
1934.
97:e årgången.

Kungliga brev, 
Generalorder mm.
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Bifaller marinförvaltningens hemställan, att till befälhavaren 

å motorskonaren »Anna'> av S0by Chr. Christensen måtte såsom er

sättning för tillvaratagande av en 45 cm. torped, som den 15 maj 

1933 under övningar i Kalmarsund förlorades från undervattensbå

ten Gripen, få utbetalas cH belopp av 400 kronor, att utgå av an

slaget till Ilottans krigsberedskap och övningar. 

Uti en den 8 juni 1!)33 dagtecknad skrift har värnpliktige n:r 

312 44/1932 S. V. Dahlberg gjort framställning i syfte att dc s. k. 

samvetsömma värnpliktiga skulle »fullständigt frigöras från allt 

militärt infly tande» m. m. 
Härjiimto hava i särskilda till JöL·svarsclcpart cmentct ingivna 

skrifter åtskilliga pcrsonn förklarat sig instämma i vad Dahlberg 

anfört antin~·cn i förenämnda skrift den 8 juni 1933 eller i en den 

15 mars dagtecknad s. k krigstjänstvägrarpromemoria. 

Chefen för gene-ralstaben har den l juni 1933 avgivit utlåtan

de över Dahlbergs omförmälda ansökning. 

Kungl. Maj:t finner vad sålunda förekommit icke föranleda nå

gon Kungl. Maj :ts vidare åtgärd. 

K. Br. den 2'4 november l!.HI3. 
Medgiver, att majoren vid kustartilleriet G. H. Engblom och 

en i marinstaben tjänstgörande officer ur flottan må - med bibe

håll ande av dem åliggande ordinarie tjänstgöring - under erfor

derliga tider, Engblom efter överenskommelse mellan chefen för ma

rinstaben och chefen för kustartilleriet, enligt i kommandoväg med

delade närmare bestämmelser ställas till chefe.ns för marinst,aben för

fo gande för utarbetande av ett nytt krigstjänstreglemente för kust

fäs tnbgarna; viljande Kungl. Maj :t, på därom av chefen för marin· 

staben efter arbetets slutförande gjord frams,tällning, taga under 

omp1·övning f rågan om beredande av särskild ersättning åt bemälda 

officerare fö·r samrna arbete. 

Förklarar, att sådan ckiperingshjälp, som enligt brev elen 4 no

vember 1927 tillkommer officer och veder like efter vunnen första an

ställning i med lön på stat förenad beställning vid försvarsväscndet, 

skall tillkomma jämväl sumumerär marinintendent och utbetalas i 

anslutning till konstitutorialets erhållande. 

Medgiver, att ett belopp av högst 5,000 kronor må mot redo

visningsskyldighet utbetalas till fartygschefen å pansarskeppet Gustaf 

V att under fartygets expedition till avlägsna farvatten vintern 

1933--1934 enligt fartygschefens bestämmande användas till bekostan

de av oundgänglig officiell och kommersiell representatio-n i ut-

[( . Br. 1933. 11 
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ländska hamnar; skolande nämnda belopp utgå med högst 3,750 kro 
nor från sjöförsvarets anslag till extra utgifter och med högst 1,250 
kronor från handel s- och sjölarhfonclen. 

Medgiver, att marinförYaltningcn må till The Texas Company 
aktiebolag, Stockholm, för transport av bensin från Stockholm till 
Göteborg uth:n·a tankfart~'gel". J3ränn aren under den tid och på vill 
kor, som ämlwtsverkct iiger bestämma. 

EntlPcligar di rC'ktören J. A. Appelqvist fr ån förordnaned såsom 
ledamot i fartygsuttagningslagen den 9 april 1926 omförmälda far
tygsuttagningsko mmissionen samt förordnar löjtnanten i flottans re
serv E. Appelqvist att intill utgången av år 1934 i den förstnämndes 
ställe vara ledamot i sagda kommission; skolande f. el. lwmmendör
kaptcncn av 2:a graden i flottalls reserv 13. R. von Syclow, vilken 
genom brl'\' den 28 noH' Jllber 1930 förordnats att vara ställföreträ
dare för J. A. Appclqvist, i ställ et intill utgången av år 1934 vara 
ställföreträdare fö r E. .<l.ppelqvist; varjämte beträffande till ledamot 
i kommissionen utgående resekostnads- och traktamentsersättning 
unde·r resor stadgas i ovanberörda brev den 28 november 1930. 

K Br. den 1 december 1933. 
Sedan korpralen vid 3:e matroskon'lpaniet F. G. Larsson an

hållit att bliva bPfordrad till flaggkorpral vid flottan, oaktat han 
icke uppfyllde uti besiktningsreglementet elen 13 januari 1931 fast
ställda fordringar med avseende å synskärpa, har Kungl. J\1:aj :t för
k.larat förberörda omständighet icke utg·öra hinder för sökandes be
fordran i. i Il f laggkorpraL 

Sudan flottans poliskår i Karlskruna - med förmälan att dels 
un överkonstapel å aktiv stat dels ock en av de konstaplar, vilka 
vid genautförandet av försvarso rganisat ionen överförts till övergångs
stat, skulle inom kort 1 id avgå - hemsäll t , att i.trågavarande va
kanser måtte tillsätt.as med extra konstaplar samt marin[örvaltning
en häröver avgivit utlåtande, har Kungl. M:aj:t, med bifall till ma
rinförvaltningcns fra mstä llning, bemyndigat stat ionsbefälhavaren vid 
Karl skro na örlogsstation att från elen t id, då en konstavel å över
gångsstat överl'lyltas till aktiv si.at o _: h rn konstapel å övergångsstat 
avgår, intill elen 1 juli 19:34 anställas i varel eras stä li r Pn, ti. ll sammam 
två t•xtra konstaplar med avlöning c·nl-igt lönep lan C, lönegrad 1. 

Scclan anmälan gjorts, att av dc högre kurser, Yilka uneler in
neYarandl' lä så r regiPllll'HtsPn l igt skull l' anordnats Yill sjökrigsskolan 
tvennr, nilmligen föi"hincl(•lsC'kuJ·.s och 1:1inkurs, instiillts pii grund av 
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att inga elever sökt till dessa kurser, har Kungl. Maj :t medgivit, att 
t ill neclannä m n da, såsom lärare vid ifråga varande kurs n förordna
de personer, n;imligc n: kap tenerna Yid flot tan H. H. I. Strömbäck 
och E. M. AnclPrbe rg, kaptenen vid kustartilleriet G. 'vV. Englund 
samt SJWeialin gcnjörerna av 2 :a graden vid marini ngpnjörk å ren IL 
o. R .Johansson och O. E. N. Hansson, må s~so m ersättning för det 
förhe rcd::mck arlwi(', dc u Hört med hänsyn ti Il sin verksam ltet vid 
de lä rokurser, som skolat taga sin början undN hösten 1933, utbeta
Jas hal va lwloppct av de årsarYodcn, som skulle l1a va utgått, där est 
under inneva randt• lä så r förbincll•lselmrs och minkurs varit anord
nad e vid högskolan. 

Finner gott Jllcclgi va, att !'ör anordnanlll' av militärpedagogisk 
utbildning uneler utbildningsåret 193:3-1934 Jör dels Jänrikar vid 
Vaxhollll s ku st.arti lleri regcm entt•, el els (•Ck PiP ve r i kustartilleriets 
manskapsskolor vid Va xltol1ns och K a riskrona kustartilleriregementen 
må :från förl'fint.liga reserva tioner å sjöförsvarets undervi sningsa n
slag till chel' rns för kustart ilierid förfogande ställas belopp av res
pektiv(' högst 3GO kronor och l1ögst GOO kronor, ell er tillhopa högst 
850 kronor, lllf'd iakttagandE' av att til l militä r beställningshavare, 
som tjänstgjör såson1 l'örPläsare, hiirl"ör icke 111å utgå högre arvode 
än ette r 40 kronor för 1'öreLlsningstimnw. 

Medgiver, att till. kapten vid l'lottan B. Lindgren må under 
kommenedring såsom l'artygscheJ å jagaren Klas Uggla, tillika DO 
1. jag. cli v. utgå vikariatsr rsiittn ing såso m i'ör tjänstgöring å kom
menclörkaptl'ns av 2:a g radL·n hc•stiillning·. 

K. Br. den 8 december 1933. 
Medgiver, att ti ll fartygsuttagningskommissionens ordförande, 

kommendö ren i flottans rese rv A. H. Gisiko, till kommissionens sck 
rctera rc, andre kansli se krctl•ran• n i försvarsclcpartemen te t K. J. F. 
Dahlbom samt 1ill t•xpeclitionsvaklPn i uilmnda departement G. Lan
delins må såsom arvodPn för deras undPr å r 1933 för kommissionens 
räkning utförcia a rhcten utbetalas :[öljandc belopp, nämligen till var
dPra av Gisiko och DahllJo rn 2,400 kronor uch till Lanclelius 100 kronor. 

J\'[eclgivrr, att marinfö rvaltningen må till Krooks Petroleum & 
Oljeakticbola g, Stocklwlm Jör transport av hrännolja från Hamburg 
till Stockholm uthyra tankJartyget l3rännaren unel er tid och på vill
ko r, som ämbetsverket äger bestämma. 

K Bt·. den 15 december 19:33. 
Finner gott dels uppdraga åt chefen för marinstabPn att låta 

omarbeta den år 1910 tryckta instruktionsboken »Artilleriexe rcisreg-
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lem.cntc (AER)», dels ock medgiva, att löjtnanten vid flottan E. V. 
P. G. af Klintmå-med bibehållande av honom åliggande ordinarie 
tjänstgörin g - enligt i kommandoväg meddelade bcstämmclS('f un· 
der e rfo rderlig tid ställas till cltefens för marinstaben förfoganek 
för ifrågavarande arbete; vilj ande Kungl. Maj:t, på därom av clw
fcn J ör marinstaben efter arbetets slutJörancle gjord framsblini ng, 
t.aga unclPt· omprövning frågan 0111 beredande av sä rskild e t·silttnin[\· 
åt at Klint :för arbetet ifråga. 

Förordnar leelam o ten av rikselagens an dra kanunare K. H. 1VI ag
nusso n i Skövcle att för tiden iutill cl('ll 1 juli 1934 vara ledamot i 
JörsvarsväsPndets lönenämnLl; skolandr ledamoten av riksdagens and
ra kammare J. Olofsson i Di gernliS vara suppleant för Magnusson. 

Uti en t i Il K ung l. .Maj: t ställd skri ve l se har försvarsverkens ci
v.i la personals förbund av anförda skä l hemställt, att KungL hl aj: t 
måtte Jö rorclna, att vid försvarets ve rkstäde r, fabriker m. m. an
ställ da a rbeta re icke finge avsl\ edas samt att alla inom försva rsvä
sendet Jö rckommande arbeten skull e· utläras av ifrågavarande arbe
tare ävensom att sådana ovan u VSC'clcla arbetare, som det o akta t m Ils t e 
permitteras på grund av brist på arbete skulle garanteras en viss 
minimiinkornst, tillräcklig för täckande av vederbörandes lcvnads
kostnadc r. 

I ärendet hava utlåtanclE'n avgivits av flygstyreisen elen 30 juni, 
av a rmefö rvaltningens artill e ri-, fortifikations- och intendentsdepar
tement elen 1.4 juli samt av marinförvaltningen elen 1.5 augusti 1933. 

jl[ed hänsyn till vad i berörda utlåtanden anförts finne r Kungl. 
Maj:t Jörevarandc framställning icke Iöranh'da någon Kungl. Maj :ts 
vidare åtgärd. 

R. Br. den 21 december 1933. 
Medgiver, att anskaJiancle iör marinens räkning av 450 exem

plar av elen nya internationella signalboken samt 375 exemplar av 
särtrycket av elensamma ett belopp av 8,568 kronor 75 öre må utbe
ta las Jrån den tiLl Kungl. 11aj:ts d isposition stående delen av sjö
försvarets anslag till tryckningskostnader. 

Finner gott dels entlediga kommendören i flottan N. Wijkmark 
från och med den 1 januari 1934 från honom den 4 oktober 1929 mecl
clelat Jöroednandc att från och med den 20 oktober 1929 tillsvieb re 
vara ledatnot av marinförvaltningen och chef för ämbetsverkets tor
ped- och minavdelningar dels ock förordna kommenclörkaptenrn a v 
2:a gr aden vid flottan G. R. Gr:1nström att Jrån och med den 1. ja
nuari til lsvida re till och med elen 30 september 1934 vara ledamot a'' 
marinförvaltningen och chef J ör ä111 IJctsverkets torped- och min av
delningar. 
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G. O. 1059 den 18/10 33. Fartygsintendenten å pansarskeppet 
Gustaf V uneler vintern 1933-1934, marinintendenten av 2. gr. Malm, 
skall jämväl tjänstgöra såsom ext ra kadettintendent vid å farty
get förlagd första intendentskurs. 

G. O. HY77 den 25/10 33. .Jämlikt uvpskovskungörelsen den 12 
iuni 1931, § 7, mom. 1, samt med upphävande av g. o. 877/1.932 skol a 
;1eclanstUrndc bestämmelser tills vidare gfilla vid beviljandet av upp
skov åt värnpliktiga tillhörande uppskovsgrupperna II och III. 

1.. Up11Skov må beviljas värnpliktiga till högst de·t antal, som 
angives i vidfogad tabell. 

2. Det för viss myndighet angivna antalet värnpliktiga må 
övcrslnidas, cHirest motsvarande begränsning i det för annan myn
dighet angivna antalet inom vederbörande sjörullföringsområden kan 
äga rum. Denna utjämning må ske efter samråd mellan därav be
rörda myndigheter under iakttagande av, att det för varje sjörull 
föringsområde angivna sammanlagda antalet för samtliga uppskovs
bevilj ande myndigheter icke överskrides. Anmälan rörande sådant 
överskridande, med angivande av huru utjämning ägt rum, skall av 
vederböramlc myndighet insändas till sjöförsvarets kommandoexpe
dition. 

3. Uppskov beviljas i första hand dem, som tillhöra andra upp
både!-, i andra hand dem, som t illhöra de äldre årsklasserna av för sta 
uppbådet och enelast i undantagsfall dem, som tillhöra de sex yngsta 
årsklasserna. 

G. O. 1084 den 25/10 1933. Bifalll'r anhållan från Karlskrona 
Borgerliga Valmansförening att söndagen den 5 november 1933 få 
elisponera Karlsk rona kustartill e riregementes exercishus för ett of
fentligt politiskt föredrag av riksdagsman O. Lundqvist, Rtoebro och 
fröken Märta Adler, Stockholm. 

G. O. 1089 den 26/10 33. ·Fastställer provisoriska bestämmelsee 
under utbildningsil r et 1.933-1.934 för dels förberedande offiecrskurs 
för torpedskola pch minskola, dels oHiecrskurs vid torpedskola och 
officerskurs vid minskola. 

G. O. 1092 den ?8/10 33. Faetygschefen å statens isbrytarfartyg 
Ymer skall nedhala sitt befälstecken den 31 innevarande månad. 

G. O. 1105 den 31/10 33. I g. o. 1.1.55/32, mom. 32, anbefalld statio
när förläggning för vedettbåtarna Sveparen och Sprängaren må fr. o. 

G. O. 1933. 11 
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m. den 1 instundande november inskränkas till sammanlagt 75 dagar, 
fördelade å tider, som chefen tör kustflottan bestämmer. 

G. O. l~. 203 den 5/10 33. Neclanst::'1enclc ä ndringar av g. o. F 
;J0/1930 med lwstämmelsc'r angå('!Hle flygvapnets unifor111 Jll /30 skola 
nncla till efterrättelse Jr. o. ni. den 1 november 1933. 

C. Gradbeteckningar m. m. 

1. Dc olika tjiinstegraderna [ör ofJicc'rar(', umlc'ro[Iicc'rarc och 
manskav samt t:iii.nstcklasserna för civil mi l it~ir personal utmärkas p>"1 
sätt följande tabell utvisar. 

Tjänstegrad eller 
tjänsteklass 

Officerare och veder
likar. 

General (amiral) 

Generallöjtnant 
(viceamiral) 

Gt~neralmajor 
(konteramiral) 

Överste (kommendör) 

Överstelöjtnant (kom
mendörkapten av l. 
graden), flygöveringen
jör 

Major (kommendörkap
ten av 2. graden), för· 
ste flygingenjör, rege
mentsläkare 

Kapten, flygingenjör av 
l. graden, bataljons-
läkare 

Löjtnant, flygingenjör av 
2. graden, flygingenjör 
av 3. graden 

Underlöjtnant 

Fänrik 

!

Beteckning å ärmarna! Beteckning å axel-
till livplagg klaffar 

l galon, 4,5 cm. bred, 
samt 3 i guld bro
derade stjärnor 

l galon, 4,5 cm. bred, 
samt 2 i guld bro
derade stjärnor 

l galon, 4,5 cm. bred, 
samt 1 i guld bro 
derad stjärna 

l galon, 4,5 cm. bred, 
samt 3 i guld bro
derade stjärnor 

l galon, 4,5 cm. bred, 
samt 2 i guld bro
derade stjärnor 

l galon, 4,5 cm. bred, 
samt l i guld bro
derad stjärna 

l galon, 2,3 cm. bred, l galon, 1,6 cm. bred, 
samt under den- 3 galoner, 0,8 cm. 
samma 3 galoner, breda 
1,1 cm . breda 

4 galoner, 
breda 

1,1 cm. 4 galoner, 
breda 

l,t cm. 

4 galoner, den andra 
nedifrån 0,5 cm. 
bred, de övriga l ,1 
~.:m. broda 

3 galoner, 1,1 cm. 
breda 

2 galoner, l ,1 cm. 
breda 

1 galon, 1,1 cn1. bred 

1 galon, O,s cm. bred 

4 galoner, den andra 
nerifrån O,s cm. 
bred, de övrig:t 1,1 
cm. breda 

3 galoner, l,t cm. 
L reda 

2 galoner, 1,1 cm. 
breda 

galon, 1,1 cm. bred 

galon, O,s cm. h red 
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Tjänstegrad eller 
tjänsteklass 

!

Beteckning å ärmarna! Beteckning å axel-
till livplagg klaffar 

Underofficerare och 
vederlikar. 

Förrådsförvaltare med 
tjänsteställning i likhet 
med löjtnant 

Fanjunkare (förrådsför
valtare) 

2 galoner, 1,1 cm. 2 galoner, 1,1 cm. 
breda, samt där- breda, samt utanför 
under stjärnknapp stjärnknapp 

l galon, 1,1 cm. bred, l galon, 1,1 cm. bred, 
samt därunder samt utanför 
stjärnknapp stjärnknapp 

Verkmästare av l. klass l galon, l ,1 cm. bred, l galon, 1,1 cm. bred , 
s-amt däruneler fack- samt utanför fack· 
tecken tecken 

Sergeant 2 chevronger, 1,5 cm. 2 chevronger, 0,5 cm. 
breda breda 

Verkmästare av 2. klass} 2 chevronger, 1,5 cm. 2 chevronger, 0,5 cm. 
Tyghantverkare breda, samt där- breda, samt utanför 
Vapenhantverkare under facktecken facktecken 

2. A ärmar anbringas gradLcteckning runt ä rmarna, respek
tive å ärmarnas fram- och uts ida. Avståndet Jrån ännens under
kant t111 översta (enda) galonens m,dcrkant skall för generalsperso n 
([laggman) vara <) cm ., för n'gementsoHicera rP samt vederlikar 11 
en1. och för övriga 1.0 cm. Avståndet frårr ä rmens underkant till 
nedersta chuv1·ongcns rcspPktiv<' st reckets undcrk.ant skall vara 8 cm. 
Avståndet nwll an galone r samt JIJ e ll an chevrongcr skal l vara 6 mm. 
Mellan streck ska ll avståndet vara 4 mm. 

A ax(' lldaJJ s kall avståndet från a;.,.c lklaHcns ytterkant till y t
tersta delen av bcteC'lmingen (galon, chevrong, stjä mkna pp ell er fack
tecken) vara fi mn1. Avståndet nwllan galoner samt mellan chevrong
er skall va ra 4 mJn . 

I samband l1~lrmcd mcdgi ves, att graclbelvc lmingar enligt l>e-
stämmelserna i o· o · o. ]'. G0/1.930 Jortfarande 1nå användas intill den 
1 juli 1.935. 

G. o. 1117 rit n li/11 33. Denna särski Ida ins truktion för chefen 
J ör kustf lottall rörande pansarskeppet Gusaf v skall Hind a till e f-
i crr iitt('lse u n el N kustflottm1s övningar vint(' m 1933-1934. 
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§ 1. 

Pansarskcppf't Gustaf V sJ.;:aJL under i g. o. 1155/32, mom. 28, 
aubda lid expedition Pnligt chefens för kustHottarr närmare bestäm
mande vara detacherat uneler län1plig tid, varvid mom. 32 i nämnda 
generalorder icke skall äga tillämpning å ifrågavarande pansarskepp, 
och s kall däruneler besöka utländska hamnar och ankarsättningar en
ligt bifogade färdplan . 

Skullc i'örhål lanclona så på:forclrfl , särskilt med hänsyn till evc•n
tuel li· behov av att verkställa exha kolning eller till övningamas 
Limplig-a bedrivande, må pansarskeppet efter framställning av Jar
iygschclen genom vederbörande beskickning jämväl uppsöka annall 
iin i fiirclplancn anbefalld ankarplats. 

Fartygschefen skall uneler färden hålla vederhörande svensk a 
beskickningar eller konsulat und e rrättade om elen sannolika niirm a
re tidpunkten fö r pansarskeppets ankomst till vederbörande hamnar 
e ll er ankarsättningar. 

Ni. skall i övrigt ul"f ärcla clc sil1·skilda fömskrifter, smn med an
ledning av anbefallda besök n1å Lefinnas erforderliga. 

§ 2. 

Expeditionen skall hava till lindamål att höja den ombord konJ 
mPncll'l'a.cle pPrsonalcns sjömann aegcnska.pe r och yrkesfärdig het, aLl 
visa SV('ns ka örlogsflaggan i friimmande farvatten och att i d(• .län
der, som Lesökas, sprida kännedom om och intresse för Sverige och 
dess näringsliv samt härigenom Jiimna ett medelbart stöd åt ri 
kets r ep rc·scntanter i dc besökta Hinderna, stärka svenska unde rsåtars 
sl"ii llning därstädes och l"rämja dc sve nska hamlelsl'örbindelsema. 

§ 3. 

Ni ska ll utlilnla för ut bi ldni.ngc'Jt i :tar tygs- ocl1 striclsl.jänst 
samt Jör skulor och kurser pr:forclerliga bestämmelser. 

Ni må med hänsyn till omstämlighcterna samt utan hinder av 
l'öreskrifterna i vederbörande skjutinstruktionPr m. m. medgiva far
t.ygschcfen att vidtaga lämpliga i11 skränkning-ar i föreskrivna skjut
ningar och i förbrukning av ammunition m. m. 

§ 4. 

Farlygschden bör av Ede r erinras om lämpligheten av att hi
s t~t dem av besättningen, som visa särski lt intresse för att so och 
stuelera främmande l änder och folk, och att i nu angivet syfte söka 
erforderligt samarbete med institutioner eller cnski Ida personer i 
land; dock att Pxtra kostnader härigenom ej må åsamkas statsverket. 
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§ 5. 

Fartygschelen skall a v Eder erinras om, att Sverige står i vän
skapligt :förl1ållancle till alla nationer, och att sorgfälligt bör und
vikas allt, som kan giYa anledning till missförs länd el ler ruh1llling 

hiirutinnan . 
All skyldig militärisk honnör sl;:all visas va r·jp nation och dess 

:[lagga, men t i Il kommer det äv0n l'artygsch eien att fordra , clet sven
ska flagg an visas den aktning, vartill den genom traktater ocl1 kon-
ventioner ii.r bcrli.tt.igacl; ägande fartygschefen i detta häns(•endP still 
la sig tilJ e-fte r rätte lse gilllande taldate r n1od l'rämmancle makter. 

Fiirdplau för pansarskeppet Gustaf V vintern 1933-1934. 

Hamnar Tid 

Hälsingborg ......................... .... . 1 -13/12 

Amsterdam . . . ... . .. .. . ... .. . .. . .. . ... .. . 15f12- 18fl2 

Arosa Bay 23/12-25j12 

Gibraltar .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 28/12-30/12 

Malta .. . ....................... ... .......... 5f l -8f1 

Syracusa ................ ................ ll / 1- 14/1 

Genua...................... .. ............... 18/1--22!1 

Alger ............................. ....... .. 

Palma och Alendia Bay ........... . 

Gibraltar 

Plymouth 

Oslo ................................... ... . 

27/1--31/1 

3/2 - 18/2 

22/2 26/2 

6/3- 9/3 

15/3-18/3 

Malmö .. .. .. .... .. .. ...... ..... ... .... .. . 21/3-

Aum. 1. Vtig-en tages förbi Skagcn. 

Dis t. 

550 

Antal dagar 

till l i 
sjöss hamn 

2 

889 4 
4 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

555 

984 

84 

556 

528 

166 

450 

1044 

922 

279 

2 

5 

2 

3 

4 

2 

3 

7 

5 

2 

16 

5 

4 

4 

l 

Aum. 2. Kolning avses att äga rum i sa mtliga utländska hamnar 
utom i A rosa B a y, Syracusa, Palm a (Alcudia Bay) och 
Oslo. 

Aum. 3. Besöken i samtliga hamnar äro icke-officiella. 
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~ 6. 

I elen mån utr;~·mmct ombord å pansarskeppet och övriga om
stä ncliglwi<• r medg-iva, skall fadygschcl"e n lwn•cla t.illfäll e Jör merl
lem mar av Sve rigf'S cltrikesprf'Sf'ntalion att nwrl stöcl av från u t ri 
k0sclepart<'lllC'ntd. liilllnat uppclrag·. på dii1·om gjonl l"ramshillnin g, lill 
liilligt m<·dlölja [a rtyg"ct. 

Un<l<·r YistE'lsr i utländsk hamn hör förlJind<•ls<' , grnom ombord· 
siinclancle av officer, sökas mrcl el ii rstädes bdintliga handelsiartyg i 
syJt<• att, i d<'n mi\n eld iir lllöjligt, gagna svPnsk ltanckl och sjöfart. 

BehiHfandf' cle iakttagrlsE'r, som fa rtygsc ltcl"en nwcl avseende ?t 
dr sv<•nska hancklsförlJinclrls<•rna och där med sam man h ii ngancle för
lti'tllandPn kunnat göra, skall han vid expc·clibion ens sl ut grnom Edf'r 
ingiva undPrdånig rapport. 

G. O. 1120 den 7/11 33. I reglenwnte för kustsignalväse,ndE't, ~~ 
20-23, nämnda kurs0r skola å r 1934 anordnas vid Stockholms örlogs
station. 

Till kurserna ska lL inkall as personal vid lots - och J'y rstaten en
ligt nyssnämnda rPglementes bestämmelser och i av lotsstyrelsen lw· 
räknad omfattning. 

Utbildningskursen och repetitionskursE'n om 21 daga r skola ta
ga sin början den 12 januari och repetitionskursrn om 42 daga r de11 
31 januari, samtliga kurser nwcl insUillcJse av eleverna kl. 1000 a n
given dag i sjö manskårens skolur å Skeppsholm en. 

G. O. 1122 den 7/11 33. Tyska övningsskepp<'t Gorch Fock må 
uneler tiden 9-lfi no vem ber i nnevarand<• il r lwsöka ILi lsingborg. ]k 
söket är att anse såsom icke-officiellt. 

G. O. 1126 den 9/H 33. Bland annat skola s jökadetterna i 1. 
sjökursen samt marinintendPntskaclPtterna i 1. intf'nclPDtskursen kom
meneleras å llflnsarskeppPt Gustaf V fr. o. m. den 24 innevarancl•) 
månad. 

G. O. 1137 den 14/11 33. Genont g. o. 115!5/32, mom. 32, aubc
Jalid stationär för läggning för i vintcreskaclPrn ingående fartyg må 
upphöra uneler högst jQ dagar u11der iHst.undandc• dec!'mber enli gt 
chefens :för kustflottan närmare bestämmande. 
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Föreskriver, att å r 1934 må antagas högst 14 sjökadetter. 

:Föreskriver, att år 193-J må antagas högst 17 reservkadetter vicl 

flottan . 

Föreskriver, att år HJ3.J må antagas högst 6 kustartillerikadetter. 

Föreskriver, att år 193-1 må antagas högst 8 reservkadetter vicl 

kusta r ti lleriet. 

Sedan chefen för kustartilleriet hemställt, att han måtte erhålla 

bemyndigande dels att uppdraga åt högst tre officerare vid kustar

till eriet att vid siclan av deras ordinarie tjänstgöring och med bibe

hållande av ordinarie förläggningsort biträda vid omarbetning av 

,:Minexercisreglemente :för kustartilleriet, Fasta minor (MER:F I),, 

vilket faststä llts år 1920, dels ock att beordra dem av ifrågavarande 

officera re, vi lka icke ha el e sin tjänstgöring förlag·cl t i Il Stockholm, 

till tjänstgöring i chefens för kustartilleriet stab två gå n ger, varje 

gång uneler en tid av högst en vecka, har Kungl. Maj :t lämnat chefen 

för kustartilleriet clet begärda bemyndigandet; viljande Kungl. Maj : t. 

på därom av bemälde chef efter arbetets slutförande gjord framställ

ning·, taga under omprövning frågan om beredande av särski ld ersätt

ning Jö r utl'örancie av ifrågavarande uppdrag . 

. Medgiver, at1. till kaptenen vid f.lottan H. Galm 1nå såsom er

sättning för bestridande av cle med befattningen såsom sekreterare 

hos styrelsen för sjökarteverkE.:t förenade göromålen uneler andra halv

året 1933 utbetalas en gratifikation av 250 kronor . 

. Med upphävande av brev den 30 111aj förordnar Kungl. Maj :t, 

att § 5 mom. 3 i brevet elen 24 mars 1927 angående utfärdande av 

bestämmelser i fråga om studiestipendier till underofficerare och un

derbefä l vid kustartilleriet skall erl1å1la följande ändrade lydelse: 

På ticler uneler kalenderårets andra kvartal, vilka i kommando

väg bestämmas, och senast det år, uneler vilket stipendium andra 

gången åtnJutes, skall stipendiat avlägga examen vid sjökrigsskolan 

i nedan angivna ämnen, varvid han för att i examen godkännas skall 

hava erhållit vitsordet "godkänch eller därutöver i följande prov, 

nämligen: 
a) en ligt för betyg i realskolexamen stadgade fordringar: 

i. modersmålet, skriftligt och muntligt prov; 

i tyska, skriftligt och muntligt prov (för elen, som ej vid mot

svarande prövning i examen vid unelerofficersskola erhållit lägst be

tyget " godk~incl >> ); 

b) enligt för betyg vid flyttning till realgymnasiets (reallyceets) 

näst högsta ring (krets) stadgade forclringar: 

i kemi, muntligt prov; 

K. Br. 1933. 12 
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c) enligt för betyg vid flyttning till gymnasiets (lyceets) n äst 
högsta ring (krets) stadgade fordringar: 

i engelska, skriftligt och muntligt prov, 
eller - för stipendiat, som enligt vad nedan sägs valt att av

lägga prov i enge lska enligt för betyg i studentexamen stadgade 
fordringar -

i Jranska, muntligt prov; 

el) nnligt i or betyg i studentexamen stadgade fordringar: 
i engelska, skriitligt och muntligt prov, eller i franska, skriftligt 

och JJL <.wtligt prov, er;ligt lordringarna å latin- eller realgymnasiet 
eHer st.ipendiaienc; val; 

e) enligt för betyg i stuelentexamen å realgymnasium (reallyceum) 
stadgade fordringar: 

i matematik, skriftligt och muntligt prov; 
i fysik, skriftligt och muntligt prov. 

Seclan marinförvaltningen - under erinran att kaptenen vid 
flottan O. G. .F. Zimmerman genom generalorder 1184/1933 och 
1210/1933 kommenderas såsom chef å tankfartyget Brännaren under 
två expeditioner till Hamburg - hemställt, att då nämnda fartyg 
vore avsett att i Hamburg för flottans räkning avhämta tre laster 
eventue llt även ytterligare någon last för vattenfallsstyrelsens räk: 
ning, och det ansäges nödvändigt att för dessa expeditioner förstärka 
däcks befälet, en officer i flottans reserv m å t te, därest någon officer 
på stat icke funnes disponibel, inkallas för tjänstgöring såsom officer 
å ifrågavarande fartyg under tiden från och m.ed den 27 innevarande 
månad till och med den dag, då fartyget avslutat ovan omförmälda 
resor, h ar Kungl. :Maj :t bifallit förevarande framställning; skol ande 
härav föranledd kostnad bestridas av samma medel varmed kostna-
derna i övrigt för iEråg·avrande färder o·äldas , b • 

Förordnar ledarnoten av marinförvaltningen, chefen för ämbets
verkets artilleriavdelning, kommendören i marinen K. T. Palm att 
fortfarande under en tid av ett år, räknat från och med den 1 januari 
1934, vara ställföreträdare för chefen för marinförvaltningen. 

Godkänner det av styrelsen för sjökarteverket avgivna förslaget 
till arbetsplan för sjökarteverket för år 1934, med rätt för styrelsen 
att i planen vidtaga de jämkningar, som på grund av medelstill
gången e ller av andra särskilda omständigheter kunna befinnas på
kallade. Enligt berörda förslag skulle sjömätningar år 1934 komm a 
att utföras under en tid av omkring fem månader med början i senare 
delen av april eller början av maj dels till sjöss utanför Gävle och 
utanför Söclerarrn samt inom området Sanclhamn-Huvudskär-Kop
parstenarna dels ock i Stockholrns norra skärgård och i östergötlando 
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slöirgård, varjämte chefen för sjökarteverket skulle äga att låta 
verkställa de sjömätningsarbeten, som kunde av särskilda omständig
heter påkallas, ävensom erforderliga triangelmätningar. Beträffande 
magnetiska mätningar skulle enligt förslaget under år 1934 dylika 
mätningar utföras till sjöss inom området Hävringe-Gotland-öland 
-fastlandet ävensom i samband därmed företagas erforderliga mät
ningar i land. 

Medgiver, att till kommendörkavtenen av 2:a graden i marinen 
J. M. Bolinder må såsom ersättning :[ör uneler åren 1932 och 1933 
havda kostnader och utfört arbete i och för kompletterande och ord
nande av flottans numera till statens sjökrigshistoriska samlingar 
överJämnade bildarkiv utbetalas en gratifikation av femhundra kr. 

Medgiver, att nedannämnda personer, vilka såsom sakkunniga 
ställts till 1930 års försvarskommissions förfogande, må undfå ersätt
ning med nedan angivna belopp, nämligen: löjtnanten vid forti f:ika
tionen B. G. E. Bjuggren 1,440 kronor, kommendörkaptenen av 2:a 
graden vid flottan A. O. A. Bergman 140 kronor, kaptenen vid flyg
vapnet J. E. R. stenbeck 636 kronor samt löjtnanten vid flygvapnet 
G. A. Westring 900 kronor. 

K. Br. den :!9 december 1933. 
Förordnar kommendörkaptenen av 2:a graden i marinen, kapte

nen i f lottans rese rv C. G. A. Sylvander att från och med elen 1 :ia n~!

ari 1934 tillsvidare intill den 1 januari 1935 uppehålla befattningen 
såsom bibliotekarie v i el marinstaben med rätt för honom att i säd an 
egenskap åtnjuta ersättning, beräknad efter ett arvode av 3,180 kronor 
för år, j ä m te dyrtidstillägg enligt för nyreglerade verk stadgade 
grunder; skolande i rrvseende å åtnjutande av nämnda arvode de i 
13 kap. av kungörelsen elen 22 juni 1928 med tilläggsbestämmelser till 
de militära avlöningsreglementena meddelade föreskriEter rörande icke 
ordinarie befattningshavare i tillämpliga delar lända till efterrättelse. 

Beviljar löjtnanten i flottan F. V. Johansson tjänstledighet un
der tiden från och rneel den 1 januari tillsvidare till och med elen 31 
december 1934 med sky l dighet dock för honom att uneler nämnda tid 
frånträda honom till ko mm ande a vlöningsfö nmlner. 

Sedan T. ·w. Engwall anhållit, att elen omständigheten att han 
år 1933 fyllt 20 år icke måtte utgöra hinder för hans antagning till 
sjökaelett 1934, har Kungl. :Maj :t medgivit, att förenämnda omstän
dighet icke må utgöra hind er för Engwall att [tr 193.:1 antagas till 
sjökadett. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 9 
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Medgiver, att för ano rdnande uneler innevarande _vinte1:halvår H\' 

en kurs i finska språ ket för vid Kar lskrona örl ogsstatlo n tJanstgoran_ 
de officerare må till stationsbefälhavarens vid nämnda örlogsstati on 
förfogan de mot redovisn ingsskyldighet ställas ett be i opp av h ög~ t 
250 kronor. 

Förordnar översten i östra annefördeini ngens reserv E. Mossbe rg· 
att :fri\n och n1 ed den L januari. 193-!, då det honom en ligt bes lut d< 1 

12 mr.j 1933 meddelade 1'örordnanclet att vara tlygattachc v id Kun g ' . 
Maj :ts Leskickning i London upphörde, t ill svidare i nti ll den l Juli 
193-! utan särskild kostnad fö r statsverket tortiarande vara flyga 1-
tach r handhiggancle miliiiir fl~·gärenden vid omfö rm älda beskicknin g _ 

Finner o·ott 
1. upp ch·agfl åt t: h cfc n för llla rinstabe n att i. sam rådmed c: hei'Pn 

för kustartilleriet och chefen !'ö r kustflottan samt, beträffande neda n 
näm nd f l:vgkocl, jämväl i s:'JllHiHl mC' cl chefe11 fö r flygvapnet varkstäl l..t 
utredning och avgi va förs lag dPls rör ande e rlorder li g kompl ettem 1 ~· 
av den å r 1929 fastställda >> ~ i g n a lin st ruktion för marin em> sam t dPn 
sam ma ~ r faststä ll da >> Radioinstruktion fö r marinen>>, dels ock be
t r äffande revid ering av gä llande flygkod; 

:2. medgiva, att chdcn. för general stabon och chcl'e n fö1: t'\~ · 1,!· 
v~p n et m å efter samråd med chelen för marinstaben , på sätt 1 kom 
m~ncloväg när m a re bestämmes, stfUla erforderlig personal t 1 H s 1st 
nämnde chefs fö rfogande för verksUi.llancl e av utredning angående d·· 
synpunkter, som för närvarand e böra g öras gäll ande med avseende " 
marinens signalförbinde lser med an ni-n och fl ygvap net, ävensom 

3. förklara si g vi lj a, på därom a.v cheJ:en {ör m arinstaben eftP r 
slutlöi·ancl e av ifrågavarande a rbeten g jord {ra mstä llning, taga un de r· 
omprövning f rågan om be redande av sarsk iiLl ersättn ing åt den tw r
sonal, ~om m å kom1112 :'ltt tagas .i ansprå k för sagda a rbeten. 

.Medgive r, att till bestridande av kostnaderna !'ör ti_llvcrkning 
av vissa serie r av skiop tikonbilder. avsedela för underv1smngen 
meteorologi vid t:örsvarsväsende1 , må utbeta las ett be lopp av hög ~:<t 
etthundrafemtio kronor, att utgå Jtt ecl lika de lar från lantförsva rets. 
sjöförsvarets och flygvapnets ans\ ag ti ll ext ra utgifter. 

Medgiver, att för inköp av en för kustflottan avseeld lastauto
mobil må disponeras ett belopp av högst sextusen k.rono r av ansl agP t 
till ansk affning, unde rh åll och drift av sjöförsvaret s motorfordon. 
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G, O. :1:139 den :14/:11 33. Nedanstående bestämmelser skol a, i 
an s lutnin g til l g. o. H 3/l!:l33, gii ll a beträ f fande he1nf'örlovning m . m. 
av i n ämnda gene ralordPr 11 10n1. I: l , 2. st.\'l.oke1. omförmälda värn 
pliktiga i a ll mänhet. 

1. H e m förlov nin g skall äga rum den 30 llPeember 1933. 
:Z. För uttagn in g t ill he1nförlovning kunna ilrågakomma av 

dem, som inryck t till .lredstj änstgöring å anbe[a \ld dag eller under 
loppPt av högst en mi\nad därefte r: 

a) tle, SO III ing i va ansöka n om he Jnl'örlovni ng på grund av att 
särski lda svå righeter· -fö r t j änstgöringens fullgörande fö re ligga, såsom 
försörjningspl ikt, st udier, tillt.räclancle av arbetsanstä llning, som dock 
ej H\ r vara av den art, att arbetet kommer att utföras som nöclhjälps
e ll c' r rese rva rbe te; 

b) övr iga, som av vederbör a nd e stat ionsbefälhavare prövas lämp
ligen böra hemfö rlovas för att a n talet hemförloYade ska ll uppgå ti ll 
för Karlskrona örlogsstation 70 och för Stockholm s örlogsstation 30. 

F örh å ll amlPn, som angivas i 1nonJ . a) ovan, sko la sty rk as på sätt, 
som framgår uti insl\ ri vningsfö rordnin gen § ll8. 

3. Genom vederböra nde beväri ngsbefälhavares rörsorg skola uti 
inskri vnin gsbok och !\ viirnpliktsl.;:o r t (dubl ettkort) för enli gt ovan 
hemförlov a d viimplik t ig sådan anteckning göras, som sty rker 

tlels att. hemförlovningen ve rkstäl l ts i enlighet med denna gen e
ra lo rder, 

dels att all i viirnpliktslagen § 27, mom. j ' omförmäld t jänst
göring ful lg jorts. 

G. O. 1140 Il en 14il:l 33. Löjtnanten i {lo ttan Johansson skall 
f r . o. n1. elen 15 inn evarande m ånad t ill sv illare tjänstgör a vid f lyg
vapne t. 

Beträffande härav röranledda kostnader ä r bestämt i nådigt be
slut el en 31 deeem ber HJ3l . 

G. O. 1:141 den 14/ll 33. 'Harinattach6n, kapten Bager, ska ll 
t jänstgöra vid Kungl. Maj :ts beskickning i Köpen lt a mn unele r t iden 
21-30 november i nnevarande å r. 

G. O. 1142 den 14/11 33. Fartygschefen å statens isbrytarfartyg 
Ymer skal l hissa sitt befälstec:ken el en l:S inn ev;t rande 111 ånad fö r 
mins1 en m:)nacls expell itiOI:. 

G. O. :1158 den 2:1 /11 33. Neclanst:lende bestämnwlser beträffande 
använ dni ng av expeditionskavaj vid marinen sko la ti lls vid are länd a 
till efterr ätte lse. 

1. Exped i t io nskavaj skall vara av fastställcl modell och till-

G. O. 1933. 12 
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verkas av sva r t halvyllevävnad (mohair) i form av enkelradig ka, aj 
1n ed fällkrage och medelstora svarta benknappar samt med axelldalrar 
av samma mod ell , som ä r fastställd för vit kavaj. (Moclellplagg fiu
nes tillgängligt i sj öförsvarets kommandoexpedition samt å marineu~ 

centrala be kl ä dn aclsverkstad). 
2. Expeditionskavaj får bäras såso m »tillåtet plagg >> efter \P

tlerbörande befälhavares medgiva nde av officerare och vederlika r 
samt underofficerare enelast inom expeditionslokal ombord och i land. 

G. O. :1160 den 21 /11 33. I anslutning till n ådigt brev den 17 

inneva rande månad faststä lles denna instruktion för inspektören för 
minsvepningsväsendet att tills vidare lända i.ill efterrättelse fr. o. lll. 

elen 1 j an uari 193.J. 

§ 1. 

1. T i Il inspektör för minsvepningsväsendet (l M V) förordn ar 
Kungl. ]\'[aj:(: i kommandoväg för viss t id e ll er tills v id a re en officer 

av kom meuclörs c; l ler kommendörkaptens grad. 
;2. Med minsvepningsväsendet förstås i denna instruktion sam ( 

.liga för mins1·erJningstjii ttst avseelda vedettbåtar samt hjälpvecletl· 
båtar, uttagn:t för d.v lik tjänst, så ock andra fartyg, avsedda att ing;l 
i minsvepningsförband, meLl tillhörande eller eljest för minsvepnin!.( 
avsedd rnateriel, jämte för sagda materiels handhavande särskilt ut
tagen och speciel lt utbildad personal, ä vensom för dyl ik personals ut

bil d ni ng- särskil t erforderliga anstalte r. 
3. Inspektören för minsvepningsväsendet skall jämväl tjänsi

göra som. ·in.spektör för ub åts jakttjänsten. 
4. M:ed ubåtsjaktt jänsten först ås i denna instruktion san1tli g:t 

för ub å tsjakttj änst avseelda vedettbåtar samt hjälpvedettbåtar, uttag
na för dylik tjänst, så ock andra fartyg, avsedela att ingå i ubåtsjakt
förband, med tillhörande eller eljest för ubåtsjakt avseeld materiel. 
jämte fö r sagda materi e ls handhavande särskilt ut tagen och speciell ! 
utbildcl personal, ävensom ·för dylik personals utbildning särskilt er

-Forderliga anstalter. 
§ 2. 

1. Inspektören för minsvepningsviisendet skall wed uppmärk 
samhet fö lja minsvepnings- och ubåtsjakttjänstens utveckling sam' 
hos Konungen, chefen för försvarsdepartementet, chefen för mari n
staben, marinförvaltningen eller chefen lö r kustflottan föreslå de :\l

gärder, som kunna befo rdra en hastig mobilisering av i § 1 nämncl <l 
förband, eller som han eljest f inner erford erliga :för främjandet a r 

minsvepningsväsendet och ubå tsjakttjänsten. 
2. Inspektören för minsvepningsväsendet deltager i beredninge'l 

av inom marinförvaltningen förekommande ärenden, som be röra m i11 
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:;vepningsväsendet och ubåtsjakttjänsten, och skall fö r detta ändamål 
tjänstgöra i ämbetsverket. 

3. Inspektören för minsvepn ingsväsendet äger följa pågående 
ny- och nmbyggnader, anskaffnings- och ändringsarbeten av materiel 
för 111insvepnings- och ubåtsjakttjänstens räkning. 

-1. Det 1'di gger inspektören för minsvepningsväsendet att efter 
·anmodan av chefe n för marinstaben 0ller chefen för kustflottan av
giva yttranden och förslag i frågor, som beröra minsvepnings- och 
ubåtsjakttjänsten och. tillhöra n ämnda myndigheters verksamhetsom
råden, ävensom e lj est lämna etern det biträde i hithörande frågor, som 
av Llew må ;Jåkallas. 

5. Inspektören för minsvepningsväsendet skall beträffande den 
a1· fartygs uttagningskommissionen uttagna och fö r minsvepnings- och 
ubåtsjak ttjänst avseelda fartygsmaterielen föra liggare, vilka skola 
inneh åll a sådana uppgifter, som äro agnade att unelerlätta och på
skynda sagda materi els utrustnin g för krigsbruk. 

6. Over el en för tjänstgöring vid minsvepningsväsendet och vid 
ubå tsj akttjänsten särskilt uttagna och speciellt utbildade personalen 
skall inspektören föra erforderliga rullor och anteckningar . 

§ 3. 

1.. Inspektören fö r minsvepningsväsendet skall, så ofta han an
ser det erforderlig t, verkställa inspektion av cle för utbildning i min
svepnings- och ubåtsjakttjänst särskilt rustade förbanelen och av de 
kurser i nämnda tjänstegrenar, som äro särski lt anordnade ombord 
eller i land. Han ii.ger därjämte, då han fö r f ullgörandet av sina 
uppgifter finner det behövligt, följ a utbildningen och övningarna i 
mi nsvepnings- och ubåtsjakttj änst även å andra förband. Vid verk
stä ll ande a v inspektion ombord sko l a fö r sjös ty rkebefä lhavare gällan
de föreskrifter an gående inspektion i ti ll ämpliga delar lända till 
efte r rättelse. I :fruga om tid och plats för inspektion e Ll er besök 
ombord skall samråd äga rum med el en befä lhavare, uneler vilken 
ifrågavarande förband eller kurs rn å vara ställd . 

2. Over resultatet av inspektion skall inspektören för minsvep
ningsväsendet lämna de befälhavare, under vilken f0rbanclet eller 
kursen är ställd , kortfattat meddelande. Har inspektion g ivit anled
ning t i Il erinran a v sådan beskaffenhet, att ingripande av sagda be
fälhavare är erforderligt, skall inspektören för minsvepningsväsendet 
göra :f ramställning därom. 

§ 4. 

Inspektören för minsvepningsväsendet avg i.ver årl igen til l Ko
nungen: 

a) före december månaels utgång å rsrapport för det senaste ut
bild n ingsåret, upptagande kortfattall redogörelse för därunder av ho-



74 

n on1 verkstälJda inspektioner samt personalens tjänsbarhet ; 
b) i fö rekommande fall fö rs lag ti ll kommen de ring av offi cl'rare 

ti ll n1in s ,·ep11ings- ocl1 ub i\ tsjakttjiins t. 

~ i). 

Hos in spE'ktöre n för minsvt>pningsv ii sendet komm end eras, eft('r 
av ilonolll avgi vPt förslag, en å ma rinför va ltnin gens minav dt'ln in!! 
t, j;i.ns t. gö ranliP orfi ctl r av kapt.e ns C'il c r subalternoffict>rs grad såsoJJJ 
:::.djut o.nl· sa ml en uncl eroffi ce r, tillika ko lnln enclpracl till t.jäns tgör iu.!! 

lll a r i n fö rv a ll ni n gen. 
§ 6. 

InspektörE' n för minsvep ningsväsend et iiger att lll ed sa n1t.n:l"' 
av c ill'fe n för lllar.införvalt nin gen oc h Pf1.er lill citcEt> n f ör fö rsva r,_ 
depart.c Jn en te t gjord an m ä l an före l·aga d t> tjänsteresor i nom r i kl' J. 

so1n för f\ ll andet av hans å li gga nd en såsom inspektör äro behö vlig-o. 
Ti an må där jämte beordra hos honont tjänstgörande adjutan t a ll 

Jll eclfölj a å elylik tjänsteresa. 
§ 7. 

Vid födall för inspPktöre n ·för lllinsvepningsväsencl et a vgi va s. 
försåv itt [\:un g l. :Maj :t i ck e l'örorcln at annan office r att upp e hålL\ 
tj ä ns te n, de i§ 2, mom. ~' san1t § ~- b) nämnda yttraml en, förs lag oeh 
uppg i ft.c·r av el en hos inspe ktöre n tjänstgörande adjutanten , sko l an d·· 
denn P, innan törslag enl igt ~ ~ b) ingi ves, om möjli gt i nh iimta in

spcldö re ns för t>s kri ft. 
§ 8. 

Dt> 1 !\ ligger jämväl in spe ktöre n l' ö r minsvepningsväst> uclet at.t 
följa ino1n llla ri nst.aben Pller ;narinförvaltningen eller elj es t i:örE'k Oill 
tnanci E' ii rend E'll , so n1 beröra hjillp fartygE' ns utrust.nin och brmanni ng 
v id krig. 

G. O. 1172 den 28/11 33. En K a rl skrona kustartill e rirege mcn t< ' 
l.illhöra ncle länrik må, i el en utst ri.ickning chefen för kustartil le riet 
d te1· san 1r:1 d ltle cl chE'fPn för ku s t.l'lottan äge r bE'st ämlll a, de ltaga , 
de n b<> fäl sutbildning i a llm :i.n fänrikskurs (OUR § 8), son1 mn eva 
Tande utbi ldningsi'n· komn1er att ano rdn as 1·id kustflott an . 

G. O. 1186 den 30/11 33. 1 a ns lut ning till n å rligt brev å H an 
dc lsdcpa rt.e tn entet elen 10 in nevaruncle månad angående a ntagande 
fö r Svt>riges de l av e n ny in te rn at ion e ll signalbok samt till nåd ig 
ku ngöre lse sam1n a dag angåe nd e niim ncl a signalboks användande skall 
- lll ('(i uppl1ävanclP av g. o. 948/01. - ifrågavarande n ,)' a inte t'!Httin · 
nella s igna lbok h . o. m. den 1 januari Hl34 användas å marine n> 
l a d .yg oc:h anstalter. 
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G. O. 11 87 den 30/11 33. Marinattach6n Y id Kungl. Maj :ts be
ski ck nin g i Berlin , kap ten Bage r m å und e r högst 2 dagar i början 
av in stundande dec:E' tnb E' r besöka KiPI. 

G. O. F. 225 den 6/ll 33. Denn a beskrivnin g över Radiomate riel, 
dE'l. I , 1•3 watt tJ _,•gracliostat ion m/'2. 1' /3'!. (R ad :MFI) fa stställ es. 

G. O. 1201l den 9/12 33. Kurs i polistjän st fö r underbefäl skall, 
jämlikt nåd igt brev el e n 8 inne l'al·ande Jll å n a tl , anordnas i Stockhol m 
vid SvPa livga rd e. 

1. Kursen äger rum unel e r ticl en '!. januari- 30 maj Hl3-± enli gt 
fr amde iE's utfä rd ad B n ä rmare bestä rnn1 e lse r. 

2. Uncl erel ä nig ansökan orn in t räde i kursen må avgivas av där
till jämlikt nämnda n ådiga brev behöri g oeh. insändas genom veder
börande ch ef för und croHicers- och sj ömanskå re rna (regemen1·sch ef) 
direkt till sjöförsvaret s kommandoexpedition, eli t elen skall hava in
kommit se nast cl E' n 18 innpva rancle må n ad . 

G. O. 1208 den 9/12 33. Utnämnde kommendörkaptenen av 2. gr. 
i::ltrömbäck skall t jänstgöra sås01n avcl e lnin gsche [ :ör marinstabPnS 
kommunika tion savdeln ing lr. o. m. den l januari Hl3-1. 

G. O. J214 den 13/12 33. 1-I ed iinclring av g. o. 193/33 skall kap
tenen Sam ueison till s vidare t.iiinstgö ra såsom a el .i u tant i korl11nen
dantssiabe n i Karl sk rona -rästning. 

G. O. 1217 den 15/12 33. I anslutning t ill n åLligt brev elen L7 
sistl idn e no ve mb e r >kola under budgetåre t 1933--193-± anordnas mili
tärpedagogiska före läs ningar för unde rbefäl vid K arlsk ron a örlogs
statior!. och Kftrl skrona kustartilLE' rirege Jn E' llle. 

G. O. 1219 den 15/12 33. Komm e ndörka pten en av 2. gr. Hami.lton 
skall avgå fr :1n inn E' havande landkomm end e rin g med u tgången av el en 
31. innevarand e må nftcl , och kaptenen Söcle rhi e lm sl;:all tjänstgöra så
som eltef' fö r 2. yrkeskompaniet fr. o. 111. elen l januari 1934 oeh tills 
v ida re. 

G. O. 1240 den 21/12 33. h::omm e nclörE'n Wijkmark skall tjänst
göra såson1 inspektö r för minsvc>pningsväse ncl et fr. o. m. elen l januari 
j93-lc och till s vida re. 

I~ö.itnante n Svahn skall, m ed bibehå ll ande av innehavande be
f'attn ing, tjär;.stgöra såsom adjutant hos inspektören :[ö r minsvepnings
väsendet fr. o. m. den l januari 193-1 och t ill s vidare. 
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G. O. 1244 den 22/12 33. Följande fö reslöHer skola lända till 

efterrätte lse beträffande flottans övningar m. m. (g. o. 393/28) un rler 

sommaren 193.J, hösten 193.J, vintern 1934-1935 och, preliminärt, SO ltl

rnaren 1935; sko lande kostnaderna :lör i denna generalorder intil l 

som maren 1935 anbefa llda övningar m. m., i vad angår flottans fa··

t yg, begränsas inom belopp,. som beräknas av chefen för marinstabt·n 

och som meddelas genom sjöförsvarets kommandoexpedition. 

I. SOl\'11\'IAREN 1934. 

A. Rustningar m. m. 

1. Chefen för vintereskadern skall nedhala sitt befälstecken 'l 

Llag i apri l, som chefen för kustflottan bestämmer, samt sistnäm nd" 

chef dagen därefter hissa sitt befälstecken; skolande i chefens Jii1· 

vinte reskauern och chefens för kustflottan staber ingående person al 

debarkera respektive em barkera å tider, som av sistnämnde chef !w

stämm as. 

2. ~edan nämnda fartyg skola rustas för expedition ; skol an tl n 

fartygschefe rna ltissa sina befälstecken å nedan för respektive fartYg· 

angivna dagar: 
elen 16 april, jagaren Klas Horn, 
den 23 april, jagaren Sigurcl, ubåtarna Bävern, Hajen och Sälen 

vedettbåtarna Regulus, Rigel och Vega samt övningsskeppen af Ch a P· 

man, ~ajaclen och J arramas, 
den 26 apri l, vedettbåten Sökaren, depåfartyget Dristigheten och 

logementsfartyget Freja (måldepå fartyg), 
elen 1 maj, pansarskeppet Oscar II, 
elen 7 maj, t orpedkryssarna P silancler och örnen samt vedett

bä ten Vesta, samt 
å dag, som framdeles bestämmes, eventuellt motortorpedbåtarn a 

n:r 3 och n:r 4. 
3. Nedan nämnda fö rb andschefer och sjöstyrkebefä lhavare skol a 

hissa sina befälstecken å följande dagar: 
den 23 april, chefen för 3. ubåtsclivisionen, 
llen 1 maj, cheferna för ubåts jaktavdelningen, t. vedettbåtselivi 

sionen och 1. trängdivi sionen, samt 
den 7 maj, cheferna för 2. kryssardivisionen, flygavdelningen 

och skeppsgosseavdelningen. 

B. Förbandsiudelning. 

-L I•'artygen skola - inom kustflottan med de minclre avvikel 

ser, som chefen .för ku stflottan må bestämma - vara indelade i för

band ell er avses för vissa ändamål enligt följande: 

KUSTFLOTTAN. 

1. pansarskeppscli visionen. 

Sverige (flaggskepp), Gustaf V, Oscar II (kadettfartyg). 

1. jagardivisionen. 
I\l as Uggla, Klas Horn, Ehrensköld. 

U båtsjak ta vdelningen. 
J acob Bagge (AC-fartyg), Sigurcl. 

.l. vedettbå tscli visionen. 
Regulus, Rigel, Vega. 

2. kryssardivisionen. 
örnen, Psilander, Vesta, till. slutet av juni (se mom . 7). 

Ubåtsavdelningen. 
Svea (AC-fartyg). 

.l. u b å tsdivisionen. 
Gri1Jen, Draken, Ul.ven. 

2. ubåtsdivisionen. 
Ill ern, Bävern, Uttern. 

3. ubå tsdivisionen (till senare hälften av juni). 
Haj en, Sälen. 

Flygavde lningen. 
Dristigheten (AC-fartyg)_ 
Flygförband, varom Jramcleles bestä m111 es. 

1. t rängdivisionen. 
Freja, Sveparen, Sprängaren, Sökaren. 

I kustflottan icke ingående förband och J"artyg. 

F ö r skeppsgossars övningar: af Chapman. 

Skeppsgosseavdelningen: N aj a den (A C-fartyg), J arra mas. 

C. Särskilda föreskrifter. 
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5. Den i g. o. 1155/32, anbefallda stationära .rörläggningen för 

kustflottan ingående fartyg sk all upphöra med utgången av dag t 

slutet av apri l el ler början av maj , som chefen för kustflottan be
stämmer. 

6. I kustf lottan ingående fartyg utom pansarskeppet Oscar II 

(beträffande vedettLåten Vesta se nedan) skola enligt chefens för kust-
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rlott:Jn nä rm a re bestä.mm e lse r va ra stationär t förlagda uneler ~il'll

rnan lag1 omkring 17 dagar i slutet av jun i och början av j uli rnåna tl 'r. 

7. Vedettbåten Vestas e nli gt ovan anbefa lld a stationära l'ill '
liiggn in g ska ll upph öra el en ~ö ju ni , oelt vedettbåten ska ll fr. o. nr . 
nä mnd:> dag och t . o. m. de n l a ug us t·i stil t ill chefens för ma l'i'l

stabe n fö rfo gande. 

8. Vede ttbå t arna J ägare n och K avare n avses u tgå på [lt· ov1 ur~

expecli t ion c·n ligt franrdel es utfä rdade order. 
(). Het rä f l' and e f a rt y gen s be ma nn in g skall föl .J and e gä ll a, ut Ö\'<'r 

vad häru t innan i vede rbörli g lll Ob ili se ri n gstabeil ell e r regl e rn e n t<' li11· 

marinen är föreskrivet : 
a) Pansa rskeppe t Oscar II ska ll und er i nrom. ~ n ii 11 llld exp l•di

t ion be 1n a nn :Js till omkring 'la från Kar lskrona och till omkring ' , 
l'r ii n ötoekholn1 s örlogsstat ion . 

b) \ 'Nlettbåte n Vesta sk a ll va ra övn in gsbeman nacl. 
e) o,·ningsskeppet af Chaprn an skal l, i varl avse r a nn an pe rson al 

ä n s keppsgossa r, be m ann as t i Il om kring 2 /a från K arlskron a och t ill 
omkring 1 /a fr å n Stockholm s örlogsstation. 

10. !<'ö r t ill god oseend e av behove t av stat ions man skap för ku ~1-

t lottans fl .vgavcl e lning skall avses omkring 50 111an, varav u nge-l'iir 'i" 
t r å n Ka 1·l skrona och 'f:, frän Stockholn1 s ö rl ogsstation. 

.11. Dc skeppsgossa r, so1n ä ro ko nrm enderacle å övningss ke ppen 
:\aj ade n och Jarrarnas, må, därest s[r på g ru nd av väderiPksförl ri:r lla Jr
dena skull e anses påkal lat, e fter öve renskommelse nwllan c lr eJern :1 
för s k<'ppsgossea vde lningcn och. skPppsgosse k å re n i Karl skrona un dPr 
t iden f n1n befä lsteckne ts hi ssa nde och högst int il l dPn 20 maj i e r 
forcl e rli g uts träe kning törl ~iggas i skeppsgosse kase rnPn i Karl s kran n 

1 ~. !•'ö r torpedinskjutningsexped it ion under jun i oc h. jul i mån t: 
de r ska ll pe rsonal a vsPs fr å n btocklrolm s örlogssta tion. 

1;3. Be träffande sjök ade t te rs 1n . fl. u tb ildning skola följa111 il' 
bes tällliii Cise r gälla : 

a) Sjö kacle tte rna i 2. , ö. oc h -1. sjök urse rna sko la und e r ticlen N 

rn aj- 16 a ugu sti komnw nd e ras !\ pan sarskeppet Oscar II samt un d<" 
ticle n 17 augusti-6 oktobe r å sjökrigsskalPavd elningens l' a rt.vg lll <' •' 
i a kU.agand P av, a H sjökel et t e m a i -1. sjökursPn Jll å avpoLiete ras OIIH' 
del barl efte r avlagel sjöoff ice rsexa nr e n. 

h) Rek rytkurs för sjöka dettPI' skal l a nordnas vid Karl skron a ö r 
logsstation undp r tiden 10 juli - lO ok tobe r: skolande i l'rngava rand< 
ka dette r i dPn rn å n så befinnes Pr!'orde rligt jämte fö r dP nl avsedd n 
kad ettoff ice rarE' ~ clag förf' den 10 juli , sorn ~hefen för sjökrigss kol an 
bestä mm e r, inställa sig i Karl skrona samt unrler rekrytkurse n !'ör
l äg gas i Karlskrona kustarti ll e rirege mentes kasern. 

c) R ese rvkad etterna vid l' loti.an sko la Ir. o. rn. elen 8 maj t. o. 111 
dag i oktober, som ch efen i'ö r kus tflottan bestämmer, korn mend er as ;, 
fart.:q.(· i kustf lo t tan en lig-t nämnde chefs bestämmelse. 
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el) Marinintendentskadetterna i 3. intendentskarsen skola hån 
dag i början av maj , som chpfen för sjök rigssko lan bestämmer, t. o. 111. 
elen 16 augusti kom menderas tl pa nsa rskeppPt Oscar II samt umler 
t i cl en 1.7 augusti- tO oktober t i ll K ar lskrona kustartilleri regemente 
med fö rl ;igg nin g i rege mentets kasern. 

e) Marin intenden tskadetterna i 2 . .intendentskursen oc l1 rese n -
intendentskade tte rna skola utbild as e nligt Iratndeles utfärd ade be

stii mm e lse r. 
:E) .Ma1·iningenjörsaspirant.e m a oel 1 -('l cve rna slwla utbild as enLigt 

f ramde les utl'ärd ade bestämme lser. 

D. Avrustningar. 

14. )redan näm nda förb anclscllP·fer och sjöstyrkebefälhavare skola 

n edh ala sin a bPfä ls tPcken i\ fö ljand e daga r : 
å dag i s0nare delPn av juni , so 1n clwfen lör kustf lottan bestä;n 

mer che fe n för 3. ub åtscliv ision Pn, 
å dag- i mitten av a ug usti, son1 rhefPn fö r kustflott a n bPstänun er. 

chefe rn a fö 1· 2. kryssarcl iv ision en, ub åtsjaktavdeln ingen och 2. ub åts
divisionen , samt 

el en 25 a ug ust i, chefen för sk eppsgosseavclelni ngen . 
Hi. Följ and e fart.vg skol a ä n edan an givna dagar avgå t ill ve

derb önmd e örl0gssi.atione r i och Jör avrustn ing, avmönstring och -för
läggn ing i 2. be reds kap : 

å dag under SPnarP hälften av juni , som ch e fe n för k ustf lottan 
bestämnre r, ubåta rn a Hajen och Sä len , samt 

å dag unel e r senare hälften av augusti, so m cl1 efen fö r ku st
fl0ttan bes tämm er, ubåta rna Ill ern oc lt Uttern. 

16. ö vningsskeppet af Chapman s kall snarast JHöjligt efter åter 
kom sten t ill Kar lsk rona und e r SP nare h;il ften av september e ll er i 
börj an av okt.obpr avmönstras sa mt diireHc r a vrustas och :fö rläggas · J 

3. bereds kap ; skolande arbeten a med be rPclskapsfö rläggningen e nligt 
varvsclr efe 1r s i Karl skrona närmare bes t ä mm ande begränsas mocl hä.n
syn till att fart_,·get avses utg~1 på ny exped it ion å r :1935. 

ö vn ingsskeppe n N aj adpn och .T arramas s kol a, sedan ch e f en {ör 
skep psgosseavcle ln ingen ned h al at s i 1.t befäl stecken, s narast möjligt av
mönst ras sa mt d ä rPf1Pr avrust as och l' ö r l ägg as i 3. bP redskap i e nlig
het med o1·a n i detta mom ent. lämnad <-' bPs tiilll lll l' lse r. 

HöSTEN 1934. 

A. Ru!>tningar m. m. 

1.7. ::\ledan nii:nnda sjöst .vrkebefä lh ava re och förbands chef skola 
h issa s in a bcfä lsteeken å fö lj ande daga r : 

el en 17 a ug usti, cltPfe n för sjö k t·i gsskoleavclelningen, sam t 
å dag unel e r senare hälften av a ug-us ti, som ch efen för kust

flott an bestämm er, chefen för sl.;:o lav cl e lningen. 
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B. Förbandsindelning. 

18. Fartygen skola - inom k ustflottan med de mindre avvikel

ser, som chefen för kustflottan må bestämma - vara indelade i fö r

band enligt fö ljande: 

1\.USTFLOTTAN. 

1. pansarskeppsclivisionen. 

Sverige (flaggskepp), Gustaf V. 

1. j agardivision en. 

Klas lJ g g la, Klas Horn, Ehrensköld. 

Ubåtsavclelningen. 
Svea (AG-fartyg). 

1. ubåtsdiYisionen. 

Gripen , D raken, U lven, Bävern. 

Skola v delningen. 

Oscar II (AC-Jar tyg), Dristighet en, Sigurcl, Vesta. 

l . veLlettbåtscl ivisionen (fr. o. m. den 1 oktober). 

Regu lus, R igel, Vega. 

l<'Jygavdelningen. 

Jacob Bagge (AC-fartyg). 
Flygförband, va rom fra mde les bestämmes. 

1. t r ängel i visionen. 

:Freja, Sveparen, Sprängaren, Sökaren. 

.f kustflottan icl>e ingående förband. 

Sjök rigsskolavdelningen. 

l'silancler (.-\.C-far tyg), örnen. 

1. vedettbf tsdivisionen (fr. o. m. den 17 augusti t. o. m. elen 30 ~ept. ). 

Regulus, Rigel, Vega. 

C. Särskilda föreskrifter. 

19. Beträ.ffande fartygens bemanning skall följande gälla, ut

över vad härutinnan i vederbörlig mobiliseringstabell eller reglemente 

för marinen är föresk r ivet: 
a) Vederbörande stationsbefälhavare må efter överenskommelse 

med chefen för kustflottan vidtaga de förändringar i fartygens be

sättningslistor, som betingas av övningarna och personaltillgången. 

b) I sjökrigsskolavdelningen ingående fartyg skola vara övnings

bemannade. 
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20. Chefen för kustflottan må anbefalla stationär förläggning 

vid endera örlogsstationen för i kustflottan ingående ubåtar. 

2L. Yrkesskolor anordnas å k ustf lottan från dag uneler senare 

hälften av aug ust.i til l clag i oktober, som chefen för kustf lottan be

stämmer. 
22. För tillgocloseencle av behovet av stationsmanskap för kust

f lottans f lygavde lning sk a ll avses omk ring 30 man, varav ungefär 2 /a 

från Karlskrona och 1/3 f rån Stockholms örlogsstation. 

D. AYrustningar m. m. 

23. Nedan nämnda sjöstyrkebefälhavare och förbands chefer sko

Ja nedhala sina befälstecken å föl jand e dagar: 

den 6 oktober, chefen för sjökrigsskolavclelningen, sa111t 

å dagar under oktober månad, som chefen för kustflottan be

stämmer, cheferna i"ör sko lavdelningen , flygavdelningen, 1. vedett 

båtsdivis ionen och 1. trängclivisionen. 

2-!. Följande fartyg skola å nedan angivna dagar avgå till ve

derbörande örlogsstationer för avnt3tning, avmönstring och förlägg

ning i 2. beredskap : 
elen 6 ok tober, torpedkryssaren Psilancler, 

å dagar under oktober månad, so m cheien för kustflottan be

st ämmer, jagarna Klas Uggla och Sigurcl, torpedkryssarna Jacob Bag

ge, depåfartyget Dr istigheten, ub:Hen Bävern, vedettbåtarna Regulus, 

Rigel, Vega, Vesta och Sveparen ; samt 
u. dag i slu tet av oktober, som chefen :[ör kustflottan bestämmer, 

logententsfartyget F reja. 
25. Pansarskeppet Oscar II skall å dag i senare hälften av ok

t ober, som che[eu för kustflotta n bestämm er, avgå till Karlskron a 

örlo gsstation för att, beroende på tidpunkten för kt·~·ssaren Gotlands 

färdigst ällande, an tin gen avr ustas och tö rlä ggas i :2. beredskap elle r 

förläggas stationärt och seelerm era utgå på expedition till a y ] ägsnare 

fa rvatten. I det sen are fallet skall umler elen stationä.ra förläg·gnin

gen besättningen reduceras efter öve renskom melse mellan vederbö

r ande stationsbefälhavare och cltefen för kustflottan, med iakttagan

de av att maskin- och hantve rkspersonalen så vitt möjligt hålles full

talig uneler sagda tid. 

III. YINTERN 193-1-1935. 

A. Hustningar. 

26. Chefen för 3. ubåtsel ivisionen skall h issa sitt befälstecken :\. 

dag i oktober, som fra111cleles bestämmes. 

27. Nedan niimncla :fartyg skola rustas för expedition; skolande 

fartygscheferna hissa s ina befälstecken å neclan för respektive farty g 

angivna dagar: 
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å dag i oktober eller november, som framdeles bestämmes, j ag,._ 
ren Nordenskjölcl, ubåtarna Valen och Sälen, samt -

å dag i nov ember eller december, som framdeles bestämm 8 ,; , 

eventuellt kanonbåten Svensksuncl. 
:28. Beträffande kryssaren Gotlanels provtursexpedition och in

gående i kustflottan komma order tramcleles att utfärdas. 
2\J. Beträffande ubåtarna Delfinens och Nordkaparens sam t ~,._ 

dermera Springarens provtursexpeditioner komma order framdeles a i 1 
utfärd as. Efter avslutade p rovtursexpeditioner a v ses nämnda ubåt D r 
ingå i kustllottan. 

30. Chefens för kustflottan befälstecken skall nedhalas och clw
f ens för vintereskadern befä lstecken hissas å dagar i oktober, so n1 

först nämnde chef bestämmer; skolande i chefens för kustflottan OL·IJ 

chefens för vintereskadern staber ingående personal debarkera respek
tive embarkera i\ tidel·, som av förstnämnde chef bestämmas. 

B. Förbandsindelning. 

31. Fartygen sk.ola- inom kustflottan med cle mindre avvike l
ser, som cheten för kustflottan må bestämrna - vara indelade i fö r 
lHuicl el ler vara avseelda för vissa ändamål enligt följand e: 

KUSTFLOT'l'AN. 

Vintereskadern. 

1. pansarskeppsdivisionen. 
Sve rige (tlaggskepp), Gustaf V, eventuellt Oscar li (kadettfartyg). 

1. jagardivisionen. 
Klas Hom, Eln·ensköld, Norclenskjöld. 

Ubå tsavdel n in gen. 
Svea (AC-fartyg), Örnen. 

1. ubåtsclivisionen. 
Dra k en, Gripen, Ulven. 

3. ubå tsclivisionen. 
Valen, Sälen . 
Flygförband, varom framdeles bestämmes. 

Sökaren, Sprängaren. 

I kustflottan iclw ingående fartyg. 

:För övervakande av vinterfisket m. m. 
eventuellt Svensksu ncl . 

C. Särskilda föreskrifter. 

3:2. Chefens för vintereskadern stab skall utgöras av: 
2 eskacleracljutanter, 
l eskacleringenjör, 

1 eskaclerintendent, samt 
l eskaderläkare. 
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33. Ubåtarna Valen och Siilen avses utgå ur kustflottan i så 
god tid, att besättningarna kunna tjänstgöra vid i Jnom . 29 nämnda 
provt u rsexpedition e r med ubåtarna Delfinen och Nordkaparen. 

3 ~ . Beträffande fartygens bemanning ska ll löljancle gälla, ut
över vad härutinnan i vederbörlig mobiliseringstabell elLer regle
mente Jör marinen är föreskrivet: 

a.) Depå l"artyget Svea skall erhål la en i möjligaste mån redu~e
racl besiittningslista, som stationsbE'fälhav aren i Karlskrona efter 
samråd med chefe n för kustflottan och varvschefen i Karlskrona be
stämmer. 

b) Pansarskeppet Oscar II skal l, dä.rest .fartyget avses för i mmn. 
31 n;inmd expedition, bet räffan de und erofficerare och manskap be
mannas till omkring 2 /a från Karlskrona odt 1 /a från Stockholms ör
logsstation. 

35. I kustllottan ingående fartyg skola, utmu vad beträffar 
tendrarna, tr. o. m. dag uneler senare hälften av oktobP r, som chefen 
för kustl'lottan bestärnmer, vara stationärt förlagcia vid Karlskrona 
örlogssta tio n; dock att sagde ch ef må an befalla tillfällig stationär 
förläggning vid Stockholms örlogsstation för i jagarelivisionen och 
ubåtsavdelningen ingående fartyg, varvid den stationära förläggnin
gen för unel e r tiden för härav betingad förflyttning enligt nyssnämnde 
chefs bestämma nd e skall upphöra. Den stationära förläggningen må 
dess utom upphöra under sa r,lJnan lagt högst 20 Llagar i november, de
cember, mars och april m ånader enligt chefens ·för kustflottan när
mare bestämmande. 

I vintereskadern ingående tendrar skola vara stationärt förlagda 
vid Krrrlskrona och Stockltolms örlogsstationer uneler sammanlagt 
minst 75 dagar ä tider, som chefen för kustflottan bestämmer. 

IV. SOMJ\IAREN 1935. 

36. I vintereskadern ingående fartyg avses forHarande vara på 
expedition. 

37. Nedanstående fartyg avses rustas för expedition : 
.ragarna Sigu rd och Vidar, 
depåfartyget D ristig h eten , 
torpedkryssaren Psi l amler, 
ubåtarna Springaren (alternativt Valen), Bäverrr och Sälen, 
veclett.båtarna Jägaren och Kaparen, 
en vedettbåt typ Altair fr ån Karlskrona örlogsstation, 
vedettbåten Sveparen, 
log·ementsfartyget :Freja, 
övningsskeppen af Chapman, Najaelen och .Jarramas, samt. 
kanonbåten Svensksund. 
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V. Allmänna föreskrifter. 

38. l<'ö r att nedbringa resekostnaderna skall så vitt möjhg:t 
iakttagas, att personalens emba rke ring och avpollettering äger run1 

vid eller i närheten av egen station och att eg na fartyg användas f<h· 
person al tran spo d e r. 

G. O. 1247 den 2'3/12 33. Den n1arinläkarstipencliaten över sht 
B roman genon1 g. o. 1:!-!5/193:3 anbefallda kommenderingen såsom extrn 
läkare i Vaxholms fästning ska ll upphöra med den 4 instundan,Je 
januari . 

Marin läkarstipendiaten Moberg skall fr. o. m. den 5 januari 1 9~).! 

t ill s vidar e t jänstgöra såsom extra läkare i nämnda fästning. 

G. O. 1253 den 27/12 33. I anslutning till g. o. 1155/32, mom. :.!fi . 
skaLl fartygschefen å kanonbåten Svensksund hissa sitt befälstecken 
den 2 januari HJ3+. och skall kanonbåten snarast möjligt efter verk
stäl ld inmönstring och rustning avgå till rikets västra kust för be
vakning av sjöterritoriet och lämnande av hjälp till fiskefartyg. 

G. O. 1259 den 29/12 33. Med upphävande av g. o. 67/29 skola 
dessa »Kompletterande föreskrifter till Kungl. Telegrafstyreisens in 
struktion för rörliga radiostationer» gälla för marinens radiostationet· 
vid kommersie.ll radiotelegrafering fr . o. m. den l januari 1.934 O(·lt 
ti ll svidare. 

G. O. 1262 den 29/12 33. Nedanstående bestämmelser beträffan dt' 
:fackutbildningskurs för mariuläkarstipendiater över stat och värn
pliktiga läkare år 1.934 skola lända till efterrättelse. 

1.. Kursen skall äga rum i Karlskrona och taga sin början den 
9 januari sam t fortgå t. o. m. elen 28 feb ruari i enlig!~ ~t med a Y 

marinöverläkaren uppgjort program. 
2. Marinöverläkaren skall utöva överinseende över kursen samt, 

i vad angår ombord tjänstgörande elever, efter samråd med chefen 
för kustflottan och beträffande å Karlskrona örlogsstation eller fäst 
ning tjänstgörande elever, efte r samråd med respektive stationsbefäl· 
havaren och kommendanten i Karlskrona fästning utfärda närma re 
erforderliga bestämmelser för undervisningen. 

G. O. 1265 den 29/12 33. För löjtnanten i flottan Johansson 
genom g. o. 1140/3:) an befalld tjänstgöring vid flygvapnet skall up p
höra med utgången av den 31 innevarande månacl. 

G. O. 1270 den 30/12 33. Statens isbrytarfartyg Atle ska ll rust a 
och utgå på omkring en månads expedition ; skolande fartygsche[en·' 
befälstecken hi ssas elen l januari 1.93+. 



Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1934. 

li. Br. den 3 januari 1934. 
Medgiver, att för deltagande i ett krigsspel, som avsäges att 

]edas av kommendanten i Vaxholms fästning, tre sjöofficerare må, 

på sätt i kommandoväg n>lrmare bestämmes, ställas till bemälde 

kommendants förfogande. 

K. Br. den 12 januari 1934. 
Medgiver, att kaptenen vid kustartilleriet S. G. Mö.ller må, på 

sätt i kommandoväg närmare bestämmes, kommenderas att tjänstgöra 

i chefens för kustartilleriets sta b för biträde vid utarbetande av 

reglementariska bestämmelser för tjänsten vid motoriserade kustar

tilleriförband dels under tiden den 15 januari-högst den 15 februari 

1934, dels ock därutövf'r under högst en månad före den 1 maj 

samma år. 

Sedan m2.rinförvaltningen hemställt, att Kungl. Maj :t måtte 

med upphävande av Kungl. 11aj :ts brev den 22 februari 1889 an

gående kajutkockars utbildning vid privat matinrättning m. m. ut

färdade bestämmelser därom, att manskap av sjömans- och skepps

gossekårerna, som uttagits för utbildning till kockar och hovmästa

re, finge, i den m ån utbildningen icke lämpligen kunde ske vid 

marinens egna anstalter, såso.m. elever utbildas vid privat matinrätt

ning å eller utom sta tiansorten mot elen e rsättning och på de vill

kor i övrigt, varom avtal av vederbörande stationsbefälhavare kun

de träffas, har Kungl. Maj :t medgivit, att utbildning till kockar och 

hovmästare må under innevarande budgetår försöksvis anordnas på 

sätt marinförvaltningen föreslagit; ägande vederbörande stationsbe· 

fälllavare i avseende å utbildningen meddela de närmare föreskrifter, 

som må finnas erforderliga. 

Medgiver, att marinförvaltningen må på villkor, som kunna 

befinnas fördelaktigast, gå i författning om försäkring av tanldar

tyget Brännaren och oljelaster, som fraktas med densamma, i den 

omfattning, ämbetsverket kan finna förhållandena påkalla. 
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K. Br. den 19 januari 193-!. 
jy[cdgive r, att mariningenjören aY 2:a graden i flottans r e"'l'Y 

P. E. Stcnbe rg, vilken därti ll törklarat sig villig, må i komrn alldo
väg inbeo rdras till tjänstgöring iutill elen 1 juli 1934 mot åtnjui and(' 
av förmåner , so m utgå t ill extra mariningenjör Jrån rhirtill •n
si agna nwdcJ. 

L ämnar utan bifaLl löjtnantens Yid flottan .R. O. Cronehnrg 
ansökan aH LUleler komrnendering ±rån och med elen 24 oktober Fl:·):{ 
såsom förste cs kaele racljutant hos cheJen Jör vintereskadern få k ont
ma i åtnj ut ande av vikariatsL' rsiittning. 

K. Br. den 26 januari 193·t 
Seclan "framställning gjorts, att Iör lJC' reda ncle av tillfälle för dc 

marinint.Pnclentcr, vilka !tanclhade e ll er t•e räknaeles komma att iaoH t 
en snar framtid hanclhaYa Jör·pläg11ingstjänst, att förkovra sina kun
s kapPr i avS C'('lldt~ å nämnda tjinst en specialkurs i följande ämn<'Jt, 
nämligen: Wcloänrneslära och matlagning, näringsfysiologi, storköks
hushållning, storköksinredniug, maskinell utrustning i storkök oclt 
förplägnadstjänst. m åttE' i huvudsaklig· öve rensstämmelse med vill 
skrive lsC>n fogade program och kostnadslörslag få atwrdnas under 
inneva ran de å r i Stockholm för högst 8 marinintendenter uneler led
ni ng av clwfen för mar i nint.endenturkåren, har Kungl. Maj: t [u or
nit gott 

dels medgiva, att Ptl spE'cia lkurs i törplägnadstjänst för marin
i n tenelenter må i hu vu els a k lig överensstämmelse med ovannämnda 
program ano rdnas enligt i kommandoväg utfärdade närmare IJ,
stämmclser, 

dels ock anvisa tillhopa hög·st 3,350 kr,onor, därav högst 1,4()0 
kronor till bestriclaude av kostnaderna för undervisning - demon
stration av matlagning däri inbegripen - samt för unele rvisnings
materiel och för maskinell utrustning ävensom för oförutsedela ut
gifter, samt högst 1,950 kronor t ill gäldande av uppkommande ko,:t· 
nader för r esor och t raktamc'nten . 

Sedan chefen för flygvapnet hem~tä llt, att den del av Stunt
holmen, va rå Karlskrona örlogsstations Ppiclemisjukhus vore belägci, 
den s. k. Epidcmisjukhusholmen, måtte på visst villkor få disponeras 
av flygvapnet i och för förläggning m. m. av personal, tillhöran cl<' 
andra flygkå rens detachement i K a rls krona och vissa myndighete r 
häröver avgi it ytt rande, uppdrager Kungl. Maj:t åt marinfönali 
n ingen att i samråd mE'd armeförvaltnin,gens fortifikationsclepad <'
ment och flygstyreisen inkomma nwd av kostnadsberäkning åtfölj<l 
utredning rörande förändring av Göta ingenjörkårs till Karlskronn 
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för lagda kustingPnjörkompani s ],ase rnbyggnad til l epidemi- och re
ser vsju klnrs för såvä l flottans som J\:arlskrona garnisons ]1CJ"Sonal: 
skol aJHl e i samhand ltärmPCl /"orf.i fika tionsclC'p a rtP,11Wntd avgiva eld 
fö rslag· rörand.e Jörhiggnoing av n;i rnnd a konrpani t1i ll förrrLvaranrlc 
·Karl s krona grPrladjiirTPgf'lllf'Jlt<'R kn sc;rnd ilhl iss< ·rn ilng, sunr :LV IH•

rö rda utrPdni11g 111å Jöranl eclas. 

K. Br. den l 1"ebrmui 1934. 
Tkrn yml iga r r ikshihliotPkar i<·n att. - i sa nHåcl med clt den för 

111a rinstahcn - uts() l ämpLig JV,: rson nH un eler edonlerlig ticl stå t ill 
bem iilcl e chefs f.iidoganclc Jör <'n tid av sumrnanlagt högst en må
nad J ör verkstä ll ande a v sak k u n n i g g ranskning ävensom cv<'n tuell 
överarl)('t ning av l'tt utav bibliotekarien vi d marinstaben Jr:arnlagt. 
förslag till n·orgRnisat.ion av shtlwns hil>iiotck: vi lj an,clP Kungl. ·Maj:t 
f ramdeles dtPr uppdragr·t.s fuLlgör ande, ]lå l"rarrr stä llning av chefen 
:[ör marin st.ahC'n, 1\lf'd rl<'la hl'Slll t. i fdr.ga om e rsättni n g :H clPn s:'\lnncla 
ti llkallade. 

Sedan marin för valtningPil - 111ecl förmulan att ämbetsverket 
samma rlag fiironlnat rrrarinin gt'n .iiir<'n av :1 :a graden vid m arinin
geujö rkårcn J3. E. E rwin att va ra kontrollant bc•t räHande vissa av 
cle m:bctC'n m. rn., aktil' holagut Götave rken en li gt kontrakt med iim
Jwtsve r ket. elen 31 oktolwr :1933 åtag it sig a tt uti'öra :Eör byggandPt 
av jagare·n GötPho rg - Jwms tiillt, att, clå Erwins tjänstgöring i 
nämnda egenskap kmnrne att. omfrrtta en tidry md av mer än 12 må
nade r, uneler vilh•n t icl. han jämlikt bcsUi,nmcl serna i hyggnaclskon
t raktet komme att å byggnadsplatsen åtn juta bostad in natura på 
kronan s bekostnad , E rwin mått<' uneler hela ifrågavarande tjiinstgö· 
ring få åtnjuta t.jänstgö ri ng.>traktamente jamlikt 8 kap. 1 § av 
gällande tilläggshcstämnwlser ti ll de militära avlöningsreglementena 
samt med belopp, som utgingc t i Il beställningshavare i Erwins löne
g rad under t;iänstgöring från och med 16:e dygnet till och med :1 2:e 
månaelens utgång ; ocb ämbetsverket tillika mccldcl at, att härav för
anledda kostnader avsåges att lwstri.das nv de fö r ovanniimncb far 
tygs byggnad anvisad<· medel, har Kungl. Maj:t bifallit vad marin
för valtningen så lunda hemställt. 

Seclan stationsbefälhavaren vid Stockholms örlo gsstation av an 
fö rda skäl gjort framstäl lning om llemyncligandP· för honom att, dft 
så hrnuPs läur pligt, låta flott.an s s jömanskår vid nämnda örlogsstr.
t ion tillhörande ho vmästare och kockar utbildas vid s jöofficersmäs
sarna i Stockholm och Karlsl.;:rona eller vid annan lämplig utbild
ningsanstalt, 

finner Kungl. Maj:t - som genom brev den 12 januari 19B4 
meddelat föt·rskrifter i fråga om utbildning under innevarande bud-



4 

getår av kockar och l1 ,ovmästare för IloH"ns örlogsstatione r - liiJ·p. 

var ande framställning icke föranleda någon Kungl. Mnj:ts vid .,
1 
.. , 

åtgärd. ' 

Lämnar utan bifall k ustar tillerik r..dcttcns B. G. A. LarRRon 

som fö re an tagningen t i ll k ustartillerikadett innehaft beställ 11 i 11 .. ~ 

si\ som korpral v id Karlskron a k ustarti Ll criregemen te, an h ålla n "1~ 
u nder kadettiden :få åtnj uta särskild a avlöningsförmåncr. 

K Br. den 9 februari 1934. 

Medgiver, att ti ll kapenen vid flottan J. IL Stefcnson m il sa

som usä.ttning för utarbetande av vissa iindringar t ill elen år 1 \l~R 

tryckta »Lärobok i marinorganisationslära» u tbetalas ett belopp :1y 

700 kronor. 

Bemyndigar ma ri nförvaltJlingen att beordra en inom ämhris 

verket t jänstgörande ingenjör att såsom marinför valtningens kont r ~>l 

Jant [L t id, som ämbetsverket äger bestämma, avresa till Tyskl a u<l 

för att under en tidrymd av omkring sju månader vid Deutsclie 

Werke Kiel Aktiengesellschafts verkstäder i Kiel övervaka och kon

t roller a t illverkning, uppmonterin g och provning av den för :[l yg·

pl ankQ·ssarcn Gotland avsedda, vid nämnda verkstäder under ti ll

verkning varande k atapulten med t illhörande anordningar samt l<i

retaga de r esor t ill nämnda firnJas underleveran tör e r i Tysk l a Il< l, 

som kunna erfordras fö r kontrollens behöriga fullgörande. 

Bifaller chefens för marirrstaben hemställan, att av ansla g.·! 

till flottans k ri gsberedskap och övningar ett belopp av högst 13,000 

kronor måtte uneler innevarand:~ år få disponeras för övningar m r•,) 

Sveriges frivilliga mo torbå tsk år. 

P å dä rom av 1930 års f örsvarskommission i skrivelse till stats

rådet och chefen för försvarsdepartementet den 25 januari 1934 gjo rd 

l'r a mstäl lnin g medgive r Kungl. Maj:t, att t. f. amiralitetsr ådet 1r. 

A . .J. llmnskog, vil ken med stöd av clet clwfen för försva rsclepar i<'· 

mcntet genom Kungl. Maj:ts beslut elen 24 oktober 1930 lämnarlt' 

bemyndigandet att stäl la sakkunniga till kommissionens förfogan d<' 

elen 17 juni 1933 anmodats att såsom sakkunnig t ill svidare biträ<ln 

kommi ssionen vid verkställ ande av vissa utredningar, må komm a i 

:Jtnjutande av ersättning för uppdragets fullgö rande med [)40 lerorror 

samt gottgö relse för på grund av uppdrag-et mistade löneförmåner i 

marinförvalt11ingen enligt skrivelsen bifogat intyg med 169 kronor 

26 öre el ler tillhopa sj uhundranio kronor 26 öre, att utgå f rån fjä1 ·• <' 

huvudtite lns anslag till kommitteer oeh ut redningar genom std

kunniga. 

Utdrag ur Generalorder 1934. 

G. O. 1 !le Jt 2 januari l!l34. l<'nslsi:ä llcr tjiins l,görings1.ider Iör 

v i. d. ma r i 11 en t j 5ns1.göringssk,y l dig a v~i rnplikti g a. 

G. O. 2 den 2 jann:ui 1934. Faststä ller beslämmelser rörande 

t illd i·lning av vii rnpliktig:a inskrivna å sjömanshus till f lygvapn et. 

G. O. 20 dm1 13 januari 1934. ]\'[arinintcndentcn av 2. g r. IIall 

m.å, i d.cn ulst r ~i.ch:ning vai'OilL marinöverintenrlcnt<'n ~i gcr t räHa 

öv<·rcnskomnwlsc med generalintendenten och chefen för sjökrigs

~kolao, LUlLler februari- maj månader innevarande år fö l ja unde r

visui ng e Il vi el D nnr'ns mil i t ä riörvali.n in g s kurs. 

G. O. 57 den 25 januari 1934. En Vaxholms .fästning lill delad 

mulors lup skall benämnas Tärnan. 

G. O. 58 tlen 25 januari 1934. Fastställer änclriug i fredsbeman

ningslista :Eör KA:s båtar. 

G. O. 63 ll0n 27 jaumtri 1934. Följande oHiceraro 1n å, utan sär 

ski ld ko~lnacl Jör st atsverl..:et, deltaga i den skidkurs, som på föran

staltande av Sveriges J\{iJitära Idrottdörhund kommer att anor dnas i 

storlien !lP·n ll- 18 instundande feb ru ari: kaptenen vid floUan Ah l

mark, löjtnanlen vid flottan Cedcrschiö1d, löj tnanten vid kustar tiJJ e

riet Bengtsson samt fänriken vid kustartilleriet Sandberg. 

G. O. 72 den 31 januari 1934. Faststäl ler ny mode] l å maskin

to [Il or J'ör marinen. 

G. O. 73 den 31 januari 1934. Fas,tställ cr moclc l.l å eldarcmössa. 

G. O. F. l den 2 januari 1934. Fastställ er flygvapnets vapen

övningstabell Hl33-34. 

G. O. 75 den l februari 1934. Kaptenen Broms skall med bibe

hållande av innehavande befattning fr. o. m. den 8 innevarande 
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ltlånad och Lills vidare uppriif.Ulålla bei::tLI.ningen såsum chd i'ii 1· 

Uöteborgs örlogsdepå. 

G. O. 7fl dcu, 1 februad 1934. I an::;lutnillg till n:1digf. brev dt·n 

2G innevarande mållall ang[tracle anortluand!'l av en SJll'Cia lku rs i 
förplägnadstjänst för viss personal ur tu ar iJtintendeniurldi.rE'n f asl 

st.>illas följande närJJlarf' hr·stiinlnwlser tör ii'r~tgavaranclt• kurs. 
1. Kut·s<·n skall anordnas i Stocklwlm under tid E'n !J- 24 l' t·l, 

t·uari inneva raode år i ltLtvmlsaklig iiverensstiimnwlsc· med hiiog :11l•· 

program .och kostnaclsbC"riikning. 
2. Marinöverinfenc_knten s],a ll tj}ittslgöra si\so n1 in svcktör ' " lt 

ledare för kursen. 
8. Marinintendent0n av 1. gr. IIedtna n skall ijiinst.göra såsout 

assistent ät instwktön•n oclt ledaren. 
4. Neclan nämnda JttarinintendPntt•r s kola vara l'i<•vcr i kurtit 'tt: 

111 arinintenden tl'rna av .1. g t·. Creub:or. llu t' nia a , l{l•sen , Lindg rt 'tl, 
Carlfors (nwd t.i lHälligt Jr rmtriidamh• av i111whavanclC' sjökomrnen tl<· 

ring) och Lundin samt marin intendenterna av 2. gr. \Vidgrcn Ol''' 

l-lögs trörn. 
5. Kommendörkaptenerna av 2. g r. Wallin ocl1 Dyrssen sat ttl' 

kap1.Pucn liallHman må :f:ölja kurse>n i den utsträckning, varuu1 vt· 

dcr iJö rande staLionsbefälhav a re äger bostiimma. 

G. O. 77 den l febrn:tl'i 1934. Kotnm ondanicn i Va :o;:hohns fä~ f· 
ning rnå tills vidare kvmmeneler a en officer ur Vaxholms kust.nr 

tillerirege utl'uf.n att, med bibold't lhlll dc av inneltavauclo bdattni11 g, 
tjänstgöra vid inom konnnondantsstabeu upprättad Jotografidetalj . 

G. O. 87 deu 6 febrmui 1934. Tlögsf 8::i ynglinga r i å ldPr tlw l 
la11 fyllda 1Ji och omkring 18 år må, i attslutning till 11:'tlligt. bn·v n 
Jtamlclsdl'padcnwntet den 26 o;istlidno januari och utan särskild 

kostnad för sjöJörsvar ct, ml'cltölja å övHingsskE'ppl''t al' Ultapman ull· 
der detta fartygs gPnOtll g. o. 1244/33 anbefallda ex]Jeclition och ull 
llcr kortare tid före cmbarkcriagen förläggas i skcppsgossckän·lt' 

kasern i Karl skron a. 

G. O. 1(11 den 12 l'ebr•uari 1934. Föt·ordnar ottt itlskillaudt· :11 

Jllal'insvnningsk urs 1984. 

G. O. 1Gii deu J;~ febnmri 1!134. Ittlll'Vnramlt- lit' tw"t l'vtt l tt turit t 

ingenjörsPic•vt•r antagas. 

G. O. 110 den 15 februari 1934. Ytltc·r ska ll dll'l' nvslutad t' l'l'" 
ra t io n förläggas i 2. beredskap. 
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G. O. 113 den Hl februar i 1!134. Jld:ilhavaiHl<• a111i ral rons i Karls
krona Jramställniug, att krigsntaktcn tillhöriga lokfi ler icke må upp 

låtas Jö r avltållamk av 11olitiska sa nunankom st<• r Pll e r fö redrag, fö r
an leeler fö r nii rvar anclc ingen m man Kungl. M.a.j :ts åtgärd än att 
åt marinförvaltningen uppdragl''i nt,t utfärda lwstänl!ncl sC'l' röramk 

tiiiJ:äl li g upplåi<•l s<' av marinen ti l lltiin<ndc hygglladcr Hl. 111 . i. hu
vudsakl ig övPr<•nsslätttnll'lse med !'ör lantförsva rcL och f lygvapnet re

dalt g ii Il ande best ä mmclser. 

G. O. 115 den 16 februari 1934. ]<~ör bf't'('(lan.clP av Jr.ia bad 111 . 

11 1. vid Varlwrgs havskuranst.nlt iH un<leroificorHro tillhörande mari
nen och :l'lygvapnd gälla JöljnndC' hc:ställl tn dsor. 

1. Friplaf's vi([. havskuransf81kn berättigar undPr G veckors ticl 

Ull cdJållande av-fria lJacl i 2. k.lass, fri inskrivning såsom badgäst 
samt fri l iikarvå rd. 

Kostnarl<•rna lwst ridas av Konung Oscar U:s fond 'för bl'reclan

Llc av fria bad m. m. vid Varhargs havskuranstalt åt uncleroJ'I:iccrarc•. 
Friplatsinnehavare b<'redcs fri inkvariering (bostad och möblet') 

inom Varbergs f. d. fästning. 
2. Friplats li ll eleJas en un<l<'t·oJfiocr tillhö rande Stocklwlms ör

logss t,ation, en uml erolficcr ti Il hörande Kaelskrona örlogsstation, en 

umlc ro:fiiecr til l hörande kustarti Ll c ri e't samt E'n umlcroffioPr tillhö
rande fl ygvapnPt, undor förutsättning att vede rbörlig örlogsstation 

(kustartilleriet, f lygvapnet) t.il.l fonden skiinkt ett belopp av 500: 
(1,000: - ) kronor och tlctta belopp under \l års tid varit i fonclPn 
inncståC'Dde. JCriplats dispone ras vartannat ä r, chi rest p}tvoll!cdlon 

uppgå ti ll 500 : - kron.or, och rn·Jigt·u, därest gåvomedlen uppgå till 
1,000: - kronor. 

3. F ripl aisimwhavarP uf.sl's av I'PClerhörnndc stationsbc fälhava
r<• l'l'Spl'kti vc cltdetl 'för kustnrtillerid oclt chefen för f lyg vapnet. 

4. NanJUUJlpgiJt å dPn , s.o m .för lö]1ande år tilldelaLs friplais, 
avgivE"s senast elen 1 maj till c lwl<'n för Södt·a armetörde lnin gen av 

vede rbörande stationsbefä lila varC' (chPfen iö·r kustartilleriet, chefen 
för fl ygvapnet). 

Därest i motn. ~ angiven fr ipl ats icke ]}('sättes, lämnar staiious

befälha vare och ovan nämnd c heJ' senast den 1 maj uppgift härom 
till chefen för Södra a.rmMördelningen. 

G. Seclan i mom. 4 omförm~ilda uppgifter inkommit, äger chP

J'en för Söclra arm6Jöclolningen mod iakttagande av vad nedan sioi.gs 
bostälflma, huru f riplats, som iC"ke besatts, skall tagas i anspråk, 
samt härom lämna Priorderligt meclclelando till vederbö rande sta

tionsbPfälhavar e (chefen för kustartilleriet, chefen för flygvapnet), 

som snarast mö j l i g t t ill chefen J ö r Söclra armeförde In ingen insänder 
namnuppgift f1 underofficer som på g rund härav utsetts till orhål
lande av friplats. 
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I mom. 2 omförmäld friplats, som icke besatts, tiLlcklas ::tll 11:1n 
unclero.Hicer, tillhörande i första lumcl samma :försvarsgren (sam 11 1a 

del - återstående del - av försvarsgrenen), i andra hand au 11a n 
försva rsgren. 

G. Intyg enligt bifogade Jormuliir (exempel) ti ll ställes uncl!· r 
(J IJiccr, som erhåll i t fr ipl ats, av elen stationsbefä lhavare (chef), su 111 
utsett uncleroUicen·u i fråga. 

7. U nclel'OHicer, som hl i vit t illdelad :friplats, är berät>tigacl :1 1.1 
färdas f rån t.i änst görings- (bostacls-)mtcn till Varberg och åter å ~tJ . 

vä l statons som Borås-Ulricehamns, IIalmstad-Niissjö, Varlwr!-'
Borås- Hcrrl junga, Varberg-Atrans, Borgslagomas och Gii.vlc-l ):il a 
jci rnvägar mot erHiggauclc av halva beloppet av vad gällande la"a 
Jör varje k lass fö reskri ver. Vid resas anträdande uppvisas JiirJ·
nii.mncla intyg å vede rbörlig jiimvägsstatiou. 

8. Inställel se vid havskura u sta Hen bör äga rum [öre elen l 0 
juni. Vid ankomsten uppvisas i mom. G omförmält intyg för klir
anstal kns kam rorare samt fö r til lsyni ngs mannen å \T arhcrgs L d. 
Jästning. 

G. O. 122 den 20 fcbrnad 1934. K aptenen p å över g:l. ngss l.n.l vi 1l 
k:u s tart.illcriet. Moberger skall inkalla s :[ör 'l'ullgöranclo av honom in
nevarande ·utbildningsår åliggande minsta 'tjänstgö rin gsskylcligll" l 
m.ccl inryckningsdag elen l5 nästkommando m aj. 

G-. O. 123 den 20 februari 1934. Med upphävancl r av !-''· o. 

477/1!324 skall K arlskrona fästn ings fredsområde ut.göras av: 
fästningens försvarsanstalter ; 
sjöområdet. innanför en linje utefter fasUanclets strand rrn 11 

Hjortahammars bro till Möcl.;:lö sydöstra udde och (lärifrån över EJJ"· 
~bii 'S (å TorhamnsJjärden) nona udde, Oppenskärs östra udde, Flnk
skärs (Flaggskärs) södr a udde, EkcnabllCil å Sturkii, LåiJ gn ll iis udi\1· 

å Hasse lö (söder Tång) sam t Ar pökalvs nona udde t illbak.a till. hro 11 
vid Tjortahammar ; 

öar , som helt ollor delvis inneslutas av sagda linje; 
å fastlandet belägna delar av Karlskrona stad; samt 
Rosenholms övningsfält. 

G. O. 126 !len 21 februari 1934. Den marinläkarstipcncliatcn 1Jo
be rg genom g. o. 1247/33 anbefallda kommenderingen såsom ex l.r it 
läkare i Vaxholms fästning skall upphöra med elen 28 innevarande 
måna el. 

Marinläkarstipendiaten över stat Broman skall från och n wd 
den 1 nästkommande mars tills vidare tjänstgöra såsom extra läk aJ'C 
i nämnda fästning. 
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G. O. 130 !len 21 februari 1934. Marinliikarstipcncliaten Nyström 
skall avgå från innehavande landkommendering med utgången av 
den 28 innevarande månad, och marin läkarstipencliaten Wadstein skall 
tjänstgöra såsom biträdande läkare vid Jlottans sjukhus i K a rlskro
na f r. o. m. elen l instundande mars och tills vidar e. 

G. O. 155 den 21 februari 1934. Följande bestämmolser sko ltt 
Hind a t i Il c Henättelse beträ:[fanclc landkommendering av officer are. 

1. N edan nämnda officerare skola 
avgå f rån inneh avande tjänstebefattningar med utgången av näst

kommande SC]J tember månad eller nedan särskilt angiven dag, 
r espektive 

tillträda angiven befattning fr. o. m. elen l nästkommande oktober 
eller nedan särskilt angiven dag Sflmt tills vidare eller uneler 
nedan angiven tid, med unelantag för de ticler då de på grund 
av utriirdacl generalorder må hava erhållit annan kommende
rin g, tjänstgöra enligt följande. 

:M:arinfö r v al tniu gen. 

avgå : k om mc,nclöt·kaptPnen av 2. gr. Lindgren, k aptener na Tel'Jl
bc rg, v\Tachtme,iste r och Monteli us; 

tillt r;icl a : kap1enurna Stephcnson-11öllor och Hedin, löjtnante nta T. 
O. Sahlin elen 20 augusti, och Berling. 

A el j u t a n t h o s c h c f e n f ö r u b å t. s v a p n e t. 

avgå : kaptenen H edin ; 
tillträd a: löjtnanten Bcskow, tillika tjänstgör ande ma rinfö rval t-

n ingen. 

l\'[arinstabcn. 

avgå : ],aplcnrt·na Ancl<>rb erg, T. NL Simonsson, Wettcrblacl, Falken-
1Je rg och löjtnanten Lill jequist; 

t i llt räl\a: kolllmcnclörkaptcnen n v 2. gr. Mu hl, kaptenerna \V estor
li n g, Palmqvist, Samuclson, Wirst röm drn 15 ap r il t. o. m. elen 
30 srplrmher och Arfclt sa mt, Jiij tnantC'I'na Ilam ol och C. IT. 
nr. n. Falkman. 

Sjökrigshögskolan, 

E l c v c r i a J l m ä n n a k u r s c n a r b e t s å r e t lD34-193G. 

ti ll h;1da: löjtnantrrna G. :M. W. Hamilton, Bliclbe rg, Uggla, Bergcr, 
K empt', Sta rr, Zacco, P. G. Lind gren, No rman, Riben., Hjarke, 
Ch riste Uo rson, Anclsbe rg, ]3edoire od1 Leijonhufvud. 
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Sjöluigsskolan. 

n vp:~1 : kapi.t>nen J.a rsson elen 2:'5 ap r i l i stä llet. för i g. o. 193/3:\ <ill

g i v<' n ticl och. löjtmmtr•Jl M. P. O. 1L al' Ugg las den G okio f,n 

tilltriirla: kaptf' n <>n Sjiilwrg-S illvt>rli ng, Larl f'ttol''ficf'r Jr. o. m. <h 1 

:20 ju11i L o. n1. df'n 30 a pril 193!i och löjtnan ten H edbe rg , ku

rl<>ttof"l' icf'l' r r. o. 111. cle11 4 111 aj, Rkola n rle S jöhc rg -Si l l'verlin g rwi 1 

H r·rlhPrg l'jii ns tgii ra Yirl s jökrigsskolan l'r . o. 111 . angivna >l n!.:a 1· 

oel1 cliirf'i't<•r v irl 1~M års rckr.vtku rs f'ii 1· s jöknrlctte r. 

S.iiikarte vl.'r·ket. 

avgå: löjtnanten 1tJ:PlcllC r ; 

iilltriirla: löjin ant,en S. lT. P. Hamilton. 

Karlskrona lil'lol!;sstatio.rr. 

A el .i u t a n t c r h o s s t a t .i o n s b c :[ ii l h a v a r e n. 

avgå: ko111mcnclörkaptencn av L gr. H åkanson och löjtnanten n.,. 
sande r. 

ti ll t 1· uda: office r , som 'lramclf'h•s ko1n11l t> ncl eras och kapteJlPn Ocllll ll'l'. 

A d j u t a n t h o s c h e r(' 11 r ö r u Il (l (' r n [' r i c(' r s

o c h s j ii 111 a n s k å r c r 11 a. 

avgå : ka ptPncn Arft>lt; 

ti ll träda: kaptenen Nerpin. 

C h e f f ö r ii. m a t r o s k o m p n n i r• t. 

avgå: kaptenen E. D. Tor!'m; 

tillträda: kaptenen Wachtmei ster. 

C h e f f ö r 3. J' r k e s k o 111 p a n i c 1'. 

avgå: kaptenen ]~kc lund; 

t il ltriirla: kapt cnr ·u T horburn. 

G n el c r o r r i c c r s s k o l a n. 

avgå: löjtnanten Lindh ; 

li ll triicla: kapt.<•nen C. A. Simonsson, instruktionsofl'icer, liijtnani <' rit<l 

DcnNlictsson och Hosc·nl)('r g , instrukiioltso-rricNarc. 

S k e p p s g o s s e k å r c n. 

avgå: kaptenen St röm, löjtnanterna L ennqui s t cl<·n 30 awil, S t.an ·k. 

Skogs iJOrg elen 30 april oeh unclerlöjtnan ten U c el e l iu s. 

i i Il träda: kaptt>ncn IIauffman , kompanichd, underlöjtnan t!'rn a . ·n

t.ini, Lind a h l, gy tn nastiko f'Jicer, hinrikarna Ellllc'n oc h T~,.,,., 1· 

haupt. 



5 

K. Br. den 16 februari 1934. 
Uti sk rive lst' den 3 ja!luari :!934 har genC'rallöjtnanten G. l{. 

J. AkC'rman, i Pgenskap av onlJöran<k i r i kskommissionC'n fö'r eko

nomisk fö rsva rsbct·cdskap, cHC'r samråd med cheferna J'ör genera l

staben och marins1ahcll , gjort irarns tä lln ing dels rörande om8.rbd

ning av lage n dc·n :M maj 189G angående sky ldi ghet för kommuner 

och cnsk.ild a a\1 J'ul lgö ra rC'kvisitioner Jör krigsmaldens ll<'hov samt 

fö rordning<' n d t• n 1J jul i 1916 (n: r 2\l9) med när m a re bestri mmelsPr 

för vcrksiii.llighl't av nämntia ls.g (rrkvisi ti onsfö·rordningen), dols 

ock om ul"arhcianck av förslag ej mindrP till hestämnwlser i avseen

dc å sii ttet fö r hiist- och fordonsanska!Jning samt fartygsuttagning 

under krig iin öv<·n till lag om förfogandr över viss egendom uncl<•r 

utomorclC'nt lign, av krig förnnlc·dcla förhftllanclen ävensom_ ti ll sådana 

hcstämmcls<·r i hiirnwd sautma nhängnntl P ämtH'n, som kunde lJcJ:i n

nas erforderliga, samt av förslag rö r C~ncle tillämpningsbestämmclsl'l' 

till sistnäJttnda lag. 

I anledning· av [örevaranrk fratnställning finner Kungl. M:aj:1. 

gott uppd raga ~ 1. 1. f. rcvisionssekrntc• t·aren, assessorn vi el Svea hov

rätt G. n. l<' . Strn ndcll , a t t såso m sal' k UllDig lJi träda r i kskommissio

nen fö r ekonom isk försvarsberedskap .med utredning och utarbetand t• 

av förslag till ny eller änd rad lagstiftning på elen milit ära rekvis i

tionsrättens och elen av krigs- och därmed j ii mförliga fö rhållan den 

hctingadc statliga JödoganclcrättPns områclP; ägande Strandeli vid 

behandling inom kommissionen av ifrågavarande ärenden såsom le

damot deltaga i kommissionens öve·rläggningar och beslut. 

Ti llik a fö rordn a r Kungl. lVlaj:t, att Str andell unel er tiden "för 

iJrågavarande utredningsarhete skall äga åtnjuta dagarvode sa mt 

ersättnin g i öv ri gt enligt cle grumkr, so m ang ivas i kungörc lsC'n 

elen 29 a ugusti HJ21 (n :r 517) lllCLl vissa heställl nwl se·r angi\cnde kom

tnitteer ; sko lande härav Jöranlcclcla kostnaclct' bestridas av fjärd e 

huvudti telns anslag till kommitteer och utredningar genom sak

kunni ga. 

K. Br. den 23 februari 1934. 
Sedan Kungl. :Mnj:t genom heslut elen 2 december 1\l27 upp

dragit å f clJPfen för tllarinstaben att i samråd rnecl clw[C'n för kust

ar til leriet _, clwf'cn ·fö r nuuininteudcnturkåren och chefen Iör sjö

krigsskol an företaga utrPclning r6ranclc· l ämp ligheten av inkase rn c

l'ing he.lt eller delvis av 111 a rinens kadettkår samt chefc•n för ma

rinstaben dl'n j\J sep tember 19:28 avgivit sålund a anbefalld utredning, 

har Kungl. Maj: t funni t vad i ärcmlc,t förekmnmit icke föranleda 

någon K ung l. :Maj :1s vidare åtgiird. 
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Medgiver, af t. till den officer, som av siaHonsbefälhavaren vi rl 

St.ockho lms örlogsstation förordnas att under nästkommande ut. l,iltl

n in gsår meddela i skolreglemente t för f lottans manskap, del I V, Ulll

nä mnd unelervisning i engelsk a spriik et v id korpralskurs för r A<li~>

lllaLrose r samt vid cerLifikatskurs vid radi oskola, må utgå en ersiifl

ning av 4 krono r fö,r undervisn ingstimme, dock högst 448 kr m1or. 

. Medgiver, att läraren i el ektroteknik vid sjökrigshögskol an, h~·

rå in gen jören E. A. Ma lm gren må under l,ögs t. tre veckor somm HrPn 

1934 å iid, som chefen för kustflottan äge r bestilrnma , åtfölj a ],11 ~1-

[Joi.f:,an Iör att stude ra dc elek t ri sk a anordnin gar, som förekolll illa 

ombord å f lottans fartyg, ävensom 

finner goi.t föresk riva, att den mäss, fr å n vilken Malm gren un

der ifrågava rande tid bespisas, må tillgodoföras ersättning för f]p 

av bespisningen röranledda kostnade r med enahanda belopp, nn

nwd mässpenningar enligt 16 kap. av gä ll andeJ t ill äggsbestämm e l ~!' r 

till de militär a avlöDiDgsreglementcna lltgå till ann'an m edlem av 

sam ma mäss; skolande Malmgren för resorna till och från kustflot.hn 

å tnjuta resekostnads- och traktamcnsorsått ning med belorp, som ti ll 

komma bdattningsh avare, vilka hänför as till rese- och traktamenl ' 

klass II C i allmänna r esereglementet. 

Medgiver, att kommendören i f lottan s rese rv A. H. Gisiko 111 a 1 

ko mmandoväg inkallas till tjän2J.göring un der sammanlagt högs! 11 

dagar å r 1934 samt dät"v icl s tå ti ll clwfeus för marinst,aben födogall

cle fö r lwrecl andc av möjli ghet til l erfordPl·ligt sa marbete me ll an f1 

en a siclan chefen för marinstahen och chefen för Sve ri ges :l: rivil liga 

moLorbåts kår och å andr a sida n sist11 ämnde chef och de olika fri

villi ga motorbåtsflottiljerna. 

Medgiver, att intill utgången av oldobe'r 1934. manskapsbesf äll

ninga r vid kustart il leriet, som i samband med avsked åt beställnin gs

havare -Eör framtida (c ivilanställning) vä l bliva vak anta, må- ut a11 

hinder av vad i gällande bestämmelser angående manskaps anst;i ll

ni ng stadgas i fråga om levn adsålder och anställningstidens län gtl 

- återbosäMas med J. d. fas t anställda. 

I samhand h ärmed bemyndi ga r K un gL Maj :t marinför va Hnin l!t n 

att obero ende a v gä ll :mclc best äm mc lser utfärda de sä rskil da Hin·

skr ifte r rörande beklädnad, som med hänsyn till den kortare an

stä llningstiden må finnas läm11liga. 

Finner chefens för marinfö rvaltningl"n framstä llning om inord

Hande av ä m betsverkc,ts kameral a revision uneler r i ksräkenskapsvN

kct icke fö r a11leda annan åtgärd än a tt KungL Maj:t för ordnar, nH 

handlingarna i ärendet skola överlämnas till 1930 års fö rsvarskoJn

mission för att av kommissionen tagas i övervägande vid fullgöran

det av kommissionen lämnat uppdrag. 

Karlskrona örlogsvarv. 

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

avgå: k aptonen St ephenson-.Möll er ; 

tilltr ii da : kaptenen Bach6r. 

T o r p e el- o c h 111 i. n d e p a r t e m e n t e t. 
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avgå: komm cndö 1·kaptcnen av l. gr. Blombf'rg, kaptene rna T. V. H . 

Thoren elen 31 ma rs 193!"5 och Tegn(•r samt löjtnant,erna L i tu lh 

och Jönsson. 

ti ll t räda: kommendörkaptenen av 2. g r. Granström, departementschef, 

kaptenen Sjöber g-SiHverl in g·, minoiJicer, skolande kaptenen C. 

A. Simonsson UJlprättllålla rn i.n officershdattningcn uneler dc ti.

clf'r t. o. JJL den 30 ap ril l985, då Sjöberg-Si ii verling på grund 

a v utfärd ad ge noralorder må ha va erhållit annan komme udering, 

löjt,na ntPrna Oxf'n sticrna och H.ose l>be rg, toqwdollice ra re samt 

und e rlöj tnanten Erlenberg r adiooffi cf'r. 

U b tt t s d e p å n. 
avgå: k aptenen Kahl ; 
til lt räda: löjtn an ten Benccli.ctsson. 

Karlskrona fästning. 

A el j u t a n t i k o m ut n n d a n t s s t a b e n. 

avg·å : kaptenen Sarnuclson; 

tillträda: kaptenen Wirström. 

Stockholms örlogsstation. 

Adjutant hos chefen :f ö r unel e roffi cers

o c h s j ö m a n s k å r e r n a. 

avgå: kaptenen \Vcs tm·ling ; 

tillträda: kapte'!lcn Ahlmark. 

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

avgå: kapten en G. O. R. A. von Schoul tz och löjtnanten Oxenstierna. 

tillträda: k aptcnf'n Tcrnbcrg, iustruktionsoJfice r och löjtnanten Has

selgren, instruktionsofficer. 

R a d i o s t a t i o n e n. 

a.vgå: löjtnanten Fogelberg; 

till t räda: lö;jLnanten K ey, befälhavare. 

Skeppsgossekåren i Marstrand. 

avgå: komm endörkaptenen av 1. g r. 'N . E. K. W. Lilliehöök, kapte

nen Skjöld oeh unelerlöjtnanten Herin. 

tillträda : ko mmendörkaptenen av 2. g r. Lindg ren, kå rclid, löjtn an 

ten Posse, kornpanichol: och fän riken Norinder. 
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Stockholms örlogsvarv. 

T o r p e d d e p a r t e m c n t c t. 

avgå: löjtnant<•n Oxen stierna ; 

tillträda: löjtnantrn Hasselg ren, toqwdoJ[icer. 

1\'l i u el P p n r t r 111 P n t. e t. 

avgå: kommendörkaptenen av 2. gr. :Mul1l; 

tillt räda: kaptenen Tegncr, clepart:ementscheJ. 

E k i p a g c d o p a r t c 111 e n t e t. 

avgå: ko111mendö r kapt<• 11 en av 1. gr. Erikson; 

ii Il t räda: komnwndö r kapt.Pnen a v 1. g r. \V. E. K. W. L i lliPh öök_ r] , _ 

partr111entsch eL 
Uhåt s depån. 

avgå: kaptenen Däcks ti·öm ; 

iilltriida: kaptenen 11. A. E. Holdt-Uhristmas. 

avgå: kaptenen Broms; 

tillträda: officPr, som Jramdeles kommender as, depåchef. 

U h å t s d c p å n. 

avgå: kaptenen Broms; 
tillträda: löjtnanten Erasmic. 

2. De ol'l'icvrare, vilk a icke vrhållit fö rordnande cilcY konl

menderats till viss tjänstgöri ng om bonl <'lie r i land , sk.ola under i i

elen 1 oktober 1934-30 seplP rulwr 193G tjänstgöra i öv ri g l jänsi il 

vederbörliga örlogsstationer el ln - vad hPt,r äHar Stockholm~ C> r

logsstation tillhörande offi cera re - eft<"r Jramst,lllning Jråu \1 ' 

dcrborande chef oc h cJ:tpr samråd 111 cd dcfen Iör sjö[örsvarets krll ll

mauclocxpedi tio n av stationshe Lil ha va ren kommenderas till t i Il hi Il i g 

tjänstgöring vid nugon i Stockho lm befintlig, själörsva ret tillhör nu

de mynd ighet. 

G. O. 137 den 22 februari 1934. Genom g. o. 1155/32, mom . ~l:!, 

anbefalld sta tio nä r för läggning [ör i vi n tereskadern ingående f u r

tyg må upphöra under högst 10 daga r ur!cler instundande mars n li't

nad enligt chefens för kustflottan närmare bestä.IIJHJande. 

G. O. 140 den 23 febnmri 1934. . . rud 9 >> Freja, m å ldepttlar1 .\·l! ·' 

Reglemente för marinen, del Jl, bil. 2, sid. 276, skall 

kol. 21 >> Rust,mästarf' >> inl'ör~.s siff 1· an j , 

kol. 56 >> llntl.-oH. o. flng·l\·k. ,, sirrrnn 1G ändras till 17. s. t!l li 

kol. 59 >> TillsarnmaJl S>> silrran 107 ändras till 108. 
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K. Br. den 2 mars 1934. 
Lämnar u tan bifall anh åll an från flinriken i flottans reserv A. 

Q. A. Rehnberg, vi lken på grund av underbetyg i ämnet bel'älstjänst
uöring efter år 1933 avlagd sj öofficersexamen icke kunnat erhålla 
~onstitutoria l att var a Hinrik vid flott an, att få undergå förnyad 
prövning i sagda ämne i syft0 att vin n a anställning å stat. 

Länmar utan bifall anh ållan från fänr iken i nattans reserv A. 
0. A. Rehnberg, att han, som vunnit reservanställningen etfer 
utbildning såsom sjökadett, måtte likväl l'å komma i åtnjutande a v 
ekiperingshj~i l p i likhet med reservkadett. 

Finner gott att med avseende å kassaväsendet ombord å flottans 
fartyg, varom stadgas i reglementet för marinen, del II, förklara, 
att till redogöraretjänst ombord å flottans fartyg må kunna kom· 
meneleras f laggkorpral, vilken i sådan egPnskap innehar en tjänste
tid vid flottan av minst två år och dii"rumler å fartyg m ed kommen
derad fa r tygsintendent tjänstgjort mins ire månader såsom förråds
uppbördsman, så ock f laggko rpr al , som fö r e ikr aftträdaneld av nu 
gällande reglemente för marinen del II ]!å tillfredsställande sätt un
der motsv a rande tid fullgjort rcclogörartjänst ombord. 

Medgiver, att kostnader för förbrukningsartiklar för tandvård 
vid marinen n"lå intill den 1 juli 1934 - i mån bärför e ljest avsedda 
medel icke f örslå - med högst 2,500 kronor gäldas av de å anslaget 
till sj ukvård för marinen av marinförvaltningen elispone rade medel. 

K. Br. den 9 mars 1934. 
Efter framställning i fråga om förordnande av mil i tära leela

möter i regcmentskrigsrätten v id Vaxholms kustarWleriregemen te i 
mål r örande åtal mot generalsperson och regementsoUicer, att f örsta 
gången Jö rekomma vid regementskrigsrättens sammanträdP å Vax
holm s k astell elen 10 innevarande månad, finner Kungl. JI.Iaj :t gott 
härtill föror dn a l;;:onteramir alen i marinen K. W ester samt kommen 
dören vid flottan E. H. Bergmark. 

lvi eclgiver, att en i Vaxholms fästning tjänstgörande officer ur 
kustar tilleriet må i kommandoväg beordras att en dag i veckan t ill 
och med fl.pril inneva rande å r stå till chefens fö r marinstaben f ör
fogande. 

F öreskriver beträffande artilleriuppbörden å pansarskepp och 
kryssare, att uppbördsmän skol a vara, kommenderad rustmästare för 
kanoner med lavettage, handvapen n1. m . (vapenuppbördsman) samt 

k . B1·. 193-4. 3 



8 

artilleriuppbörclsmannpn rör övrig uppbörd (ammunitionsup pl,ii rds
man); sko lande• hära v töranlccld uppdelning av art,i\\ priu pp\,iirclen 
verkställas gl'llOlll marinförva ltu ingPns fö rso rg. 

I sammanhang hännt•d Jörorclnar Kungl. Maj :t, att ~ 19~ tllorn 
2 i reglemente fö r mari n0n, del II, skall h;wa föl jande ändrade 1:-·cle he: 

2-. Inventarieuppbörcl('l'na ombo rd lwstå av inventaricpers"'lla r.' 
upptagna i de tör Jart,1·gL'Jl fastställda invpntarieförteckningarn a: 

och äro 
artilleriuppbö rden unclt•r uppbörd av a rtill eriu ppbördsm alln Pu · 

dock att å pansa rskepp oclt kr.nsare, där rustmästare kollltnen d,· rat~ 
såso m uppbördsman, art i iiC'riuppbörden uvpclelas i: 

a) vapeuupphii rcl undl'r uppbörd av Yapenuppbördsmannen (r uRt

mästa re): 
b) ammunitionsuppbö t· cL under uppb örd av ammunitionsuppl,ö rds. 

mannen (arti Il er i uppbörclsm a n); 
skC'l'j)aruppbörclen av upphördstimnwnnannen. 

Medgive r, att chefen för K ar lskrona kustartilleriregcmen t•· må, 

utöver angivna belopp av 9,500 k ron1o r, å sjöförsvarPts anslag till re· 
se- och trakta mentspPnningar disponera yt.tP rligan' högst h åtu.'Ull· 

fl·ruhunclra kronor unel er buclgetihet 193;~-1984. 

Finner t ill vidare åtgärd icke fö raJJlPcla 
dels av stationsbehilltavaren vid Karls krona örlogsstati on till 

marinförva Itu ingen insänd och av marinförvaltningen, L'fter siati ons

hefälhavan•ns vid StockhoLnts örlogsstation höranclP, ck n [j jul i 1!1:33. 
jämte egl't yttrande, överlämnad skrift, vari sjöuncle roHi cL'rsS:il\, ka

pet i Karl skrona på a.nl'örda s käl anhållit, att flottans pensio " av

gångna persona l vid K arlskrona örlogsstation måtte uneler llP n tid, 
personalen kvarst,ode i flottans reserv, f å c•nligt stationsbcfälha,·,m•ns 

heprövand e Jö r s ig och egC't hushåll mot viss e rsättning utbekntnma 

artiklar från flot tans s. k. provitmtbod i nämnda stad, 
dels :w SverigPs köpmannaförbunds elen ?.7 juni 1933 clagtC'< natle 

skrift, däri, bland annat, frams t:.i!lts vissa erinringar rörande titt:ln lJl' 
niagen a,. gäll at1dc best'i mrm•l se r angående rätt för mi l i tär a l•·i ,·il

mi l i tä ra) beställningshavare a t t från K t' O !l ans förråd mot crsiitrn i 11g 

utbekomma Jn·oviantartikLar. 

Uti sä rskilda skrivcl sC' r till Kungl. iiiaj:t den 1?. cleccmlH'r HJJZ 
<·ch den 9 j ~11111ari 1933 f ramlade clterL'rna för generalstahen och 
marinstaben ·förslag angåt•mk omorganisa tion a\· ann(•ns r<'~lwki i,· ,• 

marinens hög·sta m il ii ära Jcclning m. 111. Sedan vPdcrhöran1l•· 111 ' ' 11 -

digltetcr clärön··r avgivit inl'orllro.dC' utLHanden , lämnades 1();!.11 M' 

l'örsYarskomnLiss ion tillfäll<• att uttala sig i ämnd. Gc•n o111 l ,Jul 

den 1.0 mars :1.933 uppdrog Kungl. Maj :t },t general- och marinstabs
cheferna att unel erkasta ifrågavaran,cle organisationsspö.rsmål Jör

nyad omp rövning och J öre elen l soptomber 1.933 till Kungl. .Maj :t 
inkoJJlllla med Jö rs lag i ärendet. 

Sedan che.fcrna [ör gener .<tlstahrn ocb marinstaben i au lcd nin rr 

]l arav elen 3:1. a ugus ti lD33 avgivit Jör n.vade fö rs lag i ämnet, lutv;t 
fö rslagen va.rit företn å l för yttranden av vederbörande myndighci<·r 
äve nsom av 1.D30 §rs .\'örsvarskommission. 

Ku ngl. Maj :t l'öro rcluar, a1.t handlingarna i ornJönnalcla ä rcll 

den sko la överl>imnas till 1.930 !\rs l'örsva rskomn1i ssion Jör att vara 

till gäng li ga vid rullgörandet av dt•t kotlllllissio ll l'll a nrörtroclcla upp
drag. 

K Br. den Hi mars 1934. 
Finnor gott ti ll de la kaptonen vid 1'\ottau N . .T. \V'Psst röm, som 

genom gener alorder den 3 maj 1933, n :r '138, J, co rdrats att, utan sä 1·

skilcl kostnad :f:ör s t,atsverket, tjii11stgöra såsom biträde åt marin 
attach en vid Kungl. l\faj:ts beskickning i Paris unelur ticlen elen 1. 

juli 1.933--den 15 april 1934, ett stipend ium å 4!50 k ronor såso1n bi .. 
drag till bestridande a v kostnaderna för besök i Toulon i och föt· 
vissa studier vid torpedskolan därstäcloo. 

Scclan riksclagf•n s tjänstförrättande militieo mbudsman med an 

ledning av vissa bland lllanskapet vid h'arlskrona örlogsstation i n
trä ffade fa ll av disciplinära förspplser, vilka enligt i pressen [örC'

komna up p gifter sku ll e varit föranledda av otillfredsställande n t

spisningsfö rhållamlen vid nämnda ödogsstation, elen 29 jul i 1933 där
städes verkstälit undersökning i hithörande avseenden, h ar tjänst
förrättande militieombudsma.nnC'n i sk rivelse elen 3 augusti 1.933, med 

förmälan härom, de l s t neddel a t s i n a uneler inspektionen gjorda j akt
tagelser rörande ma.tC'ns beskaHenhe-t och tillräcklighet samt lokale r 
~ch ano t· clningar i övrigt för clensa tn mas ·tillredning och utspisning 

avensont beträffande persoll'alen vid stationens matinrättning, kon
troll en av matlagningen därstädes m. m., dels ock i sammanbang 

hanned framhållit särskilda ö'nske tn å l samt ifrågasatt olika åtgärder 
1 syfte att åstaclkotnma förbättrade anordningar beträffande vissa i 
skrivelsen berörda a vseenclen. 

Häröver har mar införvaltningen, med överlämnande av fr ån 
vederbörande mi litänHyndighe ter infordrade ytt randen i ärendet elen 
3 feb ruari Hi34 avgivit utlåtande. ' 

Kungl. Maj :t finner med hä11 syn till vad i marinförvaltningen:> 
utlåtande anförts föreva rande skri vclsc icke för närvarande föran

leda n ågon Kung l. Maj:ts sä rskilda åtgärd, skolande avskrift av he
rorda utlåtande iivprlämnas till mi litiwmbuclsmannen. 

. . Uti en till stat,;råde,t och cllCJen Jör försvarsdepartementet ställd 
sk:·!Vclsc elen 13 februa ri 1.934 har che,fcn för marinstaben - nndcr 
ennran att marinstaben instundande höst komme att hava verkat 

Under en tidrymd av GO år- anfört, att det i anledning härav fram-
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stode såsom ett önskemål att utgiva en minnessk r ift över stnbrns 
verksam het. För att möjliggöt-a utgivandet av mimiesskriften, s0111 
bor de b l i va av i eko blott historiskt värde utan även praktisk hl' ty. 
dPlsr u r organisatorisk synpunkt, l1ade större delen av de oJfi c<·r ar1, 

och veder li kar, som tjiinstgjor't e ll er t jänstgjorde inorn marin ~tal , 1 ·n 
utfäst s ig att genom subskribering bidraga til l bestridandP nv Lk• 
dä rnwd JörcnadP kostnaderna. Dc medel, som sålunda kund e IH'I'iik
nas inf lyta, fö rväntades förs lå till minnPaekriftens ut,arbe.tancle, vil kpt 
t ill stö rsta delen komnie att utfö ras av pe rsoner, so m intresserat],. s ig 
för saken och ickP gjorde anspr[tlc på ersättning. Dc subskril H·radt• 
med len lämnade dä rPmot ickP tillgång till besttidande av sam tl iga 
ko~tn ad 1 • 1 • för stittning, tr.vcknin.g och hli\'tning av minnessk ri l't t'l l, 
som vo r<· avsedd att utgivas i omkring 300 CXPmpla r , fö ru tom Li<' l an
ta l som pn li gt KungL .ll'ia j: ts bestämmande kunde komma at t t ill 
ställas vissa oHcnt li ga myncliglwtl' l'. På g1'uncl av det anförda h<' lll
stä lldo 1n a rinstnbs>Jhofcn, at,t ott be lopp av 2,000 kronor måttt· nn
visas av statsmedel såsom bidrag ti ll hestriduncle av kostnader na t'(ir 
utg iva nul' av berör da m innesskriJt. 

I ä.renclet har m arinförvaltningen den 24 :februari 1934 avl-'·i1· it 
utlåtande. 

K ungL .Maj:t medg iver, att ctb belc;pp av tvåtusen kr,on<H 111å 
[ö r ifrågavaran de ändamål ställas tiJI chefens [ör ma rinstaben för· 
t'ogan,cle J'rån sjörörsvarets a nslag ti ll L':dra utgifter; dock unde r Yill 
kor att femtio oxt•mp la r av min nessk ri ft.<'n öve rlämnas t ill l'ör~~n r s
depa etetnentct för att geno nt cleparte·uteniets förso rg utdelas till my n
dighete r m. fl. 

K. Br. den 23 mars 1934. 
Lämnar utan l>ifa ll lllarinläka rcns av l:a graden vid m arill lti

ka rkåren N. F. A. L indskog anhål lan att komma i åtnj u tande av ett 
rPsPst ipPndium. l\ viss't lw lOJJP för att bliva satt i till !'ä ll e att und<'r 
t iden den 4-den. 7 apr il inneva rande år doltaga i dAt å t;smö.te , som 
vo rP avsett att av Deutsc hl' Gr"scl lscllaft Jlir Chirurgic då anordnas 

Ber li n, ävensom att und e r samma tid få bibehålla oavkortad lijn. 

.Medgiver, att förste ma rinläkaren i marinläkarkåren, marll1 hi
ka rcn av 1 :a graden på över gångsstat vid samma k~r K . V. ]hi hi
man samt. m_ari nläkaren av l:a graden på övergångsstat vid k;l re n 
J . L. Schrödl, vi lka med stöd av Kung l. Maj:ts brev den 10 1na rs 
1933 i kommandoväg inbeo rdrats till t jänstgöring för ticlen hö gst in
t ill den l juli 1934, Dahlman vid Stockholms örlogsstation och Schrödl 
vid Göteborgs örlogsdepå, må , enligt i kommandoväg meddel ad<' be
stämmelser, iniJeordr as ti Il fortsatt tjänstgödng j ä m v ä l för l it\Pt: 
1rån oc h med elen l juli 1934 ti ll svidare till och med elen 30 jun i lf);J,J 
för att bestrida läkarvården, elen förre vid Stockholms örlogsst>1 tion 
och den senare v id Göteborgs örlogsdepå samt för den å N~'a VnrvPI 
förlagda personalPn från kustartilleriet. 
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G. O. 144 den 26 februar i 1934. Marinattachen , lwrnmendör kap
teuen av 2. gr. Oberg skall uneler tiden l3-23 instundande mars 
tjäns tgöra vid Kungl. Maj:ts beskickning i Oslo. 

G. O. 154 den 28 februari 1934, Med ändring av g. o. 124.4/33, 
mom. 2, skola vcde,ttbåtarna Reg ulu::; ,och Rigel rustas för expedition 
och fa r tygscheferna hissa sina befälstecken elen 9 nästkommando 
april ; skolande fartygen uneler högst 3 veckor och efter närmare 
överenskom me lse meJ len stationsbefälhavaren i Stockholm och che
fen för kustf lottan sällas till sistnämnde chefs förfogande för övan
de av f. el. fast anställt manskap. 

G. O. 155 den 28 februari 1934. I anslutning till nådigt brev 
denn a dag angående särskilda utbildningskurser för f. d. fast an
ställt manskap vid marinen skola följaDcle bestämme,lser lända till 
efterr iittelse i Vl:ld flottan angår. 

l. Antalet elever må uppgå till bögst 125, varav vid Stock
holms örlogsstation omkring 45 och vid Karlskrona örlogsstation om
kring 80 en ligt närmare överenskommelse mellan stationsbefälha
varna. 

2. Utbi ldningen skall omfatta en tid av 90 dagar och skall, 
med bör jan uneler förra hälfen av instundande mars, förläggas t i ll 
t id, som vederbör ande stationsbefälhavare bestämmer. 

3. T jänstledighet må beviljas elev i sammanlagt högst 3 da
gar, dock att i trängande fall tjänstledigheten må utsträckas till 
sammanlagt högst 7 dagar. 

4. Utbildningens mål skall vara att så vitt möjligt gö.ra kurs
deltagarna lämpade för konstituering till närmast högre grad. Ut
bildningen skall bedrivas enligt de närmare föreskrifter, som veder
börande stationsbefälhavare äger utfäL'da. rncd ledning, vad beträffar 
däcks- och maskinavdelningarna, av nedustående ämnesfödeclming. 

För däcksavdelningen: terrester navigation, artilleri, artilleriöv
ningar eldledning, min- och minsvepningsmat eriel samt materie l för 
ubåtsjakt, minsvepnin.gsövningar, reglementen och krigslagar, sign a
lering, befälsutövning samt gymnasHk och idrott. 

För maskinavclelningen1: maskinlära och maskinsköt.sel , min- och 
minsvepningsmateriel samt materiel för ubåtsjakt, minsvepningsöv
ningar , reglementen och krigslagar samt gymnastik och idrott. 

5. För minsvepning och ubåtsjakt skola efter överenskommelse 
mell an chefen för kustflottan och vederbörande stationsbefälhavare 
nedan nämnda fartyg ställas till förfogande. 

i Karlskrona: i kustflottan ingående tendr ar eller andra far
tyg, s:om kunna avses härför, och i Stockholm vedettbåtar tillhöran
de 1. vedettbåtsclivisionen. 

G. O. 1934. 3 
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6. Den utbi ldning i övr igt, SOlfl edordr ar till gång till k u ~ t

floitan s :'t veLlerböra nd e sta tion för lagda Ja rt yg, s l\all äga. ruu t d tp
1
• 

överensko uun else mellan ehofon för kustf l o~la.n och vederböran de .~ t a . 

t ionsbe fä lhavare. 
7. Efter avs lllla.de kurse r ska ll vederbörnnd e st a Li ons \)(-'f iil ltnv n. 

rl' in ko mm a med. unde rdånig rappor t. över vid kurse·rna vunt t;t l' r

Ia.renheter. 

G. O. 15fi den 28 fcbnml'i 1934. F ör i n ~cl i gL brev denn a da g o111 _ 

förmä lda utbi ld n ingskurse r vid k us tartillPr.ie t. för und c rhel' äl o,·Jt 1. 

kl. ku s t art i ll eri s ler, som avgått I rån f ast. ans tällning, g ii Il a n t· dn n

s tående bestämme lse r. 

I. Utbil dningens äuclamå l och organisat ion. 

1. Utb ildnin gen a v~er att ltos eleve rna :l'örk ov ra ocl1 hd:ista 

dl' kun skaper och :fä.rdi ghet e r, som edordras Iör fy ll ande av tn"l, ili 

:oerin gsbcfat.tnin g av de t s lag, va rt i ll vecltxbörancle hittill s a Y~d tB, 

e ll er, beträffande e lever , som genomgått läg re underofJi.cersskol a. tno· 

bilise ringsbcfaUning, som avses att bl'stridas av flaggkorpr aL LT t. 

bildni ng0n vid a rti ll eri- och min avdelnin ga rna avser clärj ämt t• a tt 

göra eleve rna skickade att an vändas såsom instruktionsperso n;t \ i 

depå. 
2. Utbil dn ingen äger rum vid det truppfö rband var och en så

so m .fast anst ä lld senast tillhört, dock att utbildnin g av unckrhd~il , 

som ti llhört luitvärnsartill erikompani, sk a ll äga rum vid Kar l~k ro

na kustartill erircgcmente. 
3. Antalot elever vid vart elera kusta r till e 1·iregern ente t IH',;I;i ttl 

mes av chefen för kustartilleriet med iakttagan de av a tt sam ln nn

lagcla antal et elever ick m å öve rstiga '1ö. 
4. När marc bes tämme lser för utbi1d ning<•ns anordnamlc 11ch 

omfat.lning ut.färclas av c hefen för kus ta rt ill eriet. 

II. Tillträde till kursc•rna, instäl lelse m. m. 

5. Regementschef ve rkstä ller utt-.agn in g av högs t det a v ('l,dt·n 

Iör ku startill eri e t bestämda an tal et <·leve r. 
6. Order om inställ else utfiirdas av che·Jcn för tlcl trupp[ii 1·ha 11d 

var och en såso m fast anstä lld sen ast t illhö r t. 
7. Eleverna inrycka elen 1.5 instun da nde mars direld ti ll det 

truppförb and, där utbildningen sk all äga rum, samt u trycka chiri frf1n 

den 1.9 nästkommande m aj . 
Bet räffande elever av ekonomi-, m askin- och hantverksnY<lrl· 

ningar an äger dock chefen för k usta rtill e riet vidtaga erfor< l<·· l ir.r a 

jämkningar ifråga om in- och utryckningsdagar , dock att uin·c k

ning icke m å äga rum senare än elen 30 nästkommande jun i. 
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III. Särski lda hesHimrn elser. 

8. El ev ti llägges vid intr ~icld i tjiins t den t.j ä ns t.eg rad , tj änst

barhe ts klass och upprn untringsklass, han vid avs kede t. f rå n tidi gar e 

inn ehavd fa s t anstä llnin g innehade. 
9. El everna avlönas och utru sbs vid det truppfö rband , elit ut 

bildningen är förlagd. 
1.0. Tj äns t ledighet må av t ruppförha ndschef bevi lj as elev i sam

man lagt hög s t. 3 dagar dock att. i trängande fa ll tjänstledighet. må 

utsträckas t ill sam manl agt högst 7 dagar. 
11.. I IF fö reskrivna åtgä rd0r vid inträde som fast anställd och 

avgång fr ån sådan anst~illning vidtagas icke. 
12. Förh ållningsbok för es i vanlig ordning. Av betyg sättas 

sådana för tjäns tbarhot och uppförande·. 
13. I inskrivningsbok och å dubbltd tkort, vilka sen are rekvi

reras f rån Vt'derhörancle rull föring-sbef;il hav arE', antecknas unele r rub

riken >> Särskild utbildn ing >> res pc kti1;e å raderna »U t bildad ti lh ocll 

, Användbar såsom »: »U i. bildningskurs för I. el. un de rbefäl m . .ll. un

der ticlen 00/00--00/00 1.934 ; an vändbar i befattning, som vanligen 

bes trides av f laggko rpral (äldre korpral) ». 
1.4. Efter av s] ut ad e kurser ska ll clwien för kustartill eri et in

komma med underdånig rapport öve r vid kurserna vunn a edarenheter. 

G. O. F. 15 den G februari 1934. Fastställer modell till expedi 

tionskavaj m/34 vid f lygvapnet. 

G. O. F. 18 den 7 februari 1934. Fas tstäl ler b0s krivnin g över 

Radioma terie l, del U , 40 watt Jlygr adiost ation rn /29 (Rad MF Il). 

G. O. 158 dcu 1 nutrs 1934. Följ ande för eskrW Pr skola Hinda 

till dt.P rr ii tic· lse lwträffan.clc s jö1n ätn ingarn a somm a ren l!l34. 

1. Geno m vedr rbö t· ande va r vsclwfs törsorg skola sjöm ätnin g·s

fa rt ygcn Sva lan , Joha n Nordl'nanc kar, Ejdern, P ete r Gedda och T 8r

nan vara kl a rgjo rda :J:ö r E'xprcliti on elen 16 inst un dandE' april . 

2. För s jömätningarna edorde rl iga JII Ot-orbåta r skola va ra k lar

gjorda å t id 0r och cn iigt .förclPlning, varom chefen .Cör sjökarteve rkPI: 

ager medd ela vedrbörand e va rvsc hrf. 
3. Far t.ygschcf r rn a skola h issa s ina bdiilstecken å tid er , so!ll 

av vt•rlcrbö ran ck stations myndig het efter sam r åd med chefen för sjö

karteverket IJestäm.m as. 
4. F a d yg<•n och nt ätnings [örläggningarna i IHncl skola beman 

nas enlig t denna g. o. bifogade besättni11gslistor, dock att vederhö

rande stationsm yndighet må dkr över enskommel se med eheJen för 

sjökarteverkct vidtaga de srnärre ändringa r i besättningslistorna, som 

av omständigh eterna kunna betin gas. 
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5. Chefen för sjökarlcverkel; ska ll be träffande personal a, ,,.dd 
[ör mätningsfö rl uggningar i l and moddela vede rbörande stat i 011 ~
myndighet tid och plats för persona lens inställ else. 

6. Ovannämnda fartyg skola efte r avslutade sjömätn in gsc ~ 111 . _ 
ditioner och efte r anmälan av chefen l'or sjökarteverke•t till vr·d••r. 
hörande sta tionsm yndighet avmönsb'as och förHiggas i 3. berecbkap. 

G. O. 193 den 14 mars 1934. Följ ande oHicerarc vid kustart illr· 
rict skola , mE'd tillfälligt hånträdand e av inne havande hcfattn in 12.·n r, 
uneler n edan angivna tider innevarande å r tjänstgöra vid Vaxholms 
k ustarti l l oriregcmen te, nä m l igen 

överstelö,jimanten Ohng !'en· trettio daga r å tid uneler juli r•II (• J' 
augusti månader, va rom chefen för kus tartilleriet äger övc rcnskonJII18 
med kommendanlen i Vaxholms fästning, 

majoren Beckman 16 juli-14 augusti, 
majoron i m arinen Eriksson 15 maj-15 juni , 
majoren i marinen Lunding 17 juli - 17 a ugusti, 
kaptenen Puke 15 juni- 29 augusti samt 
löjtnanten Haglund 16 april-31 augusti, dock med skyld igJ,.· t 

:för kaptenen Puke och löjtnante n H aglund att å dc tidPr undE'r <~Il
givna tidsperiode r, varom chefen för marinförvaltningen äger ÖY .,._ 
enskomma med eholen för Vaxhlom,s kustartilleriregemente, tj änst· 
göra i inneh avande ordinarie befattningar. 

G. O. 196 de11 15 ma.rs 1934. Följande bestämmelse r skula hl. a. 
under innev arande år lända till efterrättelse beträffande utbildu iug 
a v hydrofon ister rn. m. 

1. a) 1. hydrofonkurs jtimlikt »Skolreglenwntc för Hottans mn:l
s kap I V (SEF: IV)» § 3 mom. 2 A) anordnas unele r tiden 22 m.aj - 11i 
juni. 

b) Lö jtnanten Svahn skall t jänstgöra som ledare, tillika ,, ,_ 
struktionsofficer vid kursen. 

2. a) Såsom inst ruktionso:tfic"r vid jämlik t >>S kolre.g lementl' 11ir 
flottans mans•kap IV (SEF: IV) >> § 3 mom. 2 A) anordnad 2. hyilru
Jonkurs skall tjänstgör a löjtnanten Norlander. 

3. Instruktionsporsanal vid jämlikt >>Skolreglernente för llnl
l.ans manskap IV (SRF: IV) >> § 3 mom. 2 A) anordnad 3. hydro rou
kurs kom rnend eras genom chefens för kustf lottan förso·rg. 

4. H ydrofonkurs för flaggkorpra ler jämlikt >> Skolreglem onk [iir 
flottans manskap IV (SRF: IV)» § 2 mom. 4 B) anordnas i satn hnnd 
Jn ecl den i mom . 1 ovan niimnda 1. hydrofonkursen. I mont. 1:o 0\<111 
nämnda underofficerare ell e'l' flagglwrpr~tler skola vara Plever 
kursen. 
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5. a) En avkortad oHicerskurs för hydrofontjtinst skall i sam
band med i mom. 1 ovan nämnda 1. h ,velrofonkurs anordn as unele r 
ticlr 111 28 nl.a j- 16 juni. 

c) Såsom elev ko n1 mendc •· as löjtnante n Ellll(~ r. 

G. O. 197 de n 15 ma.rs 1934. :t . .lJen kaptenen vi cl kus tart ill r rir t 
Smith geno111 g-. o. 328/1926 aubef'allda tj äns tgöringen i mar i 11 ~ tahPn 
skall uphö1r a med utgången av de llJ 30 niistko mm anelc septr mh r· r. 

2. Kapt<•·ne n vid kustarti ll r r iPt FukP s ka ll med utg:'lnge11 av den 
nästkomm and o septemher avgå [r ån gPnom g. o. 273/1929· anlJei'a li .J 
tjänstgöring i marinfö rva ltningl'n: samt [ r. o. m. elrn l clärp t1 J'öljan 
cle oktober tj ~i nstgöra i marin sla iJcn (ordina !'ic tjäns tgöring). 

3. K a ph••wn v id ku starliiJ,•riPt Linelst röm skall fr . o. 111. den l 
nästkom111aml e okto lwr t,jiins tgiira i Jn ar iJJrörva ltJJin gP o (ordinarit• 
tj;i n s tgö ri ng). 

G. O. 204 den 15 m:u·s 1!134. F:ts rstilller modr.lJ :'t kappa för k ust
arti lle ri ets JJtausk ap. 

G. O. 210 den 19 nuu·s 1934. Följande t ill ägg ti ll g. o. 123/193-t 
angående t reelsområde fö r K a rl sk rona fti stning fa s tställes : 

»- - - - - - - - - - - - - - -- -
1Iasselö (söd r r Tå n.g), A rpökal vs norr a udde samt SanrlviksholnlP ns 
södr a udde til lbaka till bron v id Hjorta hammar ; 

öa r, son1 - - - - - - - - - - - - - -» 

G. O. 2l9 den 20 mars 1934. Chefrn för kustartilleriet må be
ordra ~·n fl aggkorpral vicl kus t,art.i ll t' riC' t. såsom e lev under ticl en 12 
april - 3 augusti i clcll. fältJnäts kola , so m. enligt lant l'örsva rels g. o. 
333/1934 innevaramlo u r s kall organ i se ras vid Svea artiU eriregOJ nrntc. 

G. O. 224 den 22 mars 1934. Kommendö rkaptenen av 2. g r. Blix 
ska ll tjäns tgöra såsoll\ c hef för Uöt.-'bo •· gs örlogsdepå [r. o. m. elen 1 
instund ande> oktolwr och t ills vidare. 

G. O. 229 den 22 nULI'S 1934. Följande bestämmelser röeancle Gö.
tebo •·gs ub åtsdepå skola, med ändriu g av mots varande bestiimrnelscr 
i g. o. 642/26, gä ll a fr . o. m. den 1 uästkummandr oktober. 

1. Götebo·rgs ub åtsdepå ska ll vara bemannad .med nedan upp
tagen, Stoc kholms örlogsstation t illh öranclP person al: 
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2 ubå tsstyrmän, 
4 u b å t sma.skinister, 
4 ubåtsmatrosm, varav minst 2 korpra1er eJl e r l. kl. sjön1<i n, 
2 radiomailroser, varav m inst 1 korpral el le r j, kl. s:jÖ111 a 11 , 
4 ubåtseldaro, korpraim eller 1. kl. sjömän, 
G ubåtseldaro, varav minst 2 2. kl. s jömän, sa mt 
l torpedmästaro. 

2. Till uhåtsde)lån skola, på tid och sätt som ham rl <>i l•, J,p. 

stii tmnos, förläggas ub åtarna Bctjen och Valrossen. 

3. Ubåtarna Svärd.fislwn och Tumlaren skola fr. o. 111. d(• n 1 
nästkonunande oktober till .höra Karlskrona ör logsstation saltl t p:t t id 
och sätt, som framdeles bestämmes, förläggas t ill Karl s,kron a. 

G. O. 246 tlen 27 mars 1934. Mod ändring av g. o. 438/33 sL al l 
kaptenen N. J. W esström avgå från innehavande kommCJndPt·i n tc: s>t
som biträde åt marinattachEm vid Kungl. Maj :ts bosk ickning i l 'a ri s 
mPd utgången av den 6 instundande april. 

G. O. 248 den 28 mars 1934. Föl jande bestämmelser för ut tag
n ing och kommendering till flygutbildning av oHioPrat·e ur nw ri tlt' n 
skoJa för inne.var ande år lända till efterrättelse. 

1. Läk arundersökning. 
För undergående av före~sk rivon läkarundersökning instäl l n sig 

f lygskolkåren, Ljungbyhed, å ticler efter den 1 nästkommande april , 
som chefen för flygvapnet iiger att närmare bestämma, fö ljn nclr 
officerare avsedda för allmän orh sä rski ld u tbildning: 

underlöjtnanten vid 'flottan Cerve,J ] och Carleson, samrt 
fänrikarna v id (i) flottan Eriksson, Stålhandske, Lindgren och 

Lagercrantz. 

2. Utbildning. 
I läkarundersökningen godkän.cla office rare isntälla sig ([f'n l 

nästkommande maj vid flygsk <JikårPn till det antal, som chPi'l ' '' l' öT 

flygvapnet med hänsyn till anvisade medel bestämmer, för att g( •J,, Ji n· 
gå i g. o. F 12/33 föreskriven all män ut.bildning. 

På förslag av chefen :fö r l'lygvapnet kan kom Jnenclerin g('l l u l '

brytas före utbildningens avslutande. 
Beträffande härav töranl odc!a kostnader är stadgat i nådig t l• rP V 

de,n 31 december TIJ31. 

G. O. 249 tleu 28 maLs 1934. Följande officerare ur marinc1 1 sko
la i och för fortsatt utbildning tjiiustgö ra vid f lygva pnet o~; h .Jiir
under hava nedannämnda vlats<' r solll o1·dinar iP tjänst,göringsot ': 

ordinarie tjänstgiiringsot·t JTiig<'nlii s : 
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Bemyndigar marinförvaltningen att beordra manmngenjuren av 
9,· a graden S. I-Iedström, som av marinrhvaltningen utsertts till kon
;:.oll ant :för tillverkning av för Hygplankeyssaren Gotland avtiedcla 
J;:atapulten med t illhörande anonlninga r, ah företaga de bPsiktniugs
resor i Tyskland, som kunna bliva av IJl'hovPt påka llade uneler dPJI 
tid, nämnde kontrollant vistas i Tyskland . 

K. Br. den 29 mars 1934. 

P å därom gjord hemställan meclgiw r Kungl. Maj :t, att till ÖVL' I' 
stelöjtnanten i rnar incn, kaptPIIL"ll J>å iivvrg[lngsstat v id kustartiiiNid 
R. G. H. Engs tröm må såsom l' t·siitt ning rör av honom inom försvars
departementet verkställt arbete, avSE><'·nde omarbt.nin g av up]Hii.tta ( 
fö rslag ti Il. tjäns t.göringsreglPIJJen te rör : l,vgv apnl't m. In., utlw tnl as 
ett belopp av femhundra kronor Jr [w J'l ygvap11eLs anslag till e:xtra 
utgifter. 

K. Br. den 6 april 1934. 

P å gjorcl hemställan, del s att två "förplägnadskurser för marin
intendentskacletter, varelera kursen Oiufattande en tid av omkrin g 
fem veckor, lllåtte få anordnas i stockhoJ m innevarande år, rlels ock 
att mede l måtte anvisas till bestridande av cle med kurserna förenad e 
kostnaderna, upp gående till 850 kronor för va r de ra kursen el l er till
hop a 1,700 kronor varav 400 kronor voro avsedela till ersättning ror 
uneler visning i näringsfysiologi, 

ha r Kungl. Maj:t medgivit, att två kurse r i fö rplägnadstjitnst 
för ma rinintendentskadetter må enligt i kommancloviig meLldt>lade 
he8ti1Jlllll e lse r anordnas i stockhol m innevarande år. 

Medgiver, att för övningss keppet a f Chapmans genom general· 
order el en 22 december 1933, n:r 1244, anbefallda expedition må såsom 
segelsömtnare anställas en lämpli g daglönare vid Karlskrona örlogs· 
stahon mot [tlnjntande av dagarvode med högst sju krono r jiimt<' 
skeppsp,, r·Lion oclt tri sjukvård. 

P å ditrom av marinförv~ltnin gen i skriv else den 10 mars 1031 
gjord fr amstäilning medgiver Kung l. Maj :t, att en torped av hn1plig 
modell e rter m a rintör valtniugens heprövande må utlämnas till cheCen 
för kusWottau för att användas för sp rängning vid kustflottans ö·r
ningar innevarande år. 

Bifaller marinförvaltningens hemst illlan, att ett anslag rrv 80,01)0 
kronor för an skaffning av luf:tviirn s n1ate ri e l m. m. för \'lotta ns farty g 
Inåtte f' å anviincl as för· anskaffning av tre st.veken 25 mm. kul s p>·utor· 
för pansarskeppet Drottning Victoria. 

l( Br. 1934. 4 
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K Jk den 13 april 1934. 

Förordn a r bestämm else r angåe nd e antagning·, utbild ni ng ,11.1(;_ 

Hing· n•. m. av rcse rvi n tcncle ntsk aclettcr. 

I skri velse den 20 mars j 83-1 l1a r ma rinlörvaltningen - 1111 ]
1
, 1. 

L' l'illran att den unrl e r dc se nasie å re 11. til ltagande beb,vgg·l'l st' ll 1 t ruk

t,· n omkrin g Ilårsfj~ird cn Jö ranl ctt inköp fö r k ronans riik11 i 11 _g a, 

vi ssa omri\.clen virl ~ugcla l'j ;ird i oci1 för be tryggand e av ul:11· k u~t

flottau bod ri vn a övningar- hemst;illt, a tt Kung l. Maj:t mnl tt 1-!'ud

kiinna ett s krive lse n bi fogat, el en 7 mars 1U3·1 dagteckn at kiil,.·k on 

t r·akt, va ri genarn S. Eklund i R ån as i egens kav a v l:önny ntl an· lö ,· 

O ~l l \·n di ga }faw! U . rlansson, med sa rntycke av vede rböran ek (i,· .. rl i> r

nr_,· rlll are, till Kungl . .M: aj :t och luonan l ör en köpcski Il i ng u,. l, lltltl 

kronor förd it J;ige nheten s otholmen 11 om 0,8300 hekt a r, [\\'~ii ld rad 

från Ludvigsbe rg el ler Skarpa n:ris 1- -1, Hammaren n : r 1, lh·tt a 11 

ll:r 1, Va lin ge n:ris .1. och 2, Sund n:r 1, Sånö n:ris 1 och 2, Rl llllll ll'i 

n:r 1, Torpe t n :r 1 och t orpet Hammaren n:r 2 i Muskö socken . ··~t ·n 

sonl JIJCdgi. va, att härav föranledd kostnad finge best ridas av '"'" 'l' ll 

»Ii y ror och arremlemede l», e om dii.rtill lämnade tillgå ng. 

K ungl. Maj :t bifaller vad marin förvaltningen så luml a lil'IP " ti ll. 

1Jcd a nledning av en utav förs1 arsväseudets undcrbcfiil~lu J1,11 JJd 

i iimn et gJO I' cl fra mställning, varöver marinl'örvalt.ningen, cl'te r :< ta 

tloll sbefälha varnas vid f lottans biida öriogsstationer och cllci't•H s l'ii r 

kustart ill er iet hö ra nde, den 21 Jcbruari j \)34 avgivit utlåt ande, l illl lP I' 

·Kun gl. Maj :t gott förordna, att flaggkorpral respektive l1ögbi1 ts1 .a ll , 

sant har rät t att k varst å i tjänst till uppnådd pensionsålder, sk all el 

ter durom hos vederbörande benil hava re gjord hemställ an, utan il lll· 

tler av vad i reg le r11 ente t för marinen {inn es beträffande bekl;id u,J ds

kostnad st adgat, äga utfå dels elen de l a\' h ans i postsparbanken i IIII L' 

sUtende bekliidnacl snt ede l jämte ränta, SO IH överstige r en f: j ä rdedP I <ll' 

kostnad en fö r e n full ständig bekläduad enli gt s tat efter i\ re t ti 11 \1' IL·I· 

pris, dels oc:k ti ll sv id a re för ti cl en intill elen 1 juli 1936, dä rest ,,,,,, i 
postspa rb anken innestående bekL.idnadsmede l jämte ränta UJl) •g nr ti ll 

Pn fj ä rd edel av nämnda kostnad, dels saltlo honom till godo, som up )'· 

sti'1r v id avs lutande årligen don 30 juni av hans bekLidn ad sl" do 

(-li ggare). 

Bifall er marinförvaltn in gens hemställan , a tt ti ll s~·ningsmal lli PI 1 

vid olj ec: isterne rn a å Enhörningen, f:. el. flaggskepparen E. G. Fa ltl. 

som till fö ljd av iråkad sjukdom intagits fö r vå rd å flottans sju kJJliS 

i Ka l'l sk rona, måtte Jå vå rdas där3iädes mot e rl aggaude av vhda v.u· il'l 

liLa rn ed Lil'n för nianskap J:rän annen och ll ygvap net i regiPII I' 1il ' 

Jör marinen deJ [ ll , § 286 1110111. 7 fö resk rivna ersättningen. 
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Genom beslut elen 31 mars 1932 medgav Kungl. Maj :t, att kapte

pen vid flo t t an greve A. W achtmeister samt löj t n an tern a v id flottan 

~- G. J edeur-l'almgren och friherre B. F . C. Ramel finge enligt i 

]{oru mandoväg meddelade bestämmelser ställas till chefens för sjö

laigsskolans förfogande för utarbetan de av förslag till en n,· lärobok 

i sjömanskap för sjökrigsskolan ef'ter de ril;:tl injer, som lämnades av 

chefen för sagda skola. 

Men anledning av en av chefen för marinstaben, efte r samrått 

med stationsbefälhavarna vid Karlskrona och Stockho lms örlogssta

tion er samt chefen för sjökrigsskolan, g-jord framställning, över vil

ken marinförvaltningen elen 23 mars 1934 avgivit utlåtande, medgiver 

Kungl. l\Iaj :t, att utarbetandet av i berörda bes l ut den 31 m ars 1932 

omnämnda förslag till ny lärobok må utvidgas att omfatta utarbetan

de av en för sjökrigsskolans och flottans underoff:icersskolor gemen

sam l ärobok i sjömanskap efter järnväl de riktlinj er, som - med be

aktande av de fordringar, som uppställts för vinnande av likvärdighet 

mellans flottans unelerofficersskolor och motsvarande k urser vid navi

gationsskolorna - lämnas av chefen för underof:l:icers- och sjömans

kårernit i Karlskrona i fråga om de för unelerofficersskolorna erfor 

derliga kursdelarna m. m. 

K Br. den 20 april 1934. 

Medgiver, att löjtnanten vid flottan L. E . W. Lundquist må, 

med bibehållande av innehavande befattningar, å tider, varom marin-

förvaltningen äger överenskomma med stationsbefä lhavaren vid Karls

krona örlogsstation och chefen för kustflottan, ställas till äm hetsver

kets förfogande för att biträda dels inspektören för undervattensbåt

vapnet, med vissa i samband med undervattensbåtarna Delfinens, 

Nord kaparens och Springarens nybyggnad stående utredningar clel;; 

ock kontroilan ten för ifrågavarande :[ar tyg vid inredning och utrust

ning av desamma. 

Medgiver, att personal frän flottan må, på sätt i kommandoväg 

närmare bestämmes, ställas till varvschefens vid Stockholms örlogs·· 

varv .förfogande för torpedinskjutningsändamål från och 1necl dag, 

som bestämmes i kommandoväg, uneler en tid av omkring tretton vee

kor ävensom att i inskjutningsexpeditionen deltagan de personal må 

under elen tid, expeditionen pågår, i avseende å avlöning, bespisning 

öch förhällanelen i övrigt ombord jämställas med sjökommenclerarl 

Personal; skolande kostnaderna för ifrågavarande expedition bestridas 

av medel, som stå iill bemälde varvschefs förfoganrle. 

l(. BT. 1931,. 5 
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Bemyn diga r m arinförvaltningen att beordra inspek t ören tu r 111 in. 
svepnin gsväse ndet , kommendören i flottan N. \Vijkmark j ämh· 111 01 \l 

ämbetsverke t tjäns tgörande en off icer och en ingeniör att å t itl. , 0 111 
ämbetsverket äger bestämma, avresa till Norge för at t under !'Il hd 
av högs t 6 dagar, resdagarna oräkn ade, verksbila besiktnin g <ll' ro r 
inköp ifrågasatt a valfångstbåtar, avsedel a att använda s för ma1Pria]. 
f'örsök och skoländamål vid utförande a v minsvepning och und t>n· at
t ensbå tj ak t. 

:11:eclgi ve r, a t t manmngemoren av 2 :a graden vid mat'llll ng,•n iii r . 
k å ren i flottans reserv G. G. A. Brising, som därtill förklarat bi:., 1·.ii
lig, må i kornlllandoväg beordras till tjän stgöring fr å n och ll ll'ti den 
2.f april t ill och med elen dag unel e r aug us ti månad 1H3-+, son t <"!t l'!' en 
Eör kustf lo t tan bestämmer. 

~edan Kungl. Maj :t genom brev elen 30 juni 1H33 mecl giYi t. att 
k aptenen vid flottan U. Larsson finge : kommandoväg beordra, a t t, 
m ed bibehå llande av innehavande befattning vid marinstaben, l!II tler 
ticlen el en 1 juli 1H33-den 30 september 1H34 mot viss i brevet angil'en 
ersättning tjänstgöra såsom biträdand e marinattache vid Kungl. 
Maj:ts beski ckningar i Helsingfors, Riga och Tallin samt at t i sndan 
egenskap avlägga besök högst tv å gånger vid envar av nämnda he
skickn in g a r, 

sam t cl:efen för marins taben - med förmälan, att Larsson t il1 
följd av honom anbefallda sjökornm enclerin gar icke kunnat fu ll1ii lja 
visst arbete, som han haft att utföra i sin egenskap av biträdH!HlP 
m arinattaclte i Helsingfors - hemstä llt, att, som arbetet bonle va ra 
avslutat om möjligt före elen 1 n~.s tinstundancle maj, kaptenl.-' n 1· id 
f'lott an, frih erre N. S. Hermelin m åtte beordras att i Larssons stilile 
avresa ti ll Helsingfors för att under en tid av högst 5 dagar - rrs
clagama icke dä ri inberäknade - ·slutföra samma arbete, 

har Kungl. Maj :t medgivit, att Hern~elin må i kommand e \"äg 
beordras att avresa till Helsingfors för att där under den tid i mc: rin
s tabsche fens skrivelse omförmälda tiden slutföra ifrågavarande a rh•'te. 

I skrivelse t ill Kungl. Maj :t den 22 september 1H33, varö\· pr tn a
rinfön·aitnin gen den 11 oktober 1933 yttrat sig, har bef älhavande 
an. ira len i Karlskrona gjort viss framst ä llning med avseend e 8 den 
h:vresersät t ning, som han hade att erlägga för dispositionen a,· <let 
s. k. kungshuset i Karlskrona såsom tj änst ebostad. 

Vidare h a r marinförvaltningen i skrivelse till Kungl. Maj :i den 
14 J'ebruari 1H34, på anförda sk äl, hemst älLt om avlåtande av prupo
sition til l 1!l34 å rs riksdag med förs lag at t det s. k. kungshu sE't ,ntnt 

15 

,,i!l'vschefsboställ et i Karl skrona m å tte få upplåtas hy resf ritt såsom 
(änstebostäcler tilL befälhavande amiral en i K a rl sk rona och Yarvs
clv,fen vid Karl skrona örlogsvan ·. I detta ärende haYa fö rsvars\·äsen
clets lönenäm~lCl el en 13 m ars samt st atskon toret elen l a pril 1H3.f av

o-ivit särskild a utlå tanden . 
" 

Knngl. Maj :t i'inner Iörevarande f ram stäi!Ltinga r i cke föran leda 

någon Kungl. Maj:ts vidare åt gärd . 

K. Br. den 27 april 1934. 
Medgive r, at t konter amiralen i marine n i flot tans rese rv K . 

Wester må i kolllmanclo väg beordras till tj ä nst göring unde r högst 14 
dagar för at t deltaga i elen marinens kri gsöv ning, som är a,·sedcl att 
uneler t iden el en Hl-elen 1H juli 1034 anordnas nt ed vissa rustade delar 
av kustflottan, krigsorganiserad ledning av väs tkustens marindistrikt 

m. m. 

:Medgiver, att en del av sjöförsvaret s anslag t ill tryckningskost 
nader, som enligt verlerbörlig plan eli sponeras av sjöfö rsvarets kom
mandoexpedition, må, i den mån så be finnes för statsve rket ekono
miskt förd elaki.igt, av cl1 efen för nämnda kommandoexpedition tagas 
i anspråk lör inköp fr ån armens bokelet a l j av sådana genom omför
mälda bokdet alj s forsorg tryckta publikation e r, som äro erforderliga 

för marinen. 

Förordna r korn mendörkaptenen av l: a gr aden vid flottan G. Å. 

Wester att med bibeh å llande av innehavand e befatt ning vid Stock
holms örlo~ss ta tion , uneler tiden den 8 maj- 16 augus ti 1H34, varunder 
chefen för sjökri gsskolan, kommendörkaptenen av 1:a graden vi.d 
flottan E. G. M. von Arbin tjänstgör såsom fartygsc hef å pansar
skeppet Osc· ar II, uppehålla befattningen såsom chef för nämnda skol a .. 

Med o· i ve r att såsom bidrag till represe n ta tianskostnader under 
anbefalld"' exp~dition .i utländska farvatten i nn eva r ande å r m å till 
fartygschefen å pansarskeppet Oscar Il, med sky J dighet för hono m 
att efter avslutad expedition till marinförvaltningen avgiva redovis
ning enligt el e n ä rmare bestämmelser, som äm he tsve rket äger at t ut
färda, u tbetal as et t belopp av hCgst 1,550 kronor. 

MecJo·ive r att såsom bidrag till representationskostnader under 
anbefalld~ ex; editione r i utländska fa rvatten innevarande å r må till 
fartygsche f en å övningsskeppet a f Chapma n och avdeln ingschefen för 
~keppsgosseav cl e lningen, med skyldighet för dem att efte r avslutade 
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expedition er till marinförvaltningen avgiva redovisning enl igt d~ 

närmare bestämmelser, som ämbetsverket äger att utfärda, utbeta la 

till fartygschefen å övningsskeppet af Chapman ett belopp ay hög:; 

1,500 kronor och t ill avdelningschefen för skeppsgosseavdelnin g<'n Cti 

belopp av högst 550 kronor. 

I skrivelse till Kungl. .Maj:t den 30 december 1933 har s1enska 

offirersförbundet gjort framställning om av låtande av förslag t ill 

Fi3-f års riksdag angående förtielsavgång fö r vissa beställning~l1:1 \' ar,, 

vid fö rsvarsväsendet 

I ärendet hava a rmeförvaltningen den 30 januari och m a; in för. 

valtni~1gen elen 2-l februari 1934 avgivit särskilda utlåtand en. 

KungL Maj :t finn er fö revarande framställning icke för <Jnledrr 

någon K ungl. :Maj :ts vidare åtgärd. 

K Br. den 4 maj 1934. 

I anslutning ti ll nådigt brev den 25 augusti 1933 och n;uligt 

beslut den 17 no vember Hl33 angående bland a n nat åtgärder fiir ut

förande av sprängningsförs0k å handelsiartyg har marinförvali ningeu 

i skrive lse den 2J april 1934 - med fö rmälan att ämbetsverket vid 

upprepaLle hllUillen genom annons e ller skrivelse infordrat anbud '' 

rlylikt hande1sfartyg - anmält, att fr ån aktiebolaget Lindholu Pn

Motala, Göteborg inkommit ett erbjudande att för ifrågavara nde 

sprängningsfö rsök stä ll a ett härför lämpligt fartyg till förf o12·ande 

omedelbart efter den 6 innevarande maj. För elispositionsrätten t ill 

:fartyget begärde bolaget 3,000 kronor fö r sex arbetsdygn med tillägg 

av 200 kronor fö r varje överskjutande arbetsd ygn ävensom en ersätt

ning av 35,000 kronor, därest Eartygsskrovet icke komme at t :Her

levereras. l i töver dessa kostnader komme eme Ll ertid utgiftc:· .Eör 

bogsering, skydelsåtgärder m. m., av ämbetsverket beräknade till 

2,400 kronor, ävenso m eventuellt bärgningskostnader. Då mari1:för

va ltnin gen ej disponerade tillräckliga medel fö r fart_,·gets förh.na nde 

och ej heller kunde ikläd a sig risken fö r event uell totalförl u . .;t av 

fart,vget , hänsl.;.öte ä m het sverket frågan om utförande av sprängnings

försök å h andelsfartyg till KungL Maj :ts avgörande. 

Kungl. Maj :t Jinner elen av marinförvaltningen i ärendet gjorda 

anmälan ej föranleda n ågon Kungl. .Maj :ts åtgärd, ävensom fö rordna r 

med hänsyn till Vfid numer a i ärendet förekommit, att med vidtagande 

av ytterligare åtgärder för utförande av ifrågavarande spräng·nings

fö rsök mot handelsfartyg skall tillsvidare anstå. 
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Sedan chefen fö r k ustar tilleriet hemställt, att kaptenen i Göta 

livgarde S. d'Orchi!llont m åtte, med bibehålland e av innehavande be

f!tttning, under tiden 7-clen 31 maj 1934 ställas till chefens för Vax

holms kustartill eriregemente förfogande för att tjänstgöra såsom 

lärare vid en vid sistnämnda regemente ano rdnad taktisk kurs för 

kust a rtille rik adetter, 
har Kungl. Maj :t - sorn vill i kommandoväg beordra d'Orchi-

mont till ifrågavarande tjänstgöring medgivit, att d'Orchimont 

må uneler sagda tjänstgö ring uppbära ett arvode av 150 kronor. 

:Medgi ver utlåning av Yiss w ateriel till Stockholms luftvärns

förening vid en umler t iden den 12-den 14 innevarande månad an

ordnad mindre utställing. 

Medgi ver, att en k urs i polistjänst fö r unelerbefäl till ett antal 

av ungefär 75, med för läggning till Svea livgarde enligt chefens för 

östra armeford elningen nä rmare bestämmande, må anordnas under 

anställningså r et 1.9:3±-1935. 

Meclg·iver, att ti ll bestridande av kodnaderna för meddelande av 

fortsatt under visning i rysk a språket åt å marinstabens utrikesavdel

ning tj änstgörande kaptenen vid flottan A. H. O. Ros må till chefens 

fö r marinstaben förfogande stä ll as ett belopp av högst tvåhundra 

kronor. 

l<' örorclnar avdelningschefen i red eriaktiebolaget Norclstjärnan, 

sjökaptenen T. Meyer och befä lhavaren på ångfartyget H eimdall, 

sj okap tenen O. ~\:son Hallborg att fortfarande från och med den 1. 

juli 1934 tillsvida re intill elen l ju li 1935 vara ledamöte r av styrelsen 

för sjökarteverket. 

Uppdrager åt cheferna fö r gener alstaben, marinstaben och flyg

vapnet gemensamt att sk.rnclsamt verkställa utredning av frågan rö

rande en omläggning av anställningsåret fö r det fast anställda man

skapet sam t att till Kungl. :Haj :t, efter vederbörand es hörade, in

komma med cl et yttrande och Jörslag, var till utredningen må giva 

anlednin g. 

Medgiver i enlighet med rikselagens berörda bes lut, att det un · 

derbefäl vid fö rs,.· a rsväsendet, som beviljats jtänstledighet för genom 

gående av den enligt Kungl. Maj :ts beslut elen 8 clecetnber 1933 au

Ordnade kursen i polistjänst. mil under sagda tjänstledighet åtnj uta 

oa vkortad e löneförm i\ner. . 
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Nedgiver i enhghet m~ed rikselagens beslut att till k01. 
' lll a l 

(f laggkorpra l), SOlll vunnit beJorclran till unel erofficer av 3. gT,1<Jl'll . 
flo ttan e ller i marinen, må :från och med den l juli 193J så j: · 

1 

' (_ dl}o· 

han in nehar beställning såsom underofficer i .flottan eller i ntnrine~e 
utbetalas, utöver enligt gällande bestämmelser utgående bek Ja,lnad:~ 
ersättning (beklädnadsunclerhåll), sä rskili' årligt bekläcl nad.shiLlra'· 
n1 ecl 120 kronor; skolande i fråga om dylikt bekläclnaclsbiclrag·, ut lJt~ 
talande 111 . m. i tiLlämpliga delar gä lla vad som. är föreskriv el het räf 
fancle utbetalandet m. m . av n u utgående beklädnaclsersättning, 

Uppdrager åt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att, snara,t tnö i. 
ligt till Kungl. Maj :t inkom m a med av kostnadsberäknin gar niJöljt 
f örslag t ill utförande av en båthamnan läggning i Vaxholm. 

K Er. den 11 maj 1934. 

Ueclgiver, att en officer vid flottan må för tjänstgöri11g snson 1 

bel'älhaYare å el.t stiftelsen Svenska seglarskolan tillhörigt ln ril·:·· 
beviljas tjänstledighet unele r ticlen elen 25 maj- den 3D sep tem ber lD3.l 
utan att <l ärvid vidkänna~ större löneavd rag än det i vecler l"irlig:1 

avlöningsb <jstämuwlser till gruppen A h>inlörcla. 

Sedan llels stiftelsen Svenska seglarskolan hemställt, aH kHp l'e· 

nen vid ku8tarti.ll erie t K. G. T. E. H. D. Bernharclt måtte uml er tirlon 
elen l juni-elen 26 august i Hl3+ ställas till stiftelsens födog a]l(h• för 

att därund er tjänstgöm såsom stiftelsens skolchef, dels ock Bernhn rclt 
gjort l' r amstullning rörande löneförmåner åt honom uneler lecli ghden, 

har KungL Maj :t medgivit, att Bernhardt må för ifrågav nrancle 
ändamål beviljas tjänstledighet under tiden den l juni-elen ~ö au .. 

gusti 193-1 med sky lclighet för honom att däruneler avstå samtl iga 
med inneh ava nd e beställning på stat. före n ade löneförmåner. 

Medgi ver att ti ll instruktionsofficerame vid oHioerskurs i för
binclelsetjänst, kapfenen S. C. G. Montelius och löjtnanten C. G. 
Lanrlström, må till varelera av dem utb etalas ett belopp. av 700 k]'()n or. 

Medgiver att såsom ersättn in g tör utarbetande av n y cl el 1 RV 

skjutinstruktion för flottan, artilleri (A. S. I.), må utbetalas till kap
tenen Y. S. C. Dahl 400 kr., löj tnanterna K. M. Östberg 260 kr .. E. V. 
P. r.t. Klint -JOO kr. och A. H. S. Lagerman UO kr. 

:.\Ieclgiver att såsom ersättning för utarbetande av försl al-!· ti ll 
förbindelseinstruktion för kust art.illeriet må ubtetalas till överste · 
löjtnanten G. H. Engblom 340 kr., majoren R ~Wallgren 360 kr .. kap
t en erna G. W. Englund 650 kr., G. O. H. Kihlstedt 620 kr .. K J;. 
Isacsson HO l.;:r. samt löj tnanten S. Lindahl 620 kr. 
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Uppdrager åt marinförvaltningen och chefen för marinstaben 
att i samråd med chefen f ör kustartilleriet snaraet möjligt verkställa 
och t ill Kungl. Maj :t inkomma med av kostnadsberäkningar åtföljd 
utre:lning angående möjligheterna att till Kya v arvet. i Göteborg 
forläg ga en skeppsgossekår på orukring 150 man . 

K. Er. den 18 maj 1934. 

Medgiver, att kaptenen vid generalstaben N. P. R 0wedluml må 
i konanancloväg beordras att uneler tiden elen 9-clen l5 juli 1934 l'ölja 

ku st fl ottans övningar. 

:Medgiver, att läraren vicl krigshögskolan, majoren i armen O. 
Ribbi ng må, på sätt i kommandovag närmare bestämmes, beordrab 
att unel er en ii d av tre dagar med instu Il el se elen 22 innevarande maj 
månacl fö lj a kustflottans övningar. 

K. Er. ([en 24 maj 1934. 

Bifaller gjord hemställan, att minutläggaren n:r 4 m åtte få ut
rangeras samt genom försäljning eller på annat sätt tillgodogöras 

kron an. 

Förordnar, 
att uncle rofticerare vid marinen, som tvångsvis överförts till 

övergån gsstat, må för ticlen från och med den l juli 193-l till och 
med den 30 juni l935 inbeordr as till t j anstgöring utöve r vederbörande 
beställningshavare åliggande minsta tjänstgöring, i den m ån elylikt 
inbeord r amle med hänsyn till att elen nya Jnarinorganisationen iclm 
blivi t fullständigt genomförd prövas oundgängligen erforderligt fö r 
tjänstens bel1öriga upprätthå llande, dock att sammanlagda ticlen för 
nu iJrågavarancle tjänstgöring icke må överskrida f ör Kar lskronol 
örlogs~tation 177 månader, för Stockholms örlogsstation 27\J månader 

och för kustart ill eriet 132 månader, 
ävenson1. föreskriver, att vid nu medgivna inbeordrande ti1 1 

tjänstgöring skall iakttagas, 
att statsverket åsamkas m insta mö j liga kostnader, 
att inbeordrandet, i elen mån så låter sig göra med hänsyn till 

tjänstens krav, sker på frivillighetens väg, sam t, 
att medclelancle angående inkallelse till och avgång från tjänst

göring, där så kan ske, J ämnas vederbörande i god tid före elen tid
Punkt, clå inryekning till respektive avgång från tj>instgöring skall 
äga rum. 
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:Medgiver, att bl. a . nedannämnda personer, vilka såsom sakkuu, 

niga stä llts til l ko;nmissionens fö rfo gande, m. å komma i åtnj ut ande 

av ersättnin g fö r intill den l maj 1\)34 utfört utredningsarbete tn ect 

följande belopp, nåmligen t. L amiralitetsrådet U. A. J . Bruu~kog 

8-l k:ronor, kornm endör N. \Vijkrnark 540 kronor, kommendörkapten 

G. A. Blix 570 kronor, kommendörkap ten K. J. H . :Muhl 270 kron or 

kommendörkapten H. H . I. Strömbäck 1,110 kronor, kapten '\. n: 
L andquist 13:2 k ronor, kapten C. vV. H. C. Gahu 240 kronor, kapten 

S. H. Ericson 180 kronor, löjtnant O. H. L. Hammargren 1,200 kronor 

m ar i n elirektör E. F . Elmquist 300 kronor, mariningenjör I. S. Hult 

300 kronor, kapten K. R Kolmodin 1,020 kronor. 

Medgiver, att till kaptenen vid kustartilleriet C. O. H. KihJ.,tedt. 

må såso m ersättning fö r av houom uneler åren 1926-1933 hm·udsak

ligen å fritid utfört arbete, avseende biträde vid den tekniska ut. 

formningen av luftbevakningsanordningarna och luftbevakJ iings

tjänstens organisation inom kustfästningarna och östra arm i'fiinlel. 

ningen 111. m., utbetal as ett belopp av 4,500 kronor. 

Finner gott 
dels medgiva, att under so mmaren innevarand e ~.r m å enlig-t i 

kommandoväg medde lade n ä rmare bestämmelser vid skeppsgossekilren 

i Marstrand anordnas en utbildningskurs för ynglingar, som äro med

lemm ar av "f rivillig motorbåtsflottilj eller hava för avsikt att bliva 

mecllet,lmar :w elylik flotti lj, 
dels ock föreskriva, att härav uppkommande kostnader ·;kola 

bestridas, fö r slitning av vede rbörliga underhållsanslag samt fö r 

t vät t, sängservis och elylikt av de medel, vilka anvisats för S\-< riges 

frivilliga motorbå tskå rs övningar; skolande de i kursen deltagande 

ynglingarna utspi sas genom chefens för skeppgossekåren i Marstra nd 

J'örso rg utan särskild kostn ad för statsverket. 

Medgiver, att - i likhet med vad genom Kug·l. Ma j :ts brp-.· den 

Hl maj l\133 medgivits för tiden till och med den 30 juni 193-! - det 

normaLpor tionsstaten ingående kontanta beloppet må vad Gö tt•IJo rg~ 

örlogsdepå beträffar jänwäl uneler t iden elen l juli 1934-den 30 junr 

:1 935 utgå med 10 öre för man och dag. 

Finuer hinder ej möta för marinöverläkaren att i enlighet tned 

för honom g·ä\lande instruktion jämväl under budgetå ret 193-l-1\!35 

till tjänstgöring inbeordra marinläkare vid marinläkarkåren i fi ol lans 

r ese rv uneler sam manl agt högst nio tjänstgöringmånader, un der fö r

utsättning aH härav föranlE'dda kostnad e r fö r statsverket i o::ke i)ye r-
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lötjuanten vid f lottan Brydolf under tiden 1 maj-19 augusti 

1934; 

löjtnanten vid flottan Bergman samt löjtnanterna vid kustar · 

tilleriet Lagerström och Aclolfsso:J. under tiden 1 maj-20 oktober 1934; 

löjtnanterna vid knstartilleriet Weidling och Hessle samt ull

derlöj tnanten vid flottan Noren under tiden 16 oktober 1934--20 

oktober 1935; 

ordinarie tjänstgöringsort K ariskrona: 

löjtnanten vid flottan Nonnarr samt underlöjtnanterna vid flot

tan Sandberg och J .. jungberg under ticlen 21 oktober 1934--20 okto

ber 1935; 
ordinarie tjänstgöringsart Ljungbyhed: 

löjtnanten vid flottan Cornelius samt underlöjtnanten vid flot

tan Rydström under tiden 21 oktober 1934--20 oktober 1935. 

G. O. 253 den 31ma.rs 1934. Rommendörkaptenen av 2. gr. Oberg 

skall avgå från innehavande befattningar såsom marinattache vid 

Kungl. 1\1:aj :ts beskickningar i London och Oslo med utgången av den 

30 nästkommande september, och kaptenen E. D. Toren skall tjänst

göra såsom m arinattache vid Kungl. :Maj :ts beskickning i London 

fr. o. m. den l nästkommande oktober. 

Kommendörkaptenen av 2. gr. Biörklund skall avgå från och 

kaptenen Anderberg skall tillträda befattningarna såsom marinatta

cM vid Kungl. Maj :ts beskickningar i Paris (bostadsort) och Haag 

med el agar i nästkom m ande oktober, som f ramdeles bestämmas. 

G. O. 255 den 31 mars 1934. K ommendörkaptenerna av 2. gr. 

Oberg och Biörklund skola avgå från tjänstgö·ring i marinstaben med 

utgången av den 30 nästkommande september respektive dag i näst

kommande oktober, som framddes bestiimmes. 

Komm endörkaptenen av 2. gr. Biörkl und skall tjänstgöra såsorn 

~örste adjutant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona fr. o. m. dag 

l oktober , som f ramdeles bestämmes. 

. Kaptenerna E. D. Toren och Anderberg skola tjänstgöra i ma-

rrnstaben f r. o. m. elen l nästkommande oktober och tills vidare, 

Jnecl unelantag för de tider, då de på gruncl av utfärdad generalorder 

rnå hava erhå llit annan komrnencler ing. 

G-. O. 257 den 31 mars 1934. KaptcneiL N. J. vV csström skall 

tj änstgöra s. som torpedofficer vid torpeddepartementet å Stockholms 

odogsvarv h. o. m. elen 16 instundande april och till s vidare, med 

~Uclantag Jö,r dc tider, då han på g-rund av utfärdad generalorder må 

'av a er h ål\ i t an n a11 kornmenclPring. 

G. O. 7934. 4 
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Kaptenen Odhner skall avgå från innehavande landkonm,~'nde. 
ring med utgången av den 30 nästkommande septe_mber; skolande 
Odhner stå till chefens för sjökrigsskolan förfog ande 1 St.ockhol lll un. 
der 4 dagar efter reservkäcletternas avgi\ng från kustflottan jänll ikt 

g. o. 1244/33, mom. 13 c). . .. 
Löjtnanten Lilljequist skall tjänstgöra såsom kadett~[flcp~· \'id 

sjökrigsskol an fr. o. m. elen 1 nästkommande oktober och tJJ\s VIlla r,•. 

G. o. F. 30 den 5 mars 1934. Innevar ande åT må högst ~~, rr
servofficersaspiranter vid flygvapnet beordras t ill utbildning 1'11 ligt 
bestämmelserna i nådigt brev den 11 deecmbcr 1931 § 4: 1 a) <m lllt 
högst 12 rscrvofiicersaspiranter till utbildning enligt sr.mma ll<l•l ic:a 

brev § 4: 1 b). 

G. 0. F. den 13 mars 1934. Fa~tställer beskrivning över l'<Hl io
materiel, del HI, 10 watt ilygraidostdion m/32 K lRad MF Ill l 

G. 0 . F. ,12 den 19 maJ:s 19-34. Följande bestämmelser sk ola 
lända tiJl c:f:terrä ttelse betr äffande J d acering a v officerare i clH·I Pns 
för flygvapnet stab och flystyrclsen. 

Chefens för flygv<qmet stab 

avgå: kaptenen Schu ltz och löjtnanten vVestring den 30 sepi.(·1nber 

1934; 
tillträda: kaptenen Beckhammar elen 21 augusti 1934, kaptenen <.; un-

din och löjtnanten Lindquist den 1 oktober 1934. 

Flygstyrelsen 

avgå: kaptenen Beckhammar den 20 augusti 1934; kaptenen 1\: rnok 
samt löjtnanten Lindquist den 30 sept ember 1934; 

tillträder: löjtnanten Hård den 30 septern ber 1934. . . 
Tillträdande officerare fu~lgöra under kemmendenngst1ckn or-

dinarie tjänstgöring i Stockholm. 

G. O. F. 45 den 21 mars 1934. Fastställer bestämmelser för l ly g

vapnets befälsutbildning. 

G O 270 den 4 april 1934. Underlöjtnanterna vid flottan t'c.v ron 
· · · t ··· st och Hammaren skola i och för Eortsatt utbildning fortfaranae Jan -

göra vid f lygvapnet t. o. m. den 15 nästkommande oktober. 

G O 272 den 4 april 1934. Fastställer ny plan för samövni ngar 
av st.ö~Te . omfattning mellan marinen och flygvapnet att till Sl' 1pas 

för tid en 20 april 193J-30 juni 1935. 
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G. O. 274 den 5 april 1934_ I"öj tnanten vid kustartilleriet Eng
dahl skall tjänstgöra såsom kompanibefäl vid armens underofficers
skol a un(ler tiden 15 oktober 1934-31 maj 1935. 

G. O. 278 den 6 april 1934. Kaptenen viLl flottan Unnerus skail 
avgå från honont genom g. o. 927129 anbefalld tjänstgöring vid flyg
vapnet mecl utgången av elen 30 nästkomm ande september. 

G. O. 280 den fi atnil 1934. Belälhavande amiralen må: 
för i marinens g. o. 137/29, mom. 11, angivna samövningar mellan 

marinen och U.)·gvapnet gör a framstii llniug direkt till detachements
chefen för 2. -Elygkårens detacheme nt i Karlskrona om beordramle av 
person al och fl yglJ ian till deltagande i nämnda övningar, vilka fram
ställningar skoJa tillmötesgås i elen H1 ån tjänstgöringsförhållandena 
och tillgäng li ga medel det medgiva; ävensom 

efter fralllställn ing direkt till Lletachementschefen förfoga över 
persona l ur de ta che mentet jämlikt bestämmelserna i reglemente för 
marinen, Llel III, § 161: 2 d), e) och f) . 

Personal u r 2. :flygk årens detachement i Karlskrona må efter 
fram ställnin g direkt till detachemeutsche[en, stä llas till befälh~vande 
amiral ens i K a rl skrona eller rnarinclistriktsbefäJhavareus för sydkus
tens ma"·imlistrikt förfogande för handläggning av flygärenden, i den 
må tjänstgöringsförhållandena Llet medgiva. 

G. O. 289 den 9 april 1934. Kouunendörkaptenen av 2. gr. Ek
strand bev ilj as. på därom gjord ansökan, tjänstledighet fr ån lärar-· 
befattningen i taktik vid sjökrigshögskolans stabskurs under arbets
året 1934-1935. 

K a)Jt.enen Sa n\U elsson skall såsom vikarie upprätthå1la ifråga
varande lärarbe:fattning uneler nämnda arbetsår. 

G. O. 294 den 9 april 1934. FöreskriHer ang. provtursexp. med 
flyg p lankryssa ren Gotland. 

l 
G. O. 305 den 12 a1Jril 1934. Neclan nämnda marinintendenter 

skola ;nnevarande år tillfälligt tjänstgöra såsom extra kadettinten
denter vid sjökri gsskolau: 

m arinin te ndenten av 2. gr_ Högström uneler ticlen 16 april-21 
maj med t.iiin s1.göring vid ~- intend entskursen för marinintendents
kacletter, samt 

m arinintendenten av 2. gr. Segrell under ticlen 22 maj-30 sep
tember med tjänstgöring dels vid 2. intendentskursen för marininten
dentsk adetter dels vid reservint.endentskursen. 



18 

G. O. 306 den 12 april 1934. Följ ande off icerare skola fr . o. 01 
nedan angivna dagar t . o. m. den 18 nästkommande augusti tjänstgör~ 
vid flygJ' örband underställt chefen fö r kustflottan: 

f r. o. m. dag för inryckning enlig-t g. o. 286/34 löj tnant en Yid 
flygvapnet Westring (förbandschef), löjtnanterna vid flotta n Berg
man och N orm an, löjtnanten i flygvapnets reserv E dl en samt uncler
löjtnanten vid flottan Sandber g; 

f r. o. m. den 6 juli löjtnanten vid flottan Brydolf, löjtnan ten Yit.l 
flygvapnet Falk, underlöj tnanterna vid flottan Noren och Lj uup:Lerg 
samt unelerlöjtnanten i flygvapnets reserv Wicklander. 

G. O. 307 den 13 april 1934. l anslutning till nådigt breY <len 2 
mars 1934 angåen de kommendering av flaggkorpraler att fö rriitta 
reclogörartj änst om bord fastställes folj ande ändring n :r 5 till re g le

. mente för marinen, del I. 

sid. 130 
§ 100. 

1. a-e) - - - - - - - - - -
ef) att till redogörartjänst ombord å flottans fartyg må kn nna 

kom menderas f laggkorp ral, vilken i sådan egenskap innehar en t.i äns
teticl vid flottan av minst två å r och däruneler å fart,rg med kouiJn en
derad fartygsintendent tjänstg-jort minst tre månader såsom fö rrå !ls-
uprbördsman; 

f-k) - - -

sid. 222. 
§ 170. 

1-4 - - - - - - - - - - - ~ -
5. VJ aggkorpraL som. fö reikraftt r ädandet av nu gällande regi e· 

mente för marinen, cl~l II, på till f redsställande sätt under t re månad~r 
fullgjort redogörartjänst ombord, m å kunna kommenderas till d_,·llk 
tjänst. 

G. O. 308 den 13 april 1.934. I anslutning till nådigt bre\ Ilen 
2 mars 1.93J angående kommendering av flaggkorpraler att i:ii rr.1 tta 
redogörartjänst ombord faststalles följande ändring n:r 3 till rrgle
mente för m arinen, del II. 

sid. 23J. 
§ 178. 

1. 
2. Redogörare om bord ~i r: 
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vid annan stab befälhavaren; 
å fartyg, där f artygsintendent eller underofficer (flaggkorpral) 

av ekonomiavd e lningen finnes kommenderad, nämnde intendent eller 
underofficer (flaggkorpral ) ; sam t 

å annat fartyg fartygschefen. 
~~ - - - - - - - - - - - - - - -
G. O. 310 1len 13 atnil 1934. Modell å arbetsskjorta av blå kypert 

för marinen :fastställes. 

G. O. 311. den 13 aJlril 1934. Nedanstående föreskrifter rörande 
användningen av genom g. o. 310/34 fastställd arbetsskjorta av blå 
kypert fö r marinen skol a Hind a t ill efterrättelse. 

ArbetEskjortan är s. k. till å ten persedel. Den må bäras till 
arbetsdräkt 

ombord av flaggkorpraler och högbåtsmän vid maskin- och 
han tverksavdeli1ingarna; å torpedfartyg och vedettbåt jämväl av 
övriga flaggkorpraler och högbåtsmän; 

i land av flaggko rpraler och högbåtsmän vid maskin- och hant
verksavde lningarna under tjänstgöring i m askin-, pann-, dynamorum, 
verkstad och dylik t sam t å örlogsvarv. 

G. O. 313 den 14 april 1934. I anslutning t ill nådigt brev den 6 
innevarande månad må en unelerofficer maskinist tillhörande Karls
krona örlogsstation, kommenderas att 'under erf;rderlig tid stå till 
marinförvaltningens förfogande för att biträda kontrollanten vid 
byggandet av ubåtarna Springaren och Sjöl ejonet. 

G. O. 315 den 14 april 1934. I anslutning till n ådigt beslut den 
29 decembel' 1.933 skall kaptenen i flygvapnet Ramström stå till che
fens för marinsta ben fö rfogande för särskild u tredning å tider, varom 
nämnde chef äger överenskomma med chefen för flygvapnet. 

G. O. 325 den 17 april 1934. :Marinattachcn, kommendörkaptenen 
av 2 gr. Bager ska ll 

dels under tiden 2 maj-30 juni innevarande år tjänstgöra vid 
Kungl. Maj :ts beskickningar i Helsingfors, Rev al (Tallinn) och Riga 
enligt den narmare tidsfördelning dessa platser emellan, som chefen 
för marinstaben efter samråd med vederbörande beskickningschefer 
äger bestämma, 

dels under tiden 25-30 nästkommande juli tjänstgöra vid Kungl. 
Maj :ts beskickning i Köpenhamn, 

dels ock, i samb and med resa från Berlin till Helsingfors för 
ovan anbefalld tjänstgöring, under högst 2 dagar tjänstgöra i Stock
holm enli gt chefens för marinstaben närmare bestämmande. 
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G. O. 342 den 20 april 1934. Denna instruktion skall lä nda fa r. 

t ygschefen å övningsskeppet af Chapman till eftenättelse un de r rletta 
fartygs genom g. o. 12-!J/33 anbefallcla expedition. 

§ L 

Expeditionens ändamål fran1.g år av g_ o. 121!4/33, mom. J 

Nedan nämnda hamnar skola av Eder besökas under föl jande 

antal dagar och ungefärliga tider: 
Portsmouth 4 dagar i mitten eller slutet av maj , 
Casablanca 6 dagar under tiden 1-13 juni, 
San .Tuan (Porto Rico) 6 dagar i mit ten eller slutet av juli. 
Boston 6 dagar i mitten eller slutet av augusti, samt 
Shotley 'l dagar i mitten av september. 
Vägen tages under såväl bort- som hemresan förbi Skagen. 
Efter framställning genom vederbörande beskickning m i\ Ni 

därjämte, om så erfordras för proviantering och dylikt, under si'n-äl 
ut- som hemresan anlöpa Bermudasöarna och Azorerna ävensom un
der hemresan annan lämplig brittisk eller västeuropeisk hamn än 

Shotley. 
Besöken i samtliga europeiska hamnar ävensom i Casablanca. 

äro, en ligt därom med vissa stater träffade överenskonun elser, att 

anse såsom icke-officiella. 
Vederbörande svenska beskickningar och konsulat skola av Eder 

hållas unclenättade om cle sannolika närmare tidpunkterna fö r öv
ningsskeppets ankomst t i i l respektive hanmar och ankarsättningar 

I hände l se ticlen för J'ärdp l an ens fullfölj ande skulle visa sig 
bliva knapp, m å Ni inställa besöket i någon här ovan upptagen h amn, 
vilket i så fall skall av Eder inrapporteras till vederbörande beskick-

ning och konsulat. 

§ 3. 

Från v:uje av övningsskeppet besökt hamn eller ankarsättning 
skall Ni insända skriftlig rapport om expeditionens fortgång, c1 ock ej 
oftare än omkring var 14. Llag. Jämväl uneler pågående kryssning 
bör Ni tid efter annan per radio insända meddelande om far tYa.·ets 

läge samt orn vad som i övrigt må vara att meddela. 

§ J. 

Under viste lsen i utländsk hamn bör förbindelse genom om ho rd
sänclancle av officer sökas med därstädes eventuellt befintliga sv•'llska 
handelsfartyg i syfte att gagna svensk handel och sjöfart. 
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§ 5. 

Då så med hänsyn till försvars- elle1: annat t t · t _ . _ _ s a s1n resse anses 
gagneh gt:_ m å N1 tillåta manlig svensk unelersåte att utan särskild 
kostn ad for _ s~atsYerket medfölj a övningsskeppet under begränsad tid; 
skol ande_ N 1 _1 Edra pe riodiska rapporter anmäla, till ,,1.11'--. a _ personer 
sådant t1l lstand lämnats under den tid rapporten omfattar. 

§ 6. 

.. KungL Maj :t är f~rvissacl, att vid de tillfällen och oförutsedda 
handelser, som kunna m träffa, men för vilka föreskrifte · 1- · 

å 
d , t .. 

1 
E .

1 
r sa '-n as, 

s ana, a garcer av 'c er vidtagas, som bäst främja expeditionens 
ända m a l och overensstämma med flaggans värdighet 

G. O. 343 den 20 a pr il 1934. Brittiska kryssaren "Frobisher" 
innev~rande år avlägga nedanstående besök, nämligen 

I\. ungsbacka 26 juni- l juli, 
Sto ckholm 4 ·fuli-9 juli, 
Gullmarsfjorden, alternativt Brofjorden 12 juli-15 juli. 

må 

_G. O. 348 den 20 apr~l 1.934. Vissa nanmgivna ynglingar må, 
med 1 ~ 1dtagancle av go:n b1fogade föreskrifter och utan särskild kost
nad fo_r _statsverket, innevarande år medfölja skeppsgossefartygen å 
dessa faltygs genom g_ o. 1244/33 anbefallda expeditioner. 

__ G. O. 355 den 21 april 1934. Följande officerare och specialin
gen Jor skola vara lärare vid sjökrigshögskolan i nedan anO'ivna äm
nen f r. o. m. den 1 nästkommande oktober t. o. m. den 30 ~eptember 
nedan an givna år : 

_ i taktik, al lmänna kursen, sjöofficerslinjen, kaptenen vid flottan 
Eneson t. o. m. 1937, 

. i k ustf_ästn_ingslära, allmänna km·sen, sjöofficerslinjen, kaptenen 
Vld kustart1llenet Puke t . o. m. 1937 

. i k u:tf ästningslära, allmänna kdrsen, kustartilleriofficersl injen 
maJoren 1 k ustartilleriet Cyrus t. o. m. 1937 ' 

.. i förbinclelselära, förbindelsekursen, löjt;1anten vid flottan Land
strom t. o. m. 1938, 

i t orpedlära, allmänna km·se11, kaptenen vid flottan W einberg, 
t. 0 - m. 1937. samt 
. i torpedlära, torpeclkursen, specialinO'enjören 2 d 
tngeujör L j ung-berg t. o. m. 1940. b av . gr., torpe -

, G. O. 362 den 23 
A.rden t" och "Ailette" 

be· .. ,._ 
80 "-,. nämligen 

a1nil 1934. Franska fiskeriskyddsfartygen 
må innevarande år avlägga nedanstående 
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"Arcl ent", Goieborg den 3--S juni, 
" Ail ette", Göteborg uen 19-25 augusti; Malmö den 26-31 augus. 

ti; Stockholm elen 2-8 september. 

G. O. 371 den 24 april 1934. Denna särskilda instruktion föe 

chefen för kustflottan skall lända till efterrättelse uneler kust fl ottan, 

övningar vå ren och sommaren 1934. 

§ 1. 

Pansarskeppet Oscar II skall enligt Edert närmare bestäm mande 

vara detacherat under lämplig t id under fa r tygets i g. o. 12-i-l/33 

mom. 4, anbehllcla expedition samt bärvid besöka föl jande utl ändsk; 

hamnar: 
Taarbaek 6 dagar uneler tiden 15-22 maj, 
Vlissingen 3 dagar under tiden 23-29 maj, 

Funchal (Madeira) 7 dagar under ticlen 3-13 juni, 

Carcliff 6 dagar uneler ticlen 17-26 juni. 
S :t Hel i er (J-ersey) 5 dagar under ticlen 25 juni-3 juli, samt 

Leith 5 dagar under tiden '1-12 juli. 
Vägen tages å bortresan genom K ielkanalen och å hemresan 

förbi Skagen. 
Besöken i ovan nämnda hamnar äro, enligt därom med vissa 

stater träHade överenskom1nelse, att anse såsom icke-officiella. 

~ 2. 

Beträffande i § 1 anbefallda besök i utländska hamnar skola 

vederbörande svenska beskickningar och konsulat genom fartygsche

fens å pansarskeppet Oscar · II försorg hållas unelerrättade om de 

sannolika närmare tidpunkterna för ankomsten till respektive ham

nar; skolande Ni i övrigt utfärda de särskilda föreskrifter, som med 

anledning av berörda besök må befinnas erforderliga, med iaktta

gande av att anmälan jämlikt reglemente för marinen, del II, ~ 62: 3, 

jämväl skall göras till chefen för försvarsdepartementet. 

G. O. 372 den 24 april 1934. Denna instruktion skall l ända ti ll 

efterrättelse för chefen för skeppsgosseavdelningen under denna av

delnings genom g. o. 1244/33 anbefallda expedition. 

~ l. 

Expeditionens ändamål framgår av g. o. 1244/33, mom. 4. 

§ 2. 

Nedan nämnda utländska hamnar skola av Eder un dersW.ll da 
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fartyg besökas unu er J'öljancle antal dagar Ol:h ungefärliga tider: 
Aarhus 5 dagar under t iden 20-28 juni, 
Danzig 5 dagar under t iclen 12-20 juli, samt 
Helsingfors 5 dagar uneler ticlen 26 juli-2 augusti. 

Under t iden mitten av maj- mitten av juni må avd elningens 

fartyg därjämte besöka danska ankarsättningar mellan Taarbaek 
och H elsingör. 

Besöken i samtl iga hamnar äro, enligt därom med vissa stater 

träffade överens ko mmelser, att anse såsom icke-officiella. 

Den 1.6 augusti ska ll avdelningen befinn a sig till ankars i Ny

näshamn. 
Utöve r ovan nämnda hamn ar må svenska hamnar och ankar

sättningar besökas enligt Edert bedömande. 

Vederbörande svenska beskickningar och konsulat skol a hållas 

unelerrättade om de sannolika närmare tidpunkterna fär Eder uncler

stalida .fartygs ankomst till respektive utländska hamnar. 

~ 3. 

Unge·fär var 1-!. dag el ler, om särskilda omständigheter därtill 

för anleda, oftare, skall Ni insända underdånig rapport om vad som 
må vara att anmäla. 

§ .J. 

Kun g l. Maj :t ar förv issad, att vid de till:Eällen och oförutsedda 

omständigheter, EOllt kunna inträffa, men för vilka fö reskrifter sak

nas, sådana å tgärder av Eder vidtagas, som bäst frä mja expeditionens 

ändamål och överensstäm ma med flaggans värdighet. 

G. O. 377 den 26 april 1934. Marinintendenten av 1. gr. Allander 

skall med utgången av innevarande månad avgå från innehavande 

befattning såsom förr ådsintendent och expeditionsintendent vid sta

tionsintendenturen i Stockholm och skall, efter avslutandet av honom 

i g. o. 148/34 anbefallt uppdrag, tills vidare tjänstgöra såsom inten

dent å sta tianskon to re t i stockhol m. 

Marinintendenten av 1. gr. Resen skall med utgången av inne

varande månad avgå från innehavande befattning och skall fr. o. m. 

den 1 instundande maj och tills vidare tjänstgöra såsom förrådsinten

dent och expeditionsintendent vid stationsintendenturen i Stockholm. 

G. O. 378 den 26 april 1934. I anslutning till g. o. 1244/33, mom. 
i3 e) och f), skola följande bestämmelser gälla: 

1. Reservintendentskadetterna skola kommenderas å pansar

~keppet Osc~r II under tid:n ~ ma.j-16 augusti;_ skolande nämn_da 
adetter uno.er fortsatt utbJldmng 1 land efter sistnämnda dag m . 
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k varteras genom vederbörande mil.itära befälhavares försor" 
2. Xedan mimnda mariningenjörsaspiranter och -ele ~-~~: >kol 

enligt chefens för k ustflottan närmare fö rdelning genomgå fiirv~k r ·~ 
ven utbi ldning en ligt fö ljande: 

1 

å pansarskepp: mariningenjörselever na av 1. årskursen unrle. 
ticlen 26 juni- 17 augusti; mariningenjörseleverna av 2. [n,kttr~e~ 
under tiden 10 jtmi-17 augusti; samt 

å jagare: mariningenjörsaspiranterna av 3. årskursen l! llil<' r ti
den 10 jun i- 17 augusti. 

G. O. 379 . den 26 a pril 1934 fas tstäl ler "Skjutinst ru kti o11 för 
flottan, Artil leri (ASI ), Del I, Riktning n1. m. 1934" att i. si ällpt för 
nu gä llande skjut instruktion fö r flottan, Artill eri (ASI) ti ll " i<la re 
länd a t ill efterrättelse. 

G. O. 380 den 26 april 1934. :Niarinlä~carstipendiaten Ö\'<'t' ~tat 

Mateli skall under t iden 25 juni-17 augusti innevarande år l.iii ns t
göra såso m extra läkare vid Vaxholms kustartilleri regemeni e. 

G. O. F. 59 den 6 a]lril 1934. Nedanstående plan för fl.yg- ,·nJif lPls 

egna övninga r, sko lor och kurse r ska ll ti llämpas unel e r tid en 1 .J uli 
193-1-30 j Ull i. 1935. 

A. Vid samtliga Uygkårer. 

a) Utbildning av fast anställt manskap enligt g . o. F. l12/1H:l:l : 
b) Militär utbildning och :vrkesutbildning av värnpli ktiga. ulom 

studenter och l ikstä llda, en ligt g. o. F. 232/1932; 
c) Refälsutbildniug enligt g. o. F. 45/1934. 

E . Vid nedanstaende flygkårer. 

1. Vid 1. f lygkå ren. 

a) J a ktkurs en ligt g. o . .F. 12/1933 under ticlen 7 maj - o<nkr inn: 1 
oktober: 1\l3J; 

b) R eservoffi ce rsskola för utbi ldnin g av värnpliktiga studen tt•r ti ll 
rese rvofficerare jämlikt nådigt beslut av den 11 december l\J3J 
uneler ticlen 16 april-14 augusti 1934 (under 2. perioden. 15 
augusti- omkring 1 oktober, ä ro eleverna uppde l ad e p?1 ol ika 
flygkå rer) ; 

c) R eservoffice rsskola för utbi ldn ing av värnpliktiga stuel entN til: 
reservofficerare jämlikt nådigt beslut av den 11 decembE' r 1!131 
påbörjas under apriL 193:'); 

el) Utbi ldning av värnpliktiga studenter och likstäLlda, uttagna {ör 
utbi ldning i specialtjänst, med unelantag av expeclitionsbi t nt•len, 
enligt g. o. F. 20/1932. 
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2. Vid 2. flygkåren. 

a) Marinspaningskurs en ligt g. o. F. 12/1933 påbörjas Yåren 1935; 
b) Utbildnin g av värnp likt iga studenter och likställda, uttagna för 

utbildning i specialt.iänst, expedit ionsbitr äclen, enl igt g . o. F. 
20/1932. 

3. Vid 3. fl.1·gkåren. 

Annespan ingsk urs e n i igt g, o. F. 12/1933 uneler ticlen 5 april-5 
oktobe r· 193-L 

4. Vid fJ ygskolkil.ren. 

a) F Lygsko la en ligt g. o. F. 12/1!:J33 påbörjas vå ren 1934; 
b) Flygskola E' nligt g. o. F. 12/1933 påbö rj as vå ren 1935; 
c) Blindf lygk urs under april m ånad 1935 ; 
el) Flyginstruk tö rskurs uml er mars- ap ril 1935. 

G. O. F . 68 den 10 a1n il 1934 fas tställ e r 'Beskrivning ö'.·er Ra
cliornateriel, del IV, -10 watt flygradiostation m/32 Lt (Rad l\IIF IV)''. 

G. O. :JS5 den 3 maj 1934. Chefen I ör kustartilleriet må - utan 
hinder av bestämm else rna i reg lemente för lllarinen, del III A, § 27, 
mom. 2 b) - ti ll s vidare bibehålla majoren i kus tartilleriet Cyrus 
såsom ael;jutar1t i chefens för kustartil.l eri et stab. 

G. O. 396 den 3 maj 1934. Kaptenen vid fl ottan Johnsson skall 
uneler ticl en 11 maj-9 j uni innevarande å r fö lja utbildning, övningar 
och verksam het i övrigt vid s tockhalms brandkå r med inställelse 
förstn ämnda dag å J o hannes brandstation. 

G. O. 405 den 4 maj 1934. Genom g. o. 319/1928 anbefalld särskild 
utbildn ingsk urs .tör office rare i kustartilleriets reserv för vinnande 
av kom petens [ör befordran t ill kapten i kust a rtilleriets reserv skall 
inneva r and e år anordnas. 

Till genomgående av nämnda kurs må högst 6 officer are 
beordras. 

G. O. 407 den 4 ma j 1934. Följ an de officerare på reservstat för 
marinen skola fullgöra dem unde r innevarande period åliggande 
tjänstgö ring i marinstaben, nämligen 

majoren Rudberg med inryckningsdag den 1 nästkommande juli 
och ut r:vckningsclag elen 5 därpå :följande september, samt 

kaptenen K aij ser med inryckningsdag elen 4 nästkommande sep
tembe,_. och utryckningsdag elen 25 därpå fö ljande oktober. 

G. O. 417 den 5 maj 1934. Underlöjtnanten vid flottan Cervell 
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skall avgå från honom genom g. o. 819/33 anbefalld kommendPrino

till militärinstruktörskursen vid gymnastiska centralinstitute t llled 
utgången av den 1.5 innevarande månad och skall, med änd r ing: av 

g. o. ~48/34, instäl la sig vid flygskolk å ren elen 16 innevarande lllånact. 

G. O. 427 den 8 maj 1934. Tyska jagaren "T 190" må under den 

:10 innevarande m ånad besöka Slite eller, om så av väderleksförhål

landena påkallas, Får ösund. Besöket är att anse såsom icke-offi f'ie llt. 

G. O. 429 den 8 ma j 1934. Handbok i meteo rologisk tjii nst för 

kustartilleriet (H. :M. K.) fastställes. 

G. O. 430 den 8 ma j 1934. :Meteorologisk instruktion för kn~tar

tilleriet (:M. I. K.) fastställes. 

G. O. 431 den 8 ma j 1934. Chefen för kustartilleriet bem .vndigas 

att på försök t ill s vidare låta tillämpa ett inom nämnde chefs stab 

utarbetat "Utkast ill I nstruktion för skjututbildning vid lvkul sprntor. 

Skjutregler vid skj ut ning med lvkulsprutor. Bxercisreglementte fö r 

ksp :M/14-29". 

G. O. 432 den 8 ma j 1934. Chefen för k ustartilleriet bemyntligas 

att på fö rsök t ills vidare låta tillämpa ett inom nämcle chefs st ab 

utarbetat "Utkast t ill Handbok [ör manskap vid moto riserade kust

artil ler i fö rband". 

G. O. 433 den S ma j 1934. Den marinläkarstipencliaten över stat 

Broman genom g. o. 126/1.934 anbefallda kommenderingen såsom ext ra 

läkaren i Vaxholms fästning skall upphör a med utgången a v den 10 

innevarande månad. 
:Marinläkarstipencliaten Odqvist skall fr . o. m. den 11 i samma 

månad tills vidare t jänstgöra såsom extra läkare i nämnda fästning. 

G. O. 435 den 8 maj 1934. :Nedan nämnda marinintendenter på 

övergångsstat och i reserven skola v ara inkallade till tjänstgöring 

uneler nedan angivna tider innevarande å r för fu llgörande av clem 

åliggande tj anstgöringsskyl dighet: 

a Karlskrona örlogsstation 

marinintendenten av :1.. gr. på övergångsstat Carlson den 2 juli 

-30 augusti, 
marinintendenten av :1.. gr. på övergångsstat von :Malmborg elen 

1-18 augusti, och 
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marinintend enten av l. gr. på övergångsstat Lindbohm den 3-

22 september ; samt 

å Stockholms örlogsstation 

m arinintendenten av 1. gr. på övergångsstat Larson elen 23 juli 

~1.1 augusti, 
m arinintendenten av l. gr. p å övergångsstat Zetterberg, utan 

särskild kostnad för statsverket, den 1.1-30 juni, och 

marinunderintendenten i reserven Bergvall den 2-31 juli. 

G. O. 438 den 8 maj 1934. I anslutning till nådigt brev den 27 

sistli dne april sl; all en mindre krigsövning vid marinen äga rum 

uneler tiden 16-19 nästkomma!lde juli enligt särskilt utfärdat pro

gram c•ch nedanståend e bestämm elser. 

1. övningens ~.ndam ål är att öva krigsorganiserad ledning av 

västkustens marindiEtrikt jämte anfall mot och sk_ydd av sjöhandel i 

Skager ack och Kattegatt. 

2. övningen tager sin början den lG juli kl. 1200 och ska ll upp

höra sen as t elen 19 juli kl. 12.00. 

3. övningen skall leelas av chefen för marinstaben, till vars 

fö rfoga nde för att ingå i ledningen skola stå 

såsom stabschef: kommendörka1Jtene n av 2. gr. ·wahlströrn , 

silsom adjutanter: en officer fr ån marinstaben, en flaggadjutant 

från chefen s för kustflottaa stab, samt ytterligare en officer från 

kustflotta n, all t enlig t överenskomm else mellan ledaren och vederbö

rand e befä lhavare. 

:1. I ii ·..-n ingen sko la deltaga: 

dAlar av den rustade kustf lottan, 

ele n krigsorganiserade ledningen av västku t.ens marinclistri.kt, 

de lar av kust .signalväsendeL, samt 

delar av Sveriges frivi ll iga motorbå tsk å r. 

5. Som marindi st r iktsbefä lhavare å västkusten ska ll tj ~i nstgöra 

konterarrrira len i reserven ,;y· est er. 

I marindistriktsbefälhavarens stab skola tjän stgöra: 

komm endörkaptenen av 2. gr. Blix, stabschef, 

kaptenen Spens, adjutant, samt 

kaptenen E. D. T oren, adjutant. 

6. Som befälhava re för i ovan nämnt progr am närmare angi\·n~ 

strid skra-fter skola tjänstgöra 

å I3l å s ida: marindi st riktsbefälhava ren å västkus ten , till va rs 

fö rfogan de står stabspersonal enligt ovan; 

å Gul sida: fartygschefen å pansarskeppet Oscar II, som till 

sitt förl'ogarllle uttage r erforderlig stabspersonaL :'t nänmda fartyg. 
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7. I den mån stridsdomarpersonal anses erlorcle1'lio· .. 1 • "'' <t\ t el a 
dyhk av ledaren blan d underlydande personal. 8 

8. P latsbefälhavaren å Nya Varvet, kommendanten i ;\ h·,] . 
t .. t · l [ lOto-, 
as mng sa t11 t c1e ·en för Göteborgs örlogsdepå jämte umlerh l· "" 

. . . . . ' illhle 
personal skola stå t1ll manncllstn ktsbe:Eä lhavarens födogan cle i 

för krigsöv ningen under t idea 13--21 nästkommande iu li · s} r J Och 
.. . . - . - ., ' \d and;'.) 

genom deras forsorg v1cltagas enl1gt ma rinclis1.r iktsbe1'älhavarpns 1 ' 

prövande nödvänel iga åtg~irder inom fästningen och örloc,.sclPJJ'lJJ Je. 
o .. . • • · ·· · " ' llletl 

avseende J:fl. torbl!l;le lse-, :akt- och exped itionstjänst samt iörlii gg·ning 

.. q. J\.ontera~1ua l en 1 reserven vVester skall fö r erforderii 12· plan: 
laggmng m . m. t,1imstgöra i Stockhol m elle r i Göteborg före od1 pft . 
krigsiivningen fr. o. m. den 11 t. o. m. den 23 nästkomma nde :i ul~~ 
skolande 1 mom. 5 omförmäld stabspersona l uneler samma tid ~1n till 
hans förfogan de. 

10. 1 den ntån ledare n ell er l:> eJ:i:i.lhavaru, i och fö r planl;igo·. 
uingsarbeten och vad dri rmecl sam m anhänger, eljest bar beho1· ay BGJ 
för k rigsövningen avseelda stabsperson a l, skall denna i god tid fö re 
övningens början stii.ll as ti ll födagande enl igt n>irmare överen,kom 

melse me llan vederbör ande c hel er och be fä l hava re. 
1L. ]~e(laren ulii, i li en utst r äckning så prövas äudamålsPJlligt 

och förl äggningsutry mmen t i llåta, m edgiva personer inom Jö rsvars
väsendet att fö lja övningen. 

12. Efi.e r övningens sl ut sko la vederbörliga onle rsamlinaar 
dagböcker .och p ro t okoll Jll . m., som erfordras för upprätta ndt•~ a,: 

krigsövn ingsbe räUe lse, insän das till chefen !'ör marinstaben. 

G. O. 443 den 12 m a j 1934. I anslutn in g till niHligt brev <kn 11 
innevar ande må n a<l sk al l kaptet:e n vi(l f lottan Spens stå till m'litär
befälhavarens på Gotland förfoga n de för särsk ilt upp drag un der ti· 

de rn a 1 -1- 19 maj och 1l--1fi juni innevar a nde år. 

G. O. 450 den 14 maj 1B34. CheJ'en Jö r kustflott an n1 å i eulighet 
l1led dE' n ä r mare fö resk riHer. so m av hono n1 utfär das, detacher~t [öl· 
.iancle fö r band 'för att å ticle r instundande sorn.mar so m nedan anr.;ivas, 

besöka nedan angivna utländska hamna r ; skola~de vederböra 11<lf' be

skickni ngar och konsulat h ållas uneler rättade om de närm an tid· 

punkterna fö r fö rbanelens aakomst till respektive hamnar : 
1. pansarskeppsdivis ionen Köpenhamn elen 27-29 juli 
1. jagardivisionen, Aarh~s elen 13--15 juli, . ' 

U båtsjaktavclelningen, Slcagen elen 13--15 juli, 
2. k r.vssarcl ivision en, F recl rikshavn elen 13--15 juli, 
1. ubåtscl i visionen , Stavanger, el en 13-1.5 juli, 
2. ubåtsdivisionen, Abercleen den l2-l 5 juli, samt 
F lygav cle.lningen, Warnemiincle den 27-29 juli. 
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G. O. 457 den 15 maj 1934. Minutläggaren n: r 8 skall överföras 
från Alvsborgs histn ing till Karlskrona fästning. 

G. O. 458 den 16 maj 1934. Konter amira len Linelsström och 
överstelöj tnanten vid kusta r tilleriet Aström må följa genom g. o. 

.!38/3-1 anbefalld krigsövning v1d marinen; skolande kommendörkap
tenen a v 2. gr. B i ork lund härvid stå till nämnde a!itirals förfogande. 

G. O. 459 den l'i maj 1\134. J\{ariningen jörsaspi ranterna i 2. års

kursen skola t.J änstgö ra å E:arlskrona örlogsvarv :f:r. o. m. elen 11 in
stundande juni t . o. m. den :29 nästkoultnande augusti tö r genomgåen

de av den utbildn illg, som är föreskriven i § 2ö, andra stycket, av 
nådi ga kungörelsen elen 13 oktober Hl05 samt i g. o. 423/14. 

G. O. 463 den 18 maj 1934. Marinintendentskadetterna i 2. in
tendeutskursen skola kommenderas till Karlskrona örlogsstation med 

förl äggning i Karlskrona kustartilleriregementes kasern fr . o. m. den 
22 innevarande mäuarl t. o. m. dag i nästkommamk juli eller augusti , 

som f rau1deles bestämmes. 

G. O. 4()4 den 18 maj 1934. l ansl utnin g tiiJ nådigt brev elen t3 

sist li due apri l angående an orduandet innevarande år av två förpläg

nadsk urser ±ör maril!intencle ntskalletter taststäl l as fö l jande närmare 
best ämmelser fö r den andr a av ifrågavarande kuresr. 

l . Kursen skall artordnas i Stockholm un eler ticlen 17 augusti-

20 september i ltuv ucl.saklig öve rensstämHl else rnecl nedanstående 
progr a m. 
Födoämnes lära och mat lagning, innefaHande 

undervisning av skolkökslärarinna i fö-
doämnens bered ni ng och konservering, 
elementär matlagning m . m . . ........ . 

~äringsfysiologi , undervisn ing i föredr ags-
fo rn, av l äkare . .. . . . . . ....... . .... . . . . 

Maski ne ll utrustning i storkök, f'öreclrag an
gående köksmaskiners konstruktion och 
skötsel . . . ....... .. . ... . .... .. .... . ... . 

Antal timmar 

omkring '(0 

)) 6 

)) 3 

2. Kursen skall stå uneler överinseende av chefsintendenten viLl 
Stockholms örlogsstation. 

3. Marinintendentskadetterna i 3. intendentskursen skola, med 
ändring av g. o. 12-14/33, m om . 13 el), vara elever i nu ifrågavarande 
kur~ . 

k G . . O. 469 el en 19 ma j 1934. För utbildning til l kommissarier vid 
ustartJ l le ri et uttagna värnpliktiga- sammanlagt högst 10- skola 
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uneler tiden 1 instundande juni (inryckningsclag)-31 nästk0lun1an 
1 

augusti (utryckningsLiag·) vara elever vid elen kommissarieskola, so~ e 
jämlikt lantförsvarets g. o. 766/193-! skall anordnas vid arm ,>n ~ inte Tt 

elenturförråd i Kari sborg. U-

G. O. 473 den 22 maj 1934. Kaptenen pä övergångsstat C'h ris

tiernin ska ll va ra inkallad till tjänstgöring fr. o. m. elen 2 nii tko1u. 

mande september t. o. m. den 31 nästkommande oktober fö r 1ullgö. 

rancle av honom å liggande tjänstgöringsskyldighet med ordina rie 

tjänstgöring å Stockholms örlogsstation. 

G. O. 484 den 24 maj 1934. Följande bestämmelser skola lä nda 

till efterdittelse beträffande unelerofficersskola Iör manskap Yid sjö. 

manskå rens ekonomi- och hantverksavdelningar under utbil d Jin ~s

året 1934-1935. 

1. För elever, tillhörande ekonomiavdelningen, skola anordnas 

dels läg re klass, fö rlagd till Karlsk rona örlogsstation, dels högre 

klasser, förlagda till Karlskrona och Stockholms örlogsstationPr. 

2. För eleve r, tillhörande hantverksavdelniugen, skol a an ordnas 

dels l(igre klass, fö rlagd till Stockholms örlogsstation, del s hög re 

klass, för l ag d til l Karlskrona örlogsstation. 

G. O. 487 den 24 maj 1934. G. o. 936/1910 upphäves ocli skall 

denna Handbok i Internatione ll rätt för marinen tillsvidare bpg·agnas 

såsom handledning vid bedömandet av internatio nella r ättsi"ri\gor. 

G. O. 491 den 28 maj 1934. Mariningenjören a v 1. g r. Posse 

skall, med frånträdand e av innehavande befa ttning, tjänstgöra i ma

rinförva ltningen fr. o. m. elen 1 instundande juni och tills Yi<lart'. 

G. O. 508 den 31 maj 1934. I anslutning till g, o. 286/l\1:3~ och 

1136/1932 bestämtn e.s, att k appa M/32 må bäras av underofficerskorp ral 

enlig t för flagg korpral gällande bestämmel ser ; skolande axelklall'a rna 

vara fö rsedda tned gradbeteckning (bl ått redgarnsband och d;JJ'Ö \·er 

krona a v kläde). 

G. O. 510 den 31 maj 1934. F astställer förslag till M:inregletnente 

för kustartille ri e t n. Fast fällning (Förslag MRK:II) att till s Yitlare 

läneJ a till efterrättelse; do ck att i stä lLet för i reglementet angivet 

tillägg·shiiJte och intill dess detta bliver fastställt föreskri fterna 1 

kap. II i MER :F II skola tillämpa.;;. 
Genom g, o. 430/1.920 f as tstä ll t Minexercisreg lemente för kust

art ill e riet, fa st a minor (MER:F I) upphäves i anslutning hii riJII . 



21 

gt'O'a uppkommande besparingar å de i staten för budgteåret 1934-;;5 upptagna posterna till anoden åt marinläkare a\· 2:a graden 
~ch 111arinläkarstipendia ter. 

:Medgiver , att till kaptenen vid flottan H . Gahn må såsom ersätt
ning för bestridarrdet av befattningen såsom sekreterare hos styrelsen 
fö r sjök ar teverket törenade göromålen under första hal vå ret 193-! ut
betalas ett belopp av 250 kronor. 

Medgiver, att utan hinder av den fö r marinens manskap under 
tjänstg·ö ring i land gällande spisordning portionens penningvärde för 

111 an skap, beordrat till tjänstgöring antingen vid kustfästningarnas 
vt.tre 1injer eller till örlogsvarven utan att i senare fallet inkvarte
~·ing e.ller bespisning anordnas vid varven, må tillsvidare höj as med 
högst 25 pro cent av gällande normalportionspris; åliggand e marin
förvaltningen att medd e la för tillämpningen härav erfo rd erliga före
skrifter. 

K.. Br. den 7 juni 1934. 

Sedan chefe n för marinstaben - med förmälan att å den un
der anslagect till vid marinstaberu anställd personal uppförd a ans lags
posten t ill arvoden m. m. till rnarinattachec r fö r budgetåret 1933-
1934 en behållning av minst 1,650 kronor be·räknades komma att fö
refinnas vid utgången av innevarandt> budgetår - p å anförd11. skä l 
hemställt, at t de vid budgetårsskiftet sålunda odisponerade medlen 
måtte få såsom extra ortstillägg - varå dyrtidstillägg ej f inge be
räknas - med lika belopp fördelas mellan marinatt,achee rna vid 
Kungl. Maj:ts beskickningar i London och Oslo, Paris och Haag 
samt Berli n nwd flera ot·ter, har K ungl. Maj :t funnit för evarande 
framställning icke föranleda n ågon Kun gl. Maj :ts vida re åtgärd. 

Sedan chefen fö r marinstaben gjort framställning rörande änd
rade bestämmelser i fråga om ortstillägg m. m. åt marinattacheerna, 
har Kungl. Maj :t funnit den nu gjorda framställningen icke föran
leda annan Kungl. ~{aj:ts åtgärd än att Kungl. Maj:t föro rdnar, att 
de i brev den 12 januari 1929 angående marinattachens vid Kungl. 
Maj :ts beskickninga r i Paris och Haag tjänstgöringsskyldighet vid 
sistnämnda beskickning meddelade bestämmelser skola upphöra att 
gälla med utgången av innevar ande budgetår. 

Bemyndigar ma rinförvaltningen att beordra dels m arinöverdi
t·:ktören samt i ämbetsverket t jänstgörande en officer och rn ma
~uingenjör att å tid, som ämbetsverket äger bestämma, avresa till 

Ysldand fö r att uneler högst 7 dagar, resdagama oräknade, i Kiel 
Dch Berlin studera en nyuppfunnen stabili seringsanordning fö r far-

l( Br. 1934. 6 
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i;,·rr dels ock ovannämnda personer eller någon av dem att - inu 
",, an 

de återvänt till Sverige - uneler högst 6 dagar, reselagarna l i k ah•de~ 

ej inräknade, företaga de y tterligare resor i Tyskland, som kunna bli. 

va av lwhovet påkallade. 

K. Br. den 15 juni 1934. 

Anbefaller viss begränsning av ans lagsbeloppen till n •,-p- och 

t raktamentspenningar. 

Finner gott: 
de ls medgiva, att kostnaderna för anskaffning och törhyrning 

av f ilm för unde rvisningsändamäl vid marinen må gäldas: vid sjii

manskårerna och ku startilledregementena samt å sjöstyrkor Jrån 

respektive övningsans lag, vid skeppsgossekärerna, vad beträflar lilm, 

avsedel för unelervisning i militära ämnen, hån respektive kår~ <l ndc>[ 

i övningsanslaget och vad beträffar film, avseeld :l'ör den ich mili

tära undervisn ingen, från r espekt ive kårs andel i undervisnil>gsan

slaget, samt vid sjökrigshögskolan och sjökrigsskolan från re8J>eldivp 

skoJas andel i undervisningsanslaget. 

dels fö rklar a hinder icke rr:öta fö r de marinens myn uigh l'!t>r, 

vilka ä ro ak tiva medlemmar i Jöreningen arme- och marinri hn, alt 

låta av vPclPrbörlig anuel i övnings- och undervisningsan sl agt·u ntbe

tala å rsavgiHer till föreningen, så länge de som aktiva me dh n1mar 

erhålla rabatt å hyresavgifter vid lån av film genom förP niu gens 

bemedling; skolande ifrågavarande kostnad för delas mellan vedor

börande si"atsanslag samt mark.etenteri- eller liknande kasso r i för

hå Il ande till omfattningen av f ilmrörelsens olik a gr r nar vid YNler

börande myndigh et (kår, r egemente, skola, kustJlottan) unclPr näst 

föregående budgetår , 
de ls medgiva, att h-ån utom Stockholm varande myndigh et (kår, 

regenwnte), som är aktiv medl em i föreningen, må högst vart annat 

ä r sändas ett ombud till föreningens årssammanträde för att clär un

der högst två dagar representera myndigheten; skolande här <n upp

kommanck, enlig t gällande r ese reglementP beräknade rese- och trak

tamentskostn ader föQ·clelas mellan respektive statsanslag samt. mar

ketenteri- och liknande kassor på sätt angivits rörande förd Pini ngen 

av kostnaderna för å rsavgiften, 
dels ock bemyndiga marinförvaltnin gen att meddela i an\( dnin/?. 

härav erforderliga närmare redovisnings- och kon troll -förPskr ifter-

Förordnar förstP marin läkaren vid marinläkarkåren N. G. :M. 

Ekman, som därtill förklar at sig villig, att jämväl efter utf!<tll fl.'~ 11 

av innevarande budgetår tillsvidare intill den 1 juli 1935 onllwsörJa 

läkarvården vid Göta livgardes fäsmingsbataljon mot åt njut nnde 
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v et t efter 2,900 kronor fö r helt å r beräknat arvode, varå dy r tills-
a . å , 
till ägg eJ m . utga. 

Medgiver, att en till övergångsstat inom marinen tvångsv is 

överför d, i Stockholm bosatt underofficer , som därtill förklarar sig 

villig, må - utöver vad i KungL Maj :ts brev elen 24 maj 1934 an

gående in beordrande t ill tjänstgöring av viss persona l på övergån gs

stat vid mar inon medgivits - i komm an doväg beordras att jämvä l 

under ticlen från och med den 1 juli 1934 tillsvidare till och med 

den 30 juni 1935 tj änstgöra såso m sjukhusunderofficer vid garnisons

sjukhuset i Stocklwlm. 

Medgiver, att såsom bidrag till he~ i . riclandP av r cpresentatiom

m. fL kostnader i samhand med ut ländsk a örlogsfart,y gs och r ::-prt'

sen tanters för ut ländska ma rine r m. m. besök i Sverige må till clw 

fen fö r sjöförsvarets kommal1Llocxpeclition under budgetåret 1834-

1935, mot redovisning enligt av chcfPn för :fö rsvarsdepartementet god

kända räkningar , utbetalas ett helopp av högst 3,500 kronor. 

Meclgi ver , att edorJer l i g ) lerson al u r kustartilleriet m å Pnligt 

i kommandoväg meddelade närmare best ämmelser beordras att av

resa t ill Stockholm fö r att vid Ekensbe rgs varv mottaga samt till 

Karlskrona fästning föra e11 vid nämnda varv under byggnad va

rand e, fö r :fästningen avsedd motorbåt.. 

F örordnar, att surn ume rä r J'änrik (underlöjtnant, ma rin underin

tendent) vid mari nen, som icke på grund av förordnande Pl lcr PljPst 

äger uppbära lön för i stat uppförd bestäl lning, m å för tjänstgöring 

under budgetåret 1934-1935 åtnjuta ersättning med 2 kronor ö öre 

om dagen i ett för a llt, at.t utbeta las m ånadsvis i efte rskott samt be

stridas av ordinarie förslagsanslaget till avlöning till personal vid 

kårer och stater m. J' l. ; skoland e i övrigt heträffande ifrågavamndt• 

surnumerära persona ls rätt till berörda ersättning i tillämpliga delar 

gälla vad i § 10 kungö relsen den 3 mars 1926, n:r 60, angåend e av

löning fö r rullJörings- (sjö r uJUörings-) bdäl och värnpliktign undt' '' 

fredstid m. m. stadgas röra.nde värnpliktigas r>itt t ill penningbidrag. 

Tillika bemyndigar Kungl. Maj :t vederbörande chef att, räknat 

fr ån och med den 1 :juli 1934, till s vidar~ uneler innevarande bu(lget

år bereda s u r nu rncrii r fänrik (unclcr löjtn an t , m arinundl'rin tend en t) 

kostnadsfri inkvartering i vederbörligt kasernetablissement, dock att 

härfö r icke m å tagas i anspn\k lägenhet, so m erforche s för lwredm: 

de av tjänstehostad åt bcstii ll,ningshava re med lön på stat. 

I sammanhang härmed medgiver Kungl. Maj :t i enlighet med 

marinförvaltningens hemställan, att surnumerär fänrik (underlöjt

llaut, marinunclerintenclent) må innevarande budget år äga åtnj uta 
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under vederbörlig sjötjänstgöring mässpenningar samt för anhdalld 
erforderliga resor i tjänsten mellan örlogsstationcma rese- cwh trak~ 
tamcntsersättning, all t i likhet med underlöjtnant (fänrik) på ·tktiv 
stat; skolande härvid iakttagas, att den vederbörande enl igt ciPtta 
Lrev tillkommande särskilda kontanta ersättningen skall , dit mäss
penningar åtnjutas, utgå med endast 1. krona 30 öre för da g. 

Mcclgivcr, att marinintendenten av l:a graden vid ma rinintPn
denturldrPn .l. Bring, vilken såsom sakkunnig ställts t ill för svar,koiJl . 
missionens Iödogande, må för av honom intill den 1. ma j 1 \h~ ,j t 

kommissionen utfört utredningsarbete undfå ersättning nwd tilliJop~ 
sjuhunclrasextioåtta kronor. 

Sedan statsministern Hansso n samt stats rådet Vennerst röm lö t·
klar at sig icke vara i till.fällc att vidare såsom m ecUemmar dPl tag a i 
törsvarskommissionens arbete, fin ner K ung l. Maj :t på d ä ron t gj ord 
hemställan, gott dels entlediga dem från i:[rågavarandc uppdrag. dels 
i deras ställe till medlemmar av kommissionen förordna le elat tJote n 
av riksdagens första kammare, redaktören O. H. Åkerberg och l{·lb
moten av riksdagens andra kammare, r ech: ktören A. G. F. V ou g t. de ls 
ock till orcUörancle i kommissionen förordna häradshövdingen Uurcll. 

Tillika förklarar Kungl . .Maj :t, att statsministern Hansson 'amt 
statsrådet Vennerström skola äga att vid de tillfällen , dc så fin ua 
lämpligt, övervam kommissionens sammanträden och deltaga i kom
missionens överläggningar. 

Förordnar, att elen t ill tjiinstgöring inom sjöförsvarets komlilan
doexpedition kommenderade regementsofficeren ur flygvap net .skall 
på eget ansvar bereda och inför chefen för fö rsvarsdepartenH ntet 
fö redraga de flygvapnet berörande kommandomålcn ; skolande h' ' 1·vicl 
Jör bemälde officer i tillämpliga delar l ända till efterrättelse \'ad i 
gällande instruktion för sagda komman cloexpedi tio n f innes stadgat 
beträffande chefens för Pxpeditionen befattning . med ärenden, ."0 111 
röra sjöförsvaret. 

Förordnar, att ett centralorgan för civilanställningsvcrksa <n he
ten vid försvar sväsendet m. m. benämnt försvarsväsendets ceni ,·a la 
civilanställningsbyrå skall försöksvis anordnas för budgetåret 1834 
-l!J36. 

K. Br den 22 juni 1.93<1. 

:Medgiver, att officerar e ur marinen, som avses fö r stabstjänstgö · 
ring, må, på sätt i kommandoväg närmare bestämmes, beordras t ill 
elen jämlikt generalorder den 17 januari 1933, n:r F 1.2, årligen ,w
ordnade marinspaningskursen. 
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Medgive r, att de bestämmelser i fr åga om undervisningen vid 
:. 110--o·skol?.n som provisoriskt tillämpats under arbetsåret 1.933 

·--!-nos e ' 
SJ 0 '

34
"' m å _ utan hinder av bestämmelserna i reglementet för nämn-

--1\ r.~·skola elen 17 se ptember 1.923 (n:r 359) - enligt i kommando 
d~ o-non~ecldelade närmare föreskrifter provisoriskt tillämpas jämvä l 
vao o j 9"4 19 .. -le·r arbetsaret . " - ob. une 

Fö'rorcln ar löjtnanten vid f lottan S. E. Corne lius att från och 

1 elen 26 juni 1.934 tillsvidar e under elen t ,id, kaptenen i flygvap-
mec J G F R t ·· ·· f.. l l tt l ö ·tnanten vid flygvapnet N. . ' .. am s r ont ar oro re n a c a · 
:~t;ehilla en kaptensbeställning vid f lygvapnet, bestrida en löjtnants-
!Itällning vid f lygvavnet ; ägande Conwlius rätt att, mot avståen

~es av de med hans innehavande beställning på stat förenade avlö
{ ~n ·sförmåner, under tiden f ör fö rordnandet åtnjuta den lön och clP 
Ul g j l 1·· . l t•• l övriga förmåner , som enligt stat och giil_ anc e . av omngs "Jes am me -
ser äro :förenade med en löj tnani sbeställnmg v1d fl ygvapnet. 

JV[eclgi v er , att ett :fotograf is k t crntrallabora to r i u m m å uneler 
budgetåret 1.934- 1.936 försöksvi s anordnas. därvid kostnaderna må ut
gå med högst nedan angivna belopp, nämligen: 
till arvode till föreståndaren a 450 kronor för månad 5,400: -
till arvode till en till tjänstgöring vid centrallaboratori et 

kommenderad underofficer a 50 kronor för n>ånad . . 600 : -· 

eller med tillhopa högst 6,000 kronor , 
varjämte Kungl. Maj:t medgiver, att vid utgången av inneva

rande budgetår uppkommande behållning å laboratoriets verksamhet 
må elisponeras på sätt chefen för generalstaben föreslagit. 

Finner, med ändring av beslutet elen 21. clecc1l1be r 1.933, gott fö
reskriva, att unclPr innevarande år högst sjutton sjökadettPr må an
tagas. 

Medgiver, att - i likhet med vad gcmom brev den 30 juni 1.933 
medgivits för tiden i. ntiil elen l juli 1934 - jämväl efter sistnämnda 
dag tillsvidare intill elen 1. juli 1.935 må inom Vaxholms fästning dels 
anställas ett civilt biträde· vid vardera fästningsintendenturen och rp
gementsförvaltningen >ivensom PLt civilt coxpcditionsbiträde å bokläcl
nadsförr åclens och persedelförråcl ets expedition dels ock t ill tjänstgö
ring såsom bokförare vid veclPrbörlig r egenwntstörvaltning i kom
mandoväg inbeordras en till öv2;·gångsstat vid Vaxholms kustartilJe
riregmente tvångsvis överförd, därtill villig· underofticm, ävensom 

med g i ve r , a t t vartder a bi träde n a vid fästningsin tenelen turen 
samt bekläclnaLlsiö rr åcl<-ns och persedPli:örr [ulcts expedition ;11å åt nju-
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ta ersättning med 159 kronor och biträdet vid regementsförvaltniu 

med 207 kronor för månad jämte dyrtidstillä!!·g enligt för u~· n·:~~·~ 
rade verk gällande grunder. 

Medgiver, att utbildning t ill kockar och hovmästare Jö r ilo ttan 

örlogsstation er m.å under budgetåret 19:34-1985 försöksvis lllH> nlua: 

på sätt i brev dt•n 12 januari 1934 J'örl'skrivits : ägande V<•lle r1Hir nnc],, 

stationshe:Eälhavare i avseendE' å utbi ldningen meddela dl' nännat\' 

föreskrifte r, som må finnas erforder liga. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra en clärstiitlcs t.ianst

görande officer att å tid, som ämbetsverket äger bestämma. r1 l' l'('sa 

till Österrike för att under högst 6 dagar, resdagarna oräkn aLll' . Y" rk

ställ a besiktning av l'll hos fi rman Elektriska aktiebolaget t-,if'J110ns 

i Stockholm såsom r epresentant för firman K. P. Goerx i W JPn !w

ställd lyssnarapparat, avsedel för Karlskrona fästning. 

Föreskriver, att en intPndenturoffice r ur armen må fö r tlPi ta

gancle i utredning rörande intendenturväsendets i Vaxholms Jä,l ning 

och vid Vaxho lms kustartillerirBgernente c>rganisation i kOJ muanclo

väg ställas till kommendantens i Vaxholms fästn i11g förfo gande un 

der högst sex veckor inneva rande å r å tid, va rom överenskonnnPlst• 

må träffas mPJlan generalintendenten och kommencla111ten i Vrnho lms 

fästning, mot c•n kostnad av högst 800 kronor, ävensom 

förorrlnar, att ii rågavarande utredning skall verkställas i sam

arbete nJocl marinförvaltningen och n•suhatet av clensamnt a tlt" l g· ivas 

ämbetsverket för vidare handhiggning. 

överlåtelse m. m. av vapen och ammunition, se T L A n:r 21. 

Uppdrager åt inspektören, för militärläroverl.;:cn att i samråd 

med cheferna för generalstaben, maeinstaben och f lygvapnet w rk

ställa utredning i fråga om den framtida organisationen aY tl• n mi· 

Jitära gymnast ikinstruktörskursen samt att till Kungl. hlaj:l in

komma med det fö rslag jämte kostnadsberäkning, vartill utreclu[ ngen 

må giva an ledning. 

Förordnar, att flygvapnet tillhörande personal skall äga att un· 

der tjänstgöring vid rustad s jöstyrka utövt>r i brev den 22 juni 1933 

medgiven tid tills vidare intill elen 1 juli 1985 åtn juta sjötillägg. sonl 

enligt gällande tilläggsbestämmelser till de militära avlönin gsregle 

mentena tillkommer motsvarande beställningshavare vid flo ttan un

der dylik tjänstgöring. 
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G. O. 512 den 31 maj 1934. I anslutning till nådigt brev denna 

skall kaptenen Spens deltaga i krigshögskolans fältövningar 

~:~~er högst 11 dagar med inställ else elen 21 instundande juni. 

G. O. 513 den 31 maj 1934. Löj tnanten vid flottan Sil [verswärd 

kall vara elev i den kurs fö r subalternofficerare, som jämlikt 

~antförsvarei.s g. o. 218/3-l innevarande år skall anordnas vid infante

riskjutskolar:. å Rosersberg med inryckningsdag den 26 instundande 

jllni och utryckningsdag den 1 nästkommande september. 

G. O. F. 99 den 16 maj 1934 fastställer beskrivning över Radio

materiel, del V, 15 wat t flygrad iostatiou m/32 Ll (Rad MF V). 

G. O. 520 den 1 jun i 1934. M:ed ändri n g av g. o. 1244/33, morn. 

4 och 18, ska lL jaga r en K las H orn utgå ur kustflottan, avrustas, av

mönstra s och förläggas i 2. lw reclskap: sko lande bPsättningen i erfor

derlig utsträckning avses fö r lwmanning av jagaren Norclenskjöld un

der dess nedan anbefal lda PX]JCdition. 
J agaren Norclenskjölcl skall snarast möjligt ru stas för att utg:l 

på c·xped ition och ingå i 1. jagardivisionen; skolande fartyg:schdens 

befä lstecke·n hissas elen 7 imwva.randc må n ad. 

G. O. 535 den 5 juni 1934. I g. o. 1158/1938 omförmäld expedi

tionskavaj må Pn li gt i nämnda gPnera lorcler angivna grundc· r bära s 

av f laggkorpraL 

G. O. 53\i den 5 ju ni 1934. liidbyxor av mö rkbl å tt kl;icle el] e!· 

liknande tygslag sam.t bcnlindor av mörkblå eller benkläclPr av svart 

färg må av flaggkorp ral vid k.ustartilleriet användas till daglig 

dräkt och arbetsdr~ikt såsom tilLåtna pPrsc·cllar under förhållanden, då 

nän1ncla persedlar få bäras av officer Pller undorotficPr. 

G. O. 58!) de n 5 juni 1!134. l ans l ut ni ng !i Il n ådigt brev den 31 

sistlidne maj angåe-nde utbildningskurs för ynglinga r, tillltörandP 

Sve rige.s friYilliga motorbåtsldr m. fl. , 'fastställas följande närmar<· 

hestä mme lsl' r Hi r ifråga varande kurs. 

1. Högst 30 ynglin gar i ålde-r hån omkring 15 till omkring 17 

år, fö reträd<'SYis clt• , ..-ilka iiro mcdlc·nm1ar av frivillig motorbå tsflottilj 

eU.er hava ·för avsikt att bliva mt•{l lcmmar av dylik 'flottilj, m.å under 

iunevarancll' sommar deltaga i en vicl skeppsgossekåren i Marstrand 

aner.dnad utbildningskurs enligt de närmare bestämmelse.r , som che .. 

±en fö r m a rinsta\. ;_·n eHer samr~Ll med stationsbefä lhavaren i Stock

hohn ägPr meddela kårst~Telsen för Sveriges frivilliga motorbåtskår. 

2. Kurspn skall taga sin hörjan cl<•n 26 juni och avslutas don 
4 augusti. 

G. O. 1934 . 5 
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3. Kursen skall omfatta grunu1ä.ggandc sjömansuthil tln iu" 

stå under stationsbefälhavarens i Stockholm överinsct•ndc : .<k ola~~h 
sarrde befälbavare en ligt från cbefen för marinstalJC'n Jtil llilntlt• Ctt• 

" l · l l · .. 1·· · l u n. 
visningar utfärda J ör .;:ursen erforc cr.1ga na r man' .ores .;: r i ftt• r Ocl 

d ter kursC'ns a vs l utan de till chefen för försva rsdepartement" t in kon;~ 
ma med de erin ri ngar och förs l ag, va rti 11 erfarenheten då kt1 n hava 

givit anledning. 
4. Såsom ledare för kurseu skall tjänstgör a chefen Jö1 .~kepps. 

gossekåren i Ma rstr and och såsom biträde åt ledar en högs! :2 uncln. 

officerare och 2 kor praler, tillhörande Stockholms örlogsstn1 i on . 

G. O. 540 elen 5 juni 1934. :Ett inom ma ri nst aben uta rht•t at !:ör

slag till ny »Kr igsövningsinstruk ion Jör marinen >> skall i '1iill l't för 

genom g. o. R 73i26 fastställd krigsövningsinstruktion undt •r innp,-8 . 

rancle år på försök t ill ämpas vid ino m mar inen anordnad e h igsö\'

ningar sa mt di st ribueras genom chefens för marinstaben Jör,;o rg. 

ChcJen för kustflottan, chefen för k ustartilleri et, bPi: älha Yanck 

amiralen i Karlskrona och kommendanten i Vaxholms fästni 11g skola 

senast den 31 nästkommando december till chefen fö r ma rins tnbrn 

inkomma med det yttr ande angående ifrågavarande fö rslag t ill krigs

övningsinst ruktiorr, varti ll erfarenhet en clä kan bava givit an ledning; 

skolande sistnämnda chef, så .snart ske kan, däre l'ter til l Kung! . 

:Maj :t ingiva slutgi ltigt förslag till ny k rigsovningsinstrukt io.1J. 

G. O. 543 den 5 juni 1934. Den. marin läkarstipencliaten Oclq_vist 

genom g. o. 4:33/1934 anb<":(allda komnwncleringen s, som extra läkare 

Vaxho lms fästning skall upphöra med elen 9 innevarande· mi\ nad 

hlsrin läkarstipencliaten över stat Broman skall fr. o. u1. tlcn 10 

samma månad t i Ils vidare tjänstgöra såsom extr a läkare i ni i mncla 

fästning. 

G. O. 546 den 6 juni 1934. Fastställe r, i anslu tning ti Il nådigt 

hr<"V elen 13 sistlidnP spril och med upphäva.n1de av g. o. 17J /30. >> l<'örc'· 

skrifter för utbi ldning av r eservintcndent.skacletten> att. t ill viLla re 

lända ti ll efterrättelse. 

G. O. 547 den 6 juni 1934. Fastställer, med upphävande • a,· g 0 · 

394/29 med där i gjorda ändringar od' tillägg, >> Bestiimmclscr ri·, randP 

beklädnad m. m. fö r sjökad<"Her och reservkaddter samt mar ini nten· 

dentskadettor och reservintendentskaclotter» att tillsvidarP l än cln till 

efterrättelse, dock bet.räH ande nya modeller endast vid nyanskaffning. 

G. O. 548 den 6 jtmi 1934. I anslutning till g. o. 547/34 f astställas 

för sjökadetter och reservkadetter samt marinintenclcntskack1u·r och 

reservin tenden tskaclet.ter, 
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dels model l å s tär kkragc, enkel, 
dels ock ny mod ell å halsdLtk av svart siden. 

G. O. 550 den 6 juni 1934. K aph•nen å :l lottans r ese rvstat von 

].{rusenstiorna ska ll vara inkallad till tjänstgöring i marinstaben ±r. 

0
_ rn . den 1 t. o. m. el en 1:'i instundande juli för :tullgöranclP av Cll 

del av honom under pC'riodeu 1934-1936 åliggande tjänstgöringssky l

dighet. 

G. O. 553 den 7 juni 1934. Kommendanten i Hemsö fästning, ma

joren i marinen Iounding skall, i anslutning till nådigt hrC' v denna 

dag, under ticlen ll-22 innevarande månad följa av chefen för non:1 

armefö rdelningen anorcl11acle fältövningar i trakten av Ullånger. 

G. O. 560 den 8 juni 1934. En uneler byggnad varande motor

slup, avseeld för Karlskrona fästning, skall erhålla namnet Höl;:c~1 . 

G. O. 569 den 11 juni 1934. Med ändring av g. o. 1244/33, mom. 

15, skall ubåten Sälen med början den 12 innevarande mårtacl av

rustas, avmönstras och förläggas i 2. beredskap. 

G. O. 599 den 15 juni l93t, Kapte.nc-'n vid f lot tan Hernwlin skall 

vara lär are i sjök rigskonst vid kr igshögskolan under t iden 1 näst

kommande oktobcr-30 september l9i'l5. 

G. O. 600 elen 15 juni 1934. I anslutning till n ådigt beslut elen 

7 innevarande m ånad skall kaptenen på övergångsstat vid flottan 

Lindber g var a inkallad till tjänstgöring under tiden 2-31 instundan

de juli för fullgörande av honom under perioden 1930-1934 åliggande 

tj änstgör ingssky lclighet. 

G. O. 601 den 15 juni 1934. Löjtnanten i k ustartilleriets reserv 

Cederholm skall, i anslutning till nådigt beslut denna dag, unclct' 

tiden 3 ju li-11 augusti, in- o~h utryckningsdagar oräknade, vid 2. 

flygkår en, Häge rnäs, fullgöra hvnom år 1934 fö rfattningsenligt ållg

gancle repetitionsövning. 

G. O. 611 den 1fi juni 1934. Ovcrs1·elöjtnan.ten i marinen Eng

ström skall fr. o. m. elen 1 instundande juli tills vidare så länge httn 

kvarstår på övergångsstat uppebålla el en å staten för officerare och 

underofficerare m. fl. vid flygvapnet uneler rubriken >> P cnsioncra..l 

Personah upptagna, för mobiliseringsofficeren i chefens för flyg

vapnet stab avseelda hefaHningC'n. 

G. O. 615 elen 18 juni 1934. Utan bindor av föreskrifterna i g. 
0 · 262/1927 och 843/1933 skol a kustart.illerikadetterna innevarande ö v-
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ningsår hibringas utbildning i ämnet >>f lygmate rielen oclt Ul's' an. 

vändning». Ifrågavarande äm.ne ska ll ingå i följande i g. o. ~fi:!/ 1\)27 
föreskrivna kursl'r sa mt haYa den omfattning, so m ned an a n.t!:i\·, ,,__ 

l minli llt'S: 

demonst ration av t ill vederbörligt regemente för sant o\lltngal' 

avdelade flygplan samt av sjöflygpl ats: lleltagande vid ha nt~'<a nc[,. 

m. m. av sjöflvgplan på V<lttnl't: n åg-on färdighet i optis k s tc.n a!e. 

ring med fl ygplan : 

Under tjänstgödug vid artilleri aYdeluiugen 2. å.ret efter 
an h Lgnin g såret :'') 

någon kännedom om f lygplan och deras ut rustning ; 

l skjutk urs : 
någon kännedom om Uygspaning med deltagande i spanings. 

t lygning. 
Bdräf:fancle här ifrågavarandl• utbildning iakttages, 

att i varje kurs utbi ldningen, i Llen mån t id och övriga ot n, täu. 

digheter det medgiva, bör omfatta jämväl elen utbildnin g, sot t föl' 

lii g re ku rse r ä r fö reskriven, 
att d<? ltaganrl t- i flygning ska ll vara fr ivilligt samt 

att betyg· i ämnet »Flymaterielen och dess användning» icke 

s kall s ä t tas. 
I de fall, då anordnande av ovan föreskrivna flygövningar kan 

komma att ske under i g. o. 137/1929, mom. 10, omförm älda salll öv· 

ningar av mindre omfattning ntellan kustar tilleriet och flygyal' ttct, 

skall chef för kustartilleriet, vilken gör f ramstä llning om elylik ,.- am

övning, till chefen för vederbörligt förband av flygvapnet sär~kilt 

meddela detta. 

G. O. 616 den 18 jtmi 19il4. Finlands örlogsflotta tillhörande 

pansar[artygot Vc1inämöinen sumt undervattensbåtarna Iku-Turso 

och Vesihiisi må under den 18-21 näsikommande augusti ],Psöka 

Saltsjöbadcn. 

G. O. (i28 den 19 jun i 1934. Nedanstående sä rskilda IJest;i,·J tnrl· 

St ' ska!J , bl .. a. utöver i gällande regl ementen och instruktioner ' tunt 

i g. o. 27.)/1934 meddelade förPskrifter, lända till efterrättelse lwtrJf· 

1'andc• övningamas anordnande vid kustartilleriet under tiden 1 juli 

J984-30 juni 1935. 
1. Regementsövningarn a fö rläggas till tiden 30 augusti-30 sC'p· 

i;(•mber. 

*) För kadett, som varit fsst anställt manskap, l. året eft ' t' an· 

tagningså rt't. 
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j(. Br. den 30 juni 1934. 

l:lifa ll e r löjtnankns vi Ll !'lottan O_ w_ Schac[L' r :lnhållan at l fiir 

cstricl a n c"lc av honom nwtl de la t föronlnamlc att u p p riitthål la !,datt

b "en såsoJ tl fö t·r•s tånda r(' fii r stat('ns tnc_.tl'oru log i.sk-hnlrograf is ka 

~~::~;~J ts mi li tä ranlel tJing Prhålla fiirliim!·<l ij'iin s t·ledighet. untkr hu<l-
~ 1''~'' l 1Q·•- .. rrctft re t. vi:- -<- ·u-l, UV1'11SOlll 

"' fö ro rdna r , ntt Schader under litlen !'ör tjiinstJ,•d ighl'tt•n ska ll 

fråntr ä da de mccl innt•va r anLlt• !wställniJtg pl\ s t·at förenHtll' avlö

nin gsföt·nl å n Pr. 

_Hedgiwr, utt. r· t t lwlopp av högs t 30ll krono r lllå ställ a:o t i ll cl\(·

fens tö r s jöf örsvan•t.; kommamlue:qwdit.io n förfogn ndP för anordnaJl

de un clPr huclgl'i:'u'd j !Ji:l4-1!l:3:J av utJ ,ilclning i Jriinttnanlle språk för 

vicJ l'XJlPcl itiollPil i_jiin s f·görancJt. OffiCl'tal'C. 

Filllw r g o U IH'Ill.J'ndiga chdcn lö r marins t a lwn att u neler h urlgl't

året 1!l3.J-193'l, i dt•n mån så prövas nödvänd igt, unlita pt•rsolll'!' ut

om staben fö r g,•nomgåendc (r·vent.u c·ll t ÖYPrs~i tiamle) ay sjiimiliEi,· 

litte ra tur å sp råk, vi lka icke lwhä rs kas av inou1 staln'n tjänstgö r nn,le 

perso nai : v iljandP K un g l. ~Iaj: t l' r al n d,• \ p~- efkr arhdds u tfö rande, p:~\ 

därom av c l1l'tPn för m a rins t a h('l.l g-jo rd f örnyad l't· a mst ii ll ning, taga 

över väga nclP fr ågan om c rs~ittn ing fö r sagda arbete. 

:1J Pclgivc r för t: itlr-' 11 int ill dl'll 1 januar i 193.), att under ~e nw~h·r, 

tjä nstl Pdigh e t l' ll cr tilll'ii ll igt förhinclP r l' ör chl'fl' n fö r s jökartc1·erkd. 

att utöva s in befattn ing må dä rest off icer av l'l'gPnwntsol'i icP t'S gra1l 

vid fl ot t a n e ller i dc•ss r Pscrv r•ll t· t· J'iirst' ' aktua ri r·n vid sjö mät.n i ng~

vä sc ncld ic ke ä r vid ka r tve r k-d 1il1 3hidcs - u tan hinder av lwstim 

melsPrna i § 13 förs ta stycket av in struktionen Jö r sjökartcvcrkPt dl'n 

24 mars (n:r 1:27)- u Lövas av den a1· övriga ±iirste akt ua r ier viLl kart

I'Prkt' t, som av chl'f,•n dä rt ill föro rdnas. Kung l. ~ [ aj : t Llock olwtag.-t. 

att vicl Jör fa H fö r chl'i'Pn att ut·öva IJI'fatt J; in gcn liiro rdna vi ka ri l' fö r 

Lonom , n iir a nk•dn in g d ii rt i lJ g ives. 

MPdgivPr, att JnarinintPn clPnfPn av 1:a graclPn å ÖYPrgångsstnt 

W. Lilj a m å, enl ig t i kommandoväg nw,lcle laile lwshimincls t' l'. inka l

~as t ill t j änstgör ing vid Karlskrcna ör logs3tation Jör ticlen tilisvidarc 

Intill clPu l janua ri 1930. 

M,-•dg ivcr , att övnstelöjt.nanh•n i k ustart ill niets reserv t'rihcnt• 

F. E. von Ot ter , v i lken dä rtill förk larat sig- vill ig, må i kot l! lll ftndo

Väg beordras att untkr högst 14 dagar i Lärjan av jun i m ånntl 1834 

stäli as t ill chefens J'ör ma r instalH•n förJ:ogr:nrlP tör att bitriicla dPmh' 

Vid avgiva nclP t il l 19:34 års m il it.ärpl'nsionssakkunniga av yttranrJ,. 

Och försla g i v issa i' r'nBionsf rågor rörandC' ma t· int•ns persona l. 

T( Br . .1 93-4. 7 
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• i\l . · t elen 15 J·uni 1934 n1edde lat beslut <lll),d\ pnde h. ung l. ~ aJ . som . . .. . o· .. o •• 

. :· tt dc a,· försvarsväsendets centrala ClVllanstall~m~sh~ ta <1Yen. upp t d .a n ,,.. .. el a 1)\'l"t "'ot'<> l"<l · o 1 f , t t'']\ 1 c1e a,· stat wr namn ' " ', • ll8r pl\. ,.om angaenc E' a~ s " ar .. 1 , . . -1.. .· ·el hE'mst':i llan såsom ledamate r och supp can tl l l l.~· l ·i\tl 
c arom !!JOl \ ' l -l 1 J·uli 1934 tills vidar e intill d< ·n 1 iuli l'ör tiden J rån oc 1 mec LE'll . - · · 

1933 .. l· -· c\ÖrC;n i ·narinen kommc·nclör k<l[ 't"n <•n i t i Il ledamot1•r : ,o t n men · ' ... ' . , . 
D IT T' 1· s tillika ordforancle, J,apten< n '11l r!e-tlo t tans resen· · eL lSe lll ' o • • • 1 . . • 

G 
F B ··ncl · utnämnclc byracheien 1 soc1a si,\ 1 <\,,.n E. npralstaben · ~ · l. J '' · · . f"· · 1"'<'11 · · 11 .. 

l 
.. J· t". j··ör s 1·ensk a ar1wtsg1va1E'. or e 1111 ,... ~ .1 man-O H ao·m an Clle,o1en l · '"' -~ - .. 1. l. F. Söderbilck och omhuc sman n•·n hos na oTupp hl. och JUL ,anc . i· ' b ' 

1 1 ... 1 1 ... 1 nd J G Svensson sam försYars,·äsencl<>ts under 1e a s. or JU . • . . 
_ ,, t , .. j"' . Tise lius majoren i armen, kaptenen nd Llv-ti Il supp\ean .<t. O l . f .. f ll j"· '\'' - l. · . 1·.. . . Il HJ. orthen vilken v1d O l" a or 1~,, 1us ·eo·ementets oTenac J ar e l · . ' 1 t . l b . b .. . l l· . . nänwclen för Brinck .;:ap eu<'ll YJc\ ,.\· all utöva ordforances ,apct l ' ' . . .. . ' ' R · f' ". Sörle rb~ick clirektörsassJstcnten J ~-~··n ge;; Jh·o·ya[Jnet T. UJ11US, Ol ' .. S. . " b _ . . .

1
. . ... . " Go .. r '· nsson och ·for , \Cll,~<>n om -l- i l[". 111 o· Cl\'1 tnoenJOt en '-'· " \'P r , g acs ot en ,b', ...•. b .. • clets underJ,cfäl sförbuncl 'M. ( ;ustat-sou; 

1 uclsm.annen ho~ i.ots\ atsvaseD. . .. 
; - _l .J. ·l -\I aJ· ·t Jramcleles n.erldcla bes lut roran< l< ,; upp-s ko\an cL' \.Ull?-· r · 
i<'ant tör Hagman. 

1-
. - l os f'o"rsYarsv'iscnclcts un clPrlwhil.'d•·_,rl, uJHl, F" . ·clnar so -:rctera1CIJ l " ' ' o • l . - . ~1~1 ~T Curtman att tills Yiclare uneler tid en fru n ' "Il mcc 1edal,totLil C. \ · l 
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. · 19.,') yara sekrt>ier:m· hos 

len 1 juli 1934 till och med c en J~l1l · '-'• o 

~örs\' a l.'S" >i se• t1clets CP n t r a la c il' i l an s tä\\ n J. n gsh.n a . 

'!9 · · 19'!6 rn eclrklnd•· hc· 
F ... ·clnar att 1lc genom bre ,· elen -· JUlll - o , 0101 · ... 1 le ·in o· ·d l" .:ona., .. 

1 . "\ ·nek -!'ö•·u1å ner uucler SJo.;:ommenc · t ,.... ' . 1 2.bl l1ll1\P S<'l Olll O'" • "- \· l · o·' ' l\ till s yiclarc J'nlll OC l tjäns tgöranc1P å unclcrYattcnsha'. s ,o a "~' a. -
l l l . ]' 1 "3·1 till o c h nwd elen 80 J u m 193,). llWC l Pll J U l · " 

l l , ... · l. riYCq 
l .. · j ..... sär~ !-ilt J'a\l annoruma ,oJ< ~Icc\n·i,·er, a tt- ear PJ 0 '' ,, - . ·l ~ l1 't \(u n'-'1. ,.... 

1
... .. e 1 clci v1\ kcn et 1,1 1 · - heställn ingsha,·arc Yid : o,·sv:u·svfi S l ' l . '· ·ancll' ''"~ bill· · ·11 1 1 'uli '1934 mcc 1nnet1a'' :\IaJ· ·ts till st ånd att mb c en .\.. J - . o 1 ~ tl'l l ·t Jllclet - · . · J] . Jpdrao· ma L ,1 ·' ' lling törena viss tjänst,. bef.at tnmg e __ ter.,uJ :·l t:"cl eft~r näm n•1:1 chtg, 

't t"lln1no· som avset JU.mva 1 
1 meddelats el er ::m s a b' . · 193- j'i1ni<' ,,e· 

i förekommande fall tills vidare intill c~en ~ Janulalr~ t'lJJJ1.)ClJ' ~". ill ig· . t ·:· t 1 ,\attmn"' c er 'r ' otällningcn inneh ava samma Jans ' JC- 1· 1 t tt cFirc~l före· 
:·ande det chef eller annan yeclcrbörande m~·nc, lg 10 al. ' t~o .. l·;i nLlrnde 
b l.. .. f · ' o·a pa O'('UDC f\ V ' n anclo av ijäns'l m. m., va ront Iar a:· ~a, ,' -~ o· .. ·ino·sorl) r !ler 
tjänstgöringsförhållanden (e~empe\ns an:lracl :Jan~t.e,o~·:· "'~ 1 ,,-;· .. i•J.•!l'll 

anl eclnino· ks.n anses iuverka lunclcrhgt Ol pn. _ r 
aY annan ' "' - aJlmälan hos 1\:ungl. 1\Ia] :l. Yi<l rörs,·arsY>iscnclct. (\ tirom f!Örfl 
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.MedgiYer, att såsom e rsättning .Cör utfört arbete vid omarbet
ning av gällande >> :Nline~crcisrcg\ emente f ör kustartilleriet. Fasta 
ntinor (.MER:Fl) >>; må utdelas till maioren F. A. K. Allbrandt 200 k r. 
samt kaptenerna G. \\'. Englund, 200 kr. och S. J. Puke, 175 kr. 

Förordnar majoren i armen, kaptenen i Y ästcrnorrlands r cge
]l1entes r eser v A. G. Nilsson-Hiort att fortfarande under tiden från 
och med elen 1 juli 1934 ti Ilsvidare till och med elen 30 juni 1933 vid 
de tillfällen, då kommendanten i H emsö fästning vid förfall att 
förrätta sin tjänst ell e r u nder tjänstledighet ick e kan avlämna be
fälet i elen ordning, som omförmäles i brevet elen 28 april 19:22 an
gående ställfö ,·eträdancle komm endant i nämnda fästning, med iakt
tagande av för eskrifte rna i gäll ande reglemente för marinen, del III, 
upprätthålla komm endantsbefattningen i fästningen mot åtnjutande 
dä runele r av e rsättning m ed ett belopp av tio kronor fö r dag, att ut
gå från 8jöförsvarcts ans \ ag till c~tra utgifter. 

Bem y ndi ga r marinfö rvaltningen att gå i författning om ut
fö rande av avseelda arbeten m. m. i och för modernisoring av vissa 
matinrättningar vid marinen i. huvudsaklig överensstämmelse med 
det av marinförvaltningen i skrive lse till Kungl. M aj :t elen 21 feb
ruari 1934 härutinnan framlagda, av föredragande departe mentsche
fen i det vid fö renämnda proposition n:r 205 fo gade utdrag av stats
rådsprotokollet öYe r försvarsärenden till utförande under budget å ret 
1934-1935 förordade förslaget, vi lket kostnadsberäknats till 374,000 
kronor. 

K Br. den 6 juli 1934. 
Finner - rn ed upphäYande av det kommendörkaptene n av 1:a 

graden vid flottan G. A. Wes te r genom bes Lut el e n 27 april 1934 med
delade fö rordnande i vad avser tide n elen ~) juli- den -! aug usti 1934 
- goH fö rordna kolllmendö rkapienen av 1 :a graden G. E. R. Braun er
hie lm att, 111 ed bibe hållande av inneha va nd e betattuing såsom chei 
för marinförvaltningPns nautiska avde lning, un der samm a tid tlppe
hå lla oefatt.ningen ~:Jsorn chcl' för sjökrigss kolan. 

Anvisar \'ör c:iv ilan sbillningskonm.iss ion ens \'erksamhet under 
buclget:'\ rPt. 1\)3~--lV8'i ett be lopp av högst ö,l20 kronor, at t utgå med 
3,000 kronor från la nHörsvare ts ans lag till extra utgifte r, 3,000 kro
nor Ir å n sjöför·svare ls ans lag ti ll extra utgifter samt 120 kronor f rän 
f lyg·vapn ets ans lag till ext ra ut gift er; skoland e sa111tliga medel om
hänclerh ,lvas av ar!nPfii rvaltningens civ il a departement, som har att 
Utanordna fö r c:i ,; i ia ns Li. l lningsve rks :~mheten erfo rde rli ga be lopp samt 
äg-er l ämna nör.liga fö 1·c~kriftl'l' rörandP kontroll å med len och deras 
I'eclovisning, ävensom 
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30 

medgiver dels, a t t fanjuu karen i Jämtlands fältj ägarregl' Jlll'nt 

V. H Scheclin må under innevar ande budgetår, räknat fr ån O("h 
1 

e 

den 1 juli 1934, en ligt eget åtagande tjänstgöra såsom föres1a n d
1

~~.d 

för kommissionens expedition mot åtnjutande harfö r av kon ta n t 81~ 
sätt!1ing med fyra k ronor 50 öre om dagen av anvisade medel; iig:ande 

Schedin jämväl åtnj uta fri sj ukvård järnlikt brevet den 14 ju ni 1!J:2S 

angående utvidgad rätt för sj ukvårLl fö r vissa bestäl lningshav ar P vi r ~ 

armen, 
dels, att till kommissionens ledamöter och expeclitiousfi•rec.; tån

clare må utgå resekostnads- och traktamentsersättning enligt dt• i 7 

kap. l § gällande tilläggsbestämmel3er till de militära avlön i ng·, reg. 

lementena angivna grunder vid resor utom Stockholm, som för kolll

missionens verksamhet prö;-as oundgängligen erforderliga, dol"k att 

resa, som :finnes böra företagas till ort, belägen utom Stod;hoi111 

Uppsala eli.er Söclermanland8 län, i cke må äga rum med mind re till~ 

stånd därti ll inhämtats av che:fen för försvarsdepartem entet ; skola nde 

de av ifrågavarande resor fö r an ledda kostnader - liksom ut g i ftrr 

för resor med spårvagn, omnibus eller färja inom Stockhol m samt 

med omnibus ell er båt till och från förorterna - bestridas av dp till 

kommissionens fö rfogande ställda medel. 

Medgiver, att till kommendörkaptenen av 2:a graden vid flo tt an 

C. G. Wahlström, vilken för särski lt uppdrag ställts till de sakkun

nigas fö r utredning rörande organisationen av den statl iga ve rksam

heten för bekämpande av olovlig inforsel av spritdrycker förfoga nde, 

må för deltagande i en av de sakkunniga företagen resa till F in land 

ävensom för deltagande unel er omkring sju dagar i de sakkunn igas 

förhandlingar i Trosa uneler senare delen av innevarande månad >!! gå· 

för resorna inom Sverige resekostnads- och traktamentsersäL ni n!-( 

enligt gällande resereglemente samt för resorna och vistelsen i F in

land ej mindre traktamentsersättning med fjorton kronor för dag 

och sex kronor för natt än även gottgörelse för vad som utgivits för 

personbiljetter å järnväg och båt, dock högst i elen klass, som till sin 

be~kaffenhet närmast motsvarar elen, för vilken resekostnadse -;ätt

ning utgår vid resa inom Sverige, allt enligt av marinförvaltnJ[] gen 

godkänd reseräkning. 

Bemyndigar marinförvaltningen att efter hörande av kmntners

kollegium för transport av olja inom landet uthyra tankfa rty get 

Brännaren på de villkor, marinförvaltningen äger bestämma ; 8lig: 

gancle det marinförvaltningen att, därest kommerskollegii yttrande 1 

visst fall därtill föranleder, unelerställa frågan Kungl. Maj :ts prövning. 

Medgiver, att mariningenjörsaspirant må uneler sjötjänstg-i r in~ 

innevarande år ä fartyg, varå kaelettmäss ej är anordnad, åtuj ut.a, 1 
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stället l:ö:: naturaportion eller därför utg ' ·1 1 
.. · . . ' · a ene e w n tant ersätt · 

masspennmgar I llkhet med beställnincrsha . . l mng, 

ken aopiranten bespisas. " vare 1 c en mäss, från vii-

K. Br. den 13 juli 1!J34. 

lvleclgiver, att e n ·sign alsamövning må under innevarande .o . 

ordnas I nuyuclsah.lJg Överensstäqr·nel ' l . ... ar an-
.. ... '·" ;;emec avgivet±orslao· ·· 

at t n armare foreskrilter rörande ö . l "' avenson1 
vnmgen me c delas i kom mandoväg. 

. _Medgiver, at.t .för uta :·betande inom SJ.öfo··I.SI•ar·ets J-
l t f· · ··J ,omnwndoex 

peo JOn av orso 'supplaga till fördelningsbok för fl • l l "-

Gotland ett belopp av högst 135 hon å tb j gp an nyssaren 
· · ' . or m, u , etalas. 

Medgiver, att kaptenen vid fortifikationen R 

som följt utbild ni n er en vid elen creno . G. U. H. unmark, 
" " m mannens generalorder J 16 

september HJ33 n: r 94>'. anbefall d f f" J c en 
" 1. . ' · - , · a 0 Jcers 'ursen i förbindelsetj änst 

ma, enIgt l kommandoväg meddelad :· . . . .·· . . .. ' ' 

r. h o/l l . e narnure bestammelser Jamv~l 

or er a anc e av pl·aktJsk utbi ldning under viss ticl r !· .. '. "-· 

ä kustflottan. · · 0 Ja ovnmgarna 

Medgiver, att såsom ersättning för omarbetning av inst l-t· 

boken , I .. (o.r.praJsundervisning (UMF:I A.l» m å utbetalas r u' rons-

R 1 till kaptenen 
van lJ~WlJ.;: 8QQ kronor och till marinr"ngeiJI·o··r· rr 

.r: olmberg 75 kronor. 

Meclg . . I.·ver, att en flaggkorpral, som I. st,=a·llet 
t 1 för unelerofficer be-

orc rats Janstgöra såsom mätningsförrättare vid . .. ··t . . 

tion · 1 o , SJOm a mngsexpech-

···" ·rtnne:ai:anc e ar ma därunder, från expeditionens början åtniu~a 
SJOma :ntJ ll agg som enlig· t o···11 J b ·· ' ' ~ •· 

officer ' ' "a ance estammelser tillkommer und er-

K. Br·. den 20 juli 1934. 

.. Medgiver, att marinintendentskadetter m·l IJå sa··tt . l~ el 
vag :·. b .. · , , 1 ,omman o-

.naunare estam mes, beordra, dels UDcl er ticlen elen 1-den 31 

; ;::
1 ~~~~4 }iii utbilclnin_g vi:l den_ jämlikt generalorder elen 27 apar~~ 

ko ' . . r ~66, tiLl armens mtenCientu dörråd å Karlsborg förla da 

de:;rss_anes ~olat~ , c~els .~ck U~1L:er ti~en den 1 september-omh·In g 

oktobei 1934 trll t]anstgonng vid kustartil leriregernente. 

\V l ~\feclgiver, att elen omständigheten att sjökaptenen H. E J~a er. 

a l Icke o-e'Jomo·ätt · ~ 3 - ) . · g 
an , . " · ": I s mom. 0 a av brevet elen .J september 1926 

0111
gaende antagmug, utbildning m, m. av reservkaeletter vid flot.tan 

f . namnet allmän militär k urs och q·ke+ 111·s 1·cl-e o t ·· J· • 
dr il . . . " 0

' ' ma u gor a nnner 

ononJ att antagas tri! reservkaelett vid flottan 
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l;omynd igar marinfön-altningen att beordra en _inom iini\ 1ph
verket tjäns tgörande mariningenjör del s att _unde r hogst P. dag ar, 

··1 · 1 g t 1'cl som äntbt>ts\-e rket ager bestamma . a\ I"P~ a re~duga rn a o ra..._nu1 e, c::t- , ~ • •• • => . . '-L 

till Tvskland [ör att verkställ a bestktnlllg av hos ftunau I t b>- ll tlll 
\Valz~ve rk .\. G. i Di'tsselcl orf bestii lida, för unclervattensb å"ta ma 1) 0 1_ 

· -, T 11- . och SrJring·a"en av sedda t ryckluftsbeha lla n•. <I Pis fln en, -'-'or c ,apar en . • .. . 
·)- •t _ innan han återvänt till ::)verige - uneler hogst (j dag·a r, 

oc~ ac . · · 1- · T 
resdagarna likalecles oräknade, ·företaga cle ytter 1gare reso r 1 ,-~ k- · 
land, f;om kunna bliva av behovet påkallade. 

G. b ev (le[l 1·J J·uni 1931 i'öreskrev Kungl. :Maj :t, bLt nd an-enom r - · .. . 
·. f.. lt ·no·en än·de att träffa avtal med la ntph ga nat, att man n orva n1 b 'b o . " · ~--

] . ·l t . och bäro·uino·sbolag angaende forhyrand e av Io t· Juunnm ync t g 1e e1 b b • .. • • 1 
l .... · g· av urlc1ervattensbå.t lämplig maten el avensom p e rso_n a . 1br 
Jargntn l · ·· .. l 1 tt 1 o f ·l ·l · ·t· och sl-ull e dylikt avta Jamva om a n Je-så ansages e r or c e • 1g ., ~ : " 
stämmelse r om, huru ecsättning härvJCl skull e . ut~a. . ... 

· 1 1 15 · · 103-l h a r nu mannEorvaltn1ngen nnl mt, I sk n ve se c en _~_ JU n l ·1 . . . 

bland annat, aH ämbetsverket inlett. und~rhancllingar ~ ~~ a"n _ an:l!:'': ct 
. .. l· , ... ··t o· He ro·nrnn·s- och Dyke n .\k it t htl la-syfte tned, torutom~ anua JOJe ,a,, . .,. o . · , ... .... 

,;·et :Neptun i Stockholm samt Göteborgs J3ogsenngs- och l ><ug ntn g~.-
bolao· Vid dessa törhandlingar hade framgått., att JJ_amncl a hol ng, 

o · · 1 1 t ·· äo·le for har DY,E' Lid vtlka syn tes vara tle enda H10ll1 anc e, ~o 1:1 b' · ·. . _ '\ 
bärn·ning e rforderliga resurser, icke vore v1lllga att ~.eckna :a\i t1 ~:: 

l
b l . :· att a v dem uHört arbete raknadessasom ba tg nnt,..,s-

anc ra gruncer an b "l 1 j' l''Pll 
urJIJdnv> samt alt ersättning för utfört arbete era<:naces an 1)1 :' . . 

b . .. · • "tt · 1 o-) eller dare.,; l 1<\\ll;-å -rö· uhönl bärgmng (bargmngsersa n11 b , 

s, som . 1 · . . , .· f l! havda kosi na• ler. 
ni ng e' kunnat utföras, med lednll1g av l 'al .J e a · , . . · 

· ·· . . .. . . . å . 1 av vad sa luncl a a1 u.H rs, ::ledan mannforvaltmngen, P gi Ulll · .. 
1
, . 

0 
.. 

· l tt t-:·u avtal varom har vorE' J,I ,..,D, 
h emställt orn bem~· nchgance a .ra a.. ' . . ·l 1 s ickP 
oberoende av att. er sättningsbeloppen Jor dygn eller annoi E\ e.: ... Ii 
bleve i avtalen b es tämda, har Kungl. Maj :t lämnat mann OJ\,t 

uingen clet begärda bemyndigandet.. 

. 1 b t.. l . sl-ola .. ,illa 
l . gl ~1.aJ · t fo .. rorclnar att JöiJance es ame set ~ ' .. 

\.LID . ~~ · ' - · 1 t. 1 \or-
bet raff ancl e å tgarder for civilan ställnmg av manslcap Vll tli!'' 

band utom Stockbolm. . . .· .. t. ) k all 
Vid varj e här avsett truppförband (motsvarande fo r ma 1011 . _

1 · · b t o l av en offJ cPl. e • 
-finnas en civilanställningskommJ ssJon, es aenc e .. . i kont· 
undero[f icer och ett underbe.läl av manskape t. Leelamate m a .. nde 
mission en u tses av vederbö rand e truppförbandschef (motsv~t ,t 

.. . l · s ·onens verksatnh e,. chef) vi lken har överinseende ove r wmmrs 1 . 
1 ... . 11 .111 d 

' · l l rar fö r srtt trupp 0 1 ' Civi lanställningskommi ssiOnerna s<:o a' . · .· . , ,, llrr 
. 1 ·· .. J 1 e till arbetsg1va1< 

(motsvarande Jormatwn) genom l<tn~ance s . . t· :· · leli 1lens 
pil annat sätt verka för aH fast an stallt. manskap efter Jan s 
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slut må e rh å lla civil anställning. D enna verksamhet skall komma 
jänw;il dent till godo, som tidigare varit fast anställda vid truppför
bandet (motsva rand e Jormation) och därefter anmält. sig hos kommis
sionen såsom a rbetssökande. 

För u trön ande av andra förefintliga anställningsmöjligheter må 
civilanställnings komnli3sionen hänvtinda s ig till försvarsviisenclets 
centr~Ja c:ivilan ställningsby rå . 

Civil an stä Ilningskommission å ligge r- att l ämna elen centrala ci
vilanställnin gsbynln begärda upplysni ngar och att i övrigt beakta 
de anvisning-ar om råd med avseende å ve rksamheten, som må av 
byrån m edde las. 

H ä r j ä m te å ligger civilanställningskommission: 
att mell uppmiirksamhet följ a de förhållanden, som äga sa m

manhan g med civilans tällningsfrågan. samt genom upplys ningsYerk 
samhet sprida k ännedom om ci vilanstä llningsspörsm ålens innebörd 
och bet,·de lse, 

. att m ed ·arbetsgivare söka t rä EJa öve renskommelse angående 
civilanställning åt manskap samt tälja tidningarnas annonser an
gåenci<J lediga plntscr och träcla i förbind e lse med annonsörer, vilka 
5öka arbetskratt som .lämpligen kan an skaffas genom kommissionens 
förm edling, sam t 

att - tl är så lämpligen kan ske - sanunanställa och tillhanela
hålla cl e anst.äilniugssökande uppgifter rörande lediga befattningar, 
sättet för deras sökande m. m. 

I samn,nnhang härmed m edgiver Kungl. Maj:t, att ledamot i 
civi ian sh d lnint;·skotnmission, vilken efter medgivande av truppför
bandschef (motsvaYande che f') företage r ound gängligen erforderlig 
resa för överl äggning m eLl m yndigheter och arbetsgivare rörande be
redande av civilansti.illning åt manskap, 111 1\ åtnjuta ersättnin g enligt 
de i 7 kap. 1 ~ f!v gä llamle t.illiiggsbestiimmelser till de militära av 
löningsregletnenten a angivna grunder. 

H ärjä tn te 111 eclgiver Kungl. Maj :t, att för bestridande av ifråga
varande c i v i J anst.ä llningskomm issioners utgifte r a v expensers n a tur 
sam t kostnader fö r ovan avsedela r esor m å vederbörande äga dispo
nera vid u t gången av budgetåret 1933-193-1. förefintlig återstod av 
vad pit grund av tidigare beslut anvi sat s. 

De ytterligare bestämmelser i f örevarande ämne, som må .finnas 
erforde r i i g a, meddel a~. så vii t de böra ankom m a p å Kungl. Maj :t, i 
komm andov äg. 

T\ ung l. Maj :t, som elen 30 juni l\J3J för ticlen intiH elen l juli 
1935 förordnat leda inöter och suppleanter i fö rsvarsväsendets centrala 
civilanst;i1Jningsbyn1 och därvid förklarat sig sko la framdeles med
del a besl•Jt römnll p supplean t för cl å förordnad e ledamot i. byrån, byrå-
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c: hefen i socia lstyrelsen E. O. Hagman, finner på därom gjo rd ht> tn

ställ an g·ott förordna by rådirektören i socialstyrelsen N. A .. T a c-ob i 

att tills vidare unde r ifrågavarande tid vara suppleant för Hag 111 a11 

K. Br. den 24 juli 1934. 

Förordnar löjtnanten vid flottan S. E. Oorneliu5, vilken rlenna 

dag u tmi.mnts ocl1 förordnats att från och med den l oktobe•· lG3 ~ 

vara löjtnant v.icl f lygvapnet, att från och med den l augusti 1934 

tillsvidare uneler elen tid, löjtnanten vid f lygvapnet E. V. Ekman åt

njuter tjä nst ledighet, dock högst t ill och med elen 30 septembe r 1931, 

uppehå lla en löjtnantsbestä llning vid flygvap net; ägande CornPlius 

rätt ai.t, mot avstående av cle med hans innehavande beställniu2" på 

stat lörenadP avlöningsförmåner, under tiden för förordnandet å t . 

njuta den lön och de övriga förmåner, som enligt stat och gällande 

avlöningsbestämmelser äro förenade med löjtnantsbeställning vid 

flygvapnet. 

K Br. den 27 juli 1934. 

Seclan Kungl. Maj :t genom beslut den 31. mars 1932 fun ni t got t 

medgiva, att kaptenen vid flottan greve A. Wachtmeister samt löjt

nanterna vid flottan A. G. Jedeur-Palmgren och friherre B. F C. 

Ramel finge enligt i kommandoväg meddelade närmare bestäm mPlse r 

sta llas ti ll c!1efens för sjökrigsskolan fö rfogande för utarbetandt> av 

förslag ti ll ny lärobok i sjömanskap för sjökrigsskolan efter de ri kt

linjer, som lämnades av bemälde chef, 
har Kungl. Maj :t nu medgivit, att för bestridande av kost nader 

för ifrågavarande ändamål må till chefens för sjökrigsskolan f;·,rf o

gande mot redovisningsskyldighet ställas ett belopp av högst 1,200 kr. 

Sedan mr~rinförvaltningen gjort framställning angående anv i

sande av medel för bekostande s.v vissa byggnadsarbeten för marinens 

räkoing från cl et för stat~beställningar för budgetåret 1934-1.93ii an·· 

visade reservationsanslaget av 1.0,000,000 kronor, 
s täller Kungl. M:c_j :t till marinförvaltningens förfogand< för 

nedan angivna änd<:~mål följande belopp: 

för fu ll gör~.nde av nybygg nadsarbeten å en jaga-
re, en undervattensbåt av n-typ samt en 
undervattensbåt :tv A-typ ........ .. ..... . 

för fullbordande av ombyggnaden av maskinan
läggningen på minkryssa ren Clas Fleming 

för ombyggnad av ångpannorna å pP.nsarskep pet 
D-I'Ottning Victo{·ia ........... .. .......... . 

"f"ör uppförande av brännolj ecisterne r för flottan 

kron o r 4,077,000: 

)) 354,300 : 

300,000: 
218.00• . 
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iiaande marinförvaltningen på rekvisition i mån av behov för be

rÖrd:-~ äncl::\m å l i riksgäldskontore t lyfta tillhopa högst 4,949:300 kro

nor, r.tt utgå av ovan omförmälda a•,- riksdagen för budgetåret 1934--

1935 r.nvisade reservationsanslag till s tatsbeställning. 
Härjämte föreskriver Kungl. :Maj:t, att det skall åligga marin

fö rvaltningen dels att vid prövning riv anbud rörande ifrågakomman

de leveranser i och för ombyggnaden av ångpannorna å pansarskeppet 

Drottning Victoria samt uppförande av brännoljecisterner för flottan 

iakttaga, att arbetstillfälle!l i så stor utsträckning som möjligt be

redas inom sådana verksamhetsgrenar, där brist på arbetstillfällen 

för närvarande råder, ävensom att, i elen mån så ske kan, svenskt 

mater ial kommer till användniug, dels ock att i vederbörliga leve

ranskontrakt upptaga föreskrift, va r igenom vederbörande leverantör 

tillförbindes ej mindre att tillse, att genom en utökning av arbets

tillfällena, som i anledning av det kontrakterade arbetet kanuner till 

stånd, rådande arbetslöshet på ett ändamålsenligt sätt avhjälpes, än 

även rrtt tiLl marinförvaltningen månatligen avgiva rapport i tre 

exemplar en ligt fastställt formulär beträffande arbetets utförande. 

Medgiver, att tre skjuttabe ller för 1.5 cm. kanon m/30 må be

fordras till trycket. 

Bemyndigar marinförvaltningen, att av medel, som stå till äm

betsverkets förfogande, förskottsv is disponera: 
fö r gäldande av de å Kinnekulleverkens egendom 

och skifferoljeverk belöpande skatter vilka 
det åligger marinförvaltningen att bestrida , 
förslagsvis .. .. . ... . . ....... . .. . ...... ..... . . 

fö r gäldande av husrötebe lopp, so m påsynats kro
nan enligt laga av- och tillträdessyn elen 1.0 
och 30 juli 1.933, högst .......... ... . . .. . . .. . 

för reparation av a rbetarbostäder samt förmans-
och kontorslägenheter, högst .. . ........ .. . 

för konservering av betonggmnd, högst . .... .. . 

för uppförande av smedja, högst .... .... ..... .. . 
för cliYerse målningsarbeten, högst ............. . 

för anskaffning av sk umsläckningsapparater samt 
för vissa ändringsarbeten å den elektt·iska 

Kronor 2,000: -

)) 1.4,653: 09 

)) 

4,600:-
650: 

1.,200: 
1.,250: 

anläggningen, högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.,700 : -

samt för oförutsedela utgifter m. m., högst . . . . . . " 1.,300: -

skolande nämnda utgifter framdeles i mån av tillgängliga me

del å den under ordinarie reservationsanslaget till flottans krigsbe

redskap oeh övningar U)Jptagna titeln för från Kinnekulleve rkens 

egendom infl ytande arrendemedel och liknande inkomster därmed 
täckas. 



36 

Kungl. Maj : t [nstshi l ler [öl j ande plan fö r finansienuu[p( av 
driften av skifferolje1·erket umlf•r budgetåre t 193-J-1935 samt b<' nr1.11 _ 
digar marinförvaltningen att driva olj everket i enlighet ll tPd den. 
samma, nwcl rätt do ck l'ör iimbetsverket att i planen ,-itl taga dp 
mindrP jämkn ingar, som ur driftS&ynpunkt prövas ämlama l'<'nliga : 

Inkomster: 
Gas .. .... . .... . .. ... . . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · kronor ~tl )illtl : _ 
Bensin , pann-och clieselrnotorbrännolja (c :a 538 ton) )) %.itltl : ------------------Summa kronor -i!'l,'iil!l : _ 

Utgifter : 
Brytning av skiffer (15.9-13 ton) . . . ..... ... .... . .. kronor 1L~i''.l: -
Råolje- oeh gastillverkning .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 3:2.8:-ll: 
Olj eral'f in erin g ........... . . .. . ... . .. .......... . . 
Arbetsledning .. . .......... .... . . .... .......... · · · · 
Försäkring av oljeverket .......... . .. . ..... . ..... . 
Oförutsedda utgifte r .. . ...... . ... . ............... . 

)) 

)} 

)) 

-J.:~ :21l : -
:i.n:;l: 

!J:;.·,: 

:2.1-1:2: 
---------------------Summa kronor .)0.ii011: 

K Br. den 3 augusti 1934. 
Medgiver, att till den officer, 30m av stationsbeJälha1·art>H y jt\ 

K arlskrona örlogsstation förordnas att uneler instundande utbil tl 
ning;oår meddela i skolreglementet :för flottans manskap, del IY, om
nämnd undervisning i engelska språket vid korpralskurs för r ad io
matroser samt vid certifikatlnll's vic1 rad ioskola, må utgå en er.,ii ti
ning av fyra kronor för uncl ervisningstimme, dock högst -1-18 kronor. 

Finner gott, s:'tvitt angår marinen, i avseende å rätten fö r '- isst 
fast anställt Juanskap att kvarstå i tjänst utöver den kontraktl•r;Hle 
anställningstiden, förordna som följer: 

1. ] 'ast anställd bestäilningshavare av manskapet vid marinen, 
med vilken vid kontraktstidens utgimg den 31 oktober (30 septem he r) 
H;3J tjänsteavtal rörande anställning på stat i cke blivit förl ängt mit 
erhålla arrstallning över stat för tiden från och med den 1 noveJ•rher 
Hl3± hogst till ocJ1 med den 30 april lll35 (respektive den 1 ok tnhn 
193-± högst till och med den 31 mars 1935). 

Saclan anställning må moddel as utan hinder av gällande be
stämmelser om viss hörrsta , lder för manskaps kvarstående i tj ;inst. 
. ' 2. Avtal om an8t~1lning över stat må träHas allenast merl be~ 
ställningshavare av manskapet, som vunnit befordran till k~rpra 
e ll er oek uppfyllt forclring-arna för dylik befordran och som vHI ut
gången av löpande anshlllningsår kan räkna minst fem å rs väl vi tE
ordad anställning vid marinen. 
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G. O. 637 den 2(1 juni 1934. l-':ommendörkaptenen sv ~- gr. ·wahl
strönt ska ll, med hibchållancle <tv innehavande befattning, stå till de 
sakkunniges :[ör utredning rörande organisationen av den statliga 
ver ksamheten för lwkämvande av olovlig införsel av sp ritclr .1·cker för
fogande för s;i rskiJt uppdrag. 

G. O. 639 den 20 juni 193-t Kaptenen Löfgren skall fr. o. m. 
den 1 instundande juli och t ill s vidare, mecl undantag ±ör de tidPr, då 
han på grund av utfärdad generalorder må hava erhå llit annan kom
mendering, tjänstgöra i marin [ärva] tningen. 

G. O. li41 Ilen 2:1~ juni 1934. Utnu hinder av 1Jest.ämme1se;,na i 
g. o. 108:3 126 skall yrkeskurs för rcscrvkadetter, a rtil leritjänst, inncva 
randc år Jör läggas å .lartyg i kustflottan, som che:fen för kustflottan 
iiger bestämma. Kursen skall taga sin början clou 26 innevarande 
månad; skolande nämnde chef beordra instruktionspersonal och an
befalla de jämkningar i gällande utbildningsprogram för kursen, som. 
betingas av d0ss för l äggande ombord. 

G. O. 674 den 21i juni 1934. För underlöjtnanten Linda h l genom 
g. o. 135/34 anbefalld landkommendering skall upphävas. 

Löjtnanten A. E. Lindqvi>t skall tjänstgöra såsom gy mnastik
officer vid skeppsgossekåren i ]{arlskronrr f r. o. m. den l näsU::om
mande oktobe r och tills vidare. 

G. O. 684 den 27 ju n i 1934. })(on m a r in] ä k a rst. i Jl('ndi atP n över 
stat Broman gcn.om g. o. 543/1934 anbefall da kom mendp1·in gen såsom 
extra läkare i Vaxholms fästning sb ll up phö·ra ll! Cd utgångPli av in
neva ranrlP mi\nad. 

Marin1äkarst.ip<>ncli.ai.en över stat J.jungherg ska ll Jr. o. m. elen 
1 imtunclamlc juli. tills vidarP tjänstgöra såsom P:dra läkan• i nämn
da fästning. 

G. O. 691 den 28 juni 1934. :Moment 13 i g. o. 1244/33 skall er 
hålla fö l jande tillägg: 

g) De sjökadcttPr, so m anhgits jämlikt bestämmelserna i r eg
lemente för sjökrigsskolan, § 50 B, skola, i anslutning till bestämmel
serna i punld a) ovan, på börja sin uthildning i avkortad 2. sjökurs 
den 21 juli med emarkering å pansarskeppet Oscar II i Lyscldl. 

G. O. 694 den 29 juni 134. Marin:cot.tach!'m, kommendörkaptenen 
av 2. gr. Bager skall efter avslutandet av sin genom g. o. 325/34 anbe
fallda tjänstgöring i Helsingfors under en dag stå tiU chefPus för 
lllarinstaben förfogande i Stockholm. 

G. O. 1934. 6 
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G. O. F . 113 !len 11 juni 1934. Nedanstående antal stammen t ill
hörande personal skall fr. o. m. den 1 juli 1934 och tills vidarr tj;ius t
göra vid 2. flygkårens detachement i Karlskrona: 

officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
underofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
manskap . . . ... . .... ... .. .. . . . . .. ... . .. högst 10 
civilmilitär personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

G. O. F. 116 !len 12 juni 1934. Fastställer fördelning av å stat 
för officerare och underoff icerare m. fl vid flygvapnet upptagna be
ställningar och arvoden för tiden 1 janua ri 1934-30 juni 193i"i. 

G. O. 709 !len 3 juli 1934. I ans] utning till nådigt brev de n 30 
sistlidne juni skall marinintendenten av 1. gr. på övergångsstat T_, ilja 
fortvarande vara inkallad till tjänstgöring vid Karlskrona örl ogs
station fr. o. m. den 1 innevarancle må nad och tills vidare, dock lä.n gst 
t . o. m. den 31 nästkommande december. 

G. O. 714 den 3 juli 1934. En dansk ubåtsflottilj un der befäl av 
kommendörkaptenen \Volfhagen och bestående av verkstadsfart~·get 
Henrik Gerner, undervattem:båtarna Rota, Bellona, Flora, Tritou c,ch 
Ran må under tiden den 9-13 augusti 1934 besöka Marstrand. 

Besöket iir att anse såsom icke-officiellt. 

G. O. 731 den 5 juli 1934. Marinattachen, kommendörkap te nen 
a v 2. gr. Biörklund skall tjänstgöra vid Kungl. Maj :ts beskick ni ng i 

Haag under tiden 1-30 instundande augusti. 

G. O. 743 den i juli 1934. Med ändring av g. o. 325/34 skall 
marinattachEm kommendörkaptenen · av 2. gr. Bager tjänstgöra vid 
Kungl. Maj :t s' beskickning Köpenhamn under tiden 26-30 in ne-

varande månad. 

G. O. 758 !len 10 juli 1934. Kaptenen vid flygvapnet. Sundin 
skall under ticlen 23 jul i-5 augusti 1934 följa övningarna Vlll kust-

flottans flygavdelning. 

G. O. 759 !len 10 juli 1934 fastställer fördeln ingsbok för fL.v gplan
kryssa ren Gotland att tillsvidare på försök län da t ill efterrättebe. 

G. O. 762 den lO juli 1934. Tyska örlogsmarinen till höriga ten· 
S , l l o • varande clern >> H e la» under befäl av Leutnant zur ee i::i c l U ze ma mne 

sommar besöka svenska hamnar och kustområden enligt följ anrle : 
passage genom Kalma-rsund sydifrån den 18 juli, 
Visby den 18-20 juli, 
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Stockholrn den 28--31 juli och 
passage genom Kalmarsund nordifrån den 31 juli. 

Besöken äro att anse som icke-officiella. 

G. O. 770 den 12 juli 1934. 1. tyska minsvepnings-halvflottiljen 
må uneler ti clen den 12- 17 inneva rande månad besöka Visby. 

Besöket är att a nse såsom icke officiellt. 

G. O. 771 den 13 juli 1934. l anslutning till nådigt brev denna 
dag skall en för armen, marinen och flygvapnet gemensam signal
samövning äga rum i trakten av Norrtälje och farvatten därutanför 
under ticlen 22-30 instundande a ugusti enligt nedanstående närmare 
best äm melse r. 

l. övningens ändamål är att samla erfarenheter beträffande 
fö rbindelsetjänstens (signaltjänstens) ledning inom högre förband och 
samverkan mellan försva rsgrena rnas signalorgan m. m. 

2. övningen tager sin börj an och upphör å tider den 22 respek
tive 30 augusti, som bestämmes av överledaren. 

3. Övningen omfattar två perioder: 
l. perioden 22-26 augusti, 
2. perioden 27-30 augusti. 

4. I övningen deltaga ur marine n: 
del ar av elen rustade kustflottan, 
signalorgan ur Vaxholms kustartilleriregemente, samt 
Skeppsholmen radio. 

5. Övningen skalL stå under överledning av chefen för mar in
staben, t i ll vars förfogande för att ingå i överledningen skola stå: 

ur marinen: 
ko mmendören Akerblom, vi lken vid förfall för chefen för marin

staben utövar överi.edningen, 
kommendörkaptenen av 2. gr. Strömbäck, 
kaptene n vid kustartilleriet Englund, som jämväl ingår i led

ningen för ur kustartilleriet deltagande signalorgan, 
löjt nanten vid flot tan Landström, som jämväl ingår i ledningen 

för ur kustflottan deltagande fa r tyg, samt 
löjtnanten vid flottan Lilljequist, som jämväl ingår i ledningen 

för ur kustflottan deltagande fartyg; 
ur arn~en: 

k aptenen vid generalstaben Swedlund jämlikt g, o. 1545/34; 
ur flygvapnet: 

löjtnanten vid flygvapnet Lindquist jämlikt g. o. F. 145/34. 
6. Till öveiecl:uens förfogande under övningen skola ställas två 

skriv-b-iträden från 3-toc-kholms örlogsstation, vilka under tiden 17-21 
augusti skola tjänstgöra i marinstaben. 
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7. Ledningen u t övas beträffande ur marinen cleltagamlp Pll ite ler· 

av äldste fartygschefen beträffande ur kustflottan tle ihg· an l]~ 
f arb·g; 

av överstelöjtnanten v i el kustartilleriet Olmgren betrii f tD n de ur 
k us t o dilleriet deltagande signalorg an. 

8. Bestämmelse r för ur marinen delt agamle Pnheters oan 11iuo
förläggning, förpl~ignaLl m. m . utfärdas av chefen i'ör mariJI>i n b e~ 
e:fter sam r å d med chefen för kustfJ ottan och chefen för kust ar tille riet . 

9. Plan för övningen fas t stäl les av chefe n för marinsklJen ef
ter sai'Hihl m ed ch efen för geDeralstaben och chefen för fl :-· g\ ap net. 

10. .Ma rimli striktsbefäih a va r en för ostkustens marillll i,.; trikt 
chefen för kustartill er iet och kommendanten i Vaxholms f it'<t ni "~ 
jämte av dem beordrad e officerare må, utan särskild koshlatl för (;~~ 
ningen, följ a el ensam ma. 

11. L edarna [ör ur marinen deltagande enheter insän da rap
porter över övningen 3 förlopp och vid el ensamma vunna rl'sultat och 
erfareu1J8t er till cl1 eJen för marins taben p å tid, som denn e bestiimt ner. 

~iotsvarande rapporte r komma att insändas till ch efen Jhr m a
rinstaben av ledarna för ur annen och :flygvapnet deltaganclP enheter 
på tid, som nämnde ch ef bestämm er. 

Sammanfattande umlerd iinig rapport över vid övningen n m na 
resultat och e rtarenheter insändes av chefen för marin stabc: n s;\ sna rt 
ske kan , dock senast elen l april 1935. 

G. O. 774 den 13 juli 1934. Kaptenen p å r eservstat Cassel sk all 
va ra inkallad t ill tjänstgöring fr. o. m . den 1 iD stunclaude a ug:usti 
t. o. m. den 1J nästkommand e september för fullgörande a \' en del 
av honom å liggande tjänstgöringsskyldighet; skolande Cassel h är
nuder tjänstgöra i marinförvaltningen. 

G .. O. 775 den 13 juli 1934. Kaptene n på övergångsstat von der 
Burg sk all vara inkall a d till tja11 stgöring för fullgörande aY honom 
äJiggancle t.J änstgöringssi;;:ylclighet fr. o. m. elen 20 innevarande mån acl 
t . o. m. elen 17 nästkommande september m ed ordinarie tjänstgöri ng 

å Stockholms örlogsstation. 

G. O. 77() den 14 juli 1934. Chefen för kustflottan skal l enl igt. 
de närmare föreskrifter, som av honom utfärdas, detachera jag aren 
Sigurcl för att uneler den 23-25 innevarande m ånad besök a S tr ais und; 
.~kolande vederbörande beskickning och konsulat h å llas u nderrättade 
om el en sannolika närmare tidpunk ten för jagaren s ankom st t ill 
nämnda h amn. 

Besöket är att anse som i cke-offi ciellt. 
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G. O. 788 den li juli 1934. Polsk a undervattensbåtarna Wilk, 
Rys och Zbik sam t jagaren \Vilj a må uneler elen 4-6 nästkommande 
augusti besöka Karlskrona. 

Besöket är att ansP som 1cke offi ciell t. 

G. O. 808 den 20 juli 1!)34. Tvska övningsskeppet Go r ch Fock 
under beJ'äl a.v 1\:avitän zu r ::lee ~\Le wi s må 2 dagar uneler ti clen :..'0-30 
instundande augusti besöka Fjällbacka. 

Besöket är att anse som ick e-officie llt. 

G. O. 810 den 20 juli 1934. I anslutning till n ådig·t brev denna 
dag skola följande bestämmel sPr gälla be träl' f ancl e viss utbildning 
inne va ra n de å r a v m a rinintenden tskadetter i 2. och 3. intendents
kursema. 

l . M:arinintendentskacle tte rn a i 2. intendentskursen skola av
kommendera s från den för dem i g . o. 463/34 anbefallda utbildningen 
å Karl skrona örlogsstat ion med utgången a v den 31 inneva rande 
må n ad och skola kommenderas : 

a) umle r ticl en 1- 31 ins tunclan cle a ugusti till ut bildning vid de12 
jäm li kt Jantförsvarets g . O. 766/34 till annens intendenturförråd å 
Karl sborg för l ag da kommissariesk.ol an; 

b) Jr. o. m. dell l nästkomntanclP sep tember t. o. m . dag omkring 
elen 5 n;istkomm ancl e oktober, som chefen för 8j ökrigsskolan bestäm
mer, till tjänstgöring vid Vaxh0lms kustartilleriregemente. 

2. Marinintende ntskadetterna i 3. intendentskursen skola, med 
änd ring av g. o. 1:..'44;33, rnom. 13 el), kommenderas till tjänstgöring 
vid Vaxholm s kustart i Il er i regem ente I r. o. m. elen 21 nästkommande 
septembe r t. o m. da!-': omkring el en 5 niistkommande oktober, sonl 
che:Een {ör sjökrigsskolan bestiimmer. 

G. O. 814 den 24 juli 1934. :Med ändring av g. o. 435/34 skall 
marininte ndenten av l. gr. p å övergångss tat von Malmborg fö r f ulJ
görande av honom å liggande tjänstgöringsskyldighet vara inkallad 
till tjänstgöring å K arlskrona örlogs"tation uneler tiden 30 juli-Hi 
aug usti inne\ca ramle [J r. 

G. O. 832 den 31 juli 1934. lleservintemlentskurs sk a ll i anslut
ni ng t ill g. o. 378/3-± :morclnas vicl K arlskrona örlogsstation unc[er 
ticlen JG a~gtt st i--JO september, vid Vaxholm s kustartill e r i r egemente 
och Vaxholm s ·Jästning under t icl en 16 november- 15 dece mber ; sko
Stockholms cirlogss tation uneler iicl en 16 novernber-15 december; sko
land e kursen vacl ut biltlningPn beträ·Har unel er förläggning till ör
logsstatio ne rna sUt umlcr överin seende a v respektive chefsintendenter 
Ram t i Vaxhol m unel e r överinseende av chefe n för Vaxholms kustar
tiller i regell1ente, respekt i ve kommendanten i Vaxholms fästning. 
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Vid förläggnwg till Stockholm s örlogsstation skola reserviuteu. 
dentskadetterna vara inkasernemde i sjökrigsskolan. 

G. O. 833 den 1 augusti 1934. Denn a instruktion skall länd 
chefen för den genom g. o. 12Hi33 anbefallda sjökrigsskolavdPininge~ 
til l efterrättelse. 

§ 1. 

Den under Edert befäl ställda avdelningens sammansiittning 
samt expeditionens ändam ål framgå av g. o. 12-!4/33. 

l elen mån expeditionens huvudändam ål och det till E<l·'rt för
fogande ställda anslaget llet medgiva skola övningar för hö.inncle av 
det Olnb,Jrd kommenderade stammanskapets yrkesskicklighet l>e•lrivas. 

§ 2. 

]';i må enligt eget bestämmande med avdelningen besöka ~n'nska 
hamnar och ankarsättningar. 

Därjämte må ~i under 4 dagar, ankomstelagen och avgång~tla gen 
inräknade, under tiden elen 29 augusti-3 september besöka Viho rg i 
Finland. Besöket i denna hamn är att anse som icke-officiellt. Ve
derbörande beskickning och konsulat skola av Eder meddelas o•n den 
närmare tidpunkten för ankomsten till nu nämnda hamn. 

§ 3. 

Under senare delen av nästkommande september skall '\i med 
avdelningen befinna Eder i Stockholm lör kadetternas avpo]p,.Terine; 
och befälstecknets nedhalande enligt ovannämnda generalorde•·. 

§ 4. 

Omkring var 14. dag eller, om särskilda omständigheter tlärtill 
föranleda oftare, skall Ni insända underdånig rapport om vad som 
må vara att anmäla. 

§ 5. 

Kungl. Maj :t är förvissacl, att vid de tillfällen och oförutseelda 
händelser som kunna inträffa och för vilka föreskrifter saknas, så
dana åtg~rder av Eder vidtagas, sorn bäst · främja expeditionens linela
mål och överensstämma med flaggans värdighet. 

G. O. 838 den 3 augusti 1934. Kommendörkaptenen a' ~ - gr. 
Biörklund skall mecl elen 14 nästkommande oktober avgå fdn inne-
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bavanrle befattning såsom marinattaeho vid Kungl. Maj:ts beskick
ningar i Paris och Haag samt skall kaptenen Anderberg elen 15 i 
samma mån ad tillträda sin i g . o. 253/34 anbefallda kommendering 
såsom marinattachf> vid nämnda beskickningar. 

G. O. 840 den 3 augusti 1934. 1. a) I anslutning till g . o. 1244/33 
room. 2 sko la motortorpedbåtarna n :r 3 och n:r 4, bildande 2. torped
båtsclivisonen, rustas för expedition och ingå i kustflottan elen 10 in
stund ande september; skolande fartygscheferna hissa sina befälstec
ken nämnda dag. 

b) Motortorpedbåtarna n:r 3 och n:r J skola å dag i början av 
oktober, som chefen för kustflottan bestämmer, avgå till Karlskrona 
örlogsstation för avrustning, avmönstring och förläggning i 2. be
redskap. 

2. Med ändring av g. o. 12-!4/33 mom. 24, 27 och 31 skall jagaren 
Klas Uggla ti ll s vidare vara på expedition och ingå i l. jagardivisio
nen i stället tör jagaren Klas Horn. 

J agaren Korclenskjö lcl skall från dag i oktober, som bestämmes 
av chefen för kustflottan efter överenskommelse med vederbörande 
~tationsbefä l hava re, bemm1 nas från Karlskrona örlogsstation vad 
unelero fficerare och manskap beträffar. 

3. Torpedkryssaren örnen skall den 6 oktober ingå i kustflottan 
och avgå tm Karbkrona orlogsstation för att därstädes förläggas 
Rtationärt intil l ticlen för enligt g. o. 1244/33 mom. 1 anbefalld ex
pedition. 

4. I anslutning till g. o. 1244/33 mom. 27 skola fartygscheferna 
å ubåtarna Valen och Sälen hissa sina befälsteckmi elen 24 oktober. 

G. O. 844 den 6 augusti 1934. I anslutning till g. o. 294/34 skola 
unel er flygplankryssaren Gotlanels provtursexpedition genom sagda 
g. o. från flygvapnet kommenderade 

l off icer (chef för f lygförband) och 
2 unclert)fficerare (1 stations- och 1 verkstadsunderofficer) tjänst

göra å fartyget å tider varom marinförvaltningen äger överenskomma 
111ecl chefen "för flygvapnet. 

G. O. 847 den 6 augusti 1934. Tyska pansarskeppet Deutschland 
unel er befäl av Kapitän zur See von Fischel må under ticlen 10-1 '? 
innevarande månad besöka Göteborg. 

G. O. 849 den 7 augusti 1934. Korpralsundervisning (UMF I AJ, 
avsedel att såsom instruktionsbok användas vid korpralsutbildningen 
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vid flottan, fas tst äl les; skolande ett exemplar a v nämnda instruk

t ionsbok kostnads fritt tillclei:ls e lev i korpral skola ävensol!l \'ii r·npl ik
tip·, vilken ska ll genorng:l und erbe-J'älskurs, varjämte ett <''..er ~r plar 

ä\·pn\ edes kostnadstritt mil utlämnas tiLl enva r officer, undPrni'f ir·e ·· 
och flaggkorpral vid flo ttan samt nwdlem av Sve ri ges fri vill i,,; 
mo1orb1\tsk 1\ r. ~' 

G. O. 850 den 8 augusti 1934. 
220/183-l best~irnm es : 

J an3lutning till generalortlr•r a:t· 

j, att i 6. ubåtsdivision e n ingtrencl e ubåtarna SvärlHi skr•n och 
Tuml a ren skola för i nämnda generalorde r angivet änclam i\1 ru~tas · 

~kolande eli visionsc hefe n och fnrtygscheferna hissa sina beflil stt·c·kp·1~ 
elen :3(; inneva rand e augusti. 

2. att närnncla ubåtar skol a ef'ter ankomsten till Kar lskrona 
avrustas, a·..-mön stras och förlägg as i 2. beredskap. 

3. att iJbiHa rn a Valrossen och Hajen skola fö r i n ärnnd a "• 'liE'· 

r a lordcr angi vet äacla mål rustas ; skoland e fartygscheferna hissa ..; im 

befä lstecken, å Valrossen å dag omkring den 1.7 instundande sr> pte m
ber, solll sl.ution sbe'l' alhavaren vid Stockholm s örlogsstation lwstti rn
me r, n1ed hän syn till att ub åt en ifråga bör inträffa vid Oöt t>l>o rg·c. 

örlogsdepå omkring elen 25 i samma månad , å Hajen å clag un der 
nästkommand e no vember ell e r dee;ember, som stationsbefäll lil\' ~r·n i 

Stor:kholn: bestä llllll er. 

4. att sistnämnda ub åta r skola efter ankomsten till Oöt d>org 

av rus tas, avmönst ras och förläggas i 2. beredskap. 

5. att, vad angår unel e roffice rare och manskap, stationsiwfäl

havaren i Karl skrana beträffande Svärdfisken och Tuml a re11 .;a rnt 
stationsbefalhavaren i Stockholnr beträffande Valrossen och Hajen 
må anbefalla de avvikelser från gällande besättningslis tor, nutil l 

expeditionernas ändamål kunna föranleda. 

G. O. 862 den 10 augusti 1934 . .M:ed upphävande av g . o. 7'1 1/1C 

o•·h 1.108/23 skall av telegrafst.n eJsen utarbetad. »1-Iandbok fö r a n\ rnd
ning av telegral och telefon (UTT),, 103-l å rs upplaga, till :; \·,dn rr 

altvändas vid marinen. 

G. O. 864 den 13 augusti 1934 Tre frisörer samt därPs t i~k<' 

prfo rtlerligt anta l y rkesutbildade vfirnp liktiga kan erhåll as, 1 re sko
rrr a ka re och tre skräddare nr å under ett år, räknat fr. o. rn. den t 

nii stkomrnanr\ e november, utan kostnad ±ör st a t sverket och på dr• l· i\1 -

kor i övrigt, som chefen Jör ku stflottan må med vederböran,i e "n•r· 
t> nskoi11n1a, med1'ölj a. kustflott a n med embarke ring på f art\·g·. -on· 
ni'i rnm]p chef iigcr bE'stämma. 
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3. Den, som önskar träffa avtal om anställning över stat, skall 
till chefen för dPi truppförband (kår etc.), han tillhör, göra ansökau 
därom före den 20 augusti 1934; ål i g·gande det vederbörande chef att 
senast den 1 september 1.934 hunna besked, huruvida anställning kiln 
medgivas. 

4. Anställ ning över stat erhålles medelst kontrakt för i punk t 
1 angiven tid med rätt för den anställde att, darest annorlunda icke 
nedan stadgas, uneler den förlängda anställningsticlen åtnjuta ena· 
handa förmåner i kontant ocll in natura, som omedelbart därförinnan 
i beställningen på stat tillkomJ!1er honom; skolande dessa förmåne r 
utgå enligt för beställningshavare på stat gällande grunder. 

ö. Tid för anställning, varom här är fråga, må icke tillgodo-· 
räknas för erhållande av löneförhöjning enligt i manskapsavlönings
reglementet angivna grunder oe;h icke heller inräknas i den för av· 
skedsprern ies å tn.i ut and o bestämda tjänstgöringstiden. 

6. Den, som vunnit anställning över stat, är underkastad samma 
skyldigheter som beställningshavare på stat, men må på ansökan be
viljas tjänst ledighet- utöver vad eljest är medgivet - för förbere
delse till vinnande av civilanstälLning . 

7. Det åligger över stat anställd att före den l oktober (1.5 sep
tember) 1H34 till vederbörande chef avlämna uppgifter: 

a) angå ende den civilanställning, till vilken han avser att för
hePeda s ig, och den yrkesu tbildning, sont erfordras för dylik anställ
nings vinnande, 

b) huruvic1a han för civi lanställnings erhål lande önskar biträde 
a v truppförbandets c i vii anställ ningsorgan, sam t 

e) i vad mån tjänstledighet, som i punkt 6 avses, beräknas kom
ma att. erfordras under ticlen för anställningen över stat. 

8. Tj.änst leclighet i civilanställningssyfte må ej förvägras om 
och i mån elensamma hefinnes er.iorderlig för ändamåle.t. U n der ti
den för ledigheten skall vederbörande vid varje månads utgång av
lämna intyg om ledighetens användande. 

9. Under tjänstledighet i civilanställningssyfte äger beställ
ningsh avare me•.l .anstäJlning över stat bibehålla oavkortade avlö
illingsför•nåner, dock att, 

a) för tid, varuneler i.ivnings- eller provtjänstgöring fullgöres vid 
Postverket eller statens järnvägar, bestämmelserna i vederbörliga kun
görelser angående anställning vid nämnda verk av viss personal vid 
försvarsväsendet skola äga tillämpning, sam.t 

b) vid annan tjänstgöring, för vilken ersättning utgår, elen från 
fö:rsvarsväsendet utgående kontanta avlöningen skall minskas med 
Vad sålunda uppbäres. 

Utan hinde r av vad här ovan under b) stadgas, äger över stat 
anställd bibehålla eljest utgående hyresbidrag ävensom i förekom-

K. Br. 1934. 8 
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mande fall å tnjuta inkvarteringsersättning od1 kontant crsii11 ninr. 
för portion. "' 

10. Beträffande avgång od1 avskedande från anställnin g riYcr 

stat ska ll. i t illämp liga delar gälla vad i sådant avseende finnE'~ s'nd. 
gat beträffande motsva rande beslilllningshavare på stat; do ck 111 <1. 

sökt a vs ked icke fårväg ras. Missbrukas tjänstledighet, som be vi l j n 1 s i 
civil anställ n ingssyfte, skall a vskecl o mede l bart meddelas vederbör u 11 t] 0 

11. över stat anställd äger icke lyfta intjänt avskecl sp rc 111 j~ 
förrän etter avgång från anställningen. 

1:2. Over stat anställd äger icke få sig tillgodoförd beklä<l nn<l~

crsättning; ankommande det på marinförvaltningen att utan hi n•ler 
av gällande beklädnarls,tater n1cddeia l öreskrifte r angående rl c o~n

stä llelas beklädnad. 
13. Uvpkommande kostnader för anställande av personal ii\e r 

stat enligt förevarande bestämmelser skola bestridas av de amdng, 
från vi l k a motsvarande kostnader bestridas för manskap med beslid !
ning på stat. 

::\Icdgiver, att såsom ersättning fö r utarbetandet av , Teoret.iRk 
oc:h praktisk beskrivning över Sperry's g.vrokompass jämte före~hi J

ter Jör densammas skötsel och handhavande>> må utbetalas .föl jande 
belopp, nä m l igen: 

tiil konllnenclörkapten UlfJ kronor 1,100: -;till e lektroingeu iören 
Limle kronor ilO : -; till elektroingeniören Ekblad kronor 50: -: I1 H 
flaggmaskin isten Tothng kronor 30:-; samt maskinisten PeltPr.<vn 
kronor 30: -. 

LJt.i en av chefen för kustflottan elen 7 juni 193-l överJän1narl 
skr ift har löjtnanten vid flottan L . Key anhållit att uneler kom n ·.~n 
uer i ng en ligt generalorder 119/1934 såsom divisionschef för först a ve
detl.bå l srli visionen ±å ko m ma i å tnj utan de av sj ö till ägg och rcprese u
tat.ionspenningar, som v id liknande koll1menclering utgår för kaptens 

bestäl lnin g. 
II~röver har marin[örvaltningen, efter inhäm.tanele av ytt rlJlitle 

från stationsbefälhavaren vid St-ockholms örlogsstation, elen Hl .iuli 

193-1 avgivit utlåtande. 
Kung i. .Maj :t lämnar framstä Il ni n gen utan bifall. 

K Br. den 10 augusti 1934. 
Bem~·ncligar dels marinförvaltningen att beordra en inolll äm 

betsverket tjänstgörande ntariningeniör dels ock chefen för K arls
krona örlogsvarv att beordra en å nämnda varv tjänstgörande rn arin
ingeniör ej mindre alt uneler högst 5 dagar, reselagarna oräknadP, 3 
tid, som ämbetsverket respektive varvschefen äger bestämma, avr<'sa 
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till Tjeckoslovakien för att verkställa besiktning av hos finnarr Wit
kowi tzer Bergbau- und Eisenhi.itte n-Gewerkschaft i Mor-Ostrawa till
verkade, fö r jagarna Göteborg respektive Stockholm avseelda mantlar 
för ä ngsamla re än iiven att - innan de åter vänt t ill Sverige _ under 
högst G dagar företaga lle ytterligare resor i Tyskland och Tjeckoslo
,·akien, som kunna bliva av behovet påkall ade. 

Bemyndigar rnarinförva l h1ingen att beordra chefen för ämbets
verkets artiii e ria vd e l ni ng el l er en å sam m a avdelning t j änstgöranclr 
officer att å tid, som ämbetsverket äger bestämma, avresa till Holland 
:för ati dels und er högst 4 daga r, reselagarna oräknade verkställa be · 
siktni ng av genom Norrliska Instrument aktiebolaget beställd i leve
rantörens verkstäder i Venlo tillverkad stereoskopisk avstånel;mätarc 
del s ock uneler likaledes högst 4 dagar, reselagrna oräknade, verkställ~ 
kontroll m. 111. av genom Elektriska aktiebolaget Siemens beställda 
vid firm ans verkstiider i H engelo under tilh·erkning va rande c-entral: 
rikta n l ägg ni ng ar. 

K ungl. JYJ:a.i :1: - som i kommandoväg vill bestänuna röran d" 
mariuatlac ltce mas placering 111 . m. - finner gott att, Tnell upph äva nd f> 
från och Jn cLl den 1 oktober 1834 av dc utav Kungl. .Maj :t genom brev 
elen 29 juni HJ:26, elen 21 jam1ari oc:h. den 27 juni 19'27 samt den 16 ok
tober j931 II Jeclclelade föreskrifter rörande ersättning åt marinatta
cheor, fö rordnD , att -följande bestän1mclser skoia i förevaran de avseen
de lända t ill efterdttel se t ill svidare från och med elen 1 oktober j931 : 

1. Onlinarie Plarinattache, so m är bosatt i ut.lanclet. skall !\t-
njuta lön cl'ter el en ortsgrupp, va rti ll Stockholm hänföres.' . 

2. Från elen å staten för v id m ar instaben anställd personal upp 
fö rda ans l agsposten til i arvoden m. m. till 111 arinattachcer skol a så
som ortst ill ligg - varå clc•rtidst illägg ej må beräknas -- till necla11 
nämnda ma rinaUach6e r utgå Jöljande för helt år beräknade belopp, 
nämligen: 
ti ll .n arinattac ltcn virl Kungl. ~faj :ts beskichting i Lonelon 16,000 kr. 

» " >> » i Berlin 8,000 " 
" " " i Paris 6,000 » 

Ortstilläggen uppbäras en ligt dc för åtnj utande och utbetalning 
av avlöning gäl lande bE'stämm elscr. 

3. Till Jnarin attache skall under tjänstgöring å beski ckningsort 
där h an ej ii r bosatt, utgå traktamontsersättnino- med för chgn r ä k~ 
nat, högst följande belo pp, nämligen: " ' , 

till marinatiac:he vid Kungl. Maj :t.s beskickning 
)) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) 

Oslo ........ 25 kr. 
Haag 30 " 
Köpenhamn 
Helsingfors 

25 
20 )) 
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till marinattaeho vid Kungl. Maj :t s beskickning i Higa o. Reva l :W kr 
)) >> i Kovno . . . . . . 20 

, , >> >> » i Warszawa .. 2i'i 
skolande traktamentsersättningen fr ån och med dagen eHer an

komst en till vederbörlig beskicknin gsort till och med dagen före a\' 
resan därifrån bestridas från omförmälda å staten för vid marin ,.;ta
ben anställd pe rsonal uppförda ans! agspost till a rvoden å t m ari n.~ t
tachce r m. 111. 

.t BetriHI'ancle gottgöre lse för t jänst eresor och i'lyttningskm·t . 
nader slwla de i kungörelse n elen 27 juni 1929 (n:r 252) angående er
sättning för f!.\ttn ings- och resekostnader åt diplomatiska och kousu. 
Hua tjänstemän meridelade best~lmmelser i tillämpliga delar län<la 
till e-fterrättelse; skolande berörda gottgöre lse bestridas av sjöJörsla
rets an s l ag t. i Il rese- och traktamentspenningar respekti ve fl yttni n.u:s. 
ersättning. 

lvleclgiver, att såsom understöd å t arme- och marintilmföreningeu 
uneler budgetå ret 193-!- 1\:l3Ci må utbetalas et.L belopp av högst !oh
tusen kronor från l antförsvarets und ervisn ingsanslag (193-!/1935: l\· . 
2. C. 1), t it. III; åliggande det föreningen att för medl ens använ (luin g
stäl la sig till efterrätte lse de kontroll- och reclovi sningsför eskrir tr ,._ 
som a rm eförvaltningens civila departement äger medde la. 

fin ner gott dels medgiva, att f rån och med de tidpunkter under 
budgetåret Hl3LI-- 1935, som marinförvaltningen äger bestämma, i sbl
Jet för militär köks- och se rveringspersonal må anställas erfonl er!ip; 
k vinnlig dylik persona l inom matinrättningarna vid skeppsgossekå rPn 
i Karl skron a, Vaxhol m s kaste ll, Oscar-Fredriks borg, Karlskrona kuilt
artill eriregementes stndskasern sarn.t Kun gsholms fort, dels ock före
skri va att kostnaderna Jör till vederbörande personal enli gt neLlan
st åencle bestäJnm else r utgående ersättning - för såvitt avser inne
vara nd e bud ge tå r ber äkn ade till h ögst fyrtio sextusen kronor - skoh . 
utom beträ ff-ande arbetsk läder och tvätt, varför kostnaderna bestri <i<~s 
av vederbörliga unclerh å llsanslag, gäldas av sjöförsvarets anslag ti ll 
fö rpl ägnad; ankom mancle det på marinförvalt ningen att såsom bidrag 
ti ll best rid ande av ersättning ti ll. ifrågavarande personal bes lu ta un· 
gåe nde minskning av normalportionens penningvärde med belol'P 
motsvaruncle 4 °/o därav. .. 

I(ung·J MaJ· :t föreskriver att följ ande anställnings- och av lo. . ' ·11 ningsbestä.m me l ser för personal en i fråga skol a i h uvuclsak läncia tJ 
efter r ~i t t e l se : 

§ 1. 
Ku avsedel k vinnl.i g personal utgöres av husmödrar, biträdau<le 

husm ödrar samt köks- och servisbi trä.den. 
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G. O. 872 den 16 augusti 1934. l enlighet med vad i n ådiga kun
görelsen den 26 mars 1915, §§ 1 och 11, är fö reskrivet, m å inom kust
fästnin gs skyeldsområde följande vägar och vattenf arleder av utlän
ning samt följande farleeler av utländskt fa rtyg begagnas, nämligen: 

Inom Vaxholms riistnings skyddsom råd e: 

av utl änning - de allmän na landsvägar, som på fastlandet (Ros
lagen) !.eda mellan Stockholm och orter, belägn a utom skyddsområdet; 

allm änna lanel svägen mellan Stockholm och Gustafsberg; 
allmänna lotslederna mel lan Furusund och Stockholm (Furu

sunclsleden), Kappelskär och Kanholmsfjärden (Husaröleden), Sanel
hamn och Stockholm (Sandhamnsleclen), J ungfru f j ärclen och stock
holms leelen över Kanholmsfjärden eller genom Vindöström samt mel
lan Jungfrufjärelen och Gustafsberg; 

av ut ländskt fartyg - samma allmänna lotslede r, so m enligt 
ovan må av utlänning begagnas; 

Inom Karlskrona fästnings skyddsområde: 

av ut länning - a llmänn a lanelsvägarna mellan skydelsomr ådets 
landgräns och Karlskrona ; 

allmänr:a lotslede rna mellan Karl skrona och oppna sjön förbi 
Långöreu, Kungsholms i'ort och Västra Hästholm s fo rt samt farleden 
mellan Karl skron a och Nättraby, sistnämnda led dock enelast såsom 
passagerare å de ångslupar, so m uppehålla den r egul jära trafiken; 

av utl ändskt fartyg - a ll männa lotslederna mellan Karlskron a 
och öppna sjön förbi Långören, Kungsholms fo rt och V ästra Häst
holms for t; 

Inom Alvsborgs fästnings skyddsområde: 

av utl änning - a llmänna landsvägarna; 
allmänna lots ledern a mellan Göteborg och Styrsö samt mellan 

Göteborg och öppna sjön; 

av utl ;in rlskt fartyg - allmänna lotslederna me ll an Göteborg 
och öppna sjön; 

Inom Hemsö fästnings skyddsområde: 

av utl änning -- allmänna lanelsvägar ut om å Hemsö; 
allmänn a lotslederna från Härnösand, Alanelsfjärden och Änger

rnanätven tiJl öppna sjön genom Södra sundet, Stora inloppet (norr 
orn Härnön), Lungösund samt inloppen söder och norr om Storön ; 

a. o. 193-'1. 7 
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av utländskt fartyg - samma allmänna lotsleder, som enligt 
ovan m å av utlänning begagnas 

I sa mb and härmed upphilves generalorder n:r 659/1915. 

G. O. 877 den 16 augusti 1934. Löjtnanten vid flygvapnet l" al k 
sa rnt unelerlöjtnanterna vicl f lottan Sandberg, Noren och Ljungberg 
s kola, i ans lutning t ill g. o. 272/1934 och 566/1934, uneler tiden 19-~0 
inneva rande månad tjänstgöra vid flygförband unelerställt chefen fiir 
kustf lo tta n. 

G. O. 890 den 21 augusti 1934. U nderlöjtnanten Engström s ktdl 
tjänstgöra vid Göteborgs ub åtsdepå och såsom adjutant hos cheft>n 
fö r Göteborgs örlogsdepå fr. o. m. elen l nästkommande oktober o. ·h 
till s vid a re med undantag för de tider, då han på grund av utfärdu d 
genrr,llon1er ndt h<,va er hål Li t nunan kommendering. 

G. O. 898 den 23 augus ti 1934. För löjtnanten Oxensti.ema geu om 
g . o. 765/30 anbef all t särski lt uppdrag skall upphöra med utgån gc n 
av den 30 instunclaucl e september. 

Löj t n anten Lind af Hageby skall, med bibehållande av honolll i 
övrigt å liggande tjänstgöring, fr. o. m. elen l nästkommande oktober 
och ti ll s vidare stå till chefens för ma rinstaben förfogande för u pp
drag som omfön11äles i Idro ttsinst rukti on fö r marinen , mom. 7. 

G. O. 908 den 27 augusti 1934. Kommendörkaptenen av 2. ilT. 

II. J. G. Dager skalL avgå f r å n innehavande befattningar såsom JLa

r inattach6 vid Kungl . .1\!J:a.i :ts beskickningar i Köpenhamn, Helsing
Jo rs, R eva ] (Tallinn) och Riga m ed utgången av elen 30 ins tundande 
septe mber. 

I ans lu tning till n ådigt brev elen 10 innevarande rn ånacl skoln 
1-::onl nlenclörkaptenen av 2. gr. O. F . Angelin och kapten en U . C. Tl . 
L~ rsso n - med bibehå ll ande av ordinarie t jänstgöring och m e,[ bo
stadso rt i h en liandet - t j änstgö ra såsom marin attacheer f r. o. m. <

1en 
1 ins tumla ndP oktober och t il ls vid a re, den förstn ämnd e vid Klllll-!:1. 
:Haj :ts beskickningar i K öpenhamn oc l1 Oslo, elen sistn ämnd <' id 
Kungl. :Jfa.i :ts beskickningar i H e ls ingfors, R eva l (Tallinn), Riga och 
Ko v no (I\ aunas) . 

G. O. 922 den 29 aug·usti 1934. Franska fiske riskylld sf:art.v:'~'~ 5 

, Ail e t te>> besök i Stockholn1 jämlikt g . o. 362/34 m å taga sin bör an 
den 31 inneva rande månacl. 
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§ 2. 

1. \ 'id ,·arje Inatinrättniog, diir mili tär köks- och servisperoonal 
utbytPö mot kvinnlip; d.,·lik personal, skall finnas an siiilid en husmoder. 

Diir.iänih' ansttillt-s. clock ej vid Inatituiit.tningen å Kungsholm s 
fo rt och e j hpller Yid matinrättningen i Vaxholm s kastell, så länge 
vi cl sist nämnria rnatinriittni1•g anställd kok Prska kvarstår i tjänst, en 
biträdande husmoder. 

Uu s1 noder och biträdande husmoder anställas av ,·etlerbörande 
sbliousbe !·ä III~ vare (resp p l.;:! i ve rege ulclltschc l} 

'> S;lsom liusmocler eller biträLlande hu3moclcr må, så,· itt icke 
marinlön·alt.ningPn annorlunda medgiver, endast anställas den, SO!lL 

mell god~ vitso['(l genomg:Ht statPns skolköksseminariums kurs [ö~· 
utbihl rrndo a,· okono111iföresh'lndarinno r eller mots,·arancle kurs vid 
tackskolan for huslig ekonom i i Uppsala el.ler vid .nkeskursen för 
kök.3pc·1·sona i vid stÖ I'I 'P anstalter i Stockhol111. 

3. HusniOde r o<:h biträdande h usmoder åtnjuta enahanda nalura
förmåner. som tillkoi>Hna kvinnlig Pkonom ipPrsonal enligt 4 kapi t let 
kungörelsen den ~:2 .iuni HJ:28 (n:r 1:2,)). nl f'd adöningsbestärnmelser 
fö1· vi ssa civil a oc h civi lmili lä ra icke-ordinarie befattningshavare vid 
försvar~väseml e i , samt dess utom vissa kontanta Rvlöniogsförmånee 
för år räkna L 

4. l''ör rätt till ålnjutando av förhöjt arvode skola i tillämpliga 
delar g~il l a LIP fö1· kvinnlig Pkonomipersonal i 30 §samt 10 §och 11. \j 
L oc;il ~. mo1n. a•: iörpnä n:nd a kungörelse meclcl elacle bestämmelser. 

·> . För husmoders och biträdande husmotlers anställande och 
rätt al t tillgodorcikna tjänstetid, rti.t bibeh å lLa förmåner under sjuk
dom, att åtnjuta semos1o r och. annan ledighet samt att di sponera bo
stad oclt :Hnju1 a ersättning lör bostad m. m. och portion, clå dessa 
'l'önu åner icke erhflllas in natura, jcimte r iitt till begravning3hj,i.lp 
iivonsom i fråga om ljän~tledighctsavdrag skola i tillämpliga delar 
gliila cle bestämnwlser. vilka euligt l'örenämncla kungörelse gälla rör 
kvinnlig ekonomirPrsonaJ. 

!\ 3. 

1. Köks- och se n ·isbihiicl en, å vilka i)es tämm elserna i kungörel
~Pn rlen ~:2 juni 19:28 icke äro tillämpliga, anställas av den [örva lt
ning~n, n1dig·het, u nr! er vilken m at inrättnin gen nä r mast l.,·cler. 

~. SökandP till nu av1wdda boiattn ingar skall ,·id anställningen 
mod i nt,·g av legitimerad läkare styrka sig vara frisk oclt arbetsför. 

3. Be l'attningsh a va re äger enligt de niirmare fört>skrifter, ~;om 
meddelfl ~ av mflrinfönaltniageu, åtnjuta clels fri portion, bosbel i av 
statsverket elisponerad lägenhet med möbler och siingservi s ävensom 

K. Br. 1984. 9 
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bränsle och lyse, arbetskläder, tvätt av dylika kläder samt fria bad i 

försvarsväsendet tillhörig badinrättning, dels ock arvode med 45 kro
nor fiir månad, varå dyrtidstillägg ej må beräknas. 

4. J)eträ:ffande förmåner under sjukdom samt semester gäl ler i 

tillämpliga delar vad för de vid marinen anställda arbetare finnPR i 

motsvarande avse<~mlen stadgat; dock att sj ukavlöning skall t illk
0111

_ 

ma vederbörande redan efter 2 månaders anställning i en föl jd och 

utgå med belopp, motsvarande det eljest utgående kontanta arvo.let 

efter avdrag av 50 öre för dag, samt att vid semester, som m å tdl

komma vederbörande redan efter ett års anställning i en följd , Pr

sättning må åtnjutas för el jest ut~·ående förmån av portion in natura 

med be lopp, som jämLikt i regl emente för marinen meddelade bestön1• 

meJser i vissa fall tillkomme~- manskap såsom ersättning för portion 
in natura. 

5. Har befattningshavare til l förekommande av smittofa ra för

bjudit> att t j iinstgöra, må hon unel er ticlen åtnj uta henne elj est till

komma<Jde ancocle, do ck högst uneler 2 månader, men skall för titl 

därutöver a v sitt arvode avstå ett belopp, motsvarande det i mo m. 4 

angivna avclraget, för såvitt ej marinförvaltningen på grund av siir

~kilda förhållanden finner anledning meclgi.va, att sådant avdrag ieke 

skal l ä,a·a n1m eller ock ske 111ed lägre belopp än nyss sagts. 

6. Den myndighet, vilken äger att tillsätta befattningen. må, 

då sä rskilt ömmande skäl clärtil.l giva anledning, tilldela be(attning:s

havare ledighet under begränsad kort tid mot avstående av haha 
arvode t. 

7. Vid annan ledighet än i mom. 4, 5 eller 6 sägs, skall behtt

ningshavare avstå hela arvodet jämte samtliga med befattni n~en 
förenade naturaförmåner. 

8. Varder befattningshavare avstängd f rån tjänstgöring n l i er 

tagen i häkte, skall avlöningen under ticlen innehållas, så fra mt ej 

särs.kilda skäl föreligga att låta vederbörande uppbära någon del därav. 

Avh åller sig befattningshavare från tjänstgöring utan att han. 

i veclerbörlig ordning erhållit tjänstledighet eller kunna styrka gilti~t 

förfall, äger hon för denna tid icke åtnjuta n ågon avlöning. 

9. Fri bostad, som upplåti ts åt befattningshavare, skall. saYida 

icke den myndighet, v.ilken äger tillsätta befattningen, på gruntl av 

särskilda förhål landen !'inner skäl meclgiva annat, frånträdas saulli

digt JII ecl att befattningshavaren avgår från sin anställning. 

Vid semester eller annan led ighet åligger det innehavare a\· fri 

.bostad att utan ersättning avstå hostaelen eller upplåta nödigt ut

ryni 111 e i elensamma för vikarie, där så av vederbörande myndighet 
p rövas erforderligt. 

1.0. Därest hinder möter att tilldela befattningshavare iöniJflll 

av Fri bostad med möbler, brän~l e och lyse m. m., äger marin[örvalt-
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ningen på förs lag av vederbörande myndighet fastställa kontant er

sättning för dylik i'örmån. Sådan ersättning må beräknas allenast 

för ett delat möblerat rum . 

11. Kan befattningshavare undantagsvis icke in natura ti llhan

dahållas en ligt morn. 3 medgiven förmån av portion, skall såsom er

sättnin g härfö r till befattningshavaren utbetalas det belopp , son~ 

jämlikt i reglemente för marinen meddelade best~'imm_elser i. vissa fai 1 

tillkomm e r manskav såso m ersättning fö r portion m natura. 

12. Avlider befattningshavare, skall till dödsboet såsom begrav

ningshjälp utbetalas ett belopp, motsva rande två gånger den lön, som 

vid t jänstgöring i elen vid döclsfallet innehavela befattningen sku lle 

hava tillkomit vederbörande under elen månad, varunder dödsfallet 

inträUat. Har dödsfa llet förorsakats av olycksfall i arbetet, må lik

väl beloppet av begravningshjälpen icke understiga den begravnings

hj ä lp som skolat utgå enligt lag och särskild författning; skolande 

s istn~mnda begravnings hjälp anses inbegripen uti den enligt detta 

rnomeni· utgående begr avningshjäl pen. 

Kun gl. :Maj :t fö reskriver, att övergång till kvinnlig köks- och 

servispersonal icke ska ll föran leda ändring i de anställnings- och lö

nevilll-or som för närvarande gä ll a vid matinrättningarna nu an

ställd 'ci~il personal, varande dock ifrågavarande personal skyldig 

underkasta sig cle förändringar med avseende å tjänstgöringen, som 

betingas av anställandet av kvinnlig köks- och servispersonal. 

ll.fedgiver, att till marinintendenten av l:a graden vid marin

intendenturkåren R. H. Berg må för honom av under budgetåret 1933 

-1934 utom tjänstetid. utfö rt utredningsa rbete avseende viss omlägg

ning av bokföringen vid marinen m. m. utbetalas en ersättning av 

sexh undra kronor. 

K Br. den 16 augusti 1934. 

Medgiver, att för inköp :för marinens räkning av 950 exemplar 

utav en genom Telegrafstyreisens forsorg utarbetad ny upplaga av 

>>Handbok fi:;r användande av te leg r af och telefon H. T. T. >> ett belopp 

av högst 570 kronor må utbetalas av de utav Kungl. Maj:t elisponerade 

medel å sjöförsvarets anslag till t ryckningskostnader. 

.Finne r gott förordna kommendörkaptenen av 1:a graden vid flot

tan G-. E. l=t. Braunerhielm att fo r tfarande uneler ticlen från och med 

elen 1 ok.tob e r 193,1 til lsvida re va ra ledamot av marinförvaltnmgen och 

chef fö1· ä111betsverke ts nautiska avdelning; 
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kommendörkapte11en av 2:a graden vid flottan S. G. C. Ulff att 

tiJlsvicl~rP under den tid Hraunerhiell!l jämlikt generalonler elen 21 

tebru~ur 193-J, n: r 128, är beordrad såsom fartygschef å pansarskeppet 

Oscar II uppelddia BraunerhieliiJS befattning såsom ledamot av ma

rin förvaltningen oeh chef l'ör ämbetsverkets nautiska avdelning; samt 

.. , konllue,Hiiirkap1enen av 1 :a g raden vill flottan J. Blomberg att 

n·an och med den 1 oktobt>J' 1U3-J iiiJsviclare vara ledamot av marinför

l'ai!ningen oeiJ t·heJ för iimbetsvE' rkets 1orped- och 111inavdelnino·a
1
· 

"'' . 

Hem.1·ncligar marinförvnltningen att beordra en inom ämbetsver 

ket tj,instgörancle otricer att å tid, som ämbetsverket äger bestämma 

avresa till England :för att uneler högst 6 dagar, reselagarna oräknade' 

1·e rks1äl la b('siktuing av en hos finnarr 1:lperr.1· i London beställd föt: 

Vax ltolms fäst n i ng Avseeld lyssnarapparat. ' 

K Br. den 24 augusti 193-i. 

Centyndigat· liHiriufön·altJiillgen a1t g<·mensa mt Juecl Jörsvarfi

verk<·ns c i vila JWrson al förhund tillkal l n opartisk pc>rson at1 i egen 

skap av ordförancl(' leda fört>s tikJl'le förhandlinga r rörande kollek

tivavtal för Luarinens arbetarP. 

:.\Jeclgivcr, at1 d1. lwlopp av sexllLmclra kronor må för bestl"i

dandc· av kostn~drr för resande å 1\:arlskrmJa stads kyrkogård av en 

s ten, avs<·cld at1 hugfiis!a minnC'i a1· i spa nska sjukan uneler år 191~ 
av]idl't. militiirlllanskap u1be,talas från sjöförsvarets anslag till extra 
utgiJtcr. 

> li'öror;l nar bland ann.a l dels utnämmh• kaptPnc n vid flygvapnv t 

], .. J.o E. 1-.rook att hl lsvlclnre hll och med den 30 Sl')Jtember 193--1 

U~Jlhalla C'n kap(<'nsh<'.s tällning vid f l.n~vapnPt, clels ock löjtnan(e
11 

Vld flo1tan S. E. Con1c•lius alt tillsvidare U11cler den tid Krook s:'\

hl~cla l•estricler Pn kaptensi.JP.stä!J ning vicl flygvapnet uppehålla r
11 

loJtnantslwställning v id ilygvapHet, med rät för Cornelius att, mo t 

avsl å< ·nclp av clc· med innel1ayandv hestäiJuing på stat förenadt• avJi i 

ningsförmånc'r uneler tiden :för förorclnAnclC't å tnjuta dc>n lön och el·· 

övrign förmåner, som <'nligt si at ()Ch gällande• avlönino·sbestänunt>ls
1
·r 

ii ro l"ört>11<HI<· JJH 'd en löjtnantsiwställning vid Jl~·gvnp~et. 

K Bl'. den 31 augusti 1934. 

Finnc'r gott rörordna t. :t. andr e> kanslisekreterar0n i hanele k 

departcnwn1Pt gn~vP N. Tol s1oy att tillsvidare uneler en ticl av ett år 

räknat Jrån och med don l oktober 1934. vara lära1·e i r.vska språk• · 
vid "jökrigshögskolan. 

l 45 

G. O. 929 den 31 augusti 1934. Kaptenerna vid. .flottan Svedelius 

och virl kustartilleriet Koln~ oclin sko la, den förre med till l'älligt h-ån

träda n de av inn ehavande sjökommendering-, stå till flygstyrelsens 

förfogande lör siirskil( uppdrag under högst H dagar fr. o. m. den 17 

instundand e seJJLt"mber . 

G. O. 933 den l seJltembcr 1934. Högvaktstjänsten i. Stockholm 

skall pt1 t i rler, som bes bi m m as a Y överkommendanten för Stockholms 

garnison efter samråd mecl stationsbefiill1avaren vid Stockholms ör· 

]ogs:;tation respektive kommendanten i Vaxholms ltisining, bestridas 

av trupp från Stockholms örlogsstation : 

undPr novenJber-clece lllber Hl3+ två gånger, 

under januari-mars Hl3:3 t v:'\. gånger i månaden; 

av trupp ur Vaxholms fästnings garnison: 

under novomber 193--1 en gång, 

umlPr december 193--1 två gånger, 

under januari-april 1035 två gånger i månaden. 

G. O. 943 den 3 SCJ>tember 1934. Tyska övningsskeppet Gorch 

Fock 1nå +<lagar unel e r tiden 6-1~ innevaramle lllånad besöka Karls

kron a. 
11esöke1 är att anse såsom icke-officiellt. 

D. O. 9J4 den 4 september 1934. Kornmemlörkaptonen av 2. gr. 

Bergman skall tjänstgöra såsom chef l' ör ekipagedepartementet vid 

StockholJns örlogsvarv fr. o. m. el en l instundande oktober och tills 

vidare, med undantag l"ör de tider. då han på grund av utfärdad gene

ralonler Jll ll ha1·a erhållit annan kommendering. 

G. O. 95" tleu 7 scptcmbcl' 1934. \'e<idtbåten Jägaren skall i mit

ten AV imH·varmldC' m i\nad utgå på expedition i och Jör besiktning 

och leveran.~pru v samt vrov i övrig1 enligt marinförvaltningens när

mare' beshimmnnde. 

Kapt<>JWn TPgner och unrlC'rlöj1 nnnh'n Lindahl skola unclrr nämrJ

da e:>:JWclition 1jänstgörn å vedct1 1Jåten, elen förstnämncl!' såsom i'ar-

1.ygschd: skolande ladygscl1dens befäl s leekol hissas elen 12 inne

varande manacl. 
Bl'träffamle hcstriclandet av kostnaderna för nu anbefalld exiW

dition komm a <'rJorderliga föreskrifter Att uHärdas av 111ariniörvalt

ningen. 

G. O. 1934. 
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G. O. 959 den 7 september 1934. Statens isbryt~arfaryg Ymer skall 
genom varvschefens i Stockholm försorg vara klargjort för exppr]j_ 
tion i mitten av instundande oktober. 

G. O. 960 den 7 september 1934. Nedan nämnda officerare ii 
flottans r eservstat skola vara inkall ad;• till tjänstgöring under UP

dan angivn a tider innevarande år och därvid tjänstgö~·a i manu
staben: 

kommendörkapten en av 2. g r. Wibom elen 17 september-31 ok
tober för fullgörande av en de l av honom åliggande tjänstgöring~
sky ldighet; 

kommendörl..:aptenen a v 2. gr. Aspenberg elen 20 sept ember·-9 
oktober för fullgöt·ande av honom åliggande tjänstgöringsskyldiglwt: 
samt 

kaptenen lohnson den 17 september-15 november för fullgö
rande av honom å liggande tjänstgöringsskyldighet. 

G. O. 971 den 10 sl.'ptember 1934. Fastställer föreskrifter vilka 
i anslut ning till nådigt brev den 7 innevarande månad och utnn 
l•inclcr av föreskrifterna i g. o. 2f'2 den 1G mars 1927 med »Föreskrif'.•'r 
Jör kustartillerikadetts utbildning vid kustartilleriet samt ombord å 
stridsfartyg», på försök skol a l ända till cfterrä ttelsc beträffande •t t
bilclningl'n m. m. av dem, som under år :1934 antagits till kustart illP
rikaclettcr. 

G. O. 974 den lO september 1934. J\ ommendörkaptcncn av 2. !.!;r. 
J~iörklund skall, i anslutning till g. o. 21)5/34 och 256/34, bl. a. t"ll
träda bcfatt.ningcn såsom fö rste adjutant hos stationsbefälhavar"n 

Karlskron a. 

G. O. 992 den 13 seJltember 1934. Kaptenen Skjöld skall unrle r 
den tid inneva rande månad, cl i\ han jä11dikt g. o. 74/31 och 13:i 1:l4 
tjänstgör i Marstrand såsom kompanichPf vid skeppsgossekåren llill'

städcs, tillika UlJprätthåll a befattningl'n såsom chPf [ör nämnd a J. 'r. 

G. O. 995 den 13 seJJtember 1934. Fastställer viss timplan u~h 
kursplan för befälskockar oclt skeppskockar i fullständig korpral
skola att, utan hindPr av bestämmelsern a i Skolreglemente för flot
t ans manskap U: Korpral skola (SIW: II), på försök till ä mpas å Karl , · 
krona ör logsstation unel e r vini"P rn 19:34- 33; 

skolancl C' st!-ltionsbcfälhaviHPn till cht'fC'n för försvarsclep~rteul<'n
t et förP cl C'n :1 juli 1935 inkomma med dr E' rinringar i hc rörrl a .~v
secncle, vartil l ('darl•nh C' 1rn c111 kan l1ava g·ivit anl c·cl ning. 
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F inner go tt törordna kaptenen vid flottan T. V. H. Thoren att 

und e r ti clen från och med elen l ok tober 1934 tillsvidare till och med 

deri 30 september 1938 vara lärare i torpedlära vid sjökrigsskolan. 

F inner gott förordna löjtnanten vid flottan E. G. H . Olcen att 

t illsvidare uneler en tid av ett år, räknat från och med elen l oktober 

1934, vara lärare i gymnastik och vapenfäring vid sjökrigsskolan. 

Finner gott förordna: 

kommendörkaptenen av 2:a graden vid flottan G. B. Oclqvist att 

fortfarande från och med den l oktober l93LJ tillsvidare till och med 

elen 30 september l!:J36 vara lärare i vapenlära i sjöofficerslinjen vid 

sjökrigsskolan; 

kaptenen vid flottan R. V. Wetterbland att fortfarande f rån och 

mecl elen 1 oktober 1934 tillsvidare till och med den 30 september 1937 

vara lärare i sjökrigskonst vid sjökrigsskolan ; 

kaptenen vid kustartilleriet. A. J . V. Nyman att fortfarande från 

oeh med den l oktober 1934 tillsvidare till och med elen 30 september 

1937 vara J ä rare i vapen hi ra å k u sta rt.i llerilinjen v id sjökrigsskolan; 

samt 

lek to m vid högre rea U äroverket å Norrmalm i Stockholm, fil o· 

sofie doktorn G. A. Lene att fortfarande från och med den l oktober 

193-t tillsvidare till och med elen 30 september 1936 vara lärare i 

franska sp råket vid sjökrigsskol an. 

Seclan kaptenen i kustartilleriet O. J. E. Tottie, vilken erhållit 

avsked från beställning på ·stat med tillstånd att till och med den 30 

september 193± kvarstå lönlös i kustartilleriet, anhållit om befrielse 

från honom innevarande år åliggande regementsövning, har Kungl. 

Maj :t bifallit förevarande framställning. 

Med g i v er, att ett belopp av tvåhundra kronor må såsom bidrag 

för täckande av oundgängligen nödvändiga representationskostnader 

i samband med sjökrigsskoleavclelningens besök innevarande sommar 

i Viborg i Finland utbetalas från sjöförsvarets anslag till extra ut

gifter (l93±-i935: IV. 3. J. 2). 

1\. Bt. den 7 septembet 1934. 
:1[PLlp:iYPr. ntt inskärningsprotokoll fö r Klövskär- Xonholm-

Mellsten må i enlighet med ett av statens tryckerisakkunnige förordat 

anbud beford r as till trycket; skolande härav föranledda kostnader, 

högst 50 kronor bestridas av de utav Kungl. Maj :t elisponerade medel 

å sjöförsvarets anslag till tryckningskostnader. 

K. Br. 193-'!. 10 
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Medgiver dels, att de kustartillerikad.etter, som antagits år 1934 
må jämte en officer ur kustartilleriet, på sätt i kommandoväO' när~ 
m are bestäm mes, sjökommenderas å pansarskeppet Oscar II "under 
dess expedition vintern 1934-1935, dels att bemälde officer ur kust
artilleri~t må under ifrågavarande kommendering åtnjuta ·sjötillägg, 
som eniJ gt gäll_ande tilläggsbestämmelser ti ll de militära avlönings
reglementena tiLlkommer motsvarande beställningshavare vid flottan 
uneler dy l i k tjänstgöring. 

Bemyndiga r marinförvaltningen att beordra inom ämbetsverket 
t.i änstgörande en mariningeniör och en civilingeniör a t t ä tid som 
ämbetsverket äger bestämma, avresa till Danmark för att under 'högst 
tre dagar, resdagarna oräknade, närvara vid prov som komma att 
företagas i Esbjergs elektricitetsverk med en hos firman Burmeister 
och W a in konstruerad svä ngningsdämpare. 

Medgiver, att ett belopp av högst tiotusen kronor må - utom 
fö rut för ändamålet anvisade medel - för anskaffande av lyftkrans
anordningar vid Gustafsviks örlogsdepå utgå r.v till marinförvalt
ningens förfogande stående medel å anslaget till underhåll av flot
tans fartyg och byggnade r m. m. (1934-1935: IV. 3. G. 1). 

K. Br. den 14 se1>tember 1934. 

n~edgive_r _dels att marinintendenten av l:a graden på övergångs
stat v1d mannmtenclenturkåren F. E. Aurell vilken därtill förklarat 
sig villig, må i kommat1doväg beordras att f~ån och med den l okto
ber 1?34 tillsvidare till och med den 30' september 1935 uppehålla be
fattmngen såsom fästningsintendent i Vaxholms fästning dels att 
Aure~l JT_tå under tiden för ifrågavarande kommendering ät~juta fyll
nad 1 elJest utgående avlöning till hel lön, som enligt vederbörlig lö
neklass utgår efter elen ortsgrupp, vartill Vaxholm hänföres. 

Lämnar utan bifall framställning frän marinöverdirektören att 
mari~_ing~niören av 2 :a graden i flottans reserv P. E. Stenberg,' vil
ken Jalnhkt generalorder den 19 januari -1934, n:r 41, med stöd av 
Kungl. Maj :ts brev sistnämn da dag vari t inkallad till tjänstgöring 
t1Jl och med den 30 juni 1934 med tjänstgöring såsom clivisionsinO'eniör 
å 1:a jagardivis ionen frän och med den 28 januari 1934 mä~te få 
komma i åtnjutande av ekiperingshjälp i likhet med offi~erare med 
vederlikar. 

Medgiver dels att kaptenen vid flottan E. D. Toren, vilken enligt 
g-eneralord~r n:r 253il934 skall den 1 oktober 193-4 tillträda befattning 
såsom rnannattache vid Kungl. Maj :ts beskickning i London, må i 
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kommandoväg beordras tjänstgöra vid beskickningen i Lonelon under 
högst 10 dagar i s tutet a v innevarande månad i omedelbar anslutning 
till befattningens tillträdande, dels ock att kaptenen vid flottan E. 
M. Anderberg, vilken enligt generalorder n:r 838i193'1 skall den 15 
oktober 1934 tillträda befattning såsom marinattache vid Kungl. 
Maj :ts beskickning i Paris, må i kommandoväg beordras tjänstgöra 
vid beskickningen i Paris under tiden den 5-den 14 oktober 1934, 
ävensom medgiver, 

att Toren och Anderberg må för resan och flyttningen till Lon
elon respektiYe Paris åtnj uta ersättning jämlikt de i kungörelsen den 
27 juni 1929 (n:r 252) angående ersättning för fl:vttnings- och rese
kostnader åt diplomatiska och konsulära tjänstemän stadgade grun
der samt att Toren och Anderberg under den tid envar av dem i och 
för mottagande av befattning såsom marinattache tjänstgör, Toren 
vid Jegatione11 i Lonelon och Anderberg vid legationen i Paris utan 
att vara marinattachc', må uneler sådan tjänstgöring åtnjuta trakta
mentsersättning Toren med tjugosju kronor för dag och tretton kro
nor för natt samt Anderberg med tjugo kronor för dag och tio kronor 
för natt, att utg·å från sjöförsvarets anslag till rese- och traktaments
penningar, ävensom ersättning för å traktamentsersättningen uvp
kommande kursförlust, beräknad på sätt stadgas i Kungl. Maj :ts brev 
den 28 april 1933 angående gottgörelse åt vissa militär- och marin
attacheer för kursförlust å löneförmåner m. m.; skolande härav för
anledda kostnader bestridas av anslaget till reglering av vissa kurs

för ! uster. 

Medgiver, att uneler tiden från och med elen 1 november 1934 
intill utgången av oktober 1935 vakant manskapsbeställning vid ma
rinen må - utan hinder av vad i gällande bestämmelser angående 
manskaps anstäl l ni ng stadgas i fråga om levnadsålder och anställ
ningstidens längel - återbesättas med f. d. fast anställt manskap, 
dock att vad i anmärkning 4 i staten för flottans officerskår, under
officerskår, sjömanskår och sl.;:eppsgossekår finnes föreskrivet allt

j ä m t skall iakttagas. 

1 samband härmed bemyndigar Kungl. Maj :t marinförvaltningen 
att oberoende av gällarrde bestämmelser utfärda de särskilda före
skrifter rörande be kl ä dn ad, som med hänsyn till den kortare anstiill

ningsticlen må .finnas lämpliga. 

Finner got t tillerkänna marinläkaren av 2:a graden Kjellner en 
särskild ersättning av sexhundra kronor, för vid Karlskrona örlogs
statiott utförda ögonundersökningar ä stationen tillhörande manskap 
ävemon1 vissa skeppsgossar, att utgå frän sjöförsvarets anslag till 

ext ra utgifter (1.93-1- 1935: IV_ 3. 2). 
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:Medgiver, att nedannämnda personer, vilka såsom sakkunniga 

ställts till 1.930 års försvarskommissions förfogande må komma i åt

njutande av ersättning för åt kommissionen intill den 1. septembe r 

1.934 utfört utredningsarbete med följande belopp, nämligen: kommen

dörkaptenen av 2:a graden vid flottan G. A. Blix 294 kronor kom

mendörkaptenen av 2:a graden vid flottan H. R. I. Strömbä~k 360 

k~·onor, kaptenen vid flottan A. D. Landquist 1.32 kronor, kaptenen 

v1cl flottan T. Hagman 240 kronor, kaptenen vid flottan O. W. H. C. 
Gahn 108 kronor, kaptenen vid flottan R. V. Wetterblad 264 kronor, 

kaptenen vid kustartilleriet K. R. Kolmodin 348 kronor, kaptenen vid 

flo ttan S. H. Ericson 120 kronor, löjtnanten vid flottan O. H. L. Ham

margren 420 kronor, marinintendenten av 1:a graden vid marininten

d~nturkåren J. Bring 264 kronor och mariningenjören av 2:a graden 
Vlcl mariningenjörkåren r. s. Hult 540 kronor. 

Seclan Kungl. Maj :t genom beslut elen 16 april 1931. uppdragit åt 

marinförvaltningen att verkställa överarbetning av de utav 1929 å rs 

flottstationsutredning framlagda alternativa förslagen beträffande 

förflyttning av Stockholms flottstation ti'll Skärsätra-Mölna och till 

Gåshaga-Käppala, har ämbetsverket, uneler åberopande av det vid 

överarbetningen framkomna resultatet, i skrivelse den 23 februari 
1934 hemställt, att Kungl. Maj:t måtte föranstalta: 

att förhandlingar med Stockholms stad finge omedelbart upp

tagas dels för revidering av föreliggande fö rsl ag till avtal mellan 

kronan och staelen angående ett eventuellt överlåtande till staden av 

Stockl:olms örlogsstations område med ändamäl att vinna för kronan 

antagbara villkor för överlåtelse av kronan nu tillhöriga områden 

inom örlogsstationen, Djurgårdsstaelen och Beckholmen med unelantag 

av sjökrigsskolan, östra och västra boställshusen å Skeppsholmen, 

kasernerna I, II och III, armens intenclentur.förråcl och själcarteverkets 

hyggnrtrl, samt liga :nPtl till dem hörande :n arkomni1len, samt, å Beck

holnlE'n, Gustaf V:s tloC'ka me11 för uppförandp av verkstaclsb~·gg,Iacler 
invid elensamma erforderlig mark, dels ock för erhållande av för kro

Han flntagbara Yillkor i fråga Ollt leverans av vatten . elekt ri sk energi 
och eventuellt även gas vid örlogsstationen å Lidingön; 

att för senast angivna iindamål förhandlingar finge omedelbart 

upptagas jämväl med Lidingö stad och Alvkarleby Kraftverk; 

att fö rh and lingar finge upptagas angåencl~ förvärv av för Stock

hol:ns örlogsstations förflvttning ti ll Sbirsät.ra-·Mölna å Lidingiin 

erforderlig mark, varvid jämväl unelersökningar borde verkställas an

gående kostnaderna för förvärvande av den mark, som erfordrades för 

en eventuell förflyttning av sagda station till Gåshaga-Käppala en
ligt 1929 års Jlottstationsutrednings förslag; samt 
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att ovannämnda förhandlingar skulle så bedrivas, att proposition 

om förflyttning av Stockholms örlogsstation till Skärsätra-:Mölna 

eller til l Gåshaga-Käppala kunde av låtas till 1935 års riksdag. 

Härefte r har marinförvaltningen, med erinran att ämbetsverkets 

ovanberörda skrivelse elen 13 mars Hl34 remitterats till 1930 års för

svarskommission samt uneler framhållande att svar från kommissionen 

ännu icke inkommit och ej he ll er torde kunna inom de närn1aste må

naderna förväntas, i skrivel se elen 4 september 1934 hemställt, att. i 
avvaktan härpå för t i els vinnande få verkställ a förberedande uncler

sökningar i de uti för emimnda skrivelse elen 23 februari 1934 angivna 

hänseenden. 

Kungl. Maj :t bifaller marinförvaltningens 
velse den 4 september 1934 gjorda hemställan. 

förevarande skri-

Meclo·iver att en kaptensbeställning i högsta eller mellersta lön e-
" , ·n 

klassen på reservstat fö r marinen, kustartilleriet, må förklaras ti an. 

sökan ledig. 

h Ur den 21 september 1934. 
S~dan. Kungl. Maj :t genom brev elen 23 februari medgivit, att 

komm endören i flottans reserv A. H. Gisiko finge inkallas till tjän~t

o-ör ino· uneler sammanlagt högst 1.4 dagar år 1.934 samt därvid stå till 
~hefe~s för marinstaben förfogande för beredande av möjli~het till 
erfo rderligt samarbete mellan ä ena sidan chefen för marmst~ben 

och chefen Eör Sveriges fri vi lliga motorbåtskår samt å andra siclan 

~;< istnärnncl e chef och de olika frivilliga motorbåtsEiottiljerna, . . 
ssmt chefen för marinstaben av anfört skäl hemställt, att G1s1ko 

måtte få i kommandoväg inkallas till tjänstgöring- utöve ~· ovan a~

o-iven tid - uneler ytterligare 3 dagar samt jämväl därvid stå t1ll 

~hefens för marinstaben förfogande f ö r i f: råga varande ända m å l, 

har Kungl. :M:aj :t bifallit förevarande framställning. 
l 

Genom brev dan 31 mars 1911 föreskrev Kungl. Maj :t, blan:l an

at att f:ör framticlen all upphandling av skrivrnaskiner för mannens 
n ' l . r ot 
räkning skulle Ycrkställas genom marinförv_a tmng~n~ orsorg m 

··tt · f å c·le IIJeclel av ans lag·et till sknvmateneher och expen-ersa nmg r n . .. 
St -; 11 t s till el isr)osi tio n a v vederbörande myndighet, for ser m. n:., som ,,, . . 

vars räkning upph andlingen verkställts. . .. 
U ti skrivel se den 6 april 1934 har marinförvaltmngen av a~to.~·da 

skäl hemställt, att Kungl. :Maj :t måtte . med iinclri_ng av den 1 fore

nämncia brev rnecldelade töreskrift angående bestndancle av k~stna
dcrna för i brevet a v sedd upphandling, bemyndiga marinförvaltmngen 
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att vid upphandling av skriv111a skin e·r - för radiotjänsten edorderliga 
dy lika maskiner inbegripna - ävensom för räknemaskiner låta be
~trida uppkommande anskaffningskostnader av det anslag, ämbets
verket för varje särskilt fall kunde finna skäligt bestämma. 

I ärendet har riksräkenskapsverket elen 11 augusti 1934 avgivit 
utlåirlllde. 

Kungl. Maj :t lämnar fö revarande framställning utan bifall. 

Medgiver, att marinförvaltningen må u·ncler sammanlagt högst 
fyra månader uneler innevarande budgetår anlita sysslomannen vid 
Sundby sjukhus A. M. N. Norclfelclt såsom sakkunnigt biträde vid 
handläggning av f rågor, som röra marinens förplägnad och tvättin
rättningar. 

Föreskriver, att i Kungl. Maj :ts brev den 8 april 1932 fastställda 
grunder för handhavandet av den ekonomiska förvaltningen och re
dovisningen vid marinens verkstäder och inrättningar skola lända till 
efterrättelse jämväl beträffande kronabageriet i Karlskrona; skolande 
fö r redovisning av detsammas utgifter och inkomster anvisas särskild 
unelertitel uneler riksstatsanslaget D l »Förplägnad''· 

Vidare förordnar Kugl. Maj :t, att avsättningar till förnyelse
fonderna för nedanstående verkstäder och inrättningar skola för in
nevarande budgetå r äga rum med följande belopp, nämligen för: 
marinens cent rala bekl ädnadsverkstad . . . . . . . . . . . . kronor 15,000: -
korvfabriken i Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 840: -
flottans tvättinrättning i Karlskrona . . . . . . . . . . . . ,, 3,570: 
oljefabriken i Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 4,000: -
repslagarbanan i Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 7,000: -
marinens tvättinrättning å Rindön . . . . . . . . . . . . . . ,, 4,000: -
K arlskrona örlogsvarvs kraftcentral . . . . . . . . . . . . . . ,, 15,000 : -
Stockholms örlogsvarvs kraftcent ral . . . . . . . . . . . . . . ,, 5,250: -
kraftcentralen i Vaxholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6,500: -
kronabageriet i Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 2,500: -

Vidkommande marinförvaltningens hemställan om vidtagande 
av extra avsättning t ill Karl skrona örlogsvarvs kraftcentrals förnyel
se:f:oncl medgiver Kungl. Maj :t, att av vid utgången av budgetåret 
1933-1934 å denna kraftcentrals titel tillgängligt belopp må till 
kraftcentralens förnyelsefond avsättas ytterligare 25,000 kronor. 

K. Br. den 28 september 1934. 
Seclan Kungl. Maj :t genom beslut elen 29 december 1933 bevilj at 

dåvarande löjtnanten i flottan, numera löjtn anten vid flottan F. V. 
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J oh ansson tj änstledighet uneler ticlen från och med den 1 januari 1934. 
t illsvidare till och med den 31 december 1934 med skyldighet för ho
nom att uneler nämnda tid från t räda honom tillkommande avlönings-
för måner, 

har KungL Maj :t medgivit, att J oh ansson må fr ån och me<i 
sistnämnda dag åt erinträda i tjän st vid 1\ottan. 

Finner gott förordna kaptenen i flygvapnet G. K. H . H ård att 
under ticl en f rån oeh med el en 1 oktober 1934 tillsvidare till och med 
elen 30 september 193"1. vara lärare i Juftkrigskonst vid sjökrigsskolan. 

:Medgiver, att kaptenen vid kustartilleriet C. J: E. Tottie må 
fortfarande under tiden från och med elen 1 oktober till och med den 
30 november 1.934 kvarstå lönlös i kustartilleriet. 

Medgiver dels, att stabschefen i kommenclantssta~en ~. Karls~rona 
fästning överstelöjtnanten vid kustartilleriet J. H . Astrom, maJoren 
och J ära;·en vid krigshögskolan, majoren i generalstaben S. A. Car~s
son och kaptenen vid flottan greve E. A. Spens må i komma~~ovag 
beordras att stå till chefens för kustartiller iet förfogande for .. att 
deltaga i vissa innevarande år i och i nä.rheten av. Karlskron_a f~st
ning anordnade befälsövningar för offiCe rare v1cl kustart1llenet , 
Aström elen 5-clen 31. Carlsson den 9-27 och Spens den 17-clen. 27 
oktober 1934, dels att Carlsson och Spens må för berörda tjänstgörmg 
åtn juta arvoden, Carlsson med 150 kronor och Spens med 100 kronor. 

Sedan komm endörkaptenen av fö rsta graden i marinen W. E. K. w Lilliehöök som enligt generalorder n :r 135/1934 beordrats att med ut~ången av ~eptember 1934 avgå från kommendering .såsom chef för 
skeppsgossekåren i :Marstrand för att tilltr äda befattnmg sås.on: chef 
för ekipagedepartementet vid Stockholms örlogsvarv cl~n 16 JUh.1.934 
avlidit. har uti en den 12 augusti 1934 dagtecknad sknft ~ans .anka, 
Greta Lilliehöök, hos Kun gl. Maj :t anhållit att få komma 1 åtnJutan
de av ersättning fö r flyttning från Marstrand till Stockholm. 

I ärendet har marinförvaltningen elen 23 augusti 1934 avgivit. 
ut l å t ande. 

Med hänsyn till förekommande omständigheter medgi;er ~u~gl. 
Maj :t, att till änkefru Greta Lilliehöök må _s åsom ersätt;nng 1 fore
varand e avseende från sjöförsvarets anslag t1ll extra utgifter (1934-
1935 : IV. 3. J. 2) utbetalas ett belopp av högst 900 kronor. 
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K Br. den 5 oktober 1934. 
_ Sedan 1930 års försvarskommission väckt förslag om anordnande 
umevarande höst av en samövning rnellan flottan och flygvapnet 
samt ehefen för marinstaben i skrivelse den 3 oktober 1934 - und 
förmälan att fö_r övningens anordnande erfordrades att, förutom fly~~ 
p lan ~rån k~stilotta~s flygavclclning, jämväl ett visst antal flygplan 
ciarutover stalldes till :förfogande från flygvapnet - hemställt om 
anvisan~e av ett belopp av intill 10,000 kronor från anslaget till flot
tans kngsberedskap och övningar för möj liggörande av föreslaget 
deltagande i övningen från flygvapnets sida, 

. . l1 ar KungL Maj :t med bitall till förevarande framställning med
gl~~t; a~t ett belopp av högst 10,000 kronor må tagas i anspråk för 
mo,]hggorande av i:ikat antal :flygplans deltagande i ifrågavarande 
övning, 

Seclan marinförvaltningen-med förmälan att officerskåren vid 
Got l an els infanterikår till ämbetsverk et överlämnat ett skrivelsen bi
Jogat gåvobrev å en av kaptenen I. sellergren målad tavla förestäl
Jande "Visby från redden>> samt avseeld att upphängas i' flygplan
kryssa ren Gotlands gunrum - hemställt om medgivande att för 
Kronans räkning emottaga berörda konstverk, 

har Kungl. Maj :t bemyndigat marinförvaltningen att för Kro
nans räkning emottaga ifrågavarande gåva att elisponeras för ovan 
angivna ändamål. ' 

. Medgiver, att fartygschefen å pansarskeppet O&ear II må - i 
l1khet med vad jämlikt brev elen 22 september 1933 ägt rum under 
.motsva r ande expedition nästliclen vinter - under fartygets nu före
s tående vinterexpeclition, där så lllecl hänsyn till ansträngande studier 
vid sidan av den praktiska tjänsten och övningarna befinnes erfor
derligt, låta utspisa någon extra förplägnad åt ombord å fartyget 
kommenderade kadetter, elever och dylika, vilka därav kunna vara i 
behov, al lt dock utan ändring av gällande bestämmelser rörande åt
njutande av manskapsportion in natura. 

E'örorclnar, att år 1934 m å antagas högst 15 reservunderofficers-
101 spiranter vid flottan. 

Bemyndigar marinförvaltningen att uppdraga åt kornmendör
kaptenen av 2 :a graden i marinen, kaptenen vid flottan G. D. R 
Frenclin och unelerlöjtnanten vid flottan A. A. Skjöldebrancl att ut
arbeta detaljbeskrivningar, elen förre över 12 cm. kanon M/24 B och 
C, .J.O mm. kulspmta i\I f;3~ och :25 lllm. kulspruta 1I/3:2 sand elen senare 
över eldledningsinstrum enteringen ii pansarskeppet Drottning Victori a 
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och flygp lankryssaren Gotland; viljande Kungl. :M:aj :t, på därom av 
m arinfö rvaltningen efter arbetets slutförande gjord framställning, 
taga under omprövning frågan om beredande av särskild ersättning 
åt Frenclin och Skjölclebrancl för ifrågavarande arbete. 

Lämnar utan bifall ansökning av löjtnanten i flottan O. W. 
}{el in om t jänstledighet med bibehållna löneförmåner uneler ticlen 
elen l oktober 1934.-clen 30 april 1935 för bedrivande utomlanels av 
vissa språkstudier. 

Seclan chefen för själcarteverket - med förmälan, att jämlikt 
för själcarteverket fastställd arbetsplan för innevarande år en ny 
farled upptagits söder om. Söclerarm i elen utsträckning, som å ett 
~ krivelsen bifogat sjökortsutklipp angivits med röd streckad linje 
samt att ifrågavarande farled delvis fölle inom sådant område med 
avseende å vilket jämlikt gällande bestämmelser vissa inskränk~ingar 
sk ul le iakttagas vid cljupförbåilandenas angivande å de allmänna sjö
korten - hemställt, att å o!llförmälda sjökortsutklipp med en h el
dragen 3va rt linje inramat område sydväst om Söclerarm, beträffande 
vilket berörda inskränkningar skulle iakttagas, måtte minskas på 
sätt å sagda urk lipp angivits med en heldragen röd linje, 

har Kungl. Maj :t medgivit, att det i ärendet avsedela område, 
beträffande vilket vissa inskränkningar enligt gällande bestämmelser 
skola iakttagas vid djupförhållandenas angivande å de allmänna sjö
korten, må minskas på sätt chefen för sjökarteverket föreslagit. 

Medgiver, att för inköp för ö. S. S. räkning av en ljudfilman
läggning må utbetalas ett belopp av högst tvåtusenåttahundraåttio 
kronor. 

:Medgiver, att undervisningen vid sjökrigsskolan i land må, en
ligt i kommandoväg meddelade bestämmelser, uneler läsåret 1934-1935 
på försök ordnas i huvudsaklig överensstämmel se med ett av marin
unde rvisningskommissionen den 15 mars 1934 avgivet förslag i elen 
mån sagda förslag ej redan föranlett Kungl, Maj :ts åtgärd, uneler 
förutsättning att det belopp, som av staten för sjökrigsskolan för 
budgetåret 193<1--1935 auvisats till arvoden till lärare, på grund av 
det nu lämnade Jlledgivandet icke överskrides. 

Medgiver, att. omkring 14 sjökadetter, som. utbildningsåret 1934 
- 1935 skola genomgi\ första sjökurs, må under de delar av oktober 
och november lllånacler 1934. unckr v ilka översynsarbeten pågå å ve
derbörande kadetifartnr, törläggas till och utspisas i Kronobergs re
gelllentes kasernetablissemang i Karlskrona: >igandc a n nefö rvaltni n-
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gens intendentsdepartement bestämma den ersättning, som skall till

föras armens vederbörliga underhållsanslag från marinens anslag. 

Medgiver, att en kurs i gasskyddstjänst för officerare må med 

fö rläggning till krigsskolan anordnas under år 1934 i enlighet med i 
kommandoväg meddelade närmare bestämmelser. 

Medgiver, att ett belopp av 75 kronor må utbetalas såsom bidrag 

till täckande av vissa representationskostnader i samband med skepps

gosseavdelningens besök i Aarhus sistlidna sommar. 

Medgiver, med hänsyn till föreliggande särskilda omständighe .. 

ter, att ett belopp av sexhundra kronor må såsom ytterligare bidrag 

till representationskostnader uneler övningsskeppet af Chapman expe

dition utbetalas från sjöförsvarets anslag till extra utgifter (1934-

1935: lV. 3. J. 2). 

K. Br. den 19 oktober 1934. 
Medgiver, att ett belopp av högst 300 kronor må ställas till ce

fens för marinstaben förfogande för anordnande innevarande budget

år, i enlighet med i kommandoväg meddelade bestämmelser, av före

läsningar i sjöhistoria för fänrikar i flottans reserv. 

Uti skrivelse elen 9 oktober 1934 har chefen för marinstaben på 

anförda skäl hemställt, att t jänstledighet för bedrivande av språk

studier i Finland måtte för ticlen till den l maj 1935 beviljas löjtnan

ten i flottan O. W. Melin, samt att Melin uneler ticlen för sådan tjänst

ledighet måtte få bibehålla oavkortade löneförmåner, eller om detta 

icke kunde bifallas, få vidkännas minsta möjliga löneavdrag. 

Härjämte har chefen för marinstaben överlämnat en av Melin 

gjord ansökning i ämnet. 

Kungl. Maj :t beviljar Melin för idkande av ifrågavarande studier 

tjänstledighet för tid till elen 1 maj 1935 och medgiver att Melin un

der tiden för tjänstledigheten må åtnjuta oavkortad lön . 

Medgiver, att till marinintendenten av 1:a graden B. E. Hanseli 

må såsom ersättning för handhavandet av stationens arkiv under ar

betsåret den 1 oktober 1933-den 30 september 1934 utbetalas ett be

lopp av femhundra kronor från sjöförsvarets anslag till extra utgifter 

(1934-1935: IV. 3. J. 2). 

K. Br. den 26 oktober 1934. 
Sedan Kungl. Maj :t genom beslut den 12 september 1930 med

givit, att kaptenen vid kustartilleriet K R. Kolmodin finge ställas 
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till chefens för kustartill eriet förfogande för att i dennes stab bi

träda, bland annat, vid omarbetning nv »Handledning vid kustartil
leriets skjutning», 

... me.clgiver l_{ungl. Kungl. Maj :t, att Jämväl i marinförvaltningen 
tJanstgorande loJtDanten vid kustartilleriet S. E. Haglund må å tider 

varom överenskolllmelse må träffas mellan chefen för marinförvalt~ 
ningen och chefen för kustartilleriet, ställas till sistnämnde chefs för

fogand e för att i dennes stab biträda vid ovan angivna arbete. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra en officer och en 

ingeniör att å tid, som ämbetsve rket äger bestämma, avresa till Ita

lien för att uneler högst fem dagar, resdagarna oräknade hos firma 

Silurificio Whiteh aecl i Fiume studera firmans moderna tor;edmateriel. 

I skrivelse den 9 oktober 1934 har marinförvaltningen - uneler 

förmä lan, att de nuvarande ekonomibyggnaderna å cle delar av Killnb 

kulleverkens egendom, som vo re avseelda att nyttjas såsom jordbruh 

fastighet, vore i synnerligen dåligt skick och otillräckliga för egell

domens nödtorftiga skötsel - hemställt, att ett belopp av trettiofem

tusen kronor måtte för utförande av nödväneliga reparationsarbeten å 

ifrågavarande byggnader samt för uppförande av för egendomens 

skötsel såsom behövliga ansedda byggnader få disponeras av å ±Iot 

tans bränsletitlar tillgängliga medel, att framdeles i mån av tillgån g 

ersättas av från egendomen å rligen inflytande arrenclemedel. 

Kung l. Maj :t bifal ler marinförvaltningens förevarande framställ 
ning. 

Medgiver, att till löjtnanten vid kustartilleriet E B H Ceder

ström må såsom ersättning för en av honom konstruer~d .avståndsut· 

tagningsapparat, vilken på försök använts vid kustartilleriets övning.! 

åren 1933 och 1934 och möjliggjort ett väsentligt förbättrat utbil d 

ningsresultat, utbetalas en gratifikation av fyrahundra kronor att 

gäldas av sjöförsvarets anslag till extra utgifter (1934-1935 : IV. 3. 'J. 2) 

Genom brev den 22 september 1933 bemyndigade Kungl. Maj ·t 

marinförvaltningen att för verkställande inom ämbetsverket uncl e 

marinöverintendentens ledning av utredning rörande utspisningsför 

hällandena vid marinen såsom sakkunniga tillkalla vissa i brev' 

namngivna, i marinförvaltningen elj est ej tjänstgörande persone1 

varjämte Kungl. Maj :t i sammanhang därmed meddelade bestämmel

ser rörande ersättning t ill de sakkunniga samt föreskrev, att samtligr 
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härav föranl edda kos tnade r skulle bestridas av fjärd e huvudtite lns 

anslag till kommittee r och utredningar genom sakkunniga. 

Seclan de sakkunniga elen 23 septembe r 1.934 avs lu tat sitt arbe te, 

h a r marin förvaltningen i skrive lse el en 5 oktober 1934 - med över

lämnande av i ämnet avgivna betänkanelen och förslag - hemställt, 

a tt särskild ersättning måtte beredas de ls marinöverintendenten C. H. 

F. V. G. Ekman, som lett de sakkunnigas arbete samt därjämte i hu

vudsak personligen utarbetat de sakkunnigas betänkanele n och förslag, 

med viss t be lopp , därav 600 kronor be räknades såsom gottgörel se tö r 

utföra nde av sekre terarg öromål , dels ock följand e likaledes i marin

förvaltningen tjän s tgörande personer, näm ligen: kaptenen vid fort i

fikationen B. J. W. Gy ll encreutz samt marinintendenten a v första 

g r aden B. E. Hedman och 1narinintenclenten av andra graden P. O. V. 

Högs tröm , vilka ve rkstlillt vi ssa de taljutredningar m. m .. med i skri 

ve lsen för es lagna belopp. 

l\ ung!. Ma j :t linn er ej sk ä l bifa ll a förevarande fram stäLlnin g i 

vid a r e m ån än att Kun g l. 1\{aj :t medgiver, att Eklnan m å för i. ären

det omfönn>ilcla sckre t e raregöron1 å l utbekomm a e rsättning med sex

hundra kronor, a U utg f! fr å n ber örci a anslag till kommitteer och ut

redningar genolll ~ akkunniga . 

A hancle lscl epartem entet. 

Bes lutar, att en redogöre lse för elen statliga svenska isbry t nings

verksamheten åren 1926- 1933 och därmed sammanhäng·ancle fr å go r 

skall g enom sjöförsvaret s kommaudoexpeclitions försorg u t giY as a \· 

fr_yck e t- i en up]Jiaga av 300 exemplar och 

anbef all e r där.i,imte kommerskolleg·ium att fö r t äckande a v kost

nad erna för t rye leningen till ch efe n för n ä mnd a expedition fr å n h an

de ls- ocll ~jiil' a rtsfonde n efter rekv isition utbetala ett be lopp a v högst 

500 kronor, ävensom 

föreskri ver de ls att redogörelsen skall a\· m a rine ns bokdetalj tilL 

hanclah [Jilas allmänhe ten till e tt p ri s motsvarande s tatsve rke ts själY

kostnacl spri s, de ls ock a tt de mede l. som in f l~· t a p:l• grund a v redogö

r elsens försäljnin g, skola i nleve rera s till komm erskoll egium sam t till 

godoföras hand e ls- och s.i öfartsl'onden . 

K. Br. den 2 noYember 1934. 

Medgive r, att: marin-för valtningen m å av de t i.Jl ämbe tsYe rkets 

förfo g and e till bes tridand e av dri ftskostnaderna h:Jr staten s i sbr,d a r

f artyg s tä lld a n1 edel använda högst 600 kronor till ber edande av sä r

skilt a rvod e unele r bud ge tå ret 1.93-1- 1935 åt kap tene n vid fl ott an O. 

H edens tröm umler kom 1nencl e ring såsom fa rtygs c:!1ef å isb r.d a rfar ty

get Y mcr att utg å, då l'art_,·get är p å expedition e ll Pr fö r lag t i första 

be redsk a p, un el er ia ktt agand e att dy rt idstillägg icke må åtnjut as å 

a r voclei i ·rr åga . 
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H. O. lOOO den 14 se)ltember 1934. I an slutning till nådigt brev 

denn a dag 

ska ll ka pte rren E D ''[ · . 
l l b 

. . · · oren, 1 omedelba r anslut nino· till tillträ-
c an c e av efattm no·pn s ·1s . "' 

. . L . .. ~ < 
0111 mannattaeho vi d Kung l. Maj :ts beskick-

mng J onclon Jamld,;:t g. 0 ·J .)3/3-I t ·:· .. . . .. . . . 

unel e r höo·s t 10 el .. . . 
1 

· - . ' . ·Jans tgo t a Vlcl nam n cia beskl cknmg 

~ . . a g a J l ~ u t.Pt. av llllt Cva rande mån ad med av r·esa t ill 

Lonelon JM dag, som che ten lor mari nst b b ·· 
a en esta1n 1ner, s a1nt 

skall kapten en Ande rbe r g för E' lnott.ag·anclc b .,. . 
o . • l , . , ' . . av eJ.attnl ngarna 

sasom ma1_·mattac 1c VJcl I\.lm g l :Maj ·1·s besl·i cl·nin ~ . · p · 
. . .. . _· · · ' ' ga1 l ans (bostads-

ort) och Haag JamiJkt g . o. 2o3/3J och 838/3-1 t J"än st.g·0·· 1. · 1 b 
1 

· 
. . . - . ' , ' a VH P S n cJc-

lllllgen l rans elen D- 1..J. lllStunclande oktobe r. 

G. O. 1010 den 1.7 se)ltember 1934. Underdåniga ansök nin gar till 

en ledig kaptensbes t ä llning i högsta elle r melle rsta lön eklassen å re

servstat för marinen, kustartilleriet, må av officer a r e, som uppfyll a 

för överföring till ifrå gava rande beställning stadg ade villkor, ingivas 

före den 10 ins1·undand e oktober. 

G. O. 101.7 den 18 SeJ)tember 1934. Följande office rare ur mari

n en skola l'r. o. m. n edan an g ivna dagar t . o. m. elen 20 oktober 19;3!5 

tjänstgöra vid f lygvapnet: 

med ordina rie t jänstgöringsort Väst e r ås, efter avslutande av i 

g. o. F. 12/1933 nämnd särskil d utbildning unelerlöjtnanterna vid :flot

t an P e y ron och H am ma ren ; 

med ordin a rie tjänstgöringsort H ägernäs, fortfarande fr. o. m. 

den 21 oktober 1!)34 löjtnan te rna vid k ustartilleriet Lagerström och 

.·'..dolfsson. 

Bet räl"fancl e hära v förani edela kostnader är bestämt i nådigt brev 

den 31 cl ecern ber HJ3l . 

G. O. 1018 den 1.8 se})tt•mber 1934. Marinattach en, kommendör

k apten en a v ~- g- c Dage r ska ll t j änstgöra vi d Kun gl . Maj :ts beskick

ning i Köpenhamn unel e r t i.l en :2-J-30 in nevar and e må nad sam t clär

dic r nnrl e r högs t .) daga r i m s. rin ~taben. 

Med ändring av g . o. 2-33 /34 och 908/34 skol a kommendörkaptener

na av 2. gr. Öberg och Angelin avgå f r ån r esp ekti ve tillträda befatt

nin gen såsom lll a rinattachc virl Kungl. :Haj :ts beskickning i Osio m ed 

utgån gen av c! E· n l -t res pekt ive med ingång·en av den 1!5 instundande 

oktober. 

.\Ia 1·inaitachcn, komm endörkapten e n av 2. g r. ö berg sk all efter 

avgå ng 'frå n inneh ava nd e befattning såsom m a rinattach e vid Kungl. 

Ma j :t s beskickning i London avresa t ill Os lo för tj änstgörin g vid där 

va rande bes ki ckning uneler 4 dagar samt där efter st å till ch efe ns för 

marim t aben förfogan de i 8tockholm under högst 5 dagar. 

G. O. 1934. 9 
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G. O. 102H den 18 september 1934. Kaptenen Falkman skall avgå 
från innehavande landkommenderingar med utgången av elen 30 in
nevarande lll ån acl och skall tjänstgöra såsom andre adjutant hos sta
tion3befälhavaren i Karlskrona fr. o. m. den 1 instundande oktober 
och ti ll s vidare. 

Kaptenen Oclqvist skall tjänstgöra såsom instruktionsofficer vid 
unde rofficerssko lan i Karlskrona fr. o. m. den 1 instundande oktober 
och tills vidare. 

G. O. 1029 den 19 september 1934. Löjtnanten vid kustartill eriet 
Rosen skall, i anslutning till nådigt brev elen 7 innevarande månad, 
tj änstgöra såsom kaelettofficer uneler elen kurs ombord å stridsfartyg 
för kustart-illerikadetter, vilken enligt g. o. 971/34 skall äga ru1n å 
pansarskeppet Oscar II. 

G. O. 1048 den 2(j september 1934. I rnarinclistriktsbefälhavarnes 
i sydkustens och ostkustens m arindistrikts staber skola tjänstgöra, 
med bi behåll ande av innehavande befa ttningar, fr . o. m. elen 1 instun
dande oktobe r och tills vidare eller under nedan särskilt angiven tid: 

Sydkustens marindistrikt 

såsom stabschef : förste adjutanten ho.,; stationsbefälhavaren 
KarJ ~krona, 

såsom ad j utanter: en i Karl skrona fästnings kommendantstab 
ell er i stationsbefälhavarens i K arlskrona militärexpedition tjänstgö
rande kompanioUicer från flottan, samt 

under tiden 1 november 1934-30 april 1935 en till tillfällig 
tjänstgöring i Karlskrona Jästnings kommendantstab kommenderad 
kompaniofficer ur K arlskrona kustartilleriregemente; 

Ostkustens marindistrikt 

såsou1 stabschef : först0 ad jutanten hos stationsbefälhavaren 
Stockholm, 

såsom adjutant : en i stationsbefälhavarens i Stockholm militär
expedition tjänstgörande eller fö r ändamålet kommenderad kompani
officer i'rån f lottan. 

G. O. 1053 den 27 september 1934. Kommendörerna Bjumer och 
Friis samt kommendörkaptenen av 1. gr. Håkanson skola vara leda
möter av befo rdrin gskommi ssion en 1necl komm endören Wijkmark sa.m t 
kommendörkaptenen av 1. gr. M. E. Giron såsom suppleanter , samtliga 
intill den 30 se}Jten1ber 1935 för avgivande av förslag till befordringar 
inom Hottans officerskår vid de tillfällen, då kommendörer och kom-
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mendörkapten av l. gr. skola ingå i befordringskommissionen jäm
likt reglemente för marinen del I A bil. 2 § l mom. l b) och c). 

G. O. 1054 den 27 september 1934. För marindirektörerna av 2. 
gr. Zetterström oe:h Kinnman genom g. o. 655/33 anbefallda och i g. o. 
·1)60/33 omnämnda landkomm enderingar upphävas. 

G. O. 1062 den 28 september 1934. Följande officera re skola, 
jämlikt nådigt brev denna dag, uneler nedan angivna tider inneva
rand e i\.r stå till chefens för kustartilleriet födagande för att deltaga 

vissa befälsö vninga r för officerare vid kustarti lleriet, nämligen 
överstelöjtnanten vid kusta r t illeriet Åström elen 5--31 oktober, 
läraren vid kri gshögskolan, majoren i generalstaben S. A. Carls

son den !1-27 ok to ber, samt 

kaptenen vi.d flottan Spens elen 17-27 oktober. 

G. O. 1072 den 1 oktober 1934. 1. Fartygschefen å flygplan
kryssaren Gotland skall nedhala sitt befälstecken den 4 innevarande 
Jnånad. 

2. Nedan nä1nnd personal av flygplankryssarens nuvarande be
sättning skall under de ticler och i Llen omfattning, som marinfö rvalt
ningen bestämmer, stå till ä m hetsverkets förfogande i Göteborg såsom 
biträden åt kon t rollanten och för till sy n m. m. av viss materiel till
hörande fartyget I r. o. 111. el en 5 innevarande månad och intill dess 
befäl stecknet å te r hissas: 

kaptenen 'vVacl1trneiste r, 

u p p börels m askini sten, upp b ö rclselektrikern, radioupp bördsmannen, 
vapen uppbörd sman n en, upp bördsskepp aren, torpeduppbörclsmannen, 
uppbördstin1111 erm annen och förrådsuppbörclsmannen, samt 

uttagna efter överenskommelse mellan ämbetsverket och stations
befä lhavaren i Karlskrona: 1 r adi.o matros, 1 vapensmed, 1 timmerman, 
12 maskinister. 8 eldarkorpral er, 7 eldare och 9 vämpliktiga av däcks
avdelningen. 

G. O. 1079 den 1 oktober t934. Fastställer förs lag till instruktion 
för luftförsvaret (Förslag I L) att lända till efterrättelse fr. o. m. den 
15 februari 1935. 

G. O. 1083 den 2 oktober 1934. Kaptenen i reserven Juthe skall 
för tjänstgöring å statens isbrytarfartyg Ymer under vintern 1934-
:lJJ35 fr . o. m. elen 22 innevarande månad vara inkallad till frivill ig 
tjänstgöring, skolande .Jut he därest befälstecknet å statens isbrytar
fartyg Ym er hidsas senare dag än den ~2 disponeras intill denna se-
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nare dag enligt bestämmelser, som chefen för sjöförsvarets kommando

expedition äger utfärda. 

G. O. 1085 den 2 oktober 1934. Löjtnanten vicl tlygyapnet Corne

lius sk a ll. t j änstgöra å jaga ren Ehrenskölcl fr. o. m. elen 5 instundande 

noven1ber oelt t il ls vidare. 

G. O. 1115 den 8 ol•tober 1934. Nedan nämnda officerare skola 

vsra repetitö rer vid sj ökrigshögskolan uneler arbetsåret 1934-1935 : 

från flottan 

löjtnanten Landström i s trategi i allmänna kursen, löj tnanten 

Hammargren i strategi i stabskursen och löjtnanten Beskow i taktik ; 

samt 

från kustartilleriet 

kaptenen Puke kustfästningslära och löjtnanten Nordling i 

mekanik t. o. m. den fi april 1935. 

G. O. 1118 den 4 oldober 1934. Marinattachen, kommendörkapte

nen av 2. gr. Angelin ska ll tjänstgöra vid Kungl. Maj :ts beskickning 

i Köpenhamn elen 15-20 och vid Kungl. Maj :ts beskickning i Oslo 

elen 22-27 inne va rande månad samt må uneler sist nämnda tid före

taga en resa t ill Horten. 

G. O. 1122 den 10 okto ber 1934. Statens isbrytarfartyg Ymer 

skall i sl utet av innevarande månad utgå på omkring åtta dagars 

provexpedition, skolande fartygschefens befälstecken hissas den 22 

dennes 

G. O. 1125 den 10 oktober 1934. Kommendörkaptenen av 2 gr. 

Lindgren skall för fu ll görande av honom åliggande undervisnings

skyldighet i sjökrigshögskolan uneler arbetsåret 1934-1935 tillfälligt 

tj>instgöra i Sto<:kho l.m und e r t icl en U jannari- 15 februari 1935 och 

under sa1nlll a tid jämväl stå till marinförvaltningens förfogande; 

skolande kaptenen Lieclst rand , utan hinder av honom i övrigt ålig

gancle tjänstgörin g, uneler samma tid upprätthålla befattningen såsom 

chef för skeppsgossekåren i Marstrand. 

G. O. 1126 den 11 oktober 1934. Det chefen för kustartilleriet 

genom g. o. 209/193-1 lämnade bemyndigandet att på försök tillämpa 

vissa än d ringar i utbildningsorganisationen vid kustartilleriet ut

sträckes att gälla J iingst till och med regementsövningarna 1936; dock 

att härigenom den i >> Reglemente för kustartilleriets skolor och ö v-
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ninga n> faststä ll da organisationen och omfattningen i stort av de til.l 

utbi ldningen av stam manskap hörande huvudsakligen teoretiska kur
serna i cke må ändras. 

G. O. 1130 den 12 oldober 1934. Med anledning av H. K U. 
Her t iginnans av Väste rbotten väntade nedkom st sko la Iöljande sä r

skilda sa lu t.bestäilllll elser gä lla fö r St.ockho lms örlogsstation samt 

Vaxh ol ms och Karl skrona fästnin ga r. 
Efter från justitiedepartementet ingånget te legrafiskt medd e lan

de om H. K. H. H er tiginnans nedkom st avg1ves salut, om det Kungl . 

barnet är en prins, med 84 skott, förde l a de i 2 omgångar med 42 skott 

i varje cnJgång, o~ h om de t Kungl. barnet är en p r insessa med 42 

skott i 2 omgångar med 21. skott i varje omgång. Mellan de båda 

omgånga rna göres ,l minute1·s uppehål l. 

i:lulu t avgives dock icke mellan kl. 2200 och kl. 0800, varför om 

nedkomsten skul le in tr äffa under denna tid av dygnet, saluten börjar 

först kl. 0800. Ej he ller avgives salut å söndag mellan kl.1100 och 1300. 

G. O. 1132 den 12 oktober 1934. Marinattachen, kommendörkap

tenen av 2. gr. Angelin skall , med ändring av g. o . .1.118/34, tjänstgöra 

vid Kun g l. .Maj :ts beskickning i Köpenhamn fr. o. m. elen 29 inneva

rand e månad t. o. m. elen 3 instundande november. 

G. O. 1135 den 13 oktober 1934. Kaptenerna vid f lottan Fa.lken

berg och vid kustartilleriet Dorgenstam, den :fö rstnämnde med till

fälligt frånträdande av sjökommendering järn likt g . o. 134/3-±, samt 

löjtnanterna vid kustartill eriet Engdahl och vid fl ottan V. H . G. af 

K lint sko la följ a den gasskyeldskurs för officerare, som jämlikt lant

försvarets g. o. 2239/3-1 anordnas vid krigsskolan å Karlberg med in

ryckning den 29 innevarande månad kl. 1100 och u tryckning elen 7 

instund antlP novern ber. 

G. O. 1144 den 1.7 ol<tobet· 1934. lfart,ygschefen å vedettbåten 

Jiigaren skall nedhala sitt befälstecken elen 19 innevarande månad. 

.G. O. 1150 den 18 oktober 1934. På därom gjord framställning 

medgiver l\. ung l. Maj :t, att en i Kalmar bildad motorbåtsavdelning 

må utgöra en flott ilj i Sveriges trivilliga motorbåtskår under be

n:imning Kalmarsunds fri v illi ga motorbåtsflottilj . 

Kalmarsunds :fr ivilliga motorbåtsJ"Iottilj skall hava sitt verksam

hetsom råd e inom kustfarvattnen me .Il an Kråkel und och Kristianopel, 

inbegripet ö land, och dess f lottiljstyrelse skall hava sitt säte i Kalmar. 

G. O. 1Hl2 den 22 oktober 1934. Kaptenen vid kustartilleriet 

Callerströlll ska l l, utan hinder för sin ordinarie tjänstgöring, i stä ll et 
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för kaptenen vid kustartiller iet Smith tills vidare stå till chefens för 
f lygvapnet förfogande för i g. o. 1236/1928 angivet uppdrag. 

G. O. 1171 den 24 oktober 1934. I anslutning till nådigt brev 
den 19 innevarande månad bestämmes: 

att .föreläsningar i sjöhistoria skola under instundande november 
månad anordnas, enligt riktlinjer som angivas av chefen för marin
sta ben , för de fiinri.kar i flottans rese rv, vilka äro kommenderade å 
vintereskaderns till Stockholms ör logsstation förlagda fartyg, samt 

att föreläsningarna skola hål las av kaptenen Landquist, som för 
detta ändamål skall, med bibehållande aY innehavande befattning. 
~tå W l chefens för kustflottan förfogande. 

G. O. 1174 den 25 oktober 1934. :Bestämmelser för förberedande 
officerskurs för torpedskola och minskola samt för officerskurser vid 
torpedskola och vid minskola att, utan hinder av bestämmelsern a i 
Reglemente för utbildning av office rare tillhörande flottans stam 
(O UR), fastställt år 1923, tills vidare l ä n da till efterrättelse. 

G. O. 11 84 den 29 oktober 1934. Fartygschefen å statens lsbrytar
Jartyg Y mer skall nedhata sitt befälstecken den 30 inneva rande må
llad; skolande fartyget därefter l'ör\äggas i första beredskap. 

G. O. 1186 den 29 oktober 1934 . .\llmän plan för den statliga 
is b r:vtningsver k sa mheten. 

1. Såsom allmängilt ig grundsats för den statliga isbrytnings
verksamheten ska ll gälla att vid samtidigt inträffande behov a\· in
gripande å skilda delar av rikets kuster - fall av nödläge för fartyg 
och besättningar unelantagna - sjöfarten å rikets västra kust såsom 
den för riket viktigaste i främsta rummet skall erhålla hjälp, därnast 
sjöfartsförbindelserna med kontinenten och slutligen Norrlandssjö
farten. 

I :fråga om ingripande vid issvårigheter i farvattnen vid rikets 
mellersta och södra kuster bedömer ledningen behovet därav f rån fali 
till fall oclt utfärdar därefter cle föreskrifter, som för tillfället er· 
fordras. :Beträffande statlig isb r\·tni ngsverksamhet, gemensamt med 
Danmark, i Oresut:d och vissa ang-ränsande fan-atten är sä rskilt 
stadg-at. 

2. I mitten av oktober skola statf•ns isb r.darfartyg- >> Ymen> och 
» c'ctl e» vara klargjorda för att kunna utgå på expedition. 

3. För den statliga isbrytningsverksamheten i de norrländska 
farvattnen skall under normal a förhållanden nedanstående all m än n a 
plan gälla, med beaktande likväl av att elensammas tillämpande give
vis måste göras beroende av vid olika tillfällen rådande is- och andra 
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förhå llanden och att sådana avsteg från planen därför kunna komma 
att företagas, som llled hänsyn härti Il befinnas nyttiga och nödvändiga. 

Vicl begynnande av för sjöfarten hinderlig isbildning i farvatt
nen ifråga, stationeras »Y mer» i Bottenviken. 

Sjöfarten på Luleå och norr därom belägna hamnar beräknas 
k unna upprättl,ållas till omkring den 1 december. 

I farvattnen söder om Lu leå till och med Nordmalingsfjärden 
bör bitr~ide av den statliga isbrytningsverksamheten kunna påräkna~ 
t .ill o111k ring JYJitten av december. 

I Bottenhavet, varmed avses farvattnet söderut ända till Svart
klubben, beräknas sjöfarten i stort sett kunna upprätthållas till om
kring elen ~O februari; dock att beroende på den statliga isbrytnings
verksamhetens successiva förflyttning söde röver sjöfarten i de nordli
gare delarna av nu nämnt område kan komma att upphöra något 
tidigare. 

Från omkring den 10 februa~·i till början av april beräknas, 
därest isförhållandena omöjliggöra sjöfart på hamnar norr om 
Alandshav, statsisbrytadartygen vara förlagda i Stockholm. 

I början av april avses »Ymer., åter utgå på expedition fö r att 
biträda vid sjöfartens öppnande, till en början på hamnar i :Botten
havet. Förläggningen av elen statliga isbrytningsverksamheten till 
olika farvatten, lämpas under denna tid huvudsakligen efter drivisens 
förf lyttningar. 

I Bottenviken torde biträde av den statliga isbn,tningsverksam
heten i regel vara att påräkna under maj månad. 

Den statliga isb rytningsverksamheten för året ber äknas att kun
na avslutas med utgången av maj eller början av juni. 

En nödv~inuig förutsättning för att handelsfartyg uneler ovan 
angivna t icler oclt inom där omförmälda områden skola kunna deltaga 
i sjöfartens upprätthållande är att edorderliga anordningar vidtagits 
å fartygen för a t t kunna motstå de på f res tninga r på fartygens skrov 
och maskine ri, solll - även om isbrytarhjälp erhålles - uppstå redan 
vid gång i upptagen isränna men alldeles särskilt vid gång i driv
och packis, äYensom att fat•tygen äro beredda att möta de svårigheter 
i övrigt, so111 uppstå uneler vinternavigering. 

G. O. 1190 den 31 oktober 1934. Marinläkaren av L gr. i marin
läkarkåren Kjellner skall vara inkallad till tjänstgöring fr. o. m. el en 
16 instundande november och under så lång tid, som erfordras ·för 
verkställande i en följd - med början i Vaxholm - av ögonuncler
sökningar !'t viss personal vid Vaxholms och Karlskrona kustartilleri-
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regementen samt Karlskrona örlogsstation ävensom för därav be
tingade reso r. 

G. O. F. 242 den 31 oktober 1934. Kaptenen vid flygvapnet Krook 
~ka ll för utarbetande av förslag till viss instruktion fr. o. m. den 1 
nov e m ber 1 93~ stå till marintärva Itu ingens förfogande å tider uneler 

innevarande år. varom överenskommelse må trä:f:fas mellan marinför
va ltningen ocl1 chefen för flygvapnet . 

G. O. 1200 den l november 1934. I anslutning till nådigt brev 
elen 28 septembe r Hl3~ skol a marinintendenterna av 1. gr. Resen och 
Ca r l fors, elen förre med bi be hål l ande av innehavande befattning, 
tjänstgö ra såsom förplägnadsin tende n ter v id Stockholms, respektive 
Karlsk rona örlogsstationer. 

G. O. 1201 den l november 1934. Mariningenjören av 2. gr. Hult 
skall uneler läsåret l\:J3.f-1935 leda den specialkurs rörande krigsfar
tygs konstruktion, som jämlikt g . o. 918/28 skaH anordnas för marin
ingenjörsaspiranter vid tekniska högskolan. 

G. O. 1209 den 2 november 1934. Marinattachen, kaptenen An
derberg skall und e r ticlen 26 november-8 december innevarande år 
tjänstgöra vid Kungl. Maj :ts beskicknin g i Haag. 

G. O. 122() den 8 november 1934. Denna särskilda instruktion för 
chefen för kustf lottan rörand e pansarskeppet Oscar II skall lända till 
cl'terrättelse unel er kustflottans övningar vintern 1934--1935. 

§ 1. 

Pansarskeppet Oscar II skal l under i g. o. 1244/33, mo m. 31 (med 
däri genom g. o. 53~/3-J laststä lld ändring), anbefalld expedition enligt 
chefe ns för kustfl ottan närlllare bestämmande vara detacherat under 
lämplig tid, varvi(l mom. 35 i förstnämnda generalorder icke skall äga 

tillämpning å i[rågavarande pansarskepp, och skall däruneler besöka 

utländska hamnar och ankarsättningar enligt bifogade färdplan. 
:::>kulle förh~ Ilandena så på[ordra, särskilt med hänsyn t ill even

tuellt behov av att verkställa extra kolning eller till övningarnas 
lämpliga bedrivande, må pansarskeppet eJter framstäl lning av [ar

t ,\'gschefen geno m vederbörande beskickning jämväl. uppsöka annan 

iln i fä rdp lanen anbefa ll d ankarplats. 
Fartygschef en skall under färden hålla vederbörande svenska 

beskickningar el ler konsulat unelerrättade om den sannolika närmare 
;,icl lJUnkten för pansarskeppets ankomst till vederbörliga hamnar eller 
ankarsättningar. 
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Ni sk a ll i övrigt utfärda de särskilda föreskrifter, som med an
led ning av anbefallda besök 111å befinnas erforderliga. 

~ :2. 

E xpeditionen skall hava till ändamål att höja den ombord kom
menderade person alens sjömannaegenskaper O l: l t ~-rkesfärri ighet, att 
visa s1·enska ö rl ogst laggan i frärnrnamlP ia rvatl en och att i de länder, 

so m besökas, spricia känneclonr onr och intresse för Sverigl' o<.:lt dess 
n ä rings li v sam l lrärigenon1 l~ln1na ett In edf'lbart stöd åt ri kets rPprle
sentante~· i de besöktR länderna. stä rka svenska unelersåtars stä llnin g 
därstädes och främja de svenska handelsförbindelserna. 

~ 3. 

Ni må 111 ed hänsyn ti ll omstä.ndighete rna samt utar1 hinder av 
J'öreskriftema i vederbörliga skj utinstruktioner m. 111. medgiva fa r
tygschefen aH. vidtaga lämpliga inskränkningar i fö resk ri vna skjut

ningar och i förbrukning a1· ammunition 111. 111 

FartygschefPn bör av Eder erinra s 0111 lä mpligheten av att bistå 
dem av besättningen, so1n visa sä rskilt intresse Iör att se oeh studera 
f rä mmande länd e r och folk, och att i nu ang ivet syfte sö ka edorder
l igt sam arbete n red institut ioner e ller ens ki Ida persone r i la nd; dock 
att extra kostnader härigenon1 ej må åsa r n kas statsve rket. 

~ 5. 

Fartygscluo. fe n skall av Eder e rin ras o rn , att Sverige står i vän
~ ka pligt för hållande till alla nationer, och att sorgfälligt hör unel
vikas allt, so rn kan gi1·a an ledn ing ti ll illissförståncl ell er rubbning 
hä rutinna n. 

All skyldig militärisk lr.onnör skall vi~as va rje nation och dess 
f lagga, men t iLlkommer det även fartygschefen att fordra, det svenska 
flaggan ,-isas den aktn ing. v;Htill dPn enligt internationell sedvänja 

ä r be rä ttigad. 

§ 6. 

I den rn å n utrymmet rr pansaeskeppet och övriga OIII SLändigheter 

medgiva, skall fart.1'gschcfen bereda tillfäll e för m edlem mar av Sve
riges utrikesrer1resentat ion at·t på gru nd av f rån utrikesdepartementet 
lämna t uppdrag. på därom gjorcl framställning, tillfälligt medfölja 

fa r·t,vget. 
Linder l' isl.clse i utländsk lr amn bör Jörbindelse. genom ombord

siinclande al" office r·. sökas med clärstätles befintlig·a svenska handels-
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fartyg i syfte att, i elen mån det är möjligt, gagna svensk handel 
och sj ö fart. 

Beträffande de iakttagelser, som fartygschefen med avseende å 
de svenska handelsförbindelserna och dänned sammanhängande för
hållanelen kunnat göra, skall han vid expeditionens slut genom Eder 
ingiva underdånig rapport. 

Tillhör g. o. 1226/1934. 
Färdplan 

för pansarskeppet Oscar II vintern 1934-1935. 

Hamnar Tid 

KarlRkrona ............................. . 29/ll 

Den Helder .. . ... ..... .. .. ... ..... . .. .... 3/12-6/12 

Vlissingen ................................ . 

Gibraltar .................. . ............. . 

8/12 

17/12 

Alicante ........ . ..... . ..................... 20fl2-23fl2 

Böne ...................................... . 27/12 

Tunis ....................................... 29/12- 2/1 

Alexandria .................. ......... . . 9/1-17/1 

Pireus....................................... 22/1-27/1 

Neapel ... ............... ...... ............ l/2-7/2 

Palma och Alendiaviken ... ... ... ... 12/2-24/2 

Gibraltar ... ... ... ... ... ...... ... ... .. . ... 28/'2-4/3 

Portsmouth .. .. . ... ................. . ... 12/3-15/3 

Anm. 1. Vägen tages förbi Skagen. 

Dis t 

Antal dagar 

till l i 
sjöss hamn 

667 1 4 

124' 

13121 8 

300' 2 

430' 

170' 

1040' 

512" 

661' 

581' 

450' 

1146' 

3 

l 

6 

4 

4 

4 

3 

7 

4 

l 

l 

4 

5 

9 

6 

7 

13 

5 

4 

Anm. 2. Kolnin g avses att äga rum i samtliga utländska hamnar 
utom i Den Helcler, Alicante, Tunis, Pireus och Palma 
(Alcudiaviken). 

Anm. 3. Besöken i samtliga hamnar äro icke-officiella. 
Anm. 4. I ovan angivna tider för besök i hamnar är avgångsdagen 

icke medräknad. 
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G. O. 1235 den 10 november 1934. Denna instruktion för fartygs
chefen å statens isbrytarfartyg Ymer skall lända till efterrättelse un
der fartygets expeditioner vintern 1934-1935. 

§ l. 

Expeditionens ändamål framg år av genom nådigt beslut. elen 28 
~ep te m ber 1928 fastställt »Reglemente för statens isbrytarfartyg» (bil. l). 

Tieträffande det område, till vilket Ymer för varje särskilt till
fälle skall förlägga sin verksamhet, kommer order eller direktiv där· 
om, i anslutning till genom g. o. 1186/34 fastställd »Allmän plan fiir 
elen statliga isbrytningsverksamheten >> (bil. 2), att genom ledningens 
förso rg tillställas Eder. 

§ 2. 

Till Eder kännedom meddelas bifogade >> Utdrag av protokoll över 
handelsärenclen, hållet inför H. M. Konungen i statsrådet å Stock
holms slott elen 2\J januari 1926» (bil. 3), ägande Ni i tillämpliga delar 
ställ a Eder till efterrättelse vad Kungl. Maj :t enligt detsamma samt 
genom nådigt brev på handelsdepartementets föredragning den 29 
september 1933 (bil. -1) och därav föranledd g. o. 1148/34 (bil. 5) eller 
eljest genom särski Ida nådiga beslut förordnar ifråga om den ekono
miska förvaltningen och tjänsten i övrigt om bord å statens is brytar
fartyg m. m. 

§ 3. 

Genom sjöförsvarets kommandoexpedition kommer att tillställas 
Eder dels order angående åtgärder, som skola vidtagas omedelbart 
eller å angiven tid och oberoende av fartygets verksamhet i övrigt, 
dels direktiv angående åtgärder, som böra vidtagas, därest Ni anser 
rådande förhållanden så medgiva, dels även meddelanden angående 
åtgärder, vilkas utföranden helt och hållet överlämnas till Edert 
bedömande. 

Text i skrivelse eller telegram kommer i allmänhet att börja 
med ettdera av orden >> orden>, >> direktiv>> eller >> meddelande>> angivande 
innehållets karaktär enligt vad ovan sagts. 

§ 4. 

Med iakttagande av föreskrifterna i »Reglemente för statens is
brytarfartyg>> samt erhållna order och direktiv äger Ni att n ärmare 
planlägga och bestämma angående fartygets verksamhet, skolande 
härvid följande allmänna anvisningar lända till efterrät~ · ·· ·c. 

A. Y m ers huvudsakliga uppgift är att assistera fartyg från 
öppna sjön till för isskruvning, drivis och dylikt, skyeldat farvatten 
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:-: am t från sådant farvatten till öppen sjö. Därest flera fa rtyg för
väntas inom de närmaste dygnen påkalla assistering i samma rikt
ning, skal l, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda , 
assisteringen ve rkstä llas genom anord nande av konvoj . 

I elen mån förhåll andena det medgiva må i fa ll, då de lokai a 
isbrytarresurserna ej äro till fyllest och Ymers huvud sakliga uppgift 
icke därigenom ås idosättes, isbrytaren användas för lokal isbry tning, 
vi lken dock som rege l bö r utföras i samband med dess ankomst till 
ell e r avgång f rån hamn. Vederbörande hamnmyndighet bör un der
rättas, att medverkan av Ytnet· icke kan på räknas för öppethållande 
a,· så lunda bruten isrän na. 

B. Fartyg i st'\.dant lä ge, att fa ra för dess säkerhet föreligger, 
e ll er so m eljest: ar i beho v a v h jä lp för räddand e av ombordva randes 
liv, skall i första hand bispringas. 

Föreligga icke sådana omständigheter, som nyss nämnts, bör, i 
den mån upprätthållande av planmässigh et i isbrytareverksamheten 
det medgiver, fartyg med huvudsaklig uppgift att befordra passagera
r e oc:h post främst bis pringas och därnäst fartyg· med l as t till eller 
från Sverige, samt inom varelera av dessa grupper fartyg på väg från 
öppen sjö till hamn givas företräd e framför :fa rtyg på väg från hamn 
till öppen sjö. Utan hinder härav må dock, därest särskilda skäl där
t ill föranleda, hjälp bringas lastfartyg, som är på väg frå n öppen sjö 
till hamn före far tyg på väg "från hamn till öppen sjö medfö rande 
passagemre och post. Andra än här avseelda fartyg bistås i den m ån 
föreliggande omständigheter föranl eda. 

8 i). 

I avseende å nt ed Danmark gemensamt organiserad isbr~'tnings· 

tjä nst gäller va d därom iir särskilt stadgat (bil. 6). 

§ 6. 

Finner Ni att Ymers verksam ilet av någon eller några uppenbart 
missb rul,;:as, skall Ni härom vid lämpligt tillfälle insända anmälan. 

~ 7. 

J1 eträffam[e införskaffande av erfordpr J iga is- OCll väcJer Jeksrap
]JOrter gäl la bifogade av lotsst:>relsen utfä rdade >> Bestämmelser röran
de Radio codesystem att användas mellan statens isbrytadartyg och 
utkiksstation tillhörande issignaltjänsten vid radiotelegrafering rö
r-ande is-, siktbarhe ts- och vind fö rhål landen>> (biL 7) jämte av telegraf
styrelsen i samråd med lo tsstyrelsen uppgjord >> Dirigeringstabell för 
i ssigna lmecl de landen til l och från statens isbrytarfartyg (bil. 8) . 




	Samtliga Kungl. Brev 1934.pdf
	Nr 1
	Nr 2
	Nr 3
	Nr 4
	Nr 5
	Nr 6
	Nr 7
	Nr 8
	Nr 9
	Nr 10
	Nr 11
	Nr 12


