överenskommelse träffas mellan chefen 

för kustarti ll eriet och chefen för kustflottan. 

G. o. 649 den 27/6 33 fastställer ritning a 2.) mm. kulspruta M/32. 

G. O. 651 den 27/6 33. Kommendören i marinen Reinius skall 
tjänstgöra i sjöförsvarets kommandoexpedition (bokdetaljen) fr. o. m. 
elen 1 instundande juli t. o. m. utgången av juni månad 1936. 

Angående härav föranledda kostnader är stadgat i nådigt brev 

den 18 j u ni 1926. 

G. O. F. 83 den 1(),/5 33 fa~tsti'illcr förkortade brnämningar i 

vissa myndigheicr, befattningar och förband m. m. att användas inom 
fl ygvapnet vid skriJtväxling samt i reglnJPenten, instruktioner och 

order. 

G. O. F. Sli d('n lii /5 33. Neclanst[tende plan fö r .llygvapnets 
egna övningar, skolor och kurser skall iillii111pas uneler iiclrn 1 ju1i 

1933-80 juni 1934. 
1. Vid 1. I'Jygkåren. 
a) Jaktkurs enligt g. o. F. 12/198:3 aYslutas hösten HJ33; 
b) Jaktkurs enligt L o. F. 12/193;) påhörjas \"åren 1\)3.J; 

c) Utl>ilclning av fast anställt manskap vid 1. ilygkårPn, enligt 

g. o. F. 200/1928; 
d) Utbildning av värnpliktiga studt'nter ocb likställda, utta.g

Ea för uthildning i specialtjäns t, med ulldantag av expcditionsbiträ-

den, enligt g. o. F . 20/1932; . . . 
e) J.lilitar utbildning och yrkesutbildning för värnphkt1ga hll-

höranclc 1. flygkåren, enligt g. o. F 232 !1932: 
f) 13efälsutbilclning för 1. flygkårens prrsonal, enligt g. o. F. 

226/1931. 
2. Yicl 2. flygkårPn. 
a) J.larinspaningskurs Pnligt g. o. F. 12/1933 avslutas hösten 1933: 

h) :Marinspaningskurs enligt g. o. F. 12/1933 påbörjas våren 19~4; 
c) Utbildning av fast anställt manska11 vid 2. flygkåren, rnhgt 

g. o. F 200/1928: 

G. O. 1933. 7 
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.. el) Utbildning av Yärnplikiiga sturlcntcr och lil· Flll· 
iår tib 'll . . . ' . ... ' 8 el c"· utta·>·u 
· 

1 l c nmg l ~pcctaltJanst, t>xpeditionsbiträden eulig·t ~ a 
20/1.932; ' . g. (. l•'. 

e) ]vlil itiir uthilllning och yrkesutbiluning för värnplikiio·a 

hörande :2. flygk[trcn, enligt g. o. F 232r1932; ,.,, till-

f) Befälsutbildning för •> fl I " 
:226/1931.. -· yg (H rens personal. enligt g. o. F. 

3. Yiu 3. ±lygkån:>u. 

a) Arnll'spaningskurs onlio·t o· o F 19t'19"" a "l t 1 ·· 
. • . ."' ,. • • ~ ·)·:> 'v, u as 1ostcn 19:):;. 

b) ,'uml~spamngskurs en hg· t o· o F 1')/1.9"'3 .o J ... • ' • 

. . . ,.. · · - u· P<l JOlJUS varen 19:;J. 
c) Utl)llclnmg U\' fast anshillt manokap vid;) fl ,er]·-". . '• 

g. o. F. 200/1928: · ~"",atOlL enhc:t 

.. d) :Jlilitär utbildning och q·kcsutbilclnl·n"'er fo" 1· · 
1 1 

· nirnpliktiga till-
wrance 3. fl;;·gkåreu, enligt g. o. F. 282/1932: 

c) lldälsutbilclning för 3. flygkårens ]Jcrsonal 1· ·t 
226/1931.. ' · en lg g. o. P. 

4. \~id 4. fl~·gkåren. 

a) Utbildning av .fast anställt 1 
g. o. F. 200/1928: manS<ap vid 4. flygkåren. cnli_t 

h". ~) 1\l.il~tiir utbildning och yrkesutbildning för värnpliktiga till

or an c o 4. il:-·gkåren, enligt g. o. F. 232/1932: 

c) BcJälsuibildning föt· 4. f]yn·kårens ]Jcrsonal e 1· ·t 
226/1931; ' " ' n 1 g g. o. 1•'. 

el) Vintorövningar för flygvapnets personal, enligt chefens fii•· 

flygvapnet bestämmande. 

G. Vid flygskolkåren. 

a) Flygskola enl~gt g. o. F. 12/1933 avslutas våren 1934 : 

b) Fly~·sko_J a Pnhgt g. o. F. 12i1933 påbörjas våren 1934 : 

c) Utb1ldmng av. fast anställt man8kap vid flvo·+oll"åren 
ligt g. o. F. 200/1928; · o"' ' · eu-

h". ~l) J\Iilitär utbildning och ~Tkesutbildning för Yärnpliktiga ti li-

Ol an c e fl~'gskolkårcn, enligt g . o. F. 232/1932· 

22 
c) Befälsutbildning för flygskolkårens per~onal enligt er 

0 
J 

6/1931. ' o• · • 

6. Enligt av chefen för flygvapnet framdeles 
stämmelser. utfärdade lw· 

a) Flygskjutskola :·ör flygutbi l<lad personal: 

b) Reservofficersskola för utbildning av värnpliktiga studentc t· 
till reservofficerare· 

c) Utbildning' av fl,·glärare utbilcln1' 11 a- • bl' dfl · 
· t't · 1 . . • ' o l 111 ygn1no

J epe 1 lOn.s,mscr 1 flygning för litbildad personal; "' 

el) For flygYapnet gemensamma flygövningar med stört·e 
lörband. 

samt 

flyg-
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G. O. F. SG den 1515 33. För befälslöringen i två- eller fler

sitsiga flygplan gälla här nedan angivna bestämmelser. 

1. BefälhaYarc i flygplan ä r den till tjänsteställningen främste 

krigsm.an., som uneler utövande av tjänste uppdrag modföljer flygplanet. 

2. Rdälhavarc utfärdar erforderliga order Iör anbefallt upp~ 

drags utförande. 
BcLilhaYarens åligganden och ansvar i övrigt bliva i enlighet 

med vad här nedan angives olika, beroende på om han tjänstgör som 

förar e av flygplanet eller icke. 

3. Bdälhavaro, som tillika är förare av flygplanet, åligger att 

vidtaga a Ila å tgiirder för att under] ä tta lösandet a v det tjänste~ 

uppdrag, som tilldelats annan, flygplanet medföljande person. 

-t Bci:ällJavarc, som icke är :flygutbildacl'), får icke ingripa i 

flygplanets manövrering varkPn i luften eller på marken (vattnet). 

5. Belälhayare, som är flygutbildad, men under ifrågavarande 

uppdra g icke t jänstgör såsom fö ra re, Jår icke ingripa i ilygplanets 

man ö v r er i ng i annan mån, än a t t l1 aH kan, om an orclnin garn a i 

flygpl anet det medgiva, för viss tid eller vid visst tillfälle övertaga 

flygpl anets manöv rering. Det ål igger honom därvid att såväl virl 

övertagandet som avJämnanclet av manövr eringen härom meddela den 

uerlinario fö raren på sådant sätt, att. miss[örståncl icke kan uppstå. 

Uneler elen tid befälhavaren sålunda själv övertagit 1naönvre rin gen, 

är han att betrakta såsom Jör!lrc (se p. G). 

G. l<'örarc ä r oDsam ansva ri g för flygplanets manövrering i 

luften och på marken (vattnet) samt för citcrlevnadcn av gällande 

ordnings- och säkcrhotslöres)crifter. Förl>ren ställer sig bcfälhava .. 

rens order till dtect-rättelsc, såvida flygplanets säkerhet ur flygtek

nisk synpunkt chirigcnom icke vedervågas. Kan för are på grund av 

fl ygtekniska skä l ick<• fullgöra bPfälbavarcns order, åligger det ho

nom att en li gt c•g-ct hrclömandc vidtaga åtgärder, som kunna leda 

till uppdragets lösande. K an uppdraget av flygtekniska skäl icke 

lösas, skall föraro snarast efter flygningens avslutande avgiva rap

port om Jörhållandct till elen, som anbefallt flygningens utförande. 

7. Angående lwl'i.ils.[öring uneler utLilclning· vid skola eller kurs 

är särskilt föreskrivPt. 

G. O. F. 96 den 23/5 33. l anslutning till g. o. F. 193/ 29 om

nämnd »instruktion för militärmeteorologisk tjänst i fred (BiT) » 

skola nedanstående föreskri [ter gäl h beträffande upprättande av 

J) FJygutlJildad är den, som med godkända betyg genomgått 

flygv apnets flyg·skola och därpå följande utbildning vid spanings

eller jaktkurs eller erhållit motsvarande av chefen för flygvapnet 

godkänd utbildning. 
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Jnilitärmeteorologiska stationer· · 1 'l 
stationer. v re f ygpianet samt tjiinsi·en vid d'''Sa 

1. :!\filitärmeteorologiska A-stationer skola Yar·a 
1 3 och 4 fl J å upprättadt· .YJ.rj 

., · · · · · y g,. re rna samt flygskol kåren. 

l 
·l 

1
_2. Obs_ervationst.jänsten ltnndltavcs av vederbörande 

c er e ,savdelmng· "Il l J. o-t ~ ' J' f " . kårH vU-
.. v o uv ene t'n ··or flvgva1met tf". l l 

besiammelser. " u mcace niinuar~ 

G. O. 655 den 28/6 33. F 1 · 1 
ft "tt l o Jance bestämmelsrr _sk_ola lända till 

c erra c se beträHande Jandkommcndrring av manmno-en· ... . 
1 Nedan na" d · . o JO!CJ . 

· • : . mn a mannmgenjårcr skola 

30 .. a~gå :frau mnchavnndc tjäl1Str;lw.fattning med utgången av l 

n~st wmmande Se}Jtember eller nedan särsl·il t an"'· d . c en 
spektlve ' orven ag , re-

ti llträda angiven bcfattuiiig Jr. o. m. den . :· 
oktobc>r eller nc>dan siitskilt .· l . 1 nastkommandc 
dan ta . av l . . ,. angrven c ag och tills vida re, men nu -

g Ce tider, da cJc på "TUnd a tf:· ·l [ 
hava Pr håll' t _ 0

. • v u .aiC a c c generalorder må 
l annan Lommenclenng, tJäC~stgöra enligt följande. 

1\Iarinföt ya.} tningen: 

avgå: marindirektören av 2:a T z" t . .·· . ... 
av l: a "T. " ldt-Cl .· t . . . g ... H ersttOm, maunmgenJo ren 

. ::'.. D~ .. lliS mas, mannmgcnJciren av 2:a T. Han 
dagen i o re t ill tradand et av nedan angivrr bef tt . g. l sson_ mrd 
skola; ' a mng r une eroffrc c n -

tillträda: marincli reHöra 9 K. 
törsassisten t, m arindircld~ren' n a v 

9
- .: a gl:. Br~nma~1, marinöverdirek-

1933 mariningen ... . 2 av ~ .a gr. JOrnstJerna den 1 n ov. 
' JUlen av ·a o-r Hedströn . . . 

gr. Hansson den 12 juli 193S. o-· . l, mannmgenJören av 2:a 

Karlskrona örlogsstation: 

Underofficerskolan: 

a_vgå : marining_ enjören av l:a gr. :Forsbet·g elen 31 
t lit ·· 1 . augusti 19;),,; 

1 raca: manmngcnJ·Ören av 9 ·a o· . D R' t 
· ... ' -· , r. u re z instruktion'-

~:g~n~o~t c~en 1 septeu:bcr HJ~3, skolande Du Rictz för~ t illträdaneld 

e a mngen stå. tall statiOnsbefälhavarens förfog·anclc under· t l"d 
varom nämnde befall .. ' 

lavarP ager överenskomma med var·vschefen 
Karlskrona. 

Stoekholms örlogsstation: 

U ndorofficersskolan: 

avgå: mariningenjören av 9·a g·I· Ilo"l.l' d 
t.:· l d ... · · - ·' · mg me da gr n före t ill-
racan et av SJokommendering enligt g. o. 654/33; 
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tillt räda: manmngenJoren av 2:a gr. Hansson, instruktions

ingenjör, med dagen efter Döllings avgång från befattningen, sko

lande Hansson före tillträdandet av bcJattningen stå till stationsbe

fälhavarens Jöriogande under tid, varom nämnde befälhavare äger 

överen skom.ma mnl marinJörvaltuingen. 

2. Instruktion singenjöre r vid underofficersskola skola tjänst

göra vid örlogsvanrots ingenjördepartement å respektive örlogsstatio

ner under dP c1elar av å ret, clå ijänstgöring i skolan ej rrl'ordras. 

3. De marindirektörrr och mariningenjörc·r, vilka icke erhål

lit föro rdnande Pller i kommandoväg beordrats till viss ijlinstgöring 

ombord eller i land, skola iill s vida re tjänstgöra vid örlogsvarvets 

ingenj ördepartem on t å re spe Id i ve ör! o g s st a tio n e r. 

G. O. ll65 den 3U:' ti 33. BeträUamk tjänstgöringst icl en [ör till 

C'l'Säitningsn'SPrvrn uttagna, vitl kustartillC'l'iet tjänstgöringsskyldiga 

värnpliktiga äver1som hdräHauclt> i'örclclningrn a\- antalet tjänstgö

r ingsdagar Jör ilnlgavarandP Yärnpliktil-!·a skola följande hestam

meJser läncla till dic·niiltelsl' untkr lJuclgci.årvt 193:~--HJ34. 

:1. OvanniimJHla viir11pl ikliga skola ijänsigöra: 

a) 198'2. års klass <' ll t'r ti<ligar<' årsklass: för tjiinsl12:öring yr-

kestjän st uttagna :140 dagar. för tjiin.stgörinl): i rlep~1tjiinst uttagna 

60 dagar: 
h) 1933 ~~r~ klass: J;)r 1jii1Htgöring i .nkrstjiinst uttagna 140 

dagar, för tjänsigöring i drpilijänst. 11itngna 140 dagar. 

:Z. llögst nrclanst~t<'nd<' antal tjänstgöringsilagar för iill e rsätt

ningsreserven uttagna , Hl3:3 c'lll'r tidip;a t· c' inskriYna v;irnpliktiga, må 

under huclgetårel' 1903-1934 full gö ra s. ni;lllligen: 

vicl Yaxhol1ns ku;;tadilll'rirPgt'JilC•ni<' q.),l)OO dagar, 

vid Karlskrn11<1 kustartillnirrgrnwntl' :·J:S,OOO dagar. 

;'l. Ifråga\·arande Y>i rnpl i k i iga, u H agna t i Il rll'påtjänst, inkal

las till tjiinstgöring enligt d<' närm:Ht' J,<•stiim llldscr, som vederbö

rande ann&fördelrLingsclwJ rftc'r sam rå el med vederbörande chef för 

kustartillnin'gL'Jl1eniP ii.l(·,·r uHärda. Ynn·i<l dock .skall iakttagas, att 

försk ju tni11g nw llan in- och utl·.\'C,kllingsiiden Iör di<'r varandra 

inkallacle omg!',ngar t'j nli't ÖvC'rstiga (i dag8r. 

4. För tjänstgöring· i nld'Sijiinst uttagna v~irnpliktiga inrycka 

i enlighrt mrd lwstii mnwl~erna i g. o. 1119:3:3. 

il. För fullgöramin aY i mom. 2 nämnt dagantal må chef för 

kustartillt' l'iregPlllelltl' )H•mstäJ Ja hos YCderbÖrancle armefördelnings

chef om .inkall else av värnpliktiga - utöver i Jantiörsvarets g. o. 

l jj93:3 och i sjöiörsYarets g. o. 4\13/1932, mom. 4, omförmälda - jäm

likt lrmtförsvarc>is g. o. 1302/1933. 

6. Den j:imlikt mnm. 1 a) ovan avkortade tjiinst.göringen fö r 

de till t.i>instgöring i clc'påijänst uttagna värnpliktiga av 1932 års 
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klass eller tidigare årsklass skall, anslutning till inskriYnino· ·r·· 
. . .. . . . ,~ !i[' ll l'tl-

mngc·n § 11:J., Jullgoras 1 den orclnmg, som i värnpliktslag-c•n ~ ·)-

morn :2, ~ir stadgat för andra tjänstgöring. >: -t, 

G. O. 668 den 30/6 33. I aJ;slutning till n åd igt brey denn a da, 

skall l'aptenen I"arsson, med bibehållnnde av innehavande' lw1'at
1 

" 
. . · lllUg 

v~_d m:nnstalwn: iortfa ranc:" t. o. m. den 30 september Hl3.J. ij iillst-

~ora sasom ])](radande manaltar::he vid Kungl. l\iaj:ts beskickningar 

1 Hc•lsmglors, l:b ga och RcYal (Tallitm). 

G. O. 669 de u 39/33. I anslutning till nådigt brev denna tl n•" 

skola kaptenerna ]Ji\ övergångs.stat Karlson och Kuma fortlarnud~ 
vara inkallade till tjänstgöring t. o. m. utg·ången av instuntb nd(• 

juli respektivP 11ästkommande augusti : skolande ifrågaYarandc• o lfi

cerare h~irundcr tjänstgöra i sjöförsvr.rl'ts kommandoexpedition . 

G. O. 671 den 3~/6 33. 

:1. J~imlikt nådigt beslut denna tlag skola 

marinintendenten av :1. gr. Allander med utg!\ngen av df'n !iO 

inneva rande månad f rånträda genom g. o. 141/193:2 anbefalld kf\J ll 

meJ,dering såsom regementsintendent vid Vaxholms kustartilleri rege
mente och 

marinintC"ndenten av 1. gr. Burman, med ändring av g. o. 

E28/1932, f r. o. m. elen l instundande juli tillsvidare vara kommen

derad till tjänstgöring såsom regementsintendent vid ovannäm ndn. 
regemente. 

2. Den marinin tendenten av 1. gr. Allander genom g. P. 

:1.135/1932 anbefallda kommenderingen att för s~irskilt uppdrag st:t 

till filosofie kanelidaten C. A. Murrays fö rfogande skall upphör a med 

den 3:1 instundande juli. 

3. I\1arinintendenten av 1. g r. på övergångsstat ...L\.. urell skal! , 

i anslutning till nådig:t brev denna dag, tillfälligt tjii nstgöra Ritsom 

tästningsintemlent i Yaxholms fästning Jr. o. m. den l instun dand<' 

juli under elen l.id marinintendenten av l. gr. Allander fullgö r siir

skilt llJ'pdrag elier i övrigt iir förhindrad uppehålla ifrågavara ucl<• 

befattning, clock'längst t. o. m. den 31 nästkommande' augusti. 

4. l\lariuintendent en av 2. gr. Lagerquist skall med utgån g<'n 

av den 15 instundande juli avgå från honom genom g. o. 550/:19:):) 

anLefalld tjiinsi gö ring i Vaxholms fästning och vid \ Taxholms kus t
ar rilleri regemen te. 

G. O. F. 1()4 den 14/6 33. Fastställer fö r delning av å stat för 

officerare och underofficerare m. fl. vid flygvapnet upptagna h<

si ä Ilningar m. m . för ticlen l juli 1933-30 juni 1934. 
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G. O. F . 119 den 30/6 33. Betniffnnde till ersättningsreserven 

tt o-na vid il\·''Y8J>nct tjänstgöringsskyld iga vämpliktiga skola ne·-
u ao ·, ~ .. 

· danstående h\'stämmelser lända till efterrattelse under budgetåret 

1933-193-J. 

1. Jfragavar;lndP Yärnplikliga skola fullgöra: 

n) 193:2 års klass el ler tidigare å rsklass : för tjänstgöring yr

kestjänst uttagna 140 t1agar, för tjänstgöring i cle}Jåtjänst uttagna 

GO d:~gar : . 

h) 1933 års kbss : för tjänstgöring i yrkestJ änst uttagna 140 

dao·ar för tjäns tgöring i depåtjänst uttagna 140 dagar. 

"' '2. Högsi sammanla gt nodanstående antal tjänstgöringsdagar 

må uneler budget året l!l33-1934 fullgöras, nämligen: . . 

vid F 1 3,200. vid F :2 3,600, vid F 3 5,:200, vid F 4 4,800 och VH.L 

F 5 5,200. sum1~1a 2ri,OOO tjhnsigciri ngsdagar. ... . 

3. E årclwi Yid flyg-;apnet skall uppgöra plan fo r mkallelse av 

till ersättningsreserven utiagna värnpliktiga samt för fiirdelni~g 

under 1Juclgdf1rct :tv till Jörfogande stående tjänstgöringsda gar. T~_ll 

gr und för denna plan läggas bestämmelsE·lna i mom. 1, 2 och 3 .:1ar 

ovan. behoYC't av bandräckning under olika delar av året samt fore-

skrifterna i lanHörsvarets g. o. 1/Hl33 och 1362/1933. . 

.1. Hrågan1rande värDpliktiga inkalas till tjänstgöring enl~gt 

de nörm arc• bestämmelser, som vederbörande arm6.förclelmngscltef (hk

ställ d chef) pfter framstä llning från kårchef vid flygvapnet äge; 

ui.:färda . 
:1. Den jämlikt mom. 1 a) ovan avkortade tjii nstgöringen för 

de till tjänstgöring i clepåtjämt uttagna värnpliktiga a: 1_932 ~rs 

kl ass eller tidigare !\rsklass skall. i anslutning t ill msknvmngsfor

ordningen § :112, fulkö ra s i den ordning, som i värnpliktslagen § 27 , 

mom. 2 är stadgat för andr a tjänstgöring. 

G. O. (186 !len 3/7 33. Nedan nämnda officerare skola vara lä

rare vid sjökrigshögskolan i nedan angivna ämnen och t. o. m. den 

30 september nedan angivn a å r: 

i kusttästningslära, högre kurser, överstelöjtnanten vid kust

artilleriet Olmgr en t. o. m. 1937, 

i iörbinclclsclära, stabskursen, löj tn anten vid flottan Laml

ström t. o. m. 1937, 
i skcppslJyggnadslära, l1ögre kursC'r. mariningenjören av 1. gr. 

Swensen t. o. m. 19:3'1, 
i luitkrigskonst., allm iinna kursen, löjtnanten vid flygvapnet. 

Westring t. o. m. 1936, .. 

i luft.krigskonst, stahskursPn, kaptenen i flygvapnet Ramstr om 

t . o. m . 1937, samt 
i elektroteknik, allmilnna lmrsen. löjtnanten vid kustartilleriet 

H aglund t. o. m. 1934. 
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G-. O. 6!1:) dl' n 5/7 23. Ch den för kustflottan skall d Pi ncht·ra 
en uhå1sliivision Iör att a1·gå till Kotka i Finland och d~it· llt•ltn g-a 
i en a,- linska tlottan anordna.[ minneshögtid den 8-10 inllL'Yarandt' 
måna c\. 

G. O. fi!l7 den 7/7 33. J.öj1nantPn i kustartilleriets l'l ''<' n (\•
dcrholm ska ll umlt•1· tidt•n 1-31 ins1undantlP augusti tjäns(gii rn yi<[ 
Jlygyapnct. 

13d räffande hiira,- l'öranleclda kostnader siadgas genom llntli !!.·t 
ln·e1· a,. tlen 31 dect'm her 1931. 

G. O. 7()() den 7/7 33. Nedanstående officerare skola. j iiltilikt 
JLådigt heslut denna dag, tjänstgöra vid Karlskrona kustartillPri rq,,• . 
mente, nämligen 

clwfpn lör A 9, Ö\'t'rstt• clc J, aval uneler tiden elen 21-2!i in 
stunclancle augusti i och för ÖY"rvaranclo av vissa lufb·ärnsskjutnine!nr. 

Jörorclnade löjtnan(t'n Yicl A !l J\Ia gnusson, med inst~illd ~, ~a 
snart ske kan , i. o. m. ckn 29 inncvarancl'• månad för att stuelera ·Jv
s tåndsmid ning och miitanlelningstjänst yjc[ luftl-~irnsskjutninga r 

G-. O. 714 den 11/'l 33. I anslutning till nådigt brev elen 7 lll
Jtevarancle manad må cl1cfen tör marinstaben beordra en i sagtla 
stab tjät1stgörancle officer att under tiden :18-24 n;istkommanele ~<'1·
tember deltaga i en av firman Zriss-Aerotopograph i Jena anordnad 
kurs i J:otogTammetri. 

H. O. 715 den 12/7 33. Löjtnanten vid flottan Lanelström sbll 
Jölja övninga rn a vid Fälttelegrafkåren undrr tiden 21 augusti-2 ~'-'l'
tember inneva r ande å r. 

G-. O. 727 den 14/7 33. Ö\'ersten i kustartillriet Broman s gl'liOl ll 
g. o. W:t3 /2D an ;_w f a Il d a i jöns l göring såscnn stabschef i chef P n s J.:· 
kustariillPriE'i s tab skall upphöra med uigångcn av cll'll :1 8 inotu11 
dande augusti . 

UajorE'n Yitl kustarti!Jerid Engblom skall fr. o. m. clPn Hl ;., 
s iundand,• augusti tjänstgö ra ;;åsom stabschef .i chcfpns för kusi tH· 
t illPriet stab (ordinarie ij;instgöring). :Yir..ioren Engblom skall vid a•··· 
vndPr tiden 1- 18 i sa mma månad tillffilligt tjänstgör a i nämnda st,11>. 

G. O. 'i31 den 17 /7 33. Den löjtnantpn Berling g0nom g. o. 
193/33 Hnhetallda la lldkommen<lPringPn skall upphä,·as. och kapkn• 'J' 
J~iicJ;·ström ska 1l fortraramle tj:i~tstgöra Y id u hå tsdep?m å Stockhnlnl" 
örlogsvan t. o. n1. de11 30 sep!cmlwr :1934. 
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Sedan riksdagen för budgetåret 1933-1931 till statsbeställningar 
$nvisat tt anslag av 10,700,000 kronor, varav 7,000,000 kronor avsetts 
för f ullföljande av flottans ersättningsbyggnad genom påbörjande 
under budg·etårct 1933- 1934 av arbeten med en jagare även som en 
under vattensbåt av B-typ och en undervattensbåt av A-typ, har Kungl. 
:M:aj: t 

föreskrivit, dels att konstruktionsritningar och huvudritning till 
jagare, som av Kungl. Maj :t genom brev den 24 maj 1928 fastställts 
för där avsett jagarbygge, skola lända till efterrättelse jämväl vid 
byggande av den jagare, varom nu är fråga, dels ock att huvudrit
ningar till undervattensbåtar av B-typ, som av Kungl. Maj: t fast
ställts genom brev den 9 oktober 1931, skela lända till efterrättelse 
jämväl vid byggande av nu förevarande undervattensbåt av B-typ ; 
med rätt dock för marinfö rvaltningen att framdeles vidtaga sådana 
mindre avvikelser från ritningarna till respektive fartyg, som under 
byggnadsarbetets utförande befinnas ändamålsenEga och kunna verk
ställas ut an att de för fartygens anskaffning beräknade kostna
derna - för jagaren högst 6,800,000 kronor och för undervattensbå
ten högst 3,780,000 kronor - därigenom överskridas; 

bemyndigat marinförvaltningen att vidtaga edorderliga åtgär
der fö r byggandet av ifrågavarande jagare och undervattensbåt av 
B-typ samt medgivit, såv itt angår undervattensbåten, att uppgörel
se under hand må träffas rö.rande fartygets byggande; 

uppdragit åt marinförvaltningen att i sinom tid till Kungl. Maj :t 
inkomma med huvudritningar till den nya undervattensbåten av A
typ, varom ovan förmäles, och för vilken kostn aderna beräknas till 
högst 3,680,000 kronor samt slutligen bemyndigat marinförvaltningen 
att, på rekvisition, i m ån av behov, i riksgäldskontoret lyfta ovan 
·omförmälda anslagsbelopp, högst 7,000,000 kronor, att användas fö'r 
{lärmed avsedda ändam ål. 

Beviljar komm.endören H. Frii s begärd tjäns1tledighet från be
fattningen såsorn chef för sjökrigsskol an under tiden från och med 
elen 17 juli t ill och med den 6 august·i 1933 samt mrordnar kommen
{[örkaptenen av 1:a graden vid flottan friherre L. M. Beck-Friis att 
tillsvidare under berörda tid uppehålla befattn ingen såsom chef för 
sjökrigsskolan. 

Medgiver, att för anställande av extra personal för inpricknings
och revisionsa rbeten nJ. m. i Inarinförvaltningen ett belopp av högst 
sjutusenfemhundra kronor må utbetalas från sjöförsvarets anslag till 
extra utgifter ; ankommande å marinförvaltningen att taga under 
övervägande huruvida sådana för hållanden ä ro för handen, att ifrå
gavarande personal bör användas jämväl för lokala kassa- och för
rådsinventeringar ävensom räkenskapsundersökningar m m. 

K. Br. 1933. 8 
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Bemyndigar marinförvaltningen att uppdraga åt marinPus kon

trolloffi cer vid Bofors, kommendörkaptenen av 2:a graden i marinpn 

G. D R. Frenclin att utarbeta en för pPrSonalens utbildning <'rl'or

derlig clctaljbeskri vning av för flygplan kryssa ren Got! and n ''''<ld 

15 cm. kanon m/30 jämte tillhörande enke l- och dubbelavdtag,•. 

K. Br. den 21 juli 1933. 
Sedan marinöverdirektören och che [t'n för marinin gC'njö rknrPn 

hemställt, att nuvarande divisiomingcnjörcn å första jagardiYisi,,_ 

nen, extra mariningcnjöTen G. V. \\Tigfors, vilken enligt gäl lnnd f> 

utbildningsbestämmelser fr ån och med den 1 oktober 1933 komnw att 

övergå till reserven, måtte, då eljest enelast en extra marining<•n.iu r 

därefter funnes disponibel, enligt egc't. åtagande inkallas till f" rt

satt tjänstgöring, har 1\ungl. :Maj:t medgivit, att \Vigforss må i kom

mandoväg inkallas till ifrågava rande tjänstgöring för tiden intill 

den 1 juli 1934 mot åtnjutande av förmåner, som utgå till Pxi ra 

mariningenjör från därtill anslagna medel. 

Finner tj. f . chefe ns för kustartilleriet hem ställan att s;irski ld 

personal m:'ltrte inkallas för hanclha'vancle av kassörsgö rom ålen Yirl 

Vaxholms och Karlskrona kustartilleriregc,tncntcn icke föranled a nå

gon Kun gl. Maj :ts åtgärd. 

K. Br. den 28 juli 1933. 
Scdan Kungl Maj:t enligt brev elen 22 juni 1933 medgivit . a tt 

för beredande av erfo rderlig bemanning för statens isbrytari'a rty g 

Ymer och Atl e fingP , enligt i komandavåg utfärdade närmar<' lll' 

stämmelser, för budgetå ret 1933-1934 försöksvis anställas å var td!'l'a 

fartyget 1 flaggunderofficer samt därjämte å Ymcr 2 undcrofli·~c 

rare av 2:a graden (maskini.>ter), 1 korpral (eldare) och 1 korpr al 

(matros) ävensom föreskr ivit, att dc kostnader , som uppkommo av 

ifrågavarande anställning, skulle bestridas av sä rskilda medel un

der tionde huvudtiteln, har i fråga om förordnande å bestrill ning 

vid flottan , som på grund härav icke komme att uppehå lias av onli

naric innehavare, Kungl. J\{ aj :t 
medgivit, att å beställning, som här avses, närmast i tur til l 

befordran i beställningen varande kompetente beställningshavare JJlå , 

räknat från och med den l juli 1933, förordnas, så ock å därd<·' r 

i succession ledigblivande beställningar; skoland e sålunda föronln:1d 

beställningshavare äga att, mot avstående av dc med innehavande 

beställning på stat förenade avlöningsförm åner , uneler tiden för för

ordnandet åtnjuta elen lön och dc övriga fö rmåner, som enligt stat 

och gällande avlöningsbestämmelser liro förenade med den högre l<' · 

ställn in gen, dock med avdrag å lönen av belopp, motsvarandl' [iin'-

37 

kom mande pensionsavgifter å denna besiiillning, eller, där elen för

ordnadP har att erlä gga pPnsion savgifter ä av honom innehavd be

ställning, skill naden mellan ]lensionsavg.ifterna å dc båda bestäl l

ningarn a. 

Scclan löjtnan l.<'n vicl flottan O. \\'. Schaefcr, vilken g0nom be

slut den 16 juli 1931 och elen 27 maj 1932 för bestridande av honom 

meddelnt föwrclnanclc· att upprätthålia hel'attningen såsom föres t ån

dare :för s,tatcns nwieorologi sk-h ;ycl rogra t:iska anstalts mil i tä ravdel

ning hcviljats tjii nstleclighet Jr ån inneha vande beställlling vid flot

tan t ill cch med den 30 juni 1933, anh å llit ait för ena handa ända

mål erh i'dla fortsatt tjänstl(·cliglwt under budgetåret 1933-1934, för

ordnar Kungl. hl r,j :t med bifall till iö rcvarando ansöknino· art 

Schacfer uncl<·r ticlen för tjänst.ledighet.<•n skall från i r ä da d;' med 

hans beställning på stst fö ren ad<' avlönin gsfönnåne r. 

Medgiv0 r, a tt till bestridande av kostnader för erforderliga illu

strationer, figurer och renskrivning till uneler omarbetning va rande 

>>Lärobok i navigation jämte trigononwtri» må till chefens för ma

rin staben fö1 fogande, mot redovisningsskyldighet, ställas ett belopp 

av högst GOn kronor. 

F ö10 rdn ar , att surnumerär fänrik (underlöjtnant, marinunderin

tenclent) vid marin Pn, som icke på grund av fö rordnande eller el jest 

äger uppbära .lön fö r i sta t u ppförcl bestä llning, må för tjänstgör ing 

under budgetåret 1933-1934 åtnjuta ersät.ining med 2 kronor om da

gen i ett för allt, att utbetalas månadsds i efterskott samt bestri

das av ordinarie förslagsanslaget till avlöning till personal vid ld

rer och sater m. f l.: skolande i övrigt b2trtif'fande ifrågavarande sur 

numerärar personals rätt till berörda creiittnin g i tillämpliga debr 

gäll a vad i § 10 kungörelspn den 5 mars 1926, n :r 60, angående av

löning för rull fö rin gs- (sjörullförings-) bcJäl och värnpliktiga under 

fredotid m. m. siadgas rörande vämpliktigas rätt till pcnningsbiclrag. 

Tillika bemyndigar E: ung l. Maj :t V<'derbörande chef a t t, räk

nat från och med elen 1 juli 1!133, tills vidare unel er inn0varanclc bud

getå r bereda surn umerär fänrik (underlöjtuant, marinunclerintcnclent) 

kostnadsfri in kva rtoring i vederbörligt ka~t·rnetahlissema ng, doc. k att 

härför ickP må tagns i anspråk lägt'nhet , som ertordras för beredande 

av tjänstebastDel å t hestiillningshavare nwd lön på si.at. 

I sammanhang härmed medgiver Kungl. J\bj:t i 0nlighct med 

mari nförvaltningens hemställan, att sunaunPr är fänrik (undcrlöjt

nant, marinunderintenclent) må innevaranek budgetår ;iga åtnjuta 

uneler vederbörlig sjötjänstgöring mässpenningar samt för anbefallda 

erforderliga resor i tjänsten mellan örlagsstationcrna rese- och trak-
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tamentsersättning, allt i likhet med underlöjtnant (fänrik) på aktiv 
stat; skolande härvid iakttagas, att den Yederbörandc enligt detta 
brev tillkom mande särskilda kontanta ersättningen skall, då lll'is~ 

penningar å tnjutas, utgå med endast 1 krona 30 öre för dag. 

K. Br. den 4 augusti 1933. 

Medgiver, att t vå Karlskrona örlogsstation ti llhörande unrlrr 
officerar c, vi lka äro avsedela att komme-nderas som artilleriuppbörds
män respektive rustmästare å flygplankryssaren Gotland, må i kont

mandoväg ställas till marinförvaltningens förfogande å tider, Yarom 
ämbet sverket äger över enskomma med vederbörande stationsbefälha
vare, för att biträda vid kontroll m. m. rörande nämnda kr~-~~nres 

byggnad. 

Medgivrr, att elen omständigheten att sjökaptenen E. 8. Eriksson 
icke genomgått i § 3 mom. 5 a) av brevet deg 4 september 192G an
gående antagning, utbildning m. m. av reservkadetter vid fl ottan 
omnämnd allmän militär kurs och y rkeskurs icke må utgör a hinller 
för honom att antagas till rese rvkaele-tt Yicl flottan. 

Kur•gl Ma j: t medgiver, att av anslaget till befrämjande a\' rlen 
andliga vå rden vid försvarsväsendet må för budgetåret 1933-1984 ut · 
gå bl. a. följande belopp, nämligen: 

Vaxholms kustartilleriregemente .. . . . . . ..... . . .. . . 
Karlskrona kustartilleriregemente .. . .. ..... . . ... . 
Andra flygkåren ........ .. ....................... . 

Såsom bidrag till soldathemsverksamhet utövad 
örlogshemmet vid Vitså brygga invid H årsfjärden .. 

Såsom bidrag till verksamhet utövad av: 
Skeppsgesschemmet i Karlskrona ...... ... ........ . 
skeppsgossehemmet i Marstrand .... ...... . . ....... . 

kronor 4GO: -
3f)0:-

)) 320:-
av: 
kronor ?,00: -

kronor 800:-
)) 600:-

Till Ku ngl. Maj :ts disposition för oförutsedela behov >> 1,,14:5·-

Kronor 44,500:-

eller tillhopa fyrt iofyratusenfemhundra kronor. 

Tillika fö reskriver Kungl. Maj :t, dels att här ovan upptagna 
belopp t ill verksamhet vid soldathem och skeppsgossehem skola 1not 

redovisningskylclighet utbetalas till styrelserna för ovan angivna snl 
clathem, skeppsgossehem eller organisationer , dels ock att det skall 
åligga vederbörande truppförbandschef (stationsbefälhavare) a t t Le
stämma om användningen av fö renämnda anvisnin gar för anrllig 
vård på sätt l ämpligast befinnes. 
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Lämnar befälhavande amiralens i Karlskrona hemställan om an
visande av medel fö r anordnande av föredr ag· för officer are, tillhö
rande Karlskrona fästnings station utan bifall. 

Lämnar tj . f. l\ommendanten i Vaxholms fästning hemställan 
om anvisande av medel för anordnande av föredra g för officerare 
och underoffice rare tillhörande ni:mnda fästnings garnison utan 
bifall. 

Medgiver, att t ill, lJland andra, öve rste löjt nanten i marinen, 
kaptenen på öveJ"g 8.ngs3tat vid kustartilleriet R. G H. Engst röm må 
såsom erssttning för biträde vid utarbetande av tjänstgöringsregle
mente för flygvapnet utbetalas ett belopp av 1,800 kronor. 

K. Br. den 11 augusti 1933. 
Bemyndiga r marinförvaltningen att beordra chefen för ämbets

verkets artill eriavdelning eller annan å samma avdelning t jänstgö
rande officer att å tid, ~om ti mbetsverket äger bestämma, avresa till 
Holland för att uneler högst 6 dagar, reselagarna oräknade, i Venlo 
verkställa besiktning av dä r t illverkade st er eoskopiska avståndsmä
tare. 

Förordnar professorn vid t ekniska högskolan D. Enskog att från 
och med den 1 oktober 1933 tillsvidare till och med den 30 september 
1937 vara lärare i matematik och mekanik (teoretisk och tillämpad 
mekanik) vid sjökrigshögskolan samt hyrtingenjören i te legrafstyrel
sen, civilingenjören E. A. "Malmgren att tillsvidare uneler samma tid 
vara l ärare i fysik (elektroteknik) vid sistnäm nda högskola. 

Lämnar ma rinunderintendenternas vid marinintendenturkåren i 
flottans reserv S. G. Lundh, A. S. S. N ordensvärd och B. Tornlind 
anhållan att efter genomgående av viss kompletterande utbildning 
vinna inträde på stat vid marinintendenturkåren utan bifall. 

K. Br. den 18 augusti 1933. 
Förordnar angående användningen a.v medel från förnyelsefon

derna för vissa av marinens VPrkstäder oeh inrättningar m. m. 

MPdgiver, att för inköp av en personautomobil tör Vaxholms 
kustartilleriregemente må elisponeras ett belopp av högst sextusen 
kronor av anslaget till anskalln ing, underhåll och drift av sjöför
svarets motorfordon. 
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K. Br. deu 25 augusti 1933. 
Medgiver, med hänsyn till i ärendet ·föreliggande särskild a <lln

stäncl igheter. ai.t kaph'nen i marinen, flaggunclerofficen'n i Ilott-1 
• c ns 

resen· C. IV. N1lsso n må k\·arst. i't i tjänst såson1. kontorsbiträde i sta-

tionsbefä lhavarens vid Stockhol ms örlogss tation kansli, dork liiu~·st 

till den 1 oktober 1934. 

.Jit>clgi\·e r, att marinintende nt-en av 1 :a graden på övergångs~tat 

vid marinintendenturkåren F. E. Aurell , vilken därtill förkl arat si o· 

villig, må i kommandoviig heorrlras att, utöver den tid, som augi\·it~ 
i brE'v den 30 .iuni 1933, intill den 1 nästko mmande oktober fortfaran

dc uppehålla hdattningcn såsom iästning1'intcndent i Yaxholtn i' liist

ning; skoland<• Au rell umlPr ticlen för i frågava rande komm enliPring 

åtnjuta ersättning på sätt bestämts i förenämnda bre\· den :30 .iun i 

1933. 

K. B1-. den 1 setJtember 1933. 
l\fedgiver , att för ano rdnan de av kurse r i ryska sp råket Iör vill 

Karlsk rona örlogsstation tjänstgörande t'fficcrare, som förklar a ,;ig 

villiga att begagna sig av sådan undervisning, må till stationshdäl

havarens vid n ämncla örlogssta tio n förfoga n de mot rc•clovisni ngs:;k\-l

clighet stäl las ett b<>lopp ay hög·s t 200 kronor. 

Bifaller marinförvaltningens hemställan, att vedettbåten n: r 4:3 

m ått<' med hänsyn till densammas i'dcler och nuvarande tillstårHl b1 

utrangeras samt genom försäljning ellE'r på annat sätt till godogöras 

kronan. 

MeclgiYer, att t i ll genomgående av den kurs för utbildni ng av 

köksföreståndare och kokvag·nsinstruktör, som med stöd av Kun gl. 

l\Iaj :ts brev elen 28 juli 1933 enligt i armens generalorder den :Z au

gusti 1933, n:r 1606, meddelade bestämm elser kon11ne att anorduas 

vid Göta livgarde unde r tiden el en 4 september-den 6 oktober inne

varande år, må lwordras, aY vardera ut::t\· stationsbefälhavarna Yid 

fLottans örlogsstationer i. Karlskrona. och Stockholm en samt av <·ne

fpn för ku startilleriet två nämnda befälhava re och chef unde rstiiiida 

underofficerare. 

K. Br. den 7 september 1933. 
Medgi1·cr, att utprövning av antagningsprov må på sätt i kow

mancloväg n~innare bestämmes under höslen 1933 fullföljas vid stock

hoism örlogsstation, att professorn vid unil"ersitetet i Uppsala G .. \.. 

l't. AndcrhNg må biträda chirvd &amt att fö r bestridande av h>irav 

föranledda kostnader - cltir i inbegripet ett arvode till AndL•r!J prg tl 

41 

300 kronor - må till chefens för marinstaben förfogande mot redo

visningsskyldighet ställ as ett belopp av hogst 630 kronor. 

Medgiver, att såsom bidrag ti ll hestridande av representations· 

kostnader i samband med utländska :[lygfa rtygs och representanters 

fö r u t ländska J'lygvapen besök i Sve rige under innevarande bodget

å r må till chefens för sjöJ:örsvarets kommandoexpedition mot redo

visning enl igt av chefen för fö rsvarsdepar tem entet godkända räk

ningar utbetala s ett belopp av högst 600 kronor från .flygvapnets 

anslag t i Il extra utgifter. 

MedgivPr, att till majoren vid kustar1illerict R. Wallgren som 

utnämnts och förordnats att f rån och med den 26 mars 1.933 vara 

major vid kustar tilleriet, må för tid0n rlen 1 oktober 1932-dcn 25 

mars 1933 utgå vika riatsersättning s~som för tjänstgöring i majors

beställning. 

:Med sk rivelse den 3 februari 1933 har marinförvaltningen över

lämnat från Akt iebolaget Götaverken inkomna förslag och erbju

dande t ill ombyggnad av, bland annat, maskinan läggningen på min

kryssaren Clas Fl eming, vilket förslag inneb urc en ny konstruldian 

fö r kra ftöverföring från dieselmoto rer till p ropellra r medelst varm

luftsdrivet pr opellermaskineri . Enligt erbjudandet utgjorde kostna

den för sjä lva anläggningen 840,000 kronor samt kostnaden för u t

f örande av vissa l samband härmed nödväneliga arbeten å fartyget 

49,300 kronor, vartill komme koatnaden för provturer, kontroll och 

besiktning med 65,000 kronor, på grund varav kostnaden för sa mt· 

liga ifrågavarande arbeten uppginge till 954,300 kronor. Efter sam· 

r åd m ed chefen för marinstaben och chefen för kustflottan förordade 

marinförvaltningen insättande Ii v varmluftdrivet propellermaskineri 

av ovanbe rörda konstr uktion å minkryssaren Clas Fleming enligt 

det u tav ovannämnda bolag ingivna fö rslag för en kostnad av 

954,300 kronor, därav :för hudgetåret 1933--1.934 800,000 kronor och 

för budgotå ret 1934-1935 154,300 kronor. 
Sede rmera liar marinförvaltningen med skrivelse elen 24 augusti 

1933 t ill chefen för socialdepartemcnt!C, t övrlämnat on till ämbets

verket från bolaget inkommen framställning om utförande av ifrå

gavarande arbeten. 

Kungl. Maj:t uppdrager åt marinförvaltningen att vidtaga e r

forderliga åtgärd er för ombyggnad av maskinanläggningen på min· 

kryssaren Clas Fleming i huvudsak lig överensstämmelse med förbe

rörda förslag samt medgiver, att uppgörelse under hand må träffas 

lll.ed förenämnda bolag rörande utförande av ifrågava rande arbeten. 
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Vidare bemyndigar Kungl. Maj:t marinförvaltningen att, på_ 
rekvisition, i mån av behov, i riksgäldskontoret för berörda iillf]n_ 

mål lyfta högst sexhundratusen kroncr, att utgå av det av riksdag-en 
för budgetåret 1933- 1934 anvisade reservationsanslaget till staislll'
ställningar. 

K. Br. den 15 september 1933. 
Medgiver, att till den office,r, som av stationsbefälhavare vill 

Stockholms örlogsstation förordnas att under nästinstundande utbil,J
ningsår meddela i skolreglementet för flottans manskap, del lY, om
nämnd undervisning i engelska språket vid korpralskurs för r allio
matroser samt vid certifikatskurs vid radioskola, må utgå en erstiil
ning av 4 kronor för unclmvisningstimmc, dock högst 448 kro nor. 

Medgiver, med bifall till en av styrelsen för sjökartcverkrt i 
skrivelse elen 25 augusti 1933 gjord framställning, att till kaptem•n 
vid flottan H. Gahn må såsom ersättning för bestriclanclet av dc llll'Ll 

befattningen såsom sekreterare hos styrelsen förenade goromålen un
der förra halvåret 1933 utbetalas en gratifikation av t våhundrafvm
tio kronor, att utgå av till sjökarteverkets förfogande stående merl,·l. 

K. Br. den 22 september 1933. 
Scdan friheninnan Emilia Uggla och fru Elin Lilliehöök, föl1Ll 

friherrinna U g g la, anhållit att få såsom gåva, avsedd fö,r pryda llile 
av jagaren Klas Uggla, överlämna en genom givarnas försorg uttönl 
kopia av en tavla över slaget vid öland, har Kungl. Maj:t bemyndigat 
marinförvaltningen att för kronans räkning emottaga ifrågavaran1lc 
gåva, att elisponeras för ovan angivna ändamål. 

Bifaller marinförvaltningens hemställan, att löjtnanten vid kust
artilleriet E. Norclling måtte för tillgodoseende av ämbertsverkets bP
hov av extra arbetskraft för utförande under instundande vinter av 
vissa tabellberäkningar m. m. i kommandoväg beordras till tillfä llig 
tjänstgöring i ämbetsverket uneler ticlen elen 2 oktober 1933--dcn :.'0 
april 1934. 

Seclan chefen för marinstaben hemstä llt, att kaptenen vid flot
tan C. F. Fallonan måtte ställas till hans förfogande för utarbetande 
av en ny lärobok i artilleri för :flottans underofficersskolor, har Kungl. 
Maj:t medgivit, att Falkman må enligt i kommandoväg mcddela ill' 
närmare bestämmelser - med bibehållande av honom åliggande or
dinarie tjänstgöring - för ovan angivna ändamål s,tällsa till chefens 
förmarinstaben förJogande; viljande Kungl. Maj :t, på därom av clw
fen för marinstaben cfte,r arbetets slutförande gjord framställning·, 
taga uneler omprövning frftgan om beredande av särskild ersättn i Il i!: 
åt Fallonan för arbetet i fråga. 
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G. O. 734 den 18/7 33. Följande officerare skola tjänstgöra 
vid det flygförband ur flygvapnet, vilket. jämlild bestämmelserna i 
g. o. 261/1933 under tiden 1 september--20 oktober 1933 skall utgå 
för samövningar med kustflottan, nämligen : 

Löjtnante"·na vid flottan Ljungfclt, gruppchef, Brydolf och 
Zacco (de senare längst t. o. m. den 15 oktober), vid kustartilleriet 
Adolfsson och \Vciclling samt i flottans reserv Särlander (längst t. o. 
ro. den 15 oktober). 

G. O. 744 den 20/7 33. Denna instruktion skall lända chefen fö1· 
den genom g. o. 1155/32 anbefallda sjökrigsskolavdelningen till efter
rättelse. 

§ 1. 

Den under Edert befäl ställda avdelningens sammansättning samt. 
expeditionens ändamål framgå av g. o. 1155/32. 

§ 2. 

Ni må enligt eget bestämmande med avdelningen besöka svenska 
hamnar och ankar sättningar. 

§ 3. 

Uneler senare delen av nästkommande september skall Ni med 
avdelningen befinna Eder i Stockholm för kadetternas avpollettering 
och befälstecknets nedhalande enligt nämnda generalorder. 

§ 4. 

Omkring var 14. dag eller, om särskilda omständigheter därtill 
föranleda, oftare skall Ni insända underdånig rapport om vad som 
må vara att anmäla. 

§ 5. 

Kungl. Maj :t är förvissad, si t vid de tillfällen och oförutsedda 
händelser, som kunna inträffa och för vilka föreskriHer saknas, så
dana åtgärder av Eder vidtagas, som b;ist främja expeditionens än
damål och överensstämma med flaggans värdighet. 

G. O. 752 den 24/7 33. I anslutning till nådigt brev den 9 juni 
1927 och med iindring av g. o. ~~61/1932 bemyndigas chefen för kust
artilleriet att fr. o. m. elen 12 instundande augusti för tjänstgöring 

G. O. 1933. 8 
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tills vidare inkalla hö"O'st 12 till överg·ång·sstat tv* ng·sv1's .. " on:rförrla 
underofficera re vid k ustartill eriet. 

... G ... O. 753 den 25/7 33. Liijtnanten vid flottan Ljungfp]t ~kal l 
t] an stgora v1d flygvapnet utö ver i g. o. 848/32 angiven tid lii ng-st 
t . o. m. den 20 nästkommande rktobe r. 

G. O. 761 den 27/7 33. Chefrn för flyg,·apnet må, enligt c] p ndr

mare fö reskri fte r, som av honom utfärdas, beordra flygvapnr ts ma 

rinspaningsk urs att under 3 il '1 dagar i mitten av instundand <' au

g usti mrd ö-7 sjöflygp lan .iämtp c·n vedE'tt iJåt besöka Lettland (Riga); 

skolande vede r börande beskickning och konsulat hå llas underräHadr• 

om. elen sannolika nä r m a re tidpunkten så väl för flygplanrus in fh·o-_ 

ning över let tlänclskt t erritorium so m för flygplanens och vc•cl l'tt·J,~
tens anko mst till n iimnda hamn. 

Besöket i Riga ä r att anse som icke-officiellt. 

G. O. 771 den 29/7 33. Uh,ämndc ö\·e rstelöjtnanten vid I 11, 

m a joren Yid I 3 Delin skall s t å till befälha,-ancle ami ralens i K arls

krona förfogande uneler högst en vecka i hörj a n av instundanek :m

gusti å t id , som bestämmes av uäm ncl e amiral efter samråd med rlrt'

frn fö r östra a rrn dördelningcn; ägande befälhavande ami ralen hin:

under beordra sagde officer att fö lj a de fältövningar vid krig8hö~
skolan, som lwmma att anordnas i Blekinge län. 

A v kom lll E'JHlPringen föranledda kostnader bestridas icke a v u n

dPr s jöförsvare ts fö r va ltning ståend e anslag. 

G. O, 774 den 1/8 33. Löj t n ante n i f lottan Joh ansson skall nJ <' d 

ändring av g. o. 480/1932 t. o. m. elen 12 nästkommande n o,·c mber 
tjänstgöra vid f lygTapnet. 

G. O. 8(10 den 2/8 33. I an slutning till n ådigt brev den 22 .itmi 

1933 skol a nedannämnda pa ragrafer i RM I A och RM: III A erh all::t 
fö lj ande ä nd rnclc lydelse: 

Rl\1[ I A. 

§ 165. 

4. 

då gällande bestämmel er. 

5. Rock och kappa äro tillåtna plagg· för unde rofficer i flot

tan och i marinen, som åtnju ter manskaps lön. 
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6. Bestämme lse rna 
b) att rock och kappa äro 1ill ätn a plagg för unelerofficerare av 

3. graden på övcrgång·sstat ell er i rese rven. 

2. 

RM lli A. 

~ 81. 

jämlikt § 55 : 2 och 3. 
3. U n eleroffice r i k ustar t illeriet och i marinen, so m åtn juter 

manskaps lön, må såsom ytterplagg använda kavaj i stället fö r kappa. 

4. För underoffi cer av 3. graden gälla i tillämpliga delar sam

ma bes t äm melser so m för underoffice r av 2. graden ; dock med iakt

tagande av 
att i stor paraddräkt ska ll ingå blå byxor i stället för byxor 

med redgarnsliste r , samt 
att uneleroffi cer av 3. graden på övergångsst at e.Jle r i reserven 

må såsom ytterplagg anv ända kavaj i stället :[ör kappa . 

5. 
9. Utgår. 

G. O. 804 den 3/8 33. I g. o. 143{j933, mom. 4 och 15, givna fö

reskrifte r rörande frikallelse från repetitionsövning sk:ola även till

lämpas berträffande sådan repetitionsövning, so m unele r tiden intill 

den 1 mars 1934 skall fullgör as av värnpliktig, för vars t jiinstgörings

skyldi ghct i beväringen i fredst id gä ll er vad i nämnda hänseende stad

gas uti särs kild Jag för värnplikti ga av årsklass 1923. 

G. O. Sltö den 4/8 33. Nedanstående offi cl' rare skola under ar

betsår en 1933-1937 vara lä ra re i sjökrigshögs kolan s nautiska kurs, 

nämligen i 
navigat ion kommendörkaptenPn av 2. gr. Ulff. 

llWteorologi löjtnanten Schaefer. 

G. O. 80'7 den 5/8 33. Tyska övningsskeppet Gorch Fock må 

under t iden den 10--16 augusti :L933 besöka Saltsjöbaden. 

Bes ö k et ä r a t t anse såsom icke officiell t. 

G. O. 819 ilen 10/8 33. Nedanstående officerare skola va ra elever 

i militärinstruktörskursen vid gymnastiska cPntralinstitutet uneler un

de.rvisningså ret 1933-19;)4, nämligen 
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från flottan: 
underlöjtnanten Corvell och fänriken Lindahl samt 

från kustutill eriet: 
löjtnanten Stadc och underlöj tnanten Lange. 

Kursen tager sin början den 10 nästkommande oktober med in
ställelse för e leverna nämnda dag kl. 1200 samt avslutas elen :24 maj 
1934. 

Fänriken Lindahl skall under elen tid kursen varar tillfäll igt 
tillhöra Stockholms örlogsstation. 

G. O. 823 den 12/8 33. Löjtnanten vid kustartilleriet Lindeberg 
och underlöjtnanten vid kustartilleriet Lange skola för viss special
utbildning följa övningarna dels vid Smålands anneartilleriregemente 
under tiden den 21-26 innevarande månad, dels vid Karlsborgs ar
tilleriregemente under tiden den 28 innevarande månad-2 instun
dande september. 

G. O. 824 den 12/8 33. Underofficeren av 2. graden pa over
gångsstat i flottan Wickholm må fullgöra honom under perioden l 
november 1932-31 oktober 1934 åliggande t jänstgöringsskyldighet i 
fred i två omgångar, vardera om 30 dagar, en under november må
nad innevarande år och en uneler april månad 1934. 

G. O. 843 den 21/8 33. Nedanstående föreskrifter skola, utan 
hinder av föreskrifterna i g. o. 262 den 16mars 1927 med >>Föreskrifter 
för kustartillerikaeletts utbildning vid kustartilleriet samt ombord ä 
stridsfartyg>>, på försök lända till efterrättelse beträffande utbild
ningen m. m. av dem, som tmdcr år 1933 antagits till kustartilleri 
kadetter: 

1. Utbildningen skall omfatta: 
re kry t kurs; 
kurs ombord å stridsfartyg; 
uncle rbofäls- och instruktörskurs; samt 
därefter minkurs och övriga utbildningskurser m. m. enligt 

g. o. 26'2. /27. 
2. För rekrythu·sen skola i härtill fogad bilaga angivna be

stämmelser lända till efterrättelse. 
3. Kursen ombord å stridsiflrtyg skall äga rum å pansarskeppet 

Gustaf V under ckss genom g. u. 1155/32 anbefallda expedition vinter n 
1933-1934. En of:ficer ur kustartilleriPt kommer framdeles att kom
menderas som kaelettofficer under ifrågavarande kurs. 

För utbildningen m. m. skola, där i bifogad bilaga ej annat 
sägs, föreskrifter för utbildningen vid sjökrigsskolan (FUS) §§ 14: 
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9 l e: 16 l~r 19 n· 1-9 och 4 a 24: 1-3 och 25 samt regl emente 3- ' o, ' ' . ' - . - ' . för sjökrigsskolan §§ 13: c och d, H , 23, 24: 3 (dock att kadettoffi-
ceren ur kustartilleriet skall undervisa i ämnena vapenlära och korp
ralsundervisning), 40 : l, 84: l c och 4 ti ll ämpas. 

För k.adettof:f'iceren ur kustartilleriet och för kustartillerika
detterna skola i övri gt för sjök rigsskolall gäl lande regl ementen m. 
fl. föreskr ifter i tillän1pliga delar lända till efterrättelse. 

Angående tid och plats J'ör kadettofficerens ur kl~startilleriet 
och kustartillerikadettenlas embarkering och debarkenng komma 
närmare bestämmelser sede rmera att utfärdas. 

4. Underbefäls- ,och instruktörskursen skall taga sin början å 
d g i börJ·an av april 1934, som av chefen för kustartillcrie.'t bestäm-a . . • d mes, samt fortgå ti ll dag i början av pitföljande JUlll mana , som 
likal edes av chefen för kustartilleriet bestämmes. . 

För utbi ldningen und<' r kursen skola i härtill fogad b1laga an-
givna bcstämme l se r l ända till efterrättelse. 

5. nGnkursen skall taga sin bör jan å dag i början av juni 1934 , 
som av chefen :för kustartillerit'i bestämmes. 

För utbildningen under kursen skola i härtill fogad bilaga an 
givna bestämmelser lända till eftcn·ättel2e. 

6. Utöver ovan och i härtill fogad bilaga gi~na best~mmelse r 
skola vad beträffar rekrytkursen, underbeHlls- och m~tru kto rsku_rsen 
samt ntinkursen föresk rifterna i g. o. 262/27 i tillämpliga del a r land a 
till efterrättel se. 

Bestämmelser 

för utbildningen i rckrytkurs, lmrs ombonl å stridsfartyg, underbefäls
och instruktörskurs samt minkurs av dem, som under 

år 1933 antagits till kustartillerikadetter. 

l. Rckrytkurs. 

l ll ]l a' ' a c' e11 o111fa'i nin2:, som angives Utbildningen s w • 1 • ~ 
g. o. 

262/27, dock 
att i ämnet h å ttjänst utbildningen skall omfatta: 
,Någon k~innedom om ro drets och propcll~rns _verl~an, rodd, :eg

lino· och Jllanöve r med maskindriven båt; övmng 1 s~;;:argårdsn~vlge
.· " cd båt · kännedom om ch>t viktigaste av förordmogen angae.~de nng m , h ··llande fore åtgärder till undvikandP av ombordläggning oc av ga - -
skriHer för tj änsten i båt ; 

sjömaning: vanligast förekon~mande l_~nopar och :tek; r 
för eskrifte rna i rekrytunderv1snmg for flottan, kap. \I 

vuddrag; 

hu-
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navigation: det viktigaste om jordklotet och dess indelning, rikt
~in~ar och linjer på jorden samt någon kännedom om Niereators ]lro
Jektwn, beteckningar i sjökort, ntprickning och fyrar samt om ko 111 _ 

pass, pejlskiva, lod och logg>>; samt 
att ämnet simning, omfattande simövningar och övning i liY

räddning, skall tillkomma. 

2. Kurs ombord :l stridsfartyg. 

Utbildningen skall hava följande omfattning: 
1. Vapenlära. 
2. El e ktrici t etslä r a. 
3. Korpralsundervisning fö~· kustartiJleriet: kap. 1- I\T, \ TIII, X. 
4. A rti l l crima teriel. 
5. Navigation: repetition i erforderliga delar samt fullständi

gande av rekrytkursen, jordens dagliga och årliga rörelse; tidens in
delning och tidräkningen; läget av de förnämsta stjärnbilderna : nå
gon kännedom om deviationens uppkomst och rättande. PraktisL1 

övningar i terrester navigering. 
6. Bevakningstjänst. 
7. Båttjänst: till den utsträckning omständigheterna medgiva. 
8. Fartygskänneclom. 
9. Eldning och maskinskötsel: kännedom om elen huvuclsaldig,L 

anordningen av kadett:lartygets ångpannor och propellermaskin samt 
om maskindriven båts maskin och panna eller motor; tjänstgör ing 
såsom eldare i eldrum och ångslup (rnasl..:inist i motorbåt). 

10. Signalering: övning i signalboks- och stavningssignaleriJ tg 
med signalflaggor, semafor och morse; någon kännedom om SIM och 
internationella signalboken. 

11. Gymnastik och vapenfäring samt idrott. 
Amnena 1 och 2 skola hava elen omJattning, som för vederbör

ligt ämne angives i genom g. o. 262/27 fastställd underbefälskurs; 
änmena 4, 6 och 8 skola hava elen omfat-tning, som för vederbörligt 
ämne angives i genom g. o. 262127 fastställd kurs ombord å stri ds
fartyg. 

U ta n hinder av ovanstående föreskrifter må fartygschefen göra 
de jämkningar i ut bildningens omhttning de olika ämnena, SO lLJ 

av försållanclena ombord betingas. 

Förhör i ämnena 1-3 skall äga rum efter fartygets återkomst 
till Karlskrona, varvid såsom censorer skola närvara fartygschefen 
och chefen för Karlskrona kustartilleriregementes underbefälsskolor . 

På sätt i FUS, § 23: 2, sägs - med iakttagande dock av ait 
till i nämnda paragraf föreskriven överLiggning jämväl kadcttoffi -
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ceren ur kustartilleriet skall kallas - skall fartygschefen dels av
giva utl åtande angående respektive kadetters större eller mindre fal
lenhet eller :förutsättning för vidare utbildning till officer, dels med
dela sådana övriga ur,pgifter rörande kadetternas förhållande under 
tjänstgöringen ombord, som äro av r,rt att böra tillmätas betydelse 
vid ett blivande lJeclömande a v deras lämplighet för vapentjänsten. 

3. Underbefäls- och instruktörskurs. 

Utbildningen skall hava följande omfattning: 
1. Organisationslära samt krigslagar m. m.: regemcnts- och 

fästningsinstruktion i dc delar, som beröra underofficerare och rnan
skap vid kustartilleriet; 

2. A rtillerima terie]; _ 
3. Befästningskonst: 

ämnena 2 och 3 till elen omfattning, som för vederbörligt ämne an
gives i genom g. o. 262/27 fastställd underbefälskurs. 

4. Reglemente noch instruktioner för vapentjänsten: 
Handvapensexercisreglemente fö,r kustartilleriet, Kap. I-III, 
Artillerireglemente för kustartilleriet, avel. A, )) Gemensamma fö-

reskrifter» samt av övriga aveleJning kap. VI, >> Batteriet)) : 
huvuddragen av Artil.leriinstruktion för kustartilleriet och av 

Skjutinstruktion fö r marinen, handvapen; 
5. Artilleriexercis; 
6. Riktövningar med pjäser; 
7. Handvapensexercis; 
8. Skjutövningar med handvapen; 
9. Bevakningstjänst; 

10. Signalering; 
H. Be f ästn in gskonst ; 
12. Gymnastik; 
13. Idrott ; 

samtliga uneler 5-13 nämnda ämnen till elen omfaHning, som för ve
derbörligt ämne angives i genom g. o'. 262/27 fastställd instuktörskur2. 

Examen avlägges i ämnenH 1-4, i tillämpliga delar med iakt
tagande av föreskrifterna i SRK, §§ 9 och 11. 

Betyg i övriga ämnen med unelantag av ämnena 8 och 11-13, 
i vilka betyg ej sättas, avgivas av de officerare, som lett utbildningen. 

Betyg för uppförande, då sådant skall avgivas, samt för lämp
lighet :[ör vapentjänsten föreslås av de instruktionsofficcrare, som 
lett utbildningen i kursen, samt därjämte av bataljonschefen och ka

dettofficeren. 
4. Minkurs. 

Utbilclninge·n skall hava den omfattning, som angives g. o. 
262/27, dock att i ämnena minlära, telefontjänst och strålkastartjänst 
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utbildningen jfimYä l skall omfatta vad som för nämnda ämnen an
gives i genom g. o. 262/27 fastställd unclerbefälskurs. 

G. O. 8-HI den 21/8 33. Den unde rvattensbåt av B-typ, vars b_1 g
gamle genom n åd igt beslut den 14 sistlidne juli uppdragits åt 111 ~
rinförvaltningcn, skall erhålla namnet Springa ren; skolande ifr åga
Yarande unclenattensbåt tills vidare tillhöra Stoekholms örlogsstat iou. 

G. O. 857 den 25/8 33. Marinintendenten av 1. gr på öve rgång~
stat Aure.ll skall, i anslutning till nådigt brev denna dag, fortf araude 
tillfälli g-t tjänst gö ra såsom fästningsin tendent i Vaxholms fästning, 
dock längst t. o. m. den 30 nästkommande september. 

G. O. 860 den 26/8 33. Kaptenen vid kustartilleriet Gallerström 
skall föl ja jämlikt tantförsvarets g. o. 1676/1933 uneler tiden 4-12 in
stundande se p tern ber anordnad generalstabsfät tövning. 

G. O. 861 den 28/8 33. Majoren vid kustartilleriet Engblom. skall, 
i anslutning till bestämmelserna i n ådiga kungörelsen den 18 juni 
1926 (SFS 30/1926), § 2 och med upphävande av g. o. 1107/1929, tills 
vidare ingå såsom ledamot i krigsundervisningskommissionen vid be
hand ling av fr ågor, som beröra utbildning sv personal tillhör ande 
marinen. 

G. O. 867 den 31/8 33. Löjtnanten i kustartilleriets reserv Cc
cler holm skall fortfarande t. o. m. den 23 instundande september tjä ust
göra vid flygvapnet. 

Beträffande härav fö ranledda kostnader stadgas genom nådigt 
brev av den 31 december 1931. 

G. O. F . 159 den 18/8 33. TJO 3. gr., skeppsrnaskinist, N. M. Lund
grens anhållan om upphävande av kommendering vid f lygvapnet hi
fa lles fr. o. m. den 21 oktober 1933. 

G. O. F. 163 den 28/8 33. F yr a engelska sjöflygplan må undN 
tiden den 1-4 och den 16- 18 instundande september månad bPsökn 
S tockholm samt verkställ a flygnin g över svenskt område i samban•l 
med ifrågavarande besök; skolande härvid gällande fö reskrifter an
gående tilltr äde t ill svenskt t erritorium samt angående för luft[art 
f örbjudna områden iakttagas. 

Flygpl anen skola verkställa landning vid Hägernäs, vares t för
töjningspi atset: anordnas genom chefens för flygvapnet försor g-. 
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Medgiver, att under innevarande budgetår må, i ändamål att 

bereda cdordrrlig bemanning för statens ishrytarfartyg »Ymen>. en

ligt i kommandoväg utHirdade nä nnare hestämmf'lser för en tid av 

högst å t ta månader 

dels vid f lo ttan återanställas sammaulagt högst ril·a. korpraler 

eller yrkesutbildade meniga eller, därest så dan anställning tiLl. fullt 

antal icke kan ske, -förhyras maDskap i så stor utsträckning, a\11 eld 

ovan angivna antalet av elva man hliv0r fyllt, 

dels ock en officer i. Jlottans rcsf'rv av kaptens ell er subaltern

officers tjänstegrad inbcordras ti ll tjänstgöring, skolande brmälde 

officrr, om han ej är bosatt i Stockholm, uneler den tid av inheord

ringen, då han tagt•s i anspråk för tjänstgö ring utan att en ligt gällan

de bestämmelser äga åtnjuta mässpenningar och sjötillägg, likväl 

åtnjuta sådana förmåner, sjötillägg dock enelast till det belop[l, som 

utgår vid stationär Jörl~iggning. 

J> å därom gjord ansökning entlediga r Kungl. Maj :t statsrådet 

K. S. ],evinson Jrån honom den 30 jun i :1933 meddelat iörordnaucle 

att vara ledamot, t i l lika orclföi·aude, i Jörsvarsviiscndets lönenämnd. 

I anslutning härtill förordnar Kungl. lVIaj:t för tiden intill elen 

1 juli 1934 ledamoten i Jörsvarsväsendets lö'lwn ämnd, kammarrätts

rådet A. G. Afzelius att ti llika vara ordförande i lönenämnden, supp

leanten i lönenämnden, statskommissarien I-L K. H. Tottie att i 

stället va ra .ledamot i lönenämnden samt t. f. SPkreterarcn och kam

r eraren hos flygstyrclsen, notarien hos marinförvaltningen J. F. 

Nilson att vara suppleant i löneniimnden i'ör Tottie; sko lande krigs

rådet C. E. T. Sterky vara suppleant för lönenämndens ordföranek 

samt vid födall för dennP utöva ordfö'l·andf'skapd. i nämnden. 

Uti skrivelse den 26 augusti :1933 har marinl'örvaltningcn - un

der Jra mh åi Jande ait av Yissa pi\ s is ta ticl en framfö rda anmärkningar 

mot mathållningen vid Karlskrona ö rl ogsstation aktualiserat den 

redan i'örut inom marinfö rvaltningPn uppmärksammade frågan om 

kosthållets Jörbättrande vid marinen i dc•ss hPihf't- anför!', att ma

rinförvaltningen ansdt sig höra redan nu gå i l'öd'attning orn Vl' rk

ställande av l'll skyndsam utredning rörande bnörcla Jråga. Då do 

brister, som vid lådde marinens fö t pJä gn adsviiS\'nde. a vsåge mati nrätt

ningarnas inredning och tekniska uirustni ng, n orma l portionens sam .. 

mansiitt.ning, organisatimwn ävensom kökspc'·rsonalPn s rekr,\'tering 

och utbildning, och spörsmålen rö rand!' h!' rörda hristNs avl1jä lp ande 

vor!' av elen art, att. ett klarläggande av c[psmruna nödvänd iggjo rd e 

anlitande av personer med speciell sakkunskap å området, hernstäl l

de marinförvalningen, som ansägc, att ut rednin{!·Pn borde verkställas 

inom ämbeisverket ullCler marinöv('rintPnc1cnten s lc·clning, cm brmyn-

G. O. 1933. 9 
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digand r' att [ör ändamålet såsom sakkunniga tillkal.l a a l'ln6us kon

sulent i utspisningsfrågor, s,vsslomannen vid Sundby sj ukhu s A. M. 

N. NorclJelt sa m t direktören för hotell- och restaurantaktiebol a get 

Gillet, marinintendenten av 2:a graden & övergångsstat \V. Sj öwall, 

vilka fö rklarat sig villiga emottaga ifrågavarande uppdrag. 

Med skrivelse den 14 septentbc'r 1933 har mccl icin alstyrelsen P<l 

given anledning överlämnat från elirektionen för omförmälda sjuk

llus infordrat yH rande rörand<' Norclfelts tillkallande s~tsom ,a!_ 

kunnig. 

Kungl. Maj: lämnar marinlörvalningen det så lunda begärda h'" 

myndiga t. 

I sammanhang härmed medgiver Kungl. Maj:t, att sådana h<'

fa Hningsh a va re, som syssla med förp lägnaclstj äns ten vid vederbör] iga 

lokalförvaltningar, ävensom representanter för manskapet må till

fälligt under utredningen s gång oelt efter i kommandoväg för YH rjr' 

särskilt fall lämnat med givande tillkall as fö r att t.i Il hanel aga r l" 

sakkunniga med uppl ysningar 111. nt. 

Vidare meclgi1·er Kungl. Maj:t, att till dc sakkunniga må ut g~1 

dels under för uppdragets fullgörande oundgängligen erforderliga 

resor r esekos tnads- och traktamentsersättning enligt rese- och tr ak 

tamentsklass II C i al.lmänna reser eglementet, dels ock ersättning i 

övrigt enligt de grunder, s0m angivas i kungörelsen elen 29 augu ~ti 

1921 (n:r 517) med vissa bestämmelse r angående kontmit.teN. 

Slutligen fö reskr i.ver Kungl. Maj: t, att härav fö r anledda kost

nader skola bestridas av Jjärde huvudti1dns anslag till kommi tt•:'er 

och utredningar genom sakkun niga. 

Bemyndigar ma.rinför valtni;,gen a.t.t, när tjänste bostad icke k an 

tilldelas i gällande i 11kva rterin gsplan an g i ven beställnings ha vare, l å

ta - i första hand till bc:Cattningshavare vid marin en - uth yra 

dylik bostad på '{illkor, som ämbetsve rket ägde bestäm mR. 

K. Br. den 29 september 1933. 

Bemyndigar marinförvaltningen att vid tidpunkter, som ämbets

verket äger bestiimma, beordra inom m urinförvaltningen tjänstgö

runcle personal att avresa till Tyskland för at.t uneler av marin fö r

valtningen för varje särskilt fall bestämt högsta antal dagar, r esela

garna oräknade, vid Deutschc vVerkc Kiel Aktiengcsellschafts verk

städer i Kiel samt vid nämnda firmas underlcve•rantörcrs verkstäde r 

i Tyskland närmare följa ävensom verkställa kontroll och besiktning 

av tillverkningen av elen för flygplankryssaren Gotland Hvseclcla k a

tapulten m. m. 
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1\Ieclgi v er, a t t J n ar i ningen jörsaspiran t er n a v id marin ingenj ödd

ren K. A. H. Strömberg, O. G. Berg och J. H. Nordström må erhälla 

entledigande från innehavande anställning vid nämnda kår. 

Förordnar kommendö rkaptenen av 2:a g r aden i marinen, kap

tenen vid flottan S. A. l<'lory att :fortfarande uneler ti clen från och 

med el en 1 oktober 1933 til l ~vidare till och med elen 30 september 1934 

uppehålla en beställning såsom kommendörkapten av 2:a graden vid 

flyg vapnet: ägande han rätt att, mot avstående av de med hans 

innehavande beställni ng på stat förenad0 avlöuingsfönnåner, uneler 

ticlen för förordnandet åtnjuta elen lön oeh de övriga förmåner, so m 

enligt stat och gällande avlöningsbestämmelser äro J ö renade med den 

högre beställningen, dock med avdrag å lönen av ett helopp, mot

svarauclc skillnaden mellan pens ionsavgifterna å de båda beställ

ningarna. 

l\feclgiver, att til.l främjande av Svenska undero.fficers(örbundets 

biJdningsverksamhet, må för budgotåret 1933-1934 utbetalas ett be

lopp av ettusenfcrnhunclra ln·onor, att utgå med ettusen kronor från 

lanHörsvarets anslag till extra utgifter och med femhundra kronor 

från sjöfö rsva re•ts anslag till extra utgifter. 

Vidare föreskri v er Kungl. }\.!(aj :t, att såsom villkor fö·r erhållan

de av bidrag av ifrågavarande medel skall gälla, att unelerofficerskår 

eller annan sammanslutning av uncleroffieerare, vilken önskar att för 

sin bildningsverksambet komma i åtnjutande av statsbidrag, skall 

av egna m<'del :för ändamålet anslå ett belopp minst lika stort som 

det begärda statsbidraget. 
Sl.utligen föreskriver Kungl. }\.'[aj:t, att det skall åligga Sven

ska unclero:ffic<'rsförbunclcts styrelse att senast elen 15 juni 1934 till 

chefen fö r J'örsvarsclepartementet inkomma med berättelse rörande de 

nu anvisade medlen s användning. 

Uti sk rivelse ckn 21 septcm.be r 1933 har marinförvaltningen -

med e rinran om Kun gl. Maj :ts beslut cl('D 13 januari 1933 angående 

ärenden rörande kassa, räkenskaps- och redovisningsväsendet vid ma

rinen samt den 17 mars 1933 angående tjänstledighet för t. f. ami

ralite!"srådet U. A. J. Brunskog intill elen 1 juli 1933 för handlägg

ning av förenämnda och vissa i samband därmed stående ärenden 

m. fl. arbetsuppgifter -- hemstä llt om bemyndigande att meddel a 

Brunskog :ytterligare tj;instJeclighct högst intill utgången av inne

varande år för slutförande av h onom åvilande arbete med avseende 

å nya föreskriHer och formulär för marinens olika ,organ, därvid 

särskilt återstode att handlägga frågor rörande verkstads- och för·· 

råclsbokförill gen sam t förskottsmyncli g hetemas reclovisnin g ar. Till i-
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ka hemställde marinförvaltningen om bcmyndigandP att Jörortlua. 
kamreraren Th. R. Moberg att. för ii'rågavarancle tid hesrida d<· till 
amiralitetsrådsämbetet hörande göromål, som omfattades av Brun
skogs tjänstledighet. Kungl. .Maj:t liinmar marinförvaltnin g<•n ,

11
_ 

luncla begärda bemyndiganden. 

Förordnar, att för marinens Juatltållning smör i ställ<'t Jör lll:lr
garin s kall upphandlas uneler tiden elen l november 1933-30 .iulli 
1934: skolande under samma tid i elen uti gällande spisordning Jiir 
marim•ns manskap uneler tjänstgö rin g i. land intagna normal]Jortinn~
staten samt i gä llande spisordning för -friska å flottans fat:l 0·g - i 
stället Iör däri upptagna kvantitete r margarin - ingå motsva ra ll<k 
kvantiteter smör. 

Seclan lllarinrör valtntingf'n uti s krivelse elen 18 septembl'r 193:-l -
under Iramhållancle att ämbetsverket med hänsyn till bland annat 
omläggning<•n av ämbetsverkets tekniska r evision samt till <l en stmt
clancl<' omläggningen av krigsindust r ior ganisationen vore i oavvislig·t 
behov av ökat lokalutrymme - l1cmställt om bemyndigande aH i'r:·ln 
och 111 ecl den l oktober j933 mot <'D årlig hyressumma av 3,300 kt·,,_ 
no t· iö rh y 1· a en lägenhet om fy r a rum i våningen en trap]la UJ>Jl i 
iastighC'trn n:r 6 i kvarteret Kvaslen h är i staden., i vilken fastigltd 
marintörvaltningl'ns nuvarande lokate r vore inrymda, har Kun gl. 
Maj:t givit matinförvaltningcn brmyncligande härom. 

K. Br. den 6 oktober 1933. 

.Medgiver, att ett belopp av högst 300 k ronor må ställas till clw
Iens Iör sjöJörsvarets k.ommandoexpcclition fö.rfogandc för anordn an
dc uneler illncvarancle budgetå r av utbildning i främm ande språk 
[ör vid t•xpeditionen tjiin stgör an cl e off ice rare. 

Scdan fråga blivit väckt, rd.,t vissa oHicerarl', vilka åtnju til 
1jänstleclighet rör deltagande i No1 diska office rsskyttetävlingarn a i 
Stocl\hol m dler därmed sammanl1ängancle uttagningsprov undf'r si~t·· 
lidna augus1i månad, skulle därvid äga bibehålla oavkortad lön, }Hl'' 

Kungl. Maj: t medgivit, att ifrågavarande förm ån må bl and andr;l 
t illkomnia kaptenen vid kustartilleriet ~. G. E. Hultkrantz fö r rl en 
18 och 19 augusti. 

Förordnar, att torpedbåten n:r l4 skall överlämnas från ilott.au 
till h1startillt>riPt. 

55 

G. O. 883 (len 4/9 33 bifaller, i anslutning till nådigt beslut elen 
l 9 maj 1933, underlöjtnantens vid flottan S. \Vennerström anhållan 
om tjänstl edighet nted bibehållna avlöningsförmåner uneler tiden 10 
oktober 1933- 15 april 1934 för idkande av ryslm språkstudier vid 
universitet et i Riga. 

G. O. 885 den 4.'9 33. Genolll g. o. 538/33 anbefalld tjänstgöring 
i Hc·lsill giors [ör marinattach en, kapten Bager skall upph öra med 
utgången av elen 9 i11nevarancle månad; skolande nämnde officer där
eJter av resa t ill Stockholm för att uneler en tid av högst 3 dagar 
tjänstgöra i. marinstaben samt efter denna tjänstgörings avslutande 
återinträda i tjänst vid Kungl. Maj:ls heskickning i Berlin. 

G. O. 886 den 4/9 33. I anslutning till nådigt brev den l in
neva r ande månad skola kaptenen Yi cl flottan R. V. A. Theren och 
kaptenen vid kustartill eriet Yietori n, mr d bibehållande a v inneha
vande kommenderingar, under tiden oktober 1933-april 1934 silsom 
specialelever vid Tekniska Högskolan geno mgå dess fotografikurs. 

G. O. 913 den 7/9 33 . . Jä mlikt n&digt beslut denna dag må Löj t
nantern a vid (i) Kronobergs regemente Gemborg och Sahlen samt 
sergeantc-n i samma regemente Ericsso11 , Lttan särskild kostnad för 
statsverket , tjänstgöra vid Karlskrona kustartillerircgement.l' uneler 
tiden 10-30 inneYar ande månad. 

G. O. 915 den 8/9 33. I anslutning ti.ll nådigt beslut dE'n 18 sist
lidna augusti skall löjtnanten vid kustartill eriet Funck tjänstgöra 
såso m kadettofficer uncll'r den ktt rs ombord å stridsfartyg för kust
artillcrikaclctter, vilken en ligt g. o. 843/1\133 ska Ll äga rum å pansar
skeppet. GustaJ V. 

G. O. 926 den 11/9 :13. l. 1 anslutning t ill g. o. 115Gf;i2, mom. 26. 
skola fa rtygscheferna å pansa~·s keppet Svergie och ubåten Illern 
hi ssa s i n a befä lstecken tlen 24 ins1 un clandP oktobe r : 

2. Torpedkryssaren J acob Bagge ska Il uneler i g. o. 1155/3~, 
mom. 28, anbefalld Pxpeclii.ion bemannas, i vad angår uncle,roffice rare 
och manskap, i första li a ncl från K a rl skrona örlogsstation; sko lancl<' 
bemanningen r educeras till omkring a: , av den i fartygets besätt
ningslista angivna en lig t cle nännarP bestämmelser, som stationshe
J'älhavaren i Karl skrona efter sam råd nwcl chefen för kustflottan 
skall utfärda. 

G. O. 1933. 9 
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G. O. 928 den 11./9 33. G en om g. o. 967/24 fastställda bcstänunel
ser angående frivilliga utbildningskurser för underoffice·rare av :1. 
graden och underofiice·rskorpraler smnt förtjänta flaggkorpraJor tl<'h 
korpraler skola lända till efterrättelse jämväl uneler instundandt· ut

bildningsår. 

G. O. 942 den 16/9 33. I anslutning till nådigt brev elen 1 iu
nevarande månad skall en oHieerskurs i förb indelsetjänst (OeR ):i 

27) anordnas under tiden 2:3 okwber 1933-mitten av april 193-1; 
skolande för denn a kurs följ ande bestämmolser hl. a. lända ti Il l'l

terr ä ttelso. 
l. Såsom instruktionsoHicei·are skola tjänstgöra, mod bihehal

lando av innehavande bdattningar, kaptr-nPn Montel ius och löjtnau

t.en Lanclströnt. 
2. Såsom olevor skola tjänstgöra löjtnanterna vid flottan }Il'l 

chor, Friberg, Krusell och K empe, underlö jtnanten vid flottan Edl'n
berg samt fänriken vid kustartilleriet. Nilsson. 

G. O. 945 den 18/9 33. Dl'n marinläkarst,ipendiaten över sint 
Bewendal g(•nom g. o. 1.45/193:3 anbefallda kommenderingen såsolll 
extra läkare i Vaxholms :fästning skall upphöra med utgången a'. 

innevarande månad. 
MarinlUkarstipendiaten över stat Broman skall fr. o. m. don 1 

instundande oktober tills vidare tjänstgöra såsom extra läkare 

nämnda fästning. 

G. O. 949 deu 18/!J 33. Kommendören Holmberg skall tjänstgör a 
i marinförvaltningen fr. o. m. den l in~tundancle oktober och tills 

vidare. 

G. O. 952 den 19/9 33. För löjtnanten vid flottan Cornelius 
genom g. o. 188/8:3 anbefalld sjökommendering skall upphävas; sko
lande Comclisu fortlarande t. o. m. don 15 oktober 1.934 tjänstgör a 
vid flygvapnet och däruneler fr. o. m. elen 13 nästkommande novOJ ll 
bor hava Ljungbyhed såsom ordinarie tjiinstgöringsort. 

G. O. 954 den 19/9 33. Danska örlogsmarinen tillhörande in
speldionsfartyget Beskyttoren och min:f'artyget Lossen må under t i

den 3-6 nästkommande november besöka Karlskrona. 

G. O. 957 den 20/9 33. Nedanstående föreskrifter skola , i an 
slutning t ill bostämmolsema i IF kop. VII, lända till efterrättch;r• 
i fråga om truppförbandschefs (likställd chefs) och sjörullföringsbe
fälhavares åliggande vid avgång och överföring av i IF § 79, m om. :1 , 
omförmäld person från fast anställning vid krigsmakten m. m. 
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1. Tr uppfö rb andschef (likställd chef) å ligger att för överföring 
från fast anställning jämlikt IF § 79, mom . 1., insända i samma ·för

ordning § SO, mom. 1., omförmälda handlingar till vederböra~clo rull
förings- (sjörulHörings-) bofiil havare om möjligt i så god tid, att in
skrivningsbok kan till den avgaendc överlämnas senast dagen för 
avgången ur tjänst. 

Har elen avgåonde träHat avtal om omedelbar ny anställnin g 
vid annan avdelning av krigsmakten och sålunda överföring från 
fast anställning, jfimlikt IF § 79. mom. 1, icke skall äga rum, skola 
i samma förordning § 80, mo m. l , omförm älcla handlingar i stället 
insänd as till veclmbörancle truppförba nclsc hcf (likställd chef). 

:2. Truppförbandschef (likställd chef), som träffar avtal om fast 
anställning med vid annan a vdelning av krigsmakten fast anställd 
person i omedelbar anslutning till avgången hån innehava nde be
ställning, åligger att ofördröjligen härom lämna meddeland e til l ve
derbörande t ruppförbandscheJ' (likställ el c ho f) . 

8. SjörulHöringsbefälhavaro skall å uppgift jämlikt IF § 81, 
mom .. ), betriiifanclc överföring från fast anställning inför a följande 
anteckning: »Diiresr flyttningsbetyg för don värnpliktige uttagits, 
hänvisas till bPstämmelserna i SFS n: r 476-1915 § 13: 5. 

G. O. 96() den 20/9 33. Med ändring av g. o. 655/33 skall ma
rindirektören av 2. gr. Zettorström avgå f r ån innehavande tjänste
befattning samt skola marindirektörern a av 2. gr. Rinnman och 
Björnstjerna tillträda dem i nämnda generalorder anbefa llda land
komnwnclcringar mod dagar, som framdeles bestämmas. 

G. O. 968 den 22/9 33. Nedan nämnda officcrarP vid Jlottan 
skola fortfarande t. o. m. elen 20 oktober l934 tjänstgöra vid flyg
vapnet: 

mod ordinarie tjänstgöringsort Karlskrona : löjtnanten Norman 
samt unelerlöj tnanterna Sandberg, Ljungberg och Eyclström ; 

med ordinarie tjänstgöringsort Karlskrona t. ,o. m. den 31 näst
kommande december och därefter Hägernäs: underlöjtnanten NorE-n; 
samt 

med ordinarie tjänstgöringsort Hägemäs: löjtnanten Bertholsson. 

G. O. 971l den 21l/9 33. Fänriken i :flottans reserv Dahl berg skall 
vara inkallad till fortsatt tjänstgöring vid flygvapnet under tiden 
16 oktober 1933--30 april 1934 med ordinarie tjänstgöringsort Karls
krona. 

G. O. 978 den 26/9 33. Marinintendenten av 2. gr. Biörk skall 
avgå från honom genom g. o. 952/32 anbefalld landkommandoring 
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med. utgången av cl<·n 3l instundande oktober och marinintcndt>nkn 

av 2. gr. Scgn• ll s kall tj ä nstgö ra såsom ins t rukti on sintendent vi,\ 

uneleroff ice rssko la n å Karl skrona örlogss t· ~t i on f r. o. m. clC'n 1 näst

kommandt• n ovt• mlw r· oclt till s viclan·. 

G. O. !!88 dPu 28/!l 33. 1\ aptp n,•n ,-j d l'orti fikation Pn Runu1ark 

lllå föl ja gPn om g. o. 94:2 /33 anb<>fa lld ofJicPrs kurs i :fö r bincl E' ls<>tj>iust 

i den utsträckni Il f'· , va ron 1 övt·n·nskom nw lse t räfias mellan cl1('[' ,·n 

!'ör marinstabl'~l oc h clH•I'Pn !'ör· Jo r t ii' ikatiun<·u . 

G. O. 98!1 dt•u 28/9 33. M.a rini ntenclPn ten av 1. gr. H.t•nnc· r O<·h 
.Allander s ko la aq.;ä f rå 11 inJJ l' llaYande tjilnstPbt•l' attnin ga r nw rl ut

gången av dr ·n 30 inn<·va ran clr• m å nad samt fr. o. m. den 1 instundan. 

dr· okto be r oc h t ill s vida n • t jiin'ilgö ra: .Rt ·n n e r i mari nl'örvaltni ng<•n 

oeh AJ la ndPr såsom PX]Jf'clitio n si n tendent ocl1 ·förråclsintt•ncl l'n t Y id 

s tationsintcn clenturPn å St.oek ltollll s örlogsstat ion. 

:MarinintcJld cntcn aY :L g r. Hedman skall , utan hinde r av honom 

i g . o. 1324/26 nnbda ll d komlll endering, 1il lfälligt tjänstgöra si't~om 

Jästningsintendent i Y ax holm s fiistning i' r. o. m . cleu 1 instundande 

oktober och till s vidar e. 

G. O. 994 den 29/9 33. FöljnndP änd ringa r i g<"nom g . o. ftH ;:1~ 

f'aststä ll d »1\ek r.rtu n cl e r vi sning Jör manskap vid flottan » (UM:F: l 
J3), 1nom. 87, och i gPnom [!.' . o. IJ47 /30 faststäl ld »R Pkry tund e rvisn inL; 

:fö r ku starti ll t> ril'b, mom. 76, f as tställa s att på för sök lända til l l'f

teniittclsc undPr t iclen l oktob<'l' l933-30 september 1934: s kol an<k 

c luden f ör Jll a :·inst a lwn, dtP r s tationsbcfälhava rn as, chefe ns Jör ku ~t

Jl ottau , cheft•n s f ör kusta rtill e ri<' l och marinövP rläkare ns h örn n<k. 

f öre den l SPpt. E' mber 1934 ingiva ytt r a n clC' öve'r ändamålsC'nligh Pi<'ll 

av nu ändrad k lä clsclbestämmelsl'. 
l . Andring i U~fF: I J3 , nwm. 87 : 
I tjän sten ny ttjas 
att L>H'duagc·, såvida <' i v<'cl e rbörancle be,fälhavar o Jör v isst till 

'l'iil le, då så rnå anses påkall a i, annor lun da bes tämmer, s l< a ll bä;· ," 

inlagd under kavaj mPn utanpå blåskjoria oeh bussa rong: i n·~·n 

och snöväder iivt•nsom vid 'l'ördittaudo av arbeten , uncl t> r vi lka ld i'l

kragcn kan s kadas, må dr n sa ,11ma dock bäras innanför båda si.;i 

nämnda plagg: 
an g i ve· t. i hi l. l. 

2 .. Andring i >> Rekrytun lh•r visnin g Jö r k ustarti l le r i(•t» , mom . 7f\: 

Yicl häranclPt a v 
att bl åkr agC', såv ida <'.i V(· Ll er börancle hdä lhava. rc J'ö r visst t ill

J' ii ll P, då så må a nsPs )Jåkal lat., annorlunda. bestämmer , s kall bäras 

inlagd under kavaj nwn utanpå blåskjorta oc h bussa ron g (av ältl rr• 

.llloclell): i regn oeh snövä(kr åvens'orn vid förrrittanck av arlw tl'< l. 

und<?r v ilka lllå krag<'n kan s kadas, m å r1l'n sa rnma clock lii:lr as in na n

för båda sist nämnels plagg: 
dock vs ra okuii ppL 
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Sedan rikselagen för budgetåret 193i>- 1934 uneler beteckning re

serva tiansanslag t il l sta t;; beställningar an visa t ett ans l ag a v 10,700,000 

kronor, vara v eM belopp av 7,000,000 kronor avsetts för ful lfölj anclP 

av flottans e rsättningsbyggnad genom påbörjande uneler n ämnda bud

gotår av arbotc·n med- i'öru tom två unde rvattensbåtar, varom ej nu 

är fr åga - en jagare, fö reskre\· Kungl. :Maj:t genom brev ·el en 14 

juli 1933, bland annat, ntt konstruktionsritningar och huvudritning 

till jagare, som av Kungl. .Maj:t genom brev elen 24 n'laj 192R fast

sä llts fö r där uvsett fartygsbyggf', sk ulle lända till efterrättelse j.äm

väl vid byggande a\· elen jagare som a\·såges i sagda brev den 14 

ju li 1933, med rätt dock :l'ör marinförvaltningen att fra mdeles vid

taga sådana mindre avvi kelser från ritningarna till respektive far

tyg, som uneler byggnadsarbetets utfö rande befunnes iinclamålsenliga 

och kunde ve rkställas utan at t do fö r fartygens anskaffning beräkna

de kostnacle m a - fö r jagaren högst, 6,800,000 kronor - därigenom 

överskrecles. 
Uti skrivl' lse cll'n 29 Sl'ptembe r 1933 har marinförvaltningen au

fört fö lj ande. Scclan å sistnämnda jagare infordrade anbud inkom

mit till ämbctsverkd, hade ämbetsve rket Leslutat antaga C't.t av ak

tiebolaget Götawrken avgivit anbud, vilket vore det. lägsta och för 

kronan :förmån ligaste. Sa mtidigt med avgivande av detta anbud ha 

de emell er t id bolagot inl ämnat förslag t ill byggande av en jagare av 

förbättrad typ. Den n a jaga re förutsattes bliva om kring 2,2 meter 

längre än elen av ämbetsver k2t ursprungligen avsedela samt beräk

nades att genom u trustning med e tt kraftigare propellermaskineri 

kunna uppnå tro knops högre l'art än förut bP·räknats. Genom att 

med omkring 50 mi.llimdcr öka metacenterhöjden å elen sålunda fö

reslagna nya j>Lg::nen konune elensammas stabilitet att fö rbätt ras. 

Dä remot skulle fartygets utrustning, be3tyckning och inredning m. 

m. bliva i stort sett oiörändradP. Ehuru sagda förbättringar med

fö rde en kostnadsökning med on:;kring 390,000 kronor, kommo dock 

totalkostnaden :[ör elen föreslagna jaga rPn att hälla sig inom den i 

nw rbc·rörcla brev den 14 juli 1933 angivna kostnadsra men. I anled

ning av vad sålunda anfört,s hemställde ämbetsverket, vilket avsåge 

anskaffandet av en jagare av if r ågavarande förbättrade typ vara ur 

f örsvarssynpunkt så Yärdefull, att. kostnadsökningen syntes Yäl mo

tiverad, att få ingå avtal med bolaget om byggande av en sådan ja· 

gare fö r en kost,nacl, som med omkring 390,000 kronor överstege det 

ursprungligen antagna anb udet. 
Kungl. Maj:t har bifallit förPvarandc fram ställning. 

K. Br. den 12 oktober 193!3. 

Med g i v e r, a t t de bestämmelser i f rå g a om unelervisningen vid 

sjökrigshögsko lan, so m provisoriskt tillämpats under arbetsåret 1932 

[( . Br. 1933. lO 
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-1933, må -- utan hinder av bestämmelserna i det för sjökrigshög

sko lan utfärdade reglenwntet - <'nligt i kommandoYäg meddelad e 

närma re föreskrifter provisoriskt tilHimpas j ä m vii l u n der arbetsåret 

1933-1934 med iakttagande att även en siirskild nautisk kurs anord

nas vid högskolan. 

Medgiver, att löjtnanten vid kustartilleriet S. E. Haglund må 

enligt i kommandoväg meddelade bestämmels<' r ställ as till chefens 

fö r kustartiller i et förfogande under tiden elen 14 oktober-den 6 no

vember 1933 för tjänstgöring såsom hirare i kurs i artilleri för yngre 

kompanioUicerare tillhörande kustartiJJeriet; ägande Haglund att 

för nämnda tjiinstgöring upphåra ersättning med ett, belopp av 350 

kronor. 

_Medgi ver, att till Iö rste m~rinläkaren vid marinläkarkå ren O. 

L. Lundberg må :för utJörandl' av ögor, unclcrsökninga r av signal 

och to rpedmatrose r för uttagning till avståndsobservatöre r beträffan

cl<' utbildningsåret :1933-1934, såvitt desamma avse personal tillhö

randl' Karlskrona örlogsstation, utbetalas - fö rutom honom författ

ning3enlig1 tillkommande rcs,'kostnacls- och traktamcnisersii.ttning -

en efter lO kronor lö1· varje undersökt man lwräknad ersiittning; 

dock tillhopa 390 kronor. 

Under <'rinran att KungL Maj:t dels genom brev ckn 14 juli 

1933 föreskri vit, att konstruktionsritningar och huvudritning ti ll ja

gare', som gl'nom brev llen 24 maj 1928 iastställts för i s istnämnda 

brev avsett fartygslJyggc, skull e lända 1ill efte rrättC'l sP järnväl vid 

h_ygganclP av ckn jagare, vadii i medel ställts till förfogandl' genom 

br0v den 20 maj 1933, ävt>nsom bemyndigat marinförvaltningen att 

vidtaga erforderliga åtg,ircler tör jagarens byggande vid Karlskrona 

örlogsvarv, dels ock genom brev elen 6 oktober :1933 medgivit, att äm

betsve rket Jingc 111Ccl aktiebolaget Göt.averken träffa avtal om byg

ganclc av ('H jagan• av Jö rbättrad typ, har marinförvaltningen fram

hållit, att det vore· av största betydelse, att de nya jagarna komme 

att bliva av öwrC'nsstämmande typ, varför dc Jörbättringar, som fö

reslagits beträffande den i berörda brPv den 6 oktolwr 1933 avsedda 

jagaren, jämväl borde komma t,ill utförande å den andra jagaren. 

Seclau marinförvaltningen i anledning härav hem ställt, att den 

i br<' \d cll'n 14 juli J933 avs<'dda jagaren finge bliva av dt>n om 

fö r!llälda fö1hättrad< · typen, har lCungl. ~faj : t bifallit förc•va ran cle 

framställning. 

li. Bt·. den 20 okot.bel' 1933. 
Medgiver, at.t 1ill stat.ions lwfäl havarens vid Karl skrona örlogs

station törfog8ndP för >!vlöning undPr lmdget!\rd 1933-:1934 åt lä-
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rarna i svenska och <'ngel ska sp!'åken vid flottGns unclc• rol:ticl'rsskob. 

i Karlskrona må - utöve r ck nwdel , so111 för hestridamle fi.\' under

visning i spl'i\k m. fl. ämnt>n vicl nänmda undero-fficersskola anvisat~ 

å stat för ck under ordin a rie förs lagsauslagct. 1ill avlöning tilL pPl' 

sona l vid kån· r och stn.ter m. 1'1. beräknade lllPLlPI för marinl'llS un

deroJficerss kolor - stiillas dt helopp av 473 kronor. 

Förordnar, att eld. skall :lligga sjörörsYards \·ede rböran cll' Jll \'ll

clighctl'l' att i avSl'<•nd<' :\ v--'l·ksamlwten under lmdget.årl't 1933-1934 

tills<', att till rese- oclt traktamcntspeaningar hänförliga utgifter 

varda begränsade inom det anslagsL><'IO!JJl , som för en\·ar av dc•n1 

inbeg ripet i l:örekommallcll' J'all dem Ull(Jl'l'l ydancle myncliglw:PJ' Hl. 

fl. - Jt;ir nedan angin•s: 

stations lJl'fällia\-aren i Karl skrona ... ... . . . . 

st.ationsbel:älhavarcu i Stockholm .. . . . . ..... . 

varsciJdcn i 1\.arlski-ona 
vanschden i Stockholm ...... .. .. ... . . .... . 

clwfl•n Jör ku starti lleriP1. . .. .. .. ..... . ...... . 

chef<'n -för Vaxholms kusta rtiilnirc>geJJJ<'Jl1P 

(komnw!ldanten i Vaxho!Jns lästning) 

chetc·n för Ear1 skrona kustartillerirc•genwnte 

Lwlälhavancll' amiralc·n i Karl sk ron rr ....... . 

konJmr·ndnntl 'n i H c-msö J'äst ni•1g ....... . .. . . 

clwJ'en lör Gö teborgs örlogsdep3 ..... . .. .. . . 

ch<'i'Pn för sl{eppsgossPkårPn i Marstt·ancl ... . 

chefPil för mari tlstai>l'n ........... .. ..... ... . . 

inspek1,örpn för undl·n·aHPnshåtYaplll't ..... . 

kronor 8,000 : -
)) 1~,000: -

3,000 : -
800:-

)) 2.7:)0: -

10,000 : -
)) 9,500: -

GOO:-
,, tOO: -

)) 

)) 

l,2:JO: -
2,200:-
1,3.50:-

900:-

Summa kronor 6~,000: -

Ställcr till JJJarinförvaliningL'llS löt·fogancl<· <'tt. be lopp al' 4,.)00 

kronor för lwstrid,lnde av kostnadl'rna för iståndsätta nde av dd gam

la sj ukllllsd inom kustartilleriel s kast·nwtahliss<·nwn1. Yicl Oscar

Frcclriksborg, vilkl'll clr>n :17 juli innevarande• 1\ 1· härjats av C' id. 

Kungl. lllaj:1 JJJellg-il't'r, att iill etll' ar a\- r<'\·isorn hos mariniör 

valtningPn G. K Y. NoJ·dc•nsviird oclt marinintl'llllPntl'n av j gr. C. 

l\L I. Allandl·r, Yi lka jällllikt. n årligt l:Pn:,·mlii!·anclc cl<'n 9 d<'Cl'mlwr 

1932 stått till !"il. kaml. C'. A. Murrays iiidogande Yicl s~i rskild utrPd

ning och g-ranskning av m.ariuens J'örsko lt.skonto m. 111. må såsom Pr

siitt ning i J'iirevarandP aYSl'l'n cl"' uthpt:;las dt lwlopp ay 2.000 b·onor ; 

skolande llära1· löranlcdda kostnackr, tillhopa f.nahtsPn kronor, gäl· 

da s av sjiil'ö rs,·a rl·i s anslag till l'~lra uigitte r. 
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K Br. den 27 oktober 1933. 
Finner gott deLs uppdraga å t chden för marinstaben ntt låta 

omarbeta , J\"o rpr alsunclervi.sning ( O:.M.F: JA) >>, dels ock medgiva. a i l 
kaptenen vid flottan N. R. H. van Rij n \·ijk samt marin inge,njörc tt 
av 1 :a g raden G. K Holmberg m å - med bibehållande a v clent 
åliggande 1ordinarie tji"instgö ri ng - enligt i kommandoväg medck
lade bestämmelser ställas t ill chefens fö r marinstaben fö rfogande för 
ifrågavarand0 arbete; viljande Kungl. Mnj:t, på dä r om av chefc·n 
för marinstaben efter a rbetets slutförande· gjord frams tällning, t agrt 
uneler omprövning frågan om beredande av särskild ersättning ät 
bemäld(' befattningshavare fö r arbetet if råga. 

~\Iedgiver, att intill utgången av oktt•her 1934 vakan t manskaps
beställning vid sjömanskå ren m å, utan hinder av den i kungörelsen 
den 3 juni 1931 (n:r 2.18) angående antagning av m anskap vid m ari
nen meddelade bestämmelsen om minsta anställningstid, uppeh åll as 
med manskap, som förut tillhört sjöm ansk:lren, dock att vad i al1 -
märkning 4 ,-id stat en för flottans officerskår , underofficerskår, sjö 
manskår och skeppsgossek år föreskrives alltjämt skall iakttagas, äv<'n 
som bemyn di gar marinförvaltningen att utan hinder av gällanclC' 
bestämmelser utfarcla dc särskilda föreskrifter rörande beklädnad , 
som mf'd hiinsyn till elen kortare anställningstiden m å finnas läm11-
liga. 

Setlan hungl. :Maj: t. genom hrcv elen 31mars 1933 medgivit, att 
specialingenjören av 1:a graden i marinen, specialingenjören av 2:a 
graden å övergnågsstat vid mariniDgenjörkåren C. A. Ekelund fin gC' 
i kommandoväg beordras att under den tid, numera specialingenjören 
av 2:a g r aden vid mariningenjörkåren S. H. Len anclcr på grund aY 
i generalorder n :r 295/1933 anbefalld kommendering att för sä rskilt 
uppdrag st å till marinförvaltningens förfoga nde i· Stockholm fr ån 
och med den 1 maj 1933, vore därtill -fö rhindrad , tjänstgöra såsom 
chef för 1Jy ggnadsd epartcmcntet vid örl ogsvarvet i Karlskrona, och 
skulle av Ekelunds kommendering föran.leclda kostnader bestridas a v 
anslaget till personal å övergångsstat v id marinen samt 

m arinfö t· valtningen nu hemställt, att, enär viss fö r ovannämtJ
da uppdrags nl.iörande erforderlig ut redning krävt längre tid, än 
som kuDnat fö rutses, ticlen för Ekel und ~ kommendering - angiv<'n 
till l1ögst 3 månader - måtto fram:fl yttas, har KungL Ma j :t med
givit, att Ekelunds ifrågavarande kommendering m å - i stället för 
tidigare fastställd tidpunkt - taga sin Lärjan den 1 november 193:1. 

Förordn ar änclriDg av § 27, § 34 mom . 1 och § 36 mom. 2 och () 
i reglementet för armens underofficersskola elen 24 september 1()31 
att tillsvidare gälla. 
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Medgiver, att till kaptenen vid kustartilleriet G B s w· n å " . ·t . f.. . . . . mell 
1 sasom ersat mng or v1ssa av honom utförda t'l l f"' . .. 
d t f .. ·f· . l .. 11 . ' 1·- otsva rsvasen-e ,s . 01 og an c e sta da kon struktJonf'r 111 m ut bet 1 . . 
kation av e ltusen krono r. . . ~ as en g r ahfl-

K. Br. den 3 no,·ember 1933. 

Medgiver, att år 1933 må - tlto"ve1· geno111 b l t l es u c en 3 februari 
1933 fö reskrivet antal - antag·as yttcJ'lJ'g·al·e flottan . en reserv kaelett vid 

Medgiver, att marinens telefonkatalog för år 1934 må enligt an
bud tryckas för högst 400 kronor. 

Medgiver, att till marinintcndcJJten 1 el · av :a gra en v1d marin-
intendenturkå ren B. E. Hanscll må såsom ersättning för handhavan-
det av Stockholms stations a rkiv under arbetsåret den 1 oktober 
1932-den 30 september 1933 utbetalas en gratifikation av femhundra 
kronor. 

~iedgiver, att för främjande av förbundets bildningsverksamhet 
må for budgetåret 1933-1034 till Försvarsväsendets unclerbcfälsför
b~ncl utbetalas ett belopp av cttusentvåhundra kronor att utgå med 
mohunclra kronor f rån lantförsvarets anslag till extra utgifter och 
med trehundra kronor från sjöförsvarets anslag till ext ra utgifter. 

.. Vi~arc föTcskriver Kungl. Maj:t, att sammanslutning av under
befal, vilken ön_skar att för sin bildningsverksamhet komma i åtnju
tande av statsb1clrag, skall svara för att ett belopp, minst lika stort 
som det erhå llna statsbidraget, anskaffas genom sammanslutnino-en 
eller av enskilda medlemmar, under iakttagande av att enskild n~ed
lem icke m å av statsbidraget erhålla mer än hälften av vad han 
Jör enskilda studier utgivit, dock högst 50 kronor. 

SlutJigen föreskri ve r Kungl. Maj :t, att det skall åligga För
svarsv~sendets underbefälsfö rbu n ds styrelse att senast elen 15 juni 
1934 hll chefen fö r försvarsdepartementet inkomma med berättelse 
röranek de nu anvisade mccllPns användning. 

K. B1·. den 10 november 1933. 

Meclviger, att ett belopp av högst 150 kronor må från förefint
liga reservationer å sjöförsvarets undervisningsanslag ställa s till chc
:ens. för .marinst aben förfog ande för anordnande innevarande budget 
ar, l enhghet med i kommandoväg meddelade närmare bestämmelser , 
av föreläsningar i sjöhistoria för fänribr i flottans reserv. 
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:M:eclgiYr r, att ett lwlopp av högst :2,700 kronor må ställas till 
chdcns för sjöförwarets kom1n andocxped il ion l'ödogaucle fö r bestri
elande aY cit'n kostnad fö r f,l·.vckning m. m. av »Svons ka Marinens 
llulla l934» och »l{ulla öve1· Svl'nska Ma1·inens Uneleroffice rare l934 >>, 
so m beräknas ickP ku;1na täckao grnom infl,vtande mrckl av försä lj 
ning utav ifr[lganHn ncle rul lor. 

Sedan Kungl. Maj:t g<·nDnl brc1· clrn 7 juli l933 medgivit, att. 
<·n i nwrius taheu tjänstgörandt• officer 'l'ingt•, på sätt i kommando
Yäg närman• ht•stämcles, bt•ordras att dr!taga i en av firrnan Zei ss
Ae rotograph. (). 111. IJ. H. , i .]ena unclrr tiden den l S-de n 24 septPm
her l933 anordnad kurs i l'otogr::unnwtri , sa mt anvisat ett belovp av 
högst 600 kronor fö r best ri dantlt.: av clära1· Jöranlcclda kostnader samt 

marinfön·aiLningc·n - nwd förmälan att kaptem·n vid flotbn 
H. V. A. Thor6n, vilken av chden för rn~rins tabcn utsetts till tull
görande av ifl'i\gavaranclr uppdrag, under vistelsen i Tyskland jäm
,·äl hedrivit specialstudier, dt•n 2fi september i Dresden och den 26 
-elen 28 i sa mma månad i .Berlin, Bcrliu-Zehl endort och Berlin-Tem
pelhof - hl·mstäl lt att - rnär dc unclc·r dessa special studier av Tho
r(m gjorda erfarenheterna ocll iakttage lserna vor av stort värde för 
marinc·n - såso m bidrag till elen ökning i kostnaderna, som föran 
letts av sagda studi er, mått e till Thon!n Jå utbetalas ebt ytte rligare 
holopp av 200 kronor från elen under sjöfö rsva rets anslag till rese
stipendier uppförda posten: Ersättning åt officerare, ingenjörer och 
intendentPr uneler anställning eller kommendering utrikes, 

har Kungl. :Maj:t bifallit, vad marinförvaltninge n så lumla hem
ställ t. 

Förordnar kommcndörPn i tlottans rese n - A. H . Gisiko och ci
vi lingenjören F. U. E. Egncll att fortfarande från och med respek
tive den l uoYcmber l933 och den l januari l934 intill utgången av 
år l933 vara, clt'n förre onll:öra!HlP, tillika kårclte[, och tlen sistnämn · 
de vice ordföranLll'. tillika ,·ict• kårchef, i styrelsen för Svrriges tri
vi lliga mo(orhå tsk :J r. 

(A hamlt• lsdPpa riPmt•n tl't). 
Finner got t 
tlels för on·riges deJ autaga den till svenska språket översatta 

internationella s ignalhokt•n att, i siällC't för elen jämlikt Kungl. ?\f aj :ts 
beslut dl•n 1l maj l900 antagr;,a internationella signa lboken, fr ån 
och med clrn 1 janua ri lll34 a1n ·>imlas å sn•nska fart~·g. ,·arom kun
gört•lsC' denna dag uiLirdas. 

cltob "l'ön•skri 1·a 
att tlt•n n,\'a ini t• mnhollt' lla s ignalbokt•n och visst särtryck av 
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densamma skoia t.illhamlahållas under år 1933 av kommerskollegium 
och därefter av marinens bokdetalj till L'tt pris per exemplar, för 
s ignalboken, av aderton kro11or fö r statliga myndighl'tor och, lovc
rC'racl i Stod 11olm, tjugo i' Plit kronor :[ö r al l mänhete n samt, :för sär
tJ·yckd av <·n krona 23 ön•, 111erl rätt Iör l'ollegiu111 r espektive mari
nPns bokdl'talj att i måu so m s ignalboken tillhandahålles allmänhc·· 
ten genom bokhandel, ht·vi lj a sådan bokhandel 20 proconts provi
sion, samt 

att på grund av förs>iljning av signalboken ell er särtrycket in
fl ytande llledt•l skola tillgoclol'ö ras handel s- och sjöJ'arts[onclen, 

dels ock hemyncliga kolit'gium att utbotala ersättn ing till bland 
andra för övl'!'sättnings- och red igerin gsarbeten anlitade experterna 
kaptPnen E. M. Auderly_•rg 4,800 kronor och löjtnanten O. M. af U~g
las l ,GOO kronor ävPnSOJil ti ll löjtnanten C. U. Landström, för v1sst 
av honom utövt'l' tj>instdid utl'ört arlwtP, 700 kronor. 

Bifaller marini örvaltni ngens hC'm stii Il an att det av riksdagen 
anvisade rest•rvation sans ln.g av 7'5,000 kro11or l'ör anskaJfnmg av luft
vä rnsmateril·L m. m. för f lottans fartyg, 111 å t.te :få användas till be
st ridande av kostnader lö t· do av p lane rad uppställning av luftvärns· 
mate rie l å )HlllSa I' SkPp pd n ro ttn in g Victoria betingade ändringsar
beten m. m. 

Medgivor på därom av l():30 års försvarskommission i skrivelse 
till st,atsrådet och chefen :l'ör !'örsvarsdopartomcntct den 24 oktober 
:1.()33 gjord fnunsiällning, att kaptenen vid flottan greve E. A. Spens, 
so m biträtt kommissionen med verkställande av viss utredning må 
lör omkostnader i samhand därmed komma i åtnjutande av ersätt
ning med trehund ranittioåtta kl'onor 25 öre, att utgå från fjärde 
h u vudtitelns anslag till kornmitteer och u tredllJingar genom sakkun
niga. 

Medgiver på cläron1 av kommendanten Vaxholms fästning 
gjord framställning, varöver marinförvaltningen elen 25 oktober 
l933 avgivit utlåtande, att uneler innc.:varande budge•tår ett b_e· 
lopp av bögst iomtio kl'onot· må .från sjöförsvarets anslag till 
Pxtra utgiH,•r mot rcclovi e. ningsskyldighct ställas till kommendan
tens förfog ande för anordnande av ett föredrag iör officerare 
och underoiJi ce rare tillhörande fästningens garnison av förord
nade kaptenen vid Göta livg:u·des stridsvagnsbataljon S. G. Bratt ; 
åliggando det kommendanten att ti Il sjökrigshögskola:1 över~~m~_a 
do kartor och ritningar, som kunna ko mm a anskaffas 1 och for fo
rcdraget nwn c•j vitlarc• Nfordrus för ifrågavarande ändamål. 



52 

l\'Ieclgiver, att ett lJPlopp av l1ögst 2.700 kronor må ställas till 
cheJens tör sjöförs\·arets komm ancloPxpeclii1on förfogande för bestri
elande aY elen kostnad för \.ryckning m. m. av »Svenska Marinens 
llulla 1934>> och >> R u l l a ö v t> r Swnska Mari n ens Unele rofficerare 1934>>, 
som beräknas icke ku :1na täcka s genom inilytande medel av försälj
ning uta,· ifrågavarnncle rullor. 

Seclan 1\:un gl. 1\iaj:t gc•nou1 brev elen 7 juli 1933 medgivit, att 
en 1 ma,·insta])('n tjänsigöranrlc· officer ·finge, på sätt i kommanclo
Yäg närmare lwstiimclf's, lworclras att ck!taga i en av firman Zei ss
Aerotograph, G. lll. b. H., i .Jcna uncln t iden elen 18-den 24 septem
ber 1933 anordnad kurs i fotogrammet ri , samt anvisat ett belopp av 
högst 600 kronor för bestriclanclu av därav :f öranledda kostnader samt 

marinförvaltningen - med iönuälan att kaptenen vid flottan 
R V. A. Thor6n, vilken av chden för marinstaben utsetts till tull
görande av ifrågavarande uppdrag, uneler vistelsen i Tyskland jäm
väl bedrivit specialstudier, elen 25 september i Dresden och elen 26 
- elen 28 i samma månad i Berlin, l3erliu-Zehlenclod och Berlin-Tem
pelhof - hemställt att - enär dc uneler dessa specialstudier av Tho
r6n gjorda erfarenheterna och iakttagelserna vor av stort värde för 
marinen - såsom bidrag till elen ökning i kostnaderna, som föran
letts av sagda studier, måtte till Thoren få utbetalas ett ytterligare 
belopp av 200 kronor :trän den under sjöförsvarets anslag till rese
stipendier uppförda posten: Ersättning åt officerare, ingenjörer och 
intendenter uneler anställning eller kommendering utrikes, 

har Kungl. lVIaj:t bifallit, vad marinförvaltningen sålunda lwm
ställ t. 

Förordnar kommendören i tlottans rese rv A. H. Gisiko och ci
vilingenjören F. C. E. EgneiJ att fortfarande från och med respek
tive elen 1 ucw embcr 1933 och elen 1 januari 1934 intiH utgången av 
år 1933 vara, elen fö r ro orclföramlc, tillika kårchcf, och den sistnämn
de vice ordförande, tillika ''ice kårchcf, i styrelsen för Sveriges tri
vil liga motorbåtskår. 

(.l. hanclclscle part c• men tl't ). 
:Finner gott 

dels för S\·niges eld antaga elen till svenska språket översatta 
internationella signalhokPn att , i stä llet J'ör elen jämlikt Kungl. l\faj:ts 
Leslut den 11 maj 1900 antagna internationella signalboken, från 
och med elen j januari Hl34 am·ändas å s\·enska fartyg, Yarom kun
gört•lse denna clag utlänlas, 

del s töreskriva 

att elen n,\'a internr.tiom·lln s igDalboken och visst särt ryck av 
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densamma skoia tillhamlahi'tllas under år 1933 av kommerskoll egium 
och därefter av marinens bokdetalj till dt pris per exomplar, för 
signalboken, av aclorton kronor :för statliga n1yndig:hder och, leve
reraLl i Stockiwlm, tjugotc•m kronor för allmänheten samt, :för sär
t,·yckd av c·n krona 23 ör<' , llWd riitt Iö r kollegium respekti ve mari
ne>ns bokdc~tal.i att i mån som signalboken tillhandahålles allmänhe-
ten genom bokhamll'l, bevilja sådan bokhandel 20 procents provi
sion, sam t 

att på grund av :försäljning av signalboken ell er särtrycket in
flytande medel skola tillgoclofö ,·as handels- och sjöfarts[onclen, 

dels ock hrmyn d i g a kol kgi u m att utbetal a ersättning till bl and 
and ra för översiittnings- och redigeringsarbeten anlitade experterna 
kaptenen E. M. AnderLF·rg 4,800 kronor och löj tnanten O. :M. af Ugg
las 1,GOO kronor ävensom till löjtnanten C. U. Landström, för visst 
av honont utöver tjänstc•tid utiört arbete, 700 kronor. 

Di-faller rnariniörvaltningens hclllstiillan att det av rikselagen 
anvisaclr~ reservationsanslag av 75,000 kronor Jör anskaffnmg av luft
värnsmaterid m. m. :för f lottans fartyg, 1nåt,te få användas till be
stridande av kostnader Jö1· de av planerad uppställning av luftvärns
materiel å pausarskeppet Tho ttning Victoria betingade ändringsa r
beten m. m. 

Medgiver på därom av 19:30 års -[ö
1
rsvarskommission i skrivelse 

till st,atsråclet och chefen för försvarsdepartementet elen 24 oktober 
l933 gjord framställning, att kaptenen v.id flottan grevo K A. Spens, 
som bi trä t t kommissionen Jnecl verkställ ande a v viss u t redning m å 
för omkostnader i samband clii.rmed kounna i åtnjutande av ersätt
ning med t,r ehundranittioåtta kronor 25 öre, att utgå från fjärde 
huvudtitelns anslag till kommitteer och utredningar genom sakkun
niga. 

Medgiver på därom av kommendanten Vaxholms fästning 
gjord framställning, varöver InarinJörvaltningen elen 25 oktober 
1933 avgivit utlåtande, att under innevarande budge,tår ett be
lopp av högst femtio kronor må från sjöförsvarets anslag till 
extra utgifter mot redovisningsskylLlighet ställas till kommendan
tens födogancle för anorclnancle av ett föredrag för officerare 
och uncleroHicerare tillhörande fästningens garnison av förord
nade kaptenen vid Göta livg:udes stridsvagnsbataljon S. G. Bratt; 
ålia·gaude det kommendanten att till sjökrigshögskolan överlämna 
de lcartor och r itningar, som hmna komma anskaUas i och för fö
reclraget mf'n C'j vi.Llan' erforclrus för ifrågavarande ändamål. 
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K. Rr. den .17 noYember 1933. 
Medgiver dels att för arvoclcn till Jöre läsa re i änuwt befä lsut

övning vid allmiinna tänrikskursen undPr hudgetåret 1933- 1934 må 
ti Il chefens för kasf lottan Jödogancle stti Ilas f'tt be,lopp av l1ögst 3ii0 
kronor, dels att fö r ano rduanliP av föredrag rö r ma rinens officerare 
i viktiga re militäqwclagogiska frågo r unclrr sagda budgetår m:\ t ill 
clwJens för marinstaben förfogande stä ll as l' l t helopp a v högst 250 
kronor, del s ock att för anordnande av militärpedagogiska föreläs
ningar under merberö rda budgetår för unclrrbr:fälrt vid Karlskrona 
ö r·l ogsstation och Karlskron a kustadillerirc'grmen:tc må i rnlighct 
med i kommamloväg nwddl'ia<lr närmarP hrstti mmelse r till. stations
bc·fälhavarens vicl n iimnda ör logsstation förlogande stä llas ett be
lopp av högst 1,000 kronor, mrcl iakttaganclr av att till. militär br
ställni ngsl1ava r· e, son r tjänstgör s:'\ som förPl ä sa re, härför ickr m å u t 
gå. högre a rvod e än Pl'trr 40 kronor fö r :l'örl''hi sningstimm c. 

Medgiver 
del s att en officer av kommendörs e ller kommendörkaptens grad 

må i kommandoväg :förordnas att tillsvidare uneler högst två år 
räknat f rån och med elen 1 januari 1904 inom marinfö,r valtniuge,n 
tjänstgö ra såso m inspektör l'ör min svi-''l'Hingsväsendet nwd uppdrag 
att jämviil tjiiHstgöra såsom ins1wktö r för und e rvattcnsb åtjakttjänsten, 

del s att en å marinförvaltningens minavdelning tjänstgörande 
ofJicer ur flottan må, enlig i kommandoväg meddelade närmare 
bestiimmelser, kommcmderas att tjflnstgör·a såsom adjutant hos in
Sl>Pktören för rninsvPpningsv äsrnclct, ävensom i'öreskrive,r , 

att hemäldl' inspektör· och ad jutant skola stä lla sig till eiter
riit.telse för E'skri ftPrna i clru in struktion fö r inspE'ktörrn för min
svel'nings viiSPJntld, som i kommandoväg uU:ärdas; skolande kostna
de rna fö r av dem företagna tjänsteresot bl·st ri das av sjöförsvarets 
anslag til L rese- oc lt traktanrCilispenningar. 

Medgiver, att tryckni ng av fö r rådsordning för Karl skrona ör
logsvarv m å äga rum i cnliglwt med avgivet anbud för en kostnad 
av högst 2,480 kronor. 

MeclgivN, att en Jlaggkorpral !'rån Karlskrona örlogsstation mi't 
i kommancloviig lwo rcl r~ s att uneler om k d ng 14 dagar inncvaramle 
å r å tid, varom marinförvaltn ingen må träHa överenskommelse med 
stationsbe l'älhaYa rr n vid sagda station, stä ll as t ill marinförvaltning
ens JörfogamlC' l'ör att lws trlefonaktieholagrt L. :M:. Ericsson ill
hämta kännedom om skötsel m. m. av vissa för flygplankryssaren 
Gotlatl<l avseelda t e ldonapparatcr. 

" 
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G. O. Hl02 den 29/9 33. Kommondörema Bjurner och Friis samt 
kommendörkaptrnen tW l. gr. M. E. Giron skola intill elen 30 sept em
ber 1934 vara ledamöter av be [ordriJrgsliOnunissionen för avgivanclr 
av förslag till befordringar inom f lottans officerskå r vid de tillfällen, 
då kommendorer och kornnlf'nclörkapten av 1. gr. skola ingå i be
fo rdringskommissionen jämlikt reglemente för marinen del I A bil. 
2 § 1 mom. 1 b) och c). 

G. O. F. 175 den 7/!l 33. Bestämmelserna i g. o. F. 119/1933 be
l räfiancle tjänstgö ringstid rör till ersäthrings reserevn för tjänstgö
r i ng i depåtjänst uttag na, vid f lygvapnPt i.jänstgö·ri ngsskylcliga värn
plik tiga av årsklass 1933 skola icke til läm pas bctdiffandc värnplik
lig, vilken omförts till nämnda å rsk la5s efter påbö rjad tjänstgöring 
1i1ed äldre sådan årsklass. Fö: elylik vä rnpliHigs tjänstgöringstid 
gäller, vad i ovan nämJJCla genera lordPr stadgas för t ill tjänstgöring 
i depåtjänst uttagn a värnpliktiga av å rsk lass 1932 och tidigare års
klass. 

G. O. F. 200 den 29/9 33. Fastställ er >> Tjänstgörings reg lemente 
f'ör flygvapnet (TjRF) >> att t.räcla i kra-I'L elen 1 noveml,e r :1933, sko
lande g. o. F. 11/1926 samt öv riga mot dc,t.ta reglemente setridande 
föreskrifter , utfä rdade i kommancloväg, upphävas f r ån och med 
samma dag. 

G. O. W25 den 7/10 33. P'öljanclc ~lll dringar i rcglc tm' ni.e för 
111arinen, Lll•l I A och III A, l' as tstä llas. 

1. Andring av RM I A, § 42· mo1n. 11, samt av l=tM III A, 
§ 38 mom. 11: 

»Angliende ]J('lälhavares åtgärder 
- - - - - är sä rskilt stadgat. 
BeJällia va rc' skall söka på upplysniugens väg hihrinem manska

lll'i. övertygelse om cle,t för Iosterlandet skadliga uti de s,v fien, som 
gcnolll sådana yttranden och skriHer taga sig uttryck». 

2. Ancl.ring av l'UI'[ I A, § 43, mom. 11: 
>> Di't ii r l'örh judet - - - - -- - -- - - -

- - - --- - parti- och t.vistefrtrgor, vartill clock ej är att 
l1änföra nwllde.lancle av upplysning enligt § 42: 11». 

3. Andring av Hl'll III A, § 39 mom. 11: 
d)et är l'ör·hjuclet. - - - - - -

- - - - - parti- och tviste fr ågo r, vartill dock ej är att 
hänföra medde lande av uppl ysn ing enligt § 38: 11». 

G. O. 1028 de1t 9'/10 33. F artygsc lH.·Jen å statens isbryta dartyg 
Ymcr skall hissa sit t befälstecken elen 23 innevarande månad. 

G. O. 1933. lO 
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G. O. 1033 den 11/HY 33. I anslutning till nådigt beslut den 21J 
sistlidne september ~kola vid tilLämpning av genom g. o. 379 '1\l30 
fastställda >> Beredskapsbestämnwlser ±ör flottans fartyg>>, föl jande 
ändringar och tiilägg lända till erte rrä ttclse för statens isbrytarfar
tyg, clå sådant fartyg är förlagt i beredskap vintern 1933-1934. 

A. 1:a beredskap. 
a) lsbrytarhrtyg skall kunn a utgå på expedition 24 timmar 

efter det orde r om utrustning ankommit till stationen; skolande 
sön- ceh helgdagar ej inräknas i denna beredskapstid. 

b) Kaptenen i r eserven Juthe skall , vid de tiliL'i.llf'n då isbr:v 
tarfartyget Y rm·r är· fö rl agt i Jörsta beredskap, ersätta i >>Be recl
skapsbestämmelser för flott ans fa rtyg» § 8 mom. l omförmäld officer. 

c) Personal tillhörande Karlskrona örlogsstation, avsedd att in
gå i isbrytadart,ygots besiittning, skall tjänstgöra å egen stat ion . 

d) För ombesörjande av erfmderlig uppvärmning av isbrytar
farty g uneler även icke varvstid, kommenelm-as från fartygsbesättning
on två maskinister, företrädesvis naggkorpraler (underofficerare av 
3. gr.) , och fyra eldare till tjanstgöring i sjörcserven. 

Beträf:Eande bestridandet av härmed förenade extra kustnader 
hänvisas till nådigt beslut elen 29 juni 1\126 angående driftkostnader 
m. m. för statens isbrytarfartyg. 

B. 2:a beredskap. 
Is,brytarfartyg ska ll kunna utgå på expedition inom en vecka 

efter det order om utrustning ankommit till stationen. 

G. O. 1034 den 11/10 33. Statens isbrytarfartyg Atle skall elen 
1 instundande novomber var a iör lRgcl 2:a beredskap. 

G O. lll-3ri den 12/10 33. Iliialler i anslutning till nådigt be· 
slut elen G innevarand e månad nnhållan från löjtnanten vid :flottan 
Bong om tjänstledighet mecl bibehållande av lönoförmånar under ti
den l9 oktober 1933-5 april 1 9:)4 för att. såsom P lev genomgå andra 
årskursen vid Sigtuna folkhögskola och samtidigt därstädes tjänst
göra såsom gymnastiklärare. 

G. O. 10:40 don l2:j1tl 33. I anslut,ning till m1cl igt brev dennrt 
dag skall marin.intonclontcn av l. gr. ptt öve rgångsstat Aurell vara 
inkallad till tjänstgöring vid kustartilleriet f r. o. m. elen 16 inne
va rande månad tills vidare t . o. rn. den 30 sopternbor 1934 samt där
uneler uppehålla befattningen såsom fästningsintendent i Vaxholms 
fästning. 

Marinintendenten av l. gr. H edman sk.all avgå från honom 
genom g . . o. 989/33 anbefalld kom mendering med utgången av den 
15 innevarande månacl. 

. ,, 
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G. O. 1G42 den 12110 33. Den jag<HE', ont vars byggande vid 
Karlskrona ö~ ·l ogsva r v marinförvaltni'ngen erhållit bontyndigancle 
genom n åd igt hrev elen :14 sist lidne juli, skall erh ålla namnet Stock· 
holm och slmll tills viclare t.i llhöra Karlskrona örlogsstation. 

Den jagare, om vars byggande mar införvaltningen erhållit be
myndigande genont nådigt brev elen 14 sistlidne juli och som är un
der byggnad vid Götaverken, skall erh ålla namnet Göteborg och 
sJ.;:all til ls vidare tillhöra Karlskrona öi·Iogsstation. 

Den undervattensbåt av A-typ, om ,·ars byggande marin:f:örvalt
ningon erhållit lJemyndiganclu gPnom nådigt brev denna dag, skall 
erhålla namnet Sjölejonet. och skall t ill cJ viclaro tillhöra Karlskrona 

örlogsstation. 

G. O. 1()4.3 den 12/10 33. .Nedan ni.imnda officerare skola vara 
repetitörer vid sjökrigshögskolan uneler a1·betsåret 1933-1934: 

från !lottan 

löjtnanten Lanelström i strategi och kaptenen Ericsson i taktik; samt 

från kustartilleriet 

kaptenen Puke i lwstiäst.ningslii r a. och löjtnanten .Norclling me-
kani k och elektroteknik. 

G. O. 1111'14 den 12/10 33. I anslutning t ill nådigt beslut. denna 
dag skola de genom g. o. 919/31, 1054/Sl och 832/32 givna bestäm
me lserna. i fråga om uneler visningen viLl sjökrigshögskolan proviso
riskt ti ll ämpas jilmväl uneler arbetsåret :1.983-1934 med nedanstående 
ti ll ägg och ändringar (här icke bifogade). 

G. O. 1056 den 18/lll 33. Denna inst.m ktion för fartygschefen 
tt statens isbrytarfartyg Ynwr skall Himla till eft.enättelse uneler 
fart y gots exped i tionor vin tom 1933-1934. 

§ l. 

Expedition ens ämlamål f ramgå t· a.v genom nådigi. beslut ch·n 
28 septombe r :1.928 fasistä ll t >>Eeglemento f ör sta ten s islJrytadartyg». 

Beträffande clPt o1n råcll·, till vilket Yr rtcr för varje särskilt till
fä] J e skall för l ägg a sin verksamhet, konnnc·r o r der ell er dir o k t i v 
cliirmn, i anslutning till gen1om g. o. 113'7/27 fastställd »Allmän plan 
för St.atsisbrytamns verksam h et>>, att genom lednin gens förso rg till
ställ as Eder. 

§ 2. 

Till Eder kännedom medeleJas bi:Gogaclo »Utdrag av protokoll 
över handelsärenden, hållet inför H. M. Konungen i statsrådet ii 
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Stockholms slott den 29 januari 192G>>, ägande Ni i ti llämpliga delar 
stä Il a Eder till cfterr>i ttelsc vad Kungl. l\![ aj :t en ligt. dctsarnma samt 
genom nådigt brr'v på handc lscl epadem c·ni ets föredragning den 2!1 
sc•ptt>mber 1938 och cl~irnv föra ni e eld g . o. 1033/33 eller eljest genom 
särski lda nåLliga bes lut förordnar ifråg·a om den C' konomiska för
valtningen och tjänsten i övrigt Olllbord å statens isbrytarfartyg m . m. 

§ 2. 
Genom sjötörsvarets kom m an.cloc·x v(·clil i on kommer a H till sHil

las Eder ckls on1cr angåen(lc ålgä rdn, som skola vidtagas omedPI
bart eller å angiven lid och ol)(' roe ndc• av fa rt~· gds vP rksamhet. i 
övrigt, dels direktiv angåc·ndl' iil.g~i rcler , som lJöra vidtagas, därPst 
Ni anser rådalllk .lö r hå llanclen så med g iva, elds även meddelanden 
angåe nd e åtgi.i rcl er, vilkas utföt·anclen h elt och h å llet överlämnas till 
Edert lwdömancle. 

Text i skrivelse ell er telegram konu11cr i allmänhet att börja 
m ed ettdera a v orden »orden>, >>clir ekti V>> eller >> Jneddelancle >> angi · 
vande innehållets karaktär enlig!, vad ovan sagts. 

§ 4. 
Mc! i a id l agat tLk a v i >> Rt•glellleni(' i ör s l·atens i sh ryl arJm·t~·g>> 

samt erhållna ordet· och Llit·C'ktiv äge r Ni alt närmare J>ianlägga och 
l!estät.uma angående :lartygds verksamhet, skolande härvid följande 
allmänna anvisningar lända till eH errättelse. 

A. Ymers huvudsakliga up vgift är a t t assistera fartyg från 
öppna sjön till föt · i sskru vn ing, clt·ivis och dylikt, skyddat. Jarvai ten 
samt från så d ant J'arvatte11 till ÖlJllt'n s jö. Där est :[lera fart,yg för
väntas inom de närmaste dygnen påkalla ass,istan s i samma rikt
H.ing, skall , då icke sä rskilda o mstämligheter till annat :f:öranlecla, 
assistansen verkst,illas genom anordnande av konvoj . 

I elen w å n l'ö rhållandcna eld u1edgiva må i fall , då de lokala 
isbr ytar resursern a ej äro till fyllest oclt Ym er s huvudsakliga u pp
giit icke därigenom 1\siclosät.tt•s, isbrytarPn anvä nda s för lokal i s
h rytn ing, vi lk en dock som rc•gel bör utföras i samlJand med dess 
ankomst till c•ller avgång Jd\n ltamu. Vederbörande hamnmy ndig
het hör underrättas, att medvc•rkan n v Y 111er icke• kan påräknas Jör 
öppenhållande av så lunda bruten isränna. 

H. Fartyg i sådant liige, att Jara finnes fö r fartygets säker
het, el kr e ljest el å hjälp edordras l ör r äddande av om hordvaramit-s 
liv, skall i första hand bispt·ingus. 

Föreligga icke s3.dan a omstiincligheter, so m n yss nämnts, !tör, 
i d(-'Jl mån u]Jprätthå ll andc av plannl;is~ighet i isbrytarverksamlw
ten det medgiver, .lratyg m eLL huvuclsa klig uppgift att. beordra pas
sagerare och post främst bispri,Jgas och därnäst Jartyg med last till 

,, 
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cllt•r Jran Sverige, samt inom va t cle r a av dessa gmpper fattyg p[t 
väg- frl\n öppen sjö ti ll l1amn givas fö rdräclc Jramlör :la r tyg p:J v~ig· 
!rå n h a mn till öppen sjö. Utan hinder härav m å dock, chirPst. sär
shiLla skä l därtill fö t·anlecla, hjälp hr.ingas lasl fartyg, som ~i r p[t 
viig från öppen sjö till hamn fört' fartyg på v;ig ·Jrån hamn till öp
pen sjö lltedförnncle lHlssagc-ran • och po~t. Andra än l1är avseelda 
[art~~g ili stli s i dPn m i'm lörc'liggalllle OttJ~Iäncliglwln JöranlPcla. 

~ ii. 

1 avseenclC\ å mPd Danmark gPnll'nsamt organi se rncl ishrytnings
tj~i nst gäller vad cl~i t· om mu va ra särskilt s t,aclgat. 

§ G. 

Finner N i att Ymt' t·s vpd.;samlwt av 11ågont elle r några uppen
bart missbrukas, sb il Ni härom vid lä mpligt tilll'älle insäncl a an
mälan. 

§ 7. 

Vicl clirL•ki sa marbde mellan statl' Jl3 isbrytarfartyg eller mel
lan silda n t larl:.vg ocl1 av svenslut staten törhyrd isbrytare skall , så
vi da ich· annorlunda sä rski lt lwstäu ttnPS, det genwnsamma arbetet 
ledas av äldstP farlygsc ltdt•n ;'t Y ntL'l' PliL' r Atle. 

§ R. 
DeträfJ'amlL• intörsk::dlancl•• av Prl'orcl(•rliga is- och väclerleksrap

pol'ter giill a hi fogaLl e a v lots.3tyr('lsen u l;l';i r d aLle >> Bestäunn else r rö
ranclP l{adiocNlt•syslPtn att an,·undao; nte ll an st.al t'lt S isiJrytarfartyg och 
utkiksstation till!Jörantk iss ignaltjäustt•n vicl racliotelegraiering rö
r ande is-, siktbarhds- och vindlöt·h{\l la nclen >>jä mtE' av teleg ra l' sty
rel sen i sa tnri'td Hwcl lotssi .~·rPlS('ll uppgjon1 >> Dir·igeri11gstabell 'l'ör is
signal nwclcl(•l anriPn ti Il och fr l\ n staten s ishrytar l'artyg >>. 

Fartygd.s radiostation skal l, mPcl ut•clantag som nämnts i § 10, 
st,incligt vara påpassacl. Uiv~ixling &v radiotelegram mellan Eder 
och ntarincns 11l,YJldighPtC'r sknll i_ stö rsta n1öjl-iga utst räc knin g äga 
rum ÖH'r marinPns radioslntionrr. 

§ :o. 
Vid upjwltåll i haniii hö•· , chir så l ~ttet· sig göra, telefoninkopp

lin g >1ga rum ti ll rikstPldonnä tl't . .När s[: dan inkoppling ve rkställts 
skall mrclclL'Iande härom lämt ws ti ll sjiil'örsvarcts kommandoexpedi
tion samt lämpliga od3tnymligl1Ctc> r. 
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Därest ku stradiostat<ion åtager sig att mottaga till Ymer ställda 
radiotelegram, må radiopåpassning upphöra under den tid t elefon 
ilr inkoppl ad. 

§ 1 j o 

.Jämte i RM H Jiiresk rivc>n loggbok, ska ll Jöras dagbok, i vil
ken antecknas alla uppgitter å av f artyget utförd isb rytarhjälp och 
andra arbeten. I loggboken må hänvisas till i dagboken förda an
teckningar. 

§ l2. 

Under gång rör isbrytningst jänst insändas till marinl"on1mando 
dag rapport por radio omkring kl. 0900 varje dag omfattancl o kort 
redogörelse :för uneler sista elygne t utförda arbeten samt avsikter och 
plane r för de t kommando; und e r arbeten av större vikt ell er in
trosso insändes ont behö vl ig t rapport, u töver vad ovan stadgas. 

SkriJtlig rapport med utch·ag ur dagboken insändes därjäm te 
i regel va r 14 clag till ch("'fen för sj öförsvarets kommandoexpedition . 

Ni skall i den utsträckning, som beJinnes möjligt h ålla Statens 
l\fctcorologisk-HydrograJ'i ska Ans t n l t uncl c:näUacl om isförhållancle11 a 
till sjöss utanför utkiksstatione rnas i land obser vationsområdc. 

§ l3. 

För att hålla elen pågåe nde s jöJarten unclenätt ad om Ymcrs 
verksamhet samt avsikterna bct,r~Hande assistans m. m. skola vissa 
dagliga radioml·dck1anden avgivas enligt bifogade >> Föreskrifter m. 
m. för avgivanclo av radiorapporte r rörande statens ishryta rfartygs 
ve rksamh et» . 

§ 14. 

I den gPneralrall[JOt't, som clc:t jämlikt RM II åliggt>r Eder att 
avgiva, skal l Ni lJl. a. lämna kortl'att,acl redogörelse över verkställ 
da observationer rörande iseens boskaftenhl't, utstrii ckning och drif t 
i de fa rvatten, i vi lka Ymc 1· unrler expedit ionen uppehållit sig, dels 
uppgift å omfattningen av vcrkstiillcl i.shrytning, dels ock upp gift 
å utfö rda bogseringa r samt anclra uppdrag ävensom dc kostnader, 
som fö ranl etts av varj e särskilt uppdrag, va rvid sammanlagd tid och 
ungefä rlig kostnad fö r vt> rkstä ll rla hogs,:ringar och för lokal isb ryt
ning skola särski l t an g i vas. 

I övrigt skall rapporton innefatta er inringa r och förslag, som 
avse främjandet av statens isbryta rfartygs ve rksamhet. 

§ 15. 

Kungl. :Maj :t fö'l'Väntar sig, att, vid de t ilHällen och oförutsedda 
händelser, som kunna inträffa, men för vilka förhållningsorder sak
nas, sådana åtgärder av Eder vidtagas, som äro bäst förenliga med 
expedit ion'ens ändamål och flaggans heder. 
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