
1935.
98:e årgången.

Kungliga brev, 
Generalorder mm.
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7\feclgiver, att ett belopp av högst åttahundra kronor må för be
redande aY ersättning åt skrivbiträde i M. S. utbetalas från sjöfö r
svarets anslag till ext ra utg·iJter (1934-1935: IV. 3 . . J. 2). 

Medgiver Kungl. Maj :t, att vid marinens matinrättningar med 
stöd av Kungl. Maj :is brev den 10 augusti Hl34 anställda husmödrar 
och biträdande husmödrar må vid resa i och för tillträclamle av veder
börlig befattning ko111ma i åtnjutande av resekostnads- och trakta
men tsers;ii.tning enligt rese- och traktamentsklass III E respektive 
III F nllmänna resereglementet; skolande härav föranledda kostnader 
gälda s från sjöförsvarets nnslag till förplägnad. 

Liimnar Ji·amställning att ett expeditionsb iträde måtte få an
ställ as å förste lii karens vid Stockholms örlogsstation expedition un
der innevll rancle buclgetår mot åtnjutanrle av viss ·föreslagen ersätt
ning utan bifall. 

Uppdrager åt marinförvaltningen att upptaga unelerhandlingar 
med stadsfullmäktige i. Karl skrona rörande upphörande av kronans 
ansvarighet för underhåll och renhållning av vissa gator i nämnda 
stad sam t efter fullgjort uppdrag till Kungl. Maj :t inkomma mecl 
förs l ag i ärendet. 

K Br. den 9 november 1934. 
Tletltvndigar marinförvaltningen att beordra en inom ämbets

verket t jänstgöra nde officer och en elektroingeniör att å tid, som 
äm hetsve rket iiger bestämma, avresa till Tyskland för att under högs t 
9 dagar, resdagarna oräknade, verkställa besiktning dels av hos fir
m an Anschi.it:c och C:o i. Kiel beställda gyrokompassanläggningar, dels 
ock av hos firman Atlaswerke i Brem en beställda ekoloclaul;iggningar. 

Scdnn varvsr:hef:en vid Karlskrona örlogsvarv anhållit, att en för 
övningss keppet af Chap man avsedd, av statsrådet H. V. Leo såsom 
gåva över lämnad rundradiomottagare för nätanslutning m åtte få upp
tagas såso m tilhlgg till fartygets raclioiuventarium, 

h a r Kungl. Maj :t bemyndigat marinförvaltningen att för kro
nans r äkning emottaga ifrågavarande gåva, att disponeras för ovan 
avsetf: ändam ål. 

Förordnar, att av varvschefen vid Karlski'ona örlogsvarv gjord 
framställning i fråga oin ökning av polispersonalen vid varvet, skall 
överlämnas ti ll 1930 il rs försvarskoinmission för att tagas under över
viigancle vid fullgörande av kommissionen meddelat uppdrag. 

K. Br. 1934. 11 
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Finner gott såsom gåva emottaga lägenheten Alvsnabbsmonumen

tet l' iä :11te clärä uppförd minnesvård samt bemyndiga marinförvalt

ningen >~tt taga lägenheten under förvaltning och vidtaga åtgärder 

för vinnande av Jagfart å densamma; skolande kostnaderna härför 

-h es t rida s a~- t i llgiingliga medel å fonelen >> hyror och a nendemeLlel». 

K. 13r. den Hi no1ember 1934 

}'[edgiYer, att ett belopp av högst 4,500 kronor må mot redovis

J1ingsskylclighet utbetal as till f a r tygschefen å pansarskeppet Oscar Il 
att under fart:vget.s expedition till avlägsna farvat ten vintern 1934-

j935 enligt fa rtygschefens bestämmande användas till bekostande av 

-ouudg~iHglig officiell och komrnersieU representation i utländska ham

nar ; sko lande niimnda belopp utgå med högst 3,375 kronor från sjö

försvarets anslag till extr a utgifter och med högst 1,125 kronor från 

handels- och sjöfartsfonden. 

Hemvndig-ar marinJörvaltningen att beordra inom ämbetsverket 

tjänstgörande en officer och en mariningeniör att å tid, som ämbets

-,-erket äger bestämma, avresa till England för att under högst 14 da

_g ar, reselagarna oräknade, verkställa besiktning av uneler tillverkning 

hos fl r ma Barr and Strouds Ltd i Glasgow varande, :för undervattens

hil till' n v Delfi nen-t_,·p avsedda pe1·iskop. 

8edan generalpoststyrelsen bestämt, att från och med den 1 de· 

cember 1934 sko la ombord å örlogsfartyg under expedition i avlägs

nare, främmande larvatten kunna verkställas insättningar och uttag

ningar :"t postsparbanksböcker, so m äro utfärdade före expeditionens 

böJ·:ian, 

medgiver KungL Maj :t, att, därest så befinnes erforderligt för 

uttagning å postspa rb anksböcker å sådant fartyg, där postsparbanks-

1"Örelse är anordnad, den, som förestår den ombord inrättade postex

peclitionen, må ur fartygets kassa erhålla nödigt förskott; skolande 

-~agda fö rskott :'tterbetala R fö re expeditionens slut. 

Yörordua r all 111 än n a bestämmelser rörande underhållstjänst och 

krigsförvaltning vid fl_1·g-vapnet att provisoriskt gälla från och med 

.:len l december HJ3~. 

Ställer ti ll marinförvaltningens törfogande :[ör verkställande av 

reparationer å pansarskeppet Gustaf V 2,200 kronor 82 öre, å under

>rattensbftten lJlven 899 kronor 72 öre, å kanonbåten Svensksund 2,422 

kronor 60 öre samt å jagaren Klas Horn 97,000 kronor, eller tillhopa 

etthunrlratv:'\tusenfemhund ratjugotre kronor 14 öre, att utgå från det 
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i riksstaten för budgetåret 1934--1935 utom huvudtitl am a under XII 
uppförd a anslaget till oförutsedda utgifter. 

K. Br. den 23 no1·ember 1934. 
:Förordnar kommendörkaptenen av 2:a graden i marinen, kapte

nen i flottans rese rv C. G. A .. Sylvander, \'ilken jämlikt Kungl. :M:aj:ts 

brev elen 29 llecembe 1· 1933 intill den 1 januari 1935 uppeh å ller befatt

ningen såsom bibliotekarie vid marinstaben, att jämväl därefter tills

vidare intill den l januari 1936 uppehålla nämnda befattning med 

rätt för honom att i sådan egenskap åtnj uta ersättning, beräknad 

efter ett arvode av 3,180 kronor fö r å r, jämte dyrtidstillägg enligt för 

nyregleracle verk starlgacle grunder; skolande i avseende å åtnjutande 

av nämnda arvode de i 13 kap. av kungörelsen den 22 juni 1928 med 

tilläggsbestämmelser til1 de militära avlöningsreglementena meddel a

de föreskrifter rörande icke-ordinarie befattningshavare i tillämpliga 

delar lända till efterrättel se. 

Seclan Kungl. Maj :t elen 9 mars 1934 förordnat konteramiralen 

l!larinen, kommendören i f lottans reserv K. liVester till militär leda

mot i regementskrigsrätten vid Vaxholms kustartilleriregemente i 
mål rörand e åtal lliOt genera lsperson, 

har KungL Maj :t medgivit, att till vVester må såsom ersättning 

i förevarande avseende utbetalas ett belopp av 192 kronor 89 öre. 

F.inner gott förordna, 
dels att § 6 andra stycket instruktion för marinstaben den Hi 

december 1932 ska ll hava följande ändrade lydelse: 

>> lian äger clärji\rnte beordra i marinstaben tjänstgörande perso

nal att å örlogsstationen eller andra platser inom riket utföra de upp

dr:ag, som för fullgörande av stabens uppgift finnas behövliga>>, 

dels ock att den vid marinstaben anställde arkivarien skall i av

seende å ersättning för resor i och för fullgörande av tjänsteåliggan

den hos marinstaben hänföras till rese- och traktamentsklass II D i 
allmänna resereglementet. 

Medgiver Kungl. :Maj :t att ett belopp av högst tvåtusen kronor 

må för förstärkning av expensanslag ställas till ch,efens för marin

staben förfogande f rån sjöförsvarets anslag t ill extra utgifter (1934-
:1935: IV. 3. J. 2). 

:Finner Jramst'illning från 1930 å rs försva rskommission, att kom

mendörkaptenen av 2:a graden vid flottan S. Y. Ekstrand, vilken den 

3 november 1930 an,modats att tjänstgöra såsom sekreterare hos kom

Jnissionen , måtte erhålla gottgörelse för de avlöningsförmåner såsom 
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l är are i taktik vid sjökrigshögskolan, som han för fullgörande av 
nämnda st>luetcrareuppdrag nödgades avstå under honom jämlikt ge . 
neralarder n:r 289/1934 beviljad tjänstledighet från ifrågavarande 
lärarbefattning icke föranleda någon dess vidare åtgärd. 

K Br. den 30 uoYember 1934. 
_hemyndigar chefen för sjökarteverket att å tid, som denne äger 

bestamma, avresa till Tyskland för att- i och för avgörande av en 
anskaffningsfråga inom sjökarteverket - under högst 3 dagar, res
dagarna oråknade, vid Atlas--Werke i Bremen stuelera därstädes till
verkade ekolod. 

(A finansdepartementet): 
:Föreskriver, att fullmäktige i flottans pensionskassa skola sam

lllanträtla i Karlskrona med början onsdagen den 12 december 1934 
samt att ful lm iiktige rlärvicl sko la hava att avgiva utlåtande över det 
betänkande med förslag rörande nya bestämmelser i fråga om pension 
för personal vid försvarsväsendet, som kommer att avgivas av 1934 åra 
1 n il i til rpensi onssa kkunniga. 

(A l"in ansLleparte nJ entet): 
Seclan Kungl. Maj :t genom beslut denna dag föreskrivit att 

-fullmiiktig·e i flottans pensionskassa skola sammanträda i Karlskrona 
med början onsdagen den 12 december 193<1, 

förordnar Kungl. }faj : t chefen för kustflottan konteramiralen 
Claes v'abian '.L'amm att vara ordförande hos fullmäktige i :flottans 
pensionskassa vid nämnda sammanträde. 

K. Br. den 7 december 193-:J. 
Finner gott medgiva, att !"ör anordnande av militärpedagogisk 

utbildning under utbildningsåret 1934-1935 för befäl samt för ele
ver i kustartilleriets manskapsskolor vid Vaxholms och Karlskrona 
kustarti ll eriregementen må från den till Kungl. Maj :ts disposition 
stående delen av sjöförsvarets undervisningsanslag till chefens för 
~ustartilkriet förfogande ställas ett belopp av högst 500 kronor, med 
Iakttagande av att till föreläsare, som anlitas för ifrågavarande än
damål. i regel icke utbetal as högre arvoden än efter 40 kronor för 
J öre l äsni ngsti m me. 

Finner gott medgiva, att. från den til.l Kungl Maj:ts di~position 
stående delen av sjöförsvarets unclf'rvisn i ngsanslag må föl' budget
året ·1934-1935 dels för beredande av arvoden å-t föreläsare vid all
männa fänrikskursen i ämnet befälsutövning till chefens för kust
Jlottan Jörfogancle ställas ett belopp a 1· högst 350 kronor, dels för 
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anordnande av föred rag för marinens officerare i viktigare militär
pedagogiska frågor till cheiens för marinstaben förfogandE' ett be
lopp av hög8t 2i"i0 kronor, dels ock för anordnande av militärpedago
giska J'örcläsningar för underbefäl vid Stockholms örlogsstation en
ligt i kommandoväg meddelade närmarG beshimmelser till stations
befälhavarens vid nämnda örlogsstation förfogande s-tällas ett belopp 
av högst 1,000 kronor; skolande iakttagas, alt till föreläsare, som an
litas för ifr ågavarande ändamål, i regel icke utbetalas högrP arvo
elen ;in dter 40 kronor för i'öreHisningstimm e. 

.Medgiver, att under utbildningsåret 1984- 1935 a11Jorc\nas en 
signalofl:icerskurs. 

hletlgiver, ati Stoekholma örlogsvarvs behov av grus må tillsvi
dare och på i arm6fördelningsorckr deu 2 oktober 1934 fastställda 
villkor uttagas från arnH!ns grustag vid l!'rösunda. 

~\l eclgivt · r, ntt för clPras tulller år 1934 för [artygsuttaguingskom
missionc·ns räkning utförda arbeten utbetalas -följande belopp, näm
ligen till varelera av kom,nwndör! ' l1 Gisiko och kanslisekrete raren 
Dal1lbom 2,400 k ronor samt till cxpeditiomvakten Landclius 100 kro
nor. 

K. Br. den 14 december 1934. 
Medgiver, att t ill Lirarna vicl sjökrigshögskolan överstelöjtnan

ten vid gem• ral staben E. O. llrat,t, majoren i, kaptenen vid kustar
tilleriet J. L. A. C.nus, kaptenen vid flottan C. T. E. Tegner samt 
löjtnanten vicl flottan O. H. L. Hammargren må såsom ersättning 
Jö r ax llem utfiirl J:örberodancle aruetc i och iör allmänna kursen :l 
ku,;tnrtilleriofficC'rs li njen läsån·1. 1934-193:) Jrån do mPclC'l, so m an
visats å den un d('[" sjö[örsvarets anslag till avlöning till personal 
v id kårer oclt stater m. fl. upptagna staten för sjökrigshögskolan, ut
heta las fiiljandl· helop[l. P.ämligeu: till Bratt 175 kronor, till C~·rus 
500 kronor. till T\'gn 6r 17:i kronor och till Hammargren 2-:JO kronor. 

i\'LeclgiH·r, att löjtnanten vicl kustartilleriet H. C. Mohr må i 
koJJlnlaJHlovug ))('orclras a1.t tl('ll :i. januari- den 4 ferbuari 193i"i ge
nomgå f'n utbildning.s kurs 1·it1 Sbckholms brandkår, äve nsom 

clC'ls, med tillämpande nY h•stilmmdserna i 13 § av avlönings
regl ementet ckn 20 n1aj 1927, att Mohr må uneler berörda komnwn
dering uppbära oavkortad lön, tkls ock att :Yiohr födattningsenligt 
tillkommanek n•sckostn,lds- ocl1 ltaktmnent.sersättning åyensom t.jänst
göringstraktaltH"Iit"<• ll!å uip:f1 .IH'd högst ~00 kronor. 
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SPelan styr elsen för sjökartaverket l:emställt, dels att kaptenPn 
vid f lottan H . Gi.llm måtte unclHt ersättning med 150 kronor för lw
stridancl e av hos sty re lsen fö rekommandf' sf'kreterargöromål u nd(';· 
andra halvård 1934, dels ock :J.tt sty rel se n måtte bemyndigas att 
f rån och med elen 1 januari 1935 och ti ll svidare besluta om utbeta
lande av dylik t' L'Siit.tnin g till LlL·ss sekreterare, beräknad efter 300 
kronor för ft r, 

har Kungl. :Maj:t medgivi t, att till Gahn må såsom ersättning 
J'ör ombr.sörjrllldr av ovannämnda sek rctf'rargöromål uneler senan' 
halvåret j934 utbetalas ett belopp av 150 kronor. 

Förordnar, att § 25 mo1n. 1, 2 och :l i reglemente 'för marinen, 
del I A , tivensom § 18::> mom . 2 och 3 snmt § 186 mom. 4 i samma 
reglenwnt<•, cl< ·l II, skola från och med den 1 januari 1935 i nedan 
angiv na dc lnr erhålla fö ljande findraclo lydelse: 

Del I A. 

§ 25. 

Mariningenjör kåren. 
1. ::\larinöyenlir<·ktören utnämnes av Konungen genom fö rord

nande tillsvidare. :Marindi rektör av 1. eller 2. graden ävensom ma
riningcnjöJ: ax L el ler 2. gradrn utnämnes av Konungen medelst 
fullmakt. M:arinunderingen jö:· J:örordnas av Konungen för en tid 
av 18 månader med skyldighet att e.ft.er avgången från stammen till
höra rese rvl'n intill utgången av det fl r, unclrr vilket han fyller 
45 år. 

Sp<•cinlingcnjÖ'r till sät.trs - - - - - högro beställningen. 
2. Om villkoren fö r utnämning till mariningenjör av 2. gra

den, för förordnande såsom marinuucleringenjör samt för anställning 
såsom specialingenjör stadgas särskilt . 

5. Om fö rslag t ill befordr'ln av samt tilldelande av fullmakt åt 
mariningen jörkårens personal ävensom om förslag till utnämning av 
mariningenjör av 2. graden och specialingenjör samt till förordnande 
a v marinunderingenjör stadgas särskilt. 

Del U. 

2. För varj e flottan t illhörande kadett och manmngenJor saspi
rant utgå såsom landgångspenningar m. m. 25 öre för dag från och 
med embarkeringselagen till oc4 med avgångsclagen, vilket belopp 
ställes till ffi rtygschefcns förl'ogand c u t an redovisningsskyldighet. 
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3. ~Li sspenningar, servisbidrag sam t för därtill berättiga~e lm
detter och mariningen jörsaspiranter portionsersättning må vrd ex.-
1eclitionens början utbetalas för två månader, då fartyget rustar pa 
:Tuncl av mobiliseringsorder ell er då expeditionen är beräkn ad t'äcka 
"' inst t rP må nader , samt f ör on månad, när expeditionen är avsedd ~t räcka minst en men icke tre månader. För den , som är sjö
kommonderad :för kortare tid än en månad, utbotalas mässpr nninga1· ·' .. t. "ttn'r1o· eJ1clast 1. clC'n mån dP-samt sl' r visblltrag avc·nsom por 1unsersa 1 " 

samma intjänas. 

§ 186. 

4. }, fartyg - -- - - - tillkomma mässen. 
Heservk.aclctt må hava skopps:portion innestående. 

rätt för annan kadett och m!l.riningenjörsaspirant att 
innest.åf'ndr stadgas särskilt. 

BeträUande 
hava porti on 

:Medgi v0r, att - där ej för sä rskilt fall annorlunda föreskriYes 
beställningshavan' vid .försvHsväsendet, vilken L•rhålli.t KuugL 

Maj:ts t illstånd utt intill den 1 januar i 1935 med innehavan de ~e
st ällning förena viss tjänst, befattning eller uppdrag, m å, då ttll 
sHmdet meddelats efter ansökning som avsett jämväl t id efter nämn
Ja dag, i. förekommande fall tillsvidare intill den 1 juli 1.935 j~n~t0 
beställ ni ngen innehava samma tjänst, befattning eller uppdrag; ahg
<>andc det chd ell er annan vederbörande myndighet att, därest före~anclr av tjänst m. m., varom här är fråga, på grund av -fö rändrack 
tjänstgö ri ngsförhållanden (exempelvis ändrad tjänstgöringsort). rlle1· 
av annan anledning kan anses inverka hinderligt för t.jänstgöl'lngen 
vid fö rsvarsväsen det, dät'Gill göra anmälan hos Kungl. Maj :t. 

.Med skrivelse cleu 24 november 1934 har st~yn>lscn för s jökartc
verket, jämlikt § 1 b) i den för styrelsen elen 6 juni 1.929 utfärda?e 
instruktionen, för Ruo gl. Maj:is prövning överlämnat förslag till 
arbetsplan fö r sjökar le verket för å r 1935, mot vilket förslag chefer · 
n a för Sverigrs geologiska undersökning och rikets allmänna kart · 
verk förklarat sig intet hava att erinra. Enligt berör da förslag 
skull e sjömätningar å r 1935 komma att utföras under en tid av om
kring fem månader med börj an i senare de1en av april eller början 
av maj dels t ill sjöss utanfö r Gävle, Arholm a och Söderarm dels ock 
i öregrunds och Öste rgötlands skärgårdar samt i Öresund, varjämte 
chefen fö r sjökarteverket skulle äga at.t låta verkställa de sjömät
ningsarbeten, som kunde av särskilda omständighe·ter påkallas, även-
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som t\r.lorde rlig-a triangelmiitningar. Beträffande magnetiska mät
ningar i> k u Ile enligt förslaget under år 1935 dylika mätningar utföras 
i ill sjöss inom området. Hiivringc-Gotland-Oland-fastlandet i an 

.-.lutning till under år :1.934 företagna magnetiska mätningar ävensom 
i samhand därmed företagas erforderligt mätningar i land. 

Kungl. Maj :t godkämwr det av styrelsen för själcarteverket av
givna förslaget t,ill arkt:>plan för sjöknrteverket för år 193G, med 
rätt för ctyrclsen att i planen Yicltaga de jämkningar, som på grund 
:.w mcclclst.illgången eller anclrrt sä rskilclll omständigheter kunna be
J innas påkallade. 

K. Br. tlen 21 december 19J4. 

Förordnar l eda möter och shilllörctriidare 
nc·n m. m. 

iartygskommissio-

l~'öreskrivcr, att år 1933 må antagas högst 12 sjökadetter. 

Föreskri\·c r, att år 1935 må antagas högst 6 kustartill erikadetter. 

Föreskrivnr, att år 1935 må antagas högst 10 reservkadetter vid 
kustartill erict. 

Föreskriver , att år 1035 må antagas högst 4 marinintendcutska
(.[etter sa m t högst 4 reseJ·YintC'ncl l'ntskadetter. 

Scdun ordföranden i Sveriges m.ilitära idrottsförbunds verkstäl
lande utskott, översten P. U. Lagerhj elm - med förmälan att för
lmndet, i likhet med vad som varit fallet sistlidne vinter, erhållit 
inbjudning irån läreningen för skidlöpningens främjande i Sverige 
att jiimväl innevarande vinte r sända ett antal av förbundet uttagna 
<>Hicer~rc till en skidkufs i Storlien - hemställt, att, på sätt Kungl. 
_\{aj:t den 12 januari Hli3·1 för förstnämnt fall medgivit, till såväl le
dare oclt bitri:iclamlc ledare för kursen som de för deltagande i den

-~amma ii Il ett antal av omkring 40 uttagna officerare måtte under 
t iden J ör kursen eller elen 27 januari-den 3 februari 1935 ävensom 
und('t' resorna till och från elensamma iå utfå oa vkortade löneför
måner, 

har Kungl. :i\{aj :t bifallit förevarande f ramställning. 

Liimnar av marinförvaltningen g jord framställning om, att till 
kaptenen vid flottan O. P. E. Od qYist finge såsom ersättning för 
arbet e 111. m. i syite att konstruera en för undervattensbåt avseeld 

.-'> ignaluo!ttlJ utbetalas f•n gratifikation DY 150 kronor utan bifall. 
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§ 8. 

Fartygets radiostation skall, med undantag som nämnes i § 9, 
ständigt vara påpassad. utväxling av radiotelegram mellan Eder och 
marinens myndigheter skall i största möjliga utsträckning äga rum 
över marinens radiostationer. 

§ 9. 

Vid uppehåll i hamn bör, där så låter sig göra, telefoninkoppling 
äga rum till rikstelefonnätet. :När sådan inkoppling verkställts skall 
meddelande härom lämnas till sj?försvarets kommandoexpedition samt 
J ä mpliga ortsmyndigheter. 

Därest kustradiostation åtager sig att mottaga till Ymer ställda 
radiotelegram, må radiopåpassning upphöra under den tid telefon är 
i nkopplad. 

§ 10. 

Jämte i RM II föreskriven loggbok, skall föras isdagbok, i vilken 
antecknas alla uppgifter beträffande av fartyget utförd isbrytarhjälp 
?Ch andra arbeten. I loggboken må hänvisas till i isdagboken f:örda 
anteckningar. 

§ 11. 

Uneler gång för isbrytningstjänst insändes till marinkommando 
dagrapport per radio omkring kl. U900 varje dag omfattande kort re· 
dogörelse för under sista dygnet utförda arbeten samt avsikter och 
p laner för det kommande; under arbeten av större vikt eller intresse 
insändes om behövligt rapport utöver vad ovan stadgas. 

Skriftlig rapport med utdrag ur isdagboken insändes därjämte i 
Tegel var 14 dag till chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition. 

Ni skall i den utsträckning, som befinnes möjligt hålla Statens 
J\ri eteorologisk-Hydrografiska Anstalt unelerrättad om isförhållandena 
-till sjöss utan för utkiksstationernas i land observationsområde. 

§ 12. 

För att hålls, elen pågående SJÖi'arten underrättad om Ymers 
-verksamhet samt avsikterna beträffande assistering m. m . skola vissa 
dagliga racliornecldelanclen avgivas enligt bifogade »Föreskrifter m. m. 
för avp;inwde av radiorapporter rörande isbr:vtarfartygs verksamhet» 
(hil. f:l; , 

~ 13. 

I den genera lrapport, som clet :iiimlikt RlVI II åligger Eder att 
:nvgiva, skall Ni bl. a. !ämna kortfattad redogörelse över verkställda 
observationer rörande isens beskaffenhet, utsträckning och drift i de 
farvatten, i vilka '{mer under expeditionen uppehållit sig, ävensom 

G . O. 1934. 10 
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sammandrag av isdagboken beträffande, dels verkställda fartygsassi
steringar mecl särskilt angivande nv bogsering. dels ock utförd lokal
isbrytning och andra uppdrag. 

I övrigt skall rapporten innefatta erinringar och förslag so1n 
avse främjandet av den statliga isbt·.vtningsverksamheten. 

§ 14. 

Kungl. .Maj:t förväntar sig, att, vid Lle tillfällen och oförutsedela 
händelser, som kunna iuträHa, men [ör vilka förhållningsorder sak
nas, sådana åtgärder av Eder viutagas, som iiro bi-ist [örenliga med 
expeditionC'ns ändam!\1 och flaggans heder. 

G. O. 1237 den 13 november 1934. 1. Mösslllärke för flaggunder
officer, J\[t1S78, skall Jr. o. m. elen 1 december 193,[ jämväl bäras av 
flottans undero-fficerare av 2. och 3. graden och benäumas »Mössm;it,ke 
för flottans underofficerare». 

ry XuvaranLle mössmiirkc för undcro[ficer av 2. graden, M/1S78, 
vilket genom 1idigare utfärdade bestämmelser jämväl bäres av flot
tans flagg-korpraler, skall :fr. o. m. elen 1 december 1934 uteslutande 
bäras av sistnämnda kategori och henämnas »Mössmärke för flottan s 
flaggkorpralen> . 

3. Underofficer are av 2. och 3. graden må bära mössmärke en
ligt hittills gällande bestämmelser intill elen j juli 1937, dock att 
uneleroffi cerare av 2. och 3. graden på övergångsstat och i reserven 
må, utöver denna tidpunkt, bibehålla hittillsvarande mössmärke. Vid 
befordran eller nyanskaffning skall mössmärke jämlikt mom. 1 ovan 
anläggas. 

G. O. 1238 den 13 norernber 1934. 1. Mössmärke tör flaggunder
officer, M/Hl02, skall Er. o. m. den 1 december j934 jämväl bäras av 
kustartilleriets undel'officerare av 2. och 3. graden och benämnas 
»Mössmärke för kustartilleriets undoroffi.cemre» . 

2. Nuvarande mössmärke för unelerofficer av :2. graden, M/Hl02, 
vilket genom tidigare utfärdade bestämmelser jämväl bäres av kust
artilleriets naggkorpraler och underofficerskorpraler, skall fr. o. m. 
den l december 1934 uteslutande bäras av sistnämnda kategorier och 
benämnas »Mössmiirke för kustartilleriets ·flaggkorpralen>. 

3. Unelerofficerare av 2. och 3. graden må bära mössmärke en
ligt hittills gällande bestämmelser intill elen j juli 1937, dock att un
derofficerare av 2. och 3. graden på övergångsstat, reservstat eller i 
reserven mä, utöver denna tidpunkt, bibehålla hittillsvarande möss
märke. Vid befordran eller nyanskaffning skall mössmärke jämlikt 

mom. l anläggas. 
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f,. O. 1240 den 13 november 1934. Specialingenjören av 3. gr., 
elektroingenjör Ekblad skall stå till marinförvaltningens förfogande 
under tid. varom ämbetsverket äger överenskomma med varvschefen 
i Karl skrona, .tör att deltaga i el en i nådigt brev den 9 innevarancle 
rnånad omförmälda besiktningen av viss maleriel i T,·sklancl 

G. O. 1245 den 14 novemhcr 1934. Polska örlogsmarinen tillhö
riga t.emlern »Smok>> må under ti.tlen 1iJ-j9 innevarande månad be
sökft Hapara n el aha m n. 

BPsöket ii r att anse sås0111 ieke-offieielll. 

G. O. 1264 den 22 november 1934. Följande bestämmelser beträf
fande flyg p l an kryssaren Gotlands fortsatta provtursexpedition, inne-
fattancle jämväl :förflyttning l i Il Karlskrona, samt vinterexpedition 
skola l ända till efterrättlese. 

.\.. Pro' tursexpedition och rörflyttning till Karlskro.na. 

1. Befäl stecknet å Hy gpl ankr.vssaren Gotland skall hissas om
kring elen l instundande december å tid, som marinförvaltningen äger 
bestämm:ct. Seclan :1 byggnaclsorten återståencle besiktnings- och le
veransprov avslutats och fartyget mottagits av kronan, ska ll flygplan
kryssaren på tid, som bestä rnmes av marinförvaltningen, avgå till 
Karl skrona för fortsatta leveransprov och därefter på tider, som ma
rinförvaltningen bestämmer, shil las till varvschefens i Karlskrona 
förfogande i och för utförande av ytterligare prov enligt av marin
förvaltningen uppgjorda program. 

2. Under nu nämnd expedition skola gälla bifogade besättnings
li3tor ,, under provtursexpedition». Marinförvaltningen äger meddela 
stationsbefälhavaren i Karlskrona de tider, å vilka i besättningen in
gående underofficerare och manskap från flottan - utöver dem som 
jiimlikl g. o. 1072/3-1 redan befinna sig i Göteborg- skola stäl las till 
ämbetsverkets förfogande därstädes eller embarkera å fartyget. 

B. Vinterexpedition. 

3 Senast elen 19 instunclande december ska !l flygplankryssa ren 
förläggas stationärt i Karl skrona för att därefter, och intill dess far
tyget en ligt framdeles meddelade bestämmelser skall ingå i kustflottan, 

dels stå till marinförvaltningens och, enligt ämbetsverkets när
mare bestämmande, varvschefens i. Karlskrona förfogande i och för 
utförande aY återstående prov samt kompletteringsarbeten enligt av 
marinförvaltningen uppgjord a program, 
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dels avses för övningars bedrivande i ändamål att i möjligastP 
mån förs>ltta fartyget i stridsdugligt skick. 

Unclet' denna stationära :förläggning skola gälla bifogade besätt 
ningsli8tor »under vintercxpeclition» med iakttagande av, att de önske
mål beträffande ökning i enstaka fall av bemanningen från flottan . 
som av .tartygschefen framställas, skola tillgodoses i elen mån perso
naltillgången å örlogsstationerna det medgiver. 

C. Bemanning från flottan. 

4. Flygplankryssaren skall undet' nämnda expeditioner beman
nas från Karlskrona och Stockholms örlogsstationer ävensom från 
kustflottan genom försorg av stationsbefälhavaren i. Karlskrona efter 
samråd med stationsbefälhavaren i Stockholm och chefen för kust 
flottan, vat'vid härav oundgängligen betingad vakanssättning inom 
kustflottan må äga rum. Tiderna för personalens embarkering, de
barkering och resor m. m. bestämmas av stationsbefälhavaren i Karls
krona, vad beträffar provtursexpeditionen efter meddelande från ma
rinförvaltningen jämlikt mom. 2, och vad beträffar vinterexpeditio
nen efter sanu:åcl med .fartygschefen. 

D. Gång uutler Yinterexpeditionen. 

5 Gång med fartyget må under vinterexpeditionen endast före
tagas för provprogrammens fullföljande enligt marinförvaltningens 
närmare bestämmelser; skolande i och för elylik gång erforderlig 
tillfällig ökning av bernanningen f r ån flottan äga rum intill den om
fattning, som angives i ovan nämnd besättningslista »för provturs
expedition», med tillfälligt anlitande, om så är oundgängligt, av per
sonal från kustflottan, efter närmare överenskomm else mellan sta
tionsbe:[älhavaren i Karlskrona, chefen för kustflottan och fartygs
chefen. 

G. O. 1265 den 22 november 1934. På cUlrom gjord framställning 
medgiver Kungl. Maj :t, att en i Skåne bildad motorbåtssammanslut
ning må utgöra en flottilj i Sveriges frivilliga motorbåtskår under 
benämning öresunds frivilliga motorbåtsflottilj, 

Öresund~ frivilliga motorbåtsflottilj skall hava sin verksamhet i 
första haml förlagd inom dresund samt angränsande kustfarvatten 
från Lnholmsbukten tiJl Sandhanun aren, och cless flottiljsty relse skall 
hava sitt säte i Malmö. 

G. O. 1270 den 23 november 1934. Inskrivningsbok för marinen 
tilldel ad e v iirnpliktiga fastställes. 
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G. O. 1271 tlen 23 november 1934. Underlöjtnanten C. O. M. 
Falkenb .:' rg beviljas tjänstledi ghet med tillstånd att vistas i England 
under ticlen den 24 november 1034- den 15 april 1035 för idkande av 
språkstudier. 

G. O. 1283 den 28 november 1934. Löjtnanten i flottans reserv 
Särlander skall, efter eget åtagande, vara inkallad till tjänstgöring 
under tiden 3 de cent ber 103+--30 juni 1035 och därvid tj än~tgöra vid 
flygvapnet. 

Angående härav föranledda kostnader är stadgat i nådigt brev 
den 31. december 1931. 

G. O. 1292 den 3 december 1934. Uneler i g. o. 1264/34 anbefalld 
prov tursexpedition med flygplankryssaren Gotland skola därombord 
förläggas 

dels å tider, va rom marinföt valtningen äger träffa överenskom
melse med chefen för flygvapnet, en flyggrupp om två flygplan, 

dels under ticlen föl' katapnltproven, enligt närmare överens
kommelse mellan marinförvaltningen och chefen för flygvapnet, yt
terligare ett flygplan. 

Drivmedelskostnaderna för ovan nämnda flygplan vid katapult
proven avses att bestridas av till marinfö'rvaltningens förfogande 
stående medel. 

G. O. 1295 den 4 december 1934. Ubåtama Svärdfisken och Tum
laren skola, med ändring av g. o. 850/34, mom. 2, tills vidare vara 
upplagda och ondAst nödtorftigt under hö llas. 

G. O. 1311 den 10 decembel' 1934. Den marinläkarstipendiaten 
över stat Olivenhamn genom g. o. 894/1934 anbefallda kommende
ringen såsom extra läkare i Vaxholms fästning skall upphöra med 
den 20 innevarande månad. 

:Marinläkarstipencliaten över stat I~roman skall uneler tiden 21 
december 1034- 10 januari 1035 tjänstgöra såsom extra läkare i nämn-· 
da fästning. 

G. O. 1325 den 14 decembet· 1934. Löjtnanten vid kustartilleriet 
Mohr skall, jrimlikt nådigt brev denna dag, genomgå utbildnings
kurs vid Stockholms brandkår under tiden 2 januari-4 februari 1935. 

G. O. 1326 den 1-1 december 1934. Majoren vid kustartilleriet Eg
gertsen skall intill den 1 juli 1935 såS'Jm sakkunnig stå till armeför
valtningens fortifikationsdepartements förfogande under högst fyra 
tidsperioder om sammanlagt högst 17 dagar (resdagarna häri icke 
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inräknade) å tider, Yarom överc·Dskon tnwlso må träffas mellan forti 

j ikationsd c•partl'nwntf't och chefr11 för kustartille riet. 

HäraY föranieelda kostnader bestridas ickr av under s jöförs,·a r PI;; 

:förn ltning st~c· n cle anslag. 

G. O. 1332 den l 7 dec<'mber 193-l. F ör jagarf'n Klas Uggla sknli 

oandi. lwsLi mnwl serna i g. o. 124 -J/33, m om . 3ii - cl0u statiollät·a 

lörläggningeJJ lill s Yidar<' upphöra uneler elen tid fart)·gpi, ickP iir 

förlagt l il\ J•nclJ•rn n v örlog-~s Lli iom·rna . 

G. O. JJ3(i rl en 18 decemht·•· 1934.. Kommendörkaptenen a v ~

p:r. Gr nn::d röm skall sU\ h.ll marinför valtningens förfogande :för aH 

1Jiträcla ,· icl l 'ilg,knd(' nybyggnad a;- .iagarna Stockholtn och Göteborg 

på tider oeh i omfaHlling·, varom ii1t1bdsv0 r.ket äger ITä:Efa övc•J'(•ns

komnwl~c· moll vanschc.feu i Karl skrona. 

Angi't(' nclC' bPstriclande av l1ärav förunlPdda kostnadPr ko nli na 

erforclf'r li ga förJ 'skr iftC'r att utfärdas av marinförvaltJJingcn. 

G. O. 1341 de n 21 <lecembe!' 1934. Marin läkarstipendiaten Wacl 

stci n skal l a Y g å .från honom i g. o. 130,34 auhefalld landkommenderin g 

med uigi\ngen av ckn 29 innevaraucle msnad, och m arinläkarstipen 

diateu Olin'nhHLLII t sl,a\1 tjäns tgöra såsom bit rädande läkare vid floi 

tans sj ukhm: i 1\ar lskrona ·fr. o. m. ele n 30 .innevHrandC' m ånad ocl t 

t iJl s vida t' (' . 

G. O. l 342 tlen 2 l dec<'mber 1934. .l agaren Klas U p. glas beman

n ing skal l sn a rast möjl igt reduceras i den utsträckni ng, som chefetJ 

·fö r kustf lottan iig1•r lwstätnma L·[ter sa nm'lcl med tn a rinförvaltning0n. 

G. O. 13ii3 lien 27 dt'C<'mber 1934. Nedanstående bestäm melser 

beträffande• fad utb i ldn in gskurs fö r mar.i nläkarstipendia.t.cr öv0r stat. 

och viirnpl i k tig·~ liikR l'<' i'tr :19:10 skol a J ända. till efterrättelse. 

1. Kursen ska ll åga rum i Karlskrona och ta.ga sin början c\ "11 

D januari samt. fortgå ti ll och med den 28 'februari i enlighet med 

av marinö vl· rhikareu uppgjo rt prog ram. 

2. .M:a r.införva ltningcn skall utöva överinseende över k ursen 

samt, i Yarl :cngil r ombord tjänstgör ande clevf'r, eftf' r samråd med 

chf'feJ I :för k us t.J lottan ocb , beträffandf' å Karlskrona örlogsstation 

oller fäst ni ng tjänstgörande eleve r, dLr:r samr åd med stationshdä!

havaren respektive befälhavande amiralen i Karlskrona utfärda nä t··· 

mare lwstämml' lscr tör unde rvisniugon. 

3. Förste marinLikaren ni olander sk all vara ledare för k.unwn , 

ti!ll ika lä rnre i navalhygien . 
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4. :Marinläkaren av l . gr. Lindskog skall vara lärare i sjökri

gets kirurgi samt i reglamentskännedom c·nligt reglemente Eör ma 

r inen, del I, Il och IH, hälso- och sjukvind, med härutinnan gtillan

de speciella Jwstämmdscr, kaptenen Nordgren i allmän reglenwnts

kännedom oclt löjtnanten LincUeldt i J'ysisk fostran; ägande stations

befälhavaren i Karlskro11a träffa övet·enskornmclse med lämplig \cc
rare i l >i kem ede l st> konami. 

ii. J.; Jc•vc•t·ua sko la dC'n 9 januari anmäla sig hos lodarr•tt l'ör 

km·seu . 

G. O. 13UO d<'n 29 decembt•r 1934. Följande föreskrifter skola län

da till eften,ittelsc beträHandl' llotian~ iivniugar m. m. (g. o. 393/28) 

uneler sommaren 1.9:35, hösten 19:35, vintern 1935-1.936 och, prelimi

närt. sommaren l936 ; .3kolaude kostnaderna för i denna generalon.lC'r 

intill sommaren 1.936 anbefallda övu ingar m. m., i vad angllr flottans 

fartyg, begränsas inom belopiJ, som beräknas av chcfeu för mariu

staben och som meddelas genom sjöförsvarets kommandoexpedition. 

T. Sm il\'[AUEN 1935. 

A. Unstningar m. m. 

1. Chefen för v intereskadern skall nedhala sitt befälstecken å 

dag i apri.l, som chden Jör kustflottan bestämmer, samt sistnämnde 

;:,het påli)ljancle dag hissa sitt befälsteden; skolande i chefens för 

kustflottan staber ingående pe rsonal debarkera respektive embarkf'ra 

på tide r, som av sistnämnde chef bestämmas. 

2. Pansarskoppet Oscar II skall fr. o. m. dag i slutet av mars 

eHer början av april, som chefen :Cör kustflottan bestämmer, t. o. m. 

dt·n 7 maj vara stat.iouärt förlagt till Karlskrona örlogsstation med 

besättningen reducerad, i vad angår underofficerare och manskap 

e fter övcrenskomm f' lso mel lan chefen för kustflottan och vederhö r an

dl' stationsbeHilhavare. 

3. Torpedkryssaren Ornen skall avrustas, avmönstras och för

läggas uneler r eparation med början å dag i senare hälften av rnars, 

som chefen :Eör kustflottan bestämml'l'. 

4. Nedan nämnda iartyg skola ruslas för expedition; skoland" 

j ar tygscheferna hissa siHa befä lstecken å J ör respektive fartyg nl'rlan 

angivna dagar: 
å dag i börj an av april, som chefeu för kustflottan bestä umwr, 

torpedk ryssaren Psilander, 
den 24 april, jagarna Vidat och Rag·nar, depåfartyget Dristig-

1Jeten, ubåten Illern, v0dettbätarna Jägaren, Kaparen och Polaris, 

tendern Sveparen, lagomentsfartyget Freja, övuiugsskeppen )iajaden 

Qch Jar ramas samt, eventuell t, övningsbriggen Falken. 
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den 2 maj, kanonbåten Svensksund. 
5. Flygplan kryssa r C' n Gotl:mcl skall ingå i kustflottan å dag, 

som framdeles lws tämnws. 

6. Nc•dan niimnda Jörband.sche1cr c•ch sjöstyrkebofälhavare sko
la hissa sina lJC'fii lstcckcn i\ Jöljandc dag:J.r: 

elen :?.4 arJril, chelt-rn a för uhåtsja ktavcle lningcn, 3. j agar divisio
nen, 2. vcdottbå tsrll vis ionen och 1. t.rängdi visionen, 

den G maj , chefen .för skl•ppsgossoavclelningen, snmt 
å dag i scnarL' hälHen r,v juni eller början av juli, som chefen 

för kustlJottan Lestämnwr, cheJcrna för spaningsavdelningen och 
flyga vclelningen. 

B. FörhandsindeJning. 
7. Fa rtygC'n skola - inom kustflottan med de mindre avvikel-. 

ser, som chefen för kustJ:Jottan må bcstiirnma - vara indelade i för
band eller avses för vissa ändamål enligt följande: 

KUS'i'FLO'r'l'AN. 

1. pansarskeppsdivisionen. 
Sverige (flaggskepp), GusLav V, Osear II (kadettfartyg). 
Spaningsaydelningen (från senare h'iJften av juni eller början: 

av juli). 
Gotland (AC-fa.rtyg), Psilancler, Polaris (se även mom. 13). 

1. jagardivi.siollC·n. 
Kl as Uggla, Ehrenskölcl, Norclenskjöld. 

Ubåt sa v delningen. 
Svea (AC-fart~·g). 

1. ubåtsdivisionen. 
Draken, Gripen, Ulven. 

~- ubå tsdi visionen. 
Valen, Sälen, Illern (till senare hälften av juni). 

Ubå tsndelning!'n. 

3. jagardivisionen. 

Vidar (AC-fartyg), Ragnar. 

2. veclcttbåtsdivisionen. 
Jä.garen, Kaparen. 
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Flygavdelningen (frim senare hälften av juni eller början av juli). 
Dristigheten (AC-fartyg). 
Flygförband, var om framdeles bestämmes. 

1. trängdhisionen. 
Frt-ja, Sveparen, Sprängaren, Sökaren. 

I kustflotta.n icke ingående förbaud och fartyg. 
.För ske·ppsgossars öntingar: 

Skepp3gossPa v del n ingen. 
N ajaclon (AC-fartyg), J arramas, ev<enLuellt. Falken. 
För militär sjömätning: Svmslisund. 

C. Särskilda föresl;rifter. 
8. Den i g . o. 1244/33, mom. :-15, anbefallda stationära förlägg

ningen för i kustflottan ingående fariyg skall uppböra med utgången 
av dag i slutet av april eller början aY maj, som chefen för kust
flottan bestämmer. 

9. I kustflottan ingående ~·artyg utom pansarsekppet Oscar II, 
vedettbåten Polaris och logementsbrtygei Freja skola enligt chefens 
för kustflottan närmare bestiimmelser vara. stationärt förlagda under 
sammanlagt omkring 17 dagar i slutet av juni och hörjan av juli 
månader; dock att don stationära förläggningen för i 1. trängelivi
sionen ingfiende tendrar må begränsas Pnligt chc.fons för kustflottan 
bestämrnancle. 

10. Vedettbåtarna Väktaren och Snappbanen samt ubåtarna 
Delfinen, Nordkaparen och Springaren ayses utgå på provtursexpe
dition enligt framdeles utfärdade order. 

11. Beträffande fartygens bemanning skall följande gälla, ut
över vad härutinnan i vederbörlig mol•iliseringstabell eller regle
mente för marinen är föreskrivet: 

a) pansarskeppet Oscar II skall under i mom. 7 nälllnd expedition 
bemannas till 01nkring hälften frän vardera örlogsstationen; skolan
de dock 3. kl. sjömän och matrm,er oberoende av yrkesg t·en ersättas 
av skeppsgossar i 2. årskursen efter överenskommelse mellan chefen 
för kustflottan och respektive statiousbefälhavare; 

b) flygplankryssaren Gotland skall bemannas till omkring 2/a 
från Karlskrona och till omkring 1/a från Stockholms örlogsstation 
fr. o. m. dag i april, som framdeles bestämmes; 

c) kanonbåten Svensksund och vedettbåten Polaris skola vara 
övnings bemannade. 

12. Kanonbåten Svensksund skall under i mom. 7 nämnd ex
pedition jämte 4 till Stockbolms örlc,gsstation förlagda motorbåta•· 
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avses för arbete med militärl eder enligt chefens för marinstabE'n 

närmare JörrskriHrr. 
F~·ra rldare, tillhörandr K~rlskrona örlogsstation och ~VSE'dda 

att ingå i. kanonbåtens hesii ttning, må kommende,r as att under E'U 
tid av omkring 14 dagar unde r april !()Ch maj månader å Stockholms 
örlogsnrv undergå utbildning i skötsel av båtnwtorer. 

13. "~'•·ddtbåtcn Painris skall fr. o. m. den 18 juni t. o. m. den 
:19 juli s ([) tilL dwi'Pns Jör 1narinstabcn J'örJogande. 

14. Jför lorpeclin3:cjulningsexpcditiou uneler juni ocl1 juli llt å

nader skall personal avsPs från Stockhollll s örlogsstation. 

lii. DPiriiJJan<J,• s k<·ppsgo;.>ars uthilclni11g skola följande bestäm

JIJC'l ser 1-'·älla: 

a) sk<•ppsgossama i :2. årskursen kon1mendPras (j ii 1rtför mo m. 11 

a )) å pansarskr·ppet Ost :lr U, dock att dä rifrån undantages det an· 
tal skepp;gossa r, som L'rJordras iör Lörlt r, 11dstjänst å övningsskeppen 
Sn.jaclPn oc-h :Jnrramas sam\. (~'vl•ntucllt) övningsbriggen Fnlken ; 

b) skPppsgossarua i 1. !\rskursen k(>Jil!Denderns, i den mån ut· 
rymmot llleclgiYl'r, ii övnillg . .;skc·p]J<'Il Na .i aden och .1 a rramas samt 
(eventuell1) övniugBbrigg·pn Falken ; skolande återståenclf• skeppsgossar 

övas i båts<'gLing m. m. nwd förläggning till c-melera e ll er båda skcpp~ 

.gossekårPrna dle1· överenskom nwJ~c meJ lan vederböranrle stationsbe
lälbavar C'. OllliJyte för l. årskursens skeppsgossar mellan s jökmmn cn

dering oeh landJö rl iiggning må äga rum <'Her överenskommelse meJ
Jan vederiJönmcle stationshl'fälhavarc orl ' c-hefen för s keppsgosseav
{lelningen ; 

c) Jö r slu•p psgossar, kumnwnclf•r8do i1 Oscar II enli gt a) ova n 
{'Her förlagda i la nd t•n ligt IJ) ova11 , sko la vederbörliga kursplaner 

enligt skolreglenwnte !ör ·flottan följas i den mån så låter sig göra , 
-tlärvid ex<•rcis orh övninga r, som icke kunna komma till utförandl•. 
(•rsättas nwd annan utbildning enligt ciH,Jcns för kustflottan efter 
;;am råd me el vc•derhörand :_• sta t i unsbef>i l ha vare respektive enligt Y<'

derbörandl' ;; l ai.ionsbeHi l h avan•s besUtrn 11! ande: 

d) i vederbörliga rapporter angives, i vilken omiattning kurs

]Jlanerua i skolrPglPnlt'nt-<' för JlottaH ick<· kunnat följas jämlikt c) 
(JVan, ävcnso.1n vil h•n annan utbildning, som därvid ersatt exercis 

-e ller övningar, vilka icke kunnat komma till utförande; 
<') ck· skeppsgossar, ~0 111 ät·o komnwncleradc å övningsskeppen 

Najaden och .Janamas samt (eventue llt) övningsbriggen Falken, må, 
Därest s!\ på grund av v~tclerlPksförhåJ! amlena skulle aliSes påkalJat, 

.,fter överenskornn]()lse m ellan cheferna för skeppsgosseavdelningen 

och s keppsgo3sek!\ren i Karl skrona unclc·r tiden från befälstecknets 
hissande och högst intiJl den 19 m a j i t•rforderlig utsträckning för 
läggas i skeppsgossPk.ascrnen i Karlskrona; 
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f) därest s!\ c• rfordras föe embarkering (e\·entuellt) å övnings
briggen Falken av i punkt 16 c) omförm;llda sjökadetter m. fl.. skalt 
erforderligt. antal s keppsgossar avpolletteras: skolande dessa skepp;;

gossar uneler ticll'n övas vid skeppsgossekår jämlikt punkt b) ovan. 

16. Bt'träf:CandL• sjökaLletterci m. Jl. utbildning skoJa Jölj ande 

bestämme lser gälla : 

a) sjökadetterna i l. sjökursen vintern 1934-1933 skola kntrstå 

å pansarskeppet Osca r H t. o. m . den l G april: 

h) sjökacldt<~ma i :Z., :3. och 4. sjökurserna skola under ticlPn 8 
maj- 16 at!gu sti kommenekras ;'\ pal1sarskPp]Wt Oscar II samt und"r 

tiden 17 augu s ti-2~ sept<-'1111wr å sjökrigsskolavdelningens fartyl!' 
(mom. :22) nwd iakt1aganck nx, att s jökaclettC'l'na i 4. s jöl\:ursrn 111å 

avpolletteras OJIIedPlbart f'Hf•r av lagel sj(:o fficerse::-:amen: 

c) rekrytk urs l'ör sjö-, 111 a;·jniutemkuts- och reservintemlentskn

detter skall ano1·Llnas vid Karlskrona örlogsstation uneler tiden 10 
juli- lO oktobn: skol a n de ifi' ;JgaYarand,• kadC'tter, i elen mi'1n så bc'

finnes prfo rrlrrli g1. jäm1e för rl<'lll u.vscdcla kadettofficeran· å dag 
före ckn 10 juli. som cbcfC'JI ·Jör sjökrigsskolan bestämmer , inställa 

sig i. Karlskrona sa m l uneler n·k.vtk ur.sen törläggas i Karlskrona kust

artilleriregL'IlH'lli l'S kasern ; under denna t i d .må sagda kadet1L•r undPr 
011t1.kring 14 dag·ar cnlig1 niirn1 an• övPrc ni komme lse m ellfiJI che:f:Pn 
för sjökrigsskulan och chefen för s keppsgossc·avclelning·en (C'v<> ntuellt) 

övas å övnin gsbriggen Falken: 

d) reservkaclc>tterna vid flotian skola. fr . o. m. elen 8 maj t. o. 111. 

dag i oktober, SO JII chPfen för kustf'lottan lwstämmer, kommPncleras å 

fartyg i kustflottan enligt nämnde chefs bestämmande; 

e) cnariniut,cnclentskadctteru a i 3. o<~h 4. int.enclentsku rsco rna sko
la, de förra från dag i början nv maj, som chofen för sjökrigsskolan 

bestämm er, de senare fr. o. m. elen 8 maj kommenderas å p a nsa rskep
pet Oscar n t . o. 111. den 16 augLLSti: bet.r>dfande nämnda ma r i nintell· 
dentskadettrrs nthildni.ng und e r ticlen 17 auguf;ti-omk rin g l okt.ohe 1· 

komma hestämlllf'is<>r J'ramdeles att uHärdas; 

f) mariningenjörsaspirant!'rna, -<'leverna och -kadettern!l skola 

utbildas enligt fra111cleks utJärcladP beshimmelser. 

D. A vrustningal'. 

17. Nedan nämnda förhandschefer och sjöstyrkebofälhavare sko

la nedhala sina b<'fälsteckcu å följande dagar: 

å dag i mitten a v augus ti, som oheien för kustflottan bes täm
mer, cheferna för ubåtsjaktai'Clcloingen, 3. jagarcliYisionen. J'lygaY

delningen och 2. ubåtsclivisiotlen , samt 

den 31 augusti, chefPn :fö!· skeppsgosseavdehdngen. 



70 

18. Följande fartyg skola å nedan angivna dagar avgå till ve
derbörande örlogsstationer i och för avrustning, avmö11string och för 
läggning i 2. ber edska p: 

å dag under senare hälften av juni, som chefen :för k u stf lottan 
bestämmer, ubåten Illern, 

å dag i mitten av augusti, som chefen för kustflottan bestäm
mer, jagaren Ragnar samt ubåta rna Ulven, Valen och Siilen , samt 

å dag i slutet av augusti eller början av septembrr, so m chefen 
för marinstaben hestämmcr, kanonbåten Svensksuncl . 

19. övningsskeppen N ajaclen och Ja r ramas sa 111 t (eventuellt) 
övningsbriggen Falken skola, seelan chefen för skeppsgosseavdelningen 
nedhalat sitt J,cfälstecken, snarast möjligt avmönstras samt därefter 
avrustas och förläggas i 3. beredskap; skolande arbetena med bered
skapsförläggningen enligt varvschefens i Karlskrona närmare be
stämmande begränsas med hänsyn till att fartygen flvsrs utgå på ny 
expedition år 1936. 

II. HöSTEN 1935. 

A. Rustningar m. m. 
20. Nedan nämnda. iadyg skola rustas för expedition: skolande 

fartygscl1eferna hissa sina bc:fälsteckt>n å för respektive la.r tyg ne
dan angivna. dagar: 

den 8 augusti, torpedkryssa ren örnen, 
elen 12 augusti, vedettbåten P ersens, samt 
å dag, som framdeles bestämmes, ubåtarna Delfinen och Nord

kaparen. 
21. Nedan n~mncla sjöstyrkebe:fälhava re och förbancl ~chcfer sko

la hissa sina befälstecken å Jöljande dagar: 
dc11 .17 augusti, chefen för sjökrigsskolavdelningen, 
å dag uneler senare häl:f ten av augusti, som chefen för kust

flottan bestämmer, chefen fÖl' skolavdelningen, samt 
å dag, som framdeles bcsUmmes, che:[en för 3. ubåtsd-ivisionen. 

B. FörbandsilJ(leluing. 

22. Fart,vgen skola - inom kustfl,ltta.n med de mindre avvikel
ser, som ehcfen för kustflottan må best ämrna - vara indrlade i för
band enl igt fö ljande: 

lW S'C .FLOT'l' AN. 
1. pausarskeppsiliYisioneu. 

~vt> ri ge (flaggskepp), Gustaf V. 

SpaningsaYdelningeu. 

Goiland (AO-fartyg). 

1. jagardivisionen. 

Klas Uggla, E h rensköld, N orclt>nskjöld. 

Ubätsa vdeluingeu. 
Svea (AC-fartyg) . 

l. ubåtsclivisi.onen. 
Draken, Gripen. 

3. ubåtsclivisionen. 

Delfinen, Nordkaparen. 

2. vedrttbåtsdivisionen. 

.Täg·a ren, Kaparen. 

Skohwdelningen. 

Oscar II (AC-f:ntyg), Dri stighetE>n, \lidar, Polaris. 

1. t r än g; d i. v isi(m en. 

Freja, Sveparen , Sprängaren, Sökaren. 
Flygförband, varom :f ramd eles bestämmes. 

I kustflottan icke ingående förband. 

Sjökdgsskola.Ydeluingen. 

Psilandcr (AC-fartyg), Ornrn , Persens. 

C. Sär~ldlda föreskrifter. 
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23. Beträ:Uande ·fartygens bemanning skall följande gälla, ut
över vad härutinnnn i vederbö rlig- mobiliseringstabell eller reglemente 
för marinen ä r föreskrivet: 

a) vederbör ande sta.tiousbeiälhavarc må efter överenskommelse 
med chefen fö r kustflottan vidtaga de furändringar i fartygens be
sättningslist or , som betingas av övningarna och personaltillgången ; 

b) i sjökrigsskolavdelningPn ingaende fartyg skol a vara övnings
bemannade. 

24. Ch e:fen fö r kustf intlan må anbefall a stationär förläggning 
vid enelera örlogsstationen Jör i'lygplankryssaren Gotland jämte i 
kustflottan ingående u b å tar. 

26. Yrkesskolor anordnas it kustflottan f rån dag under senare 
hälftl'n av rrug usti till el ag i mii1 P n av oktober, som chefen för kust
flottan bestämmer. 

26. l drottskurs J ör :l Iot 1 ::m anordnas från dag unde r senare 
hälften av augusii en ligt framdeles meddrlaclc föreskrifter. 
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D. Avrustningar m. m. 

:Z!. Nedan nämnda sjösty l'l;chcfälhnvare och förhandschel:<'r s ko
la n<'clhala sina beftilstccken å följande dagar: 

den :.!8 septt·m ber, chefen för sjökrigsskol ~ vdelningen, sam t 

å clagar under oktober, som chefen föt· kustflottan bestämnwr, 
cheff'rnfl för spaningsavdo lningcll, skolavdelningrn, 2. vedetthåtscli
visionf'll och 1. trängdivisione1J. 

:38. l~öljancl e fartyg skola il. nedan angivna dagar avgå till V(' 

derbörande örlogsstationer för ?.\Tustning, avmönstring och förlägg
ning i 2. beredskap: 

dc 11 28 septcmlJn, to r pc>clkryssaren .P si l ande r och vedett b:H, ·n 
Perseus, 

i\ dagar i mitlen av oktober, som chefen för kustflottan bestäm
mer, pansarskeppen Gustaf Y och Os(oar JI, jagarna Klas U g g la och 
Vidar, depåfartyget Dristigheten, ubåten DeLfinen, vedettbåtarna .Hi 
garen, Kaparen och Polaris samt tendrrn Sprängaren, samt 

å dag i slutet av oktober, som chefen föt· kustflottan bestäm
mer, logementsfartyget Freja. 

III. VIN'l'ERN 1935-193H. 

A. Rustningar. 

:29. Nedan nämnda fartyg slwla ru<'tas för expedition : sko landL' 
fartygscheferna hissa sina befälstecken å nedan för respektive fariYg 
angivna dagar: 

å clag i oktober eller november, som chefen för kustflottan i>~'· 
stämmer dter överenskommelse med staticnsbefälhavaren i Karlsl;ro
na, ]13l1Sflrske]1]JP,t Drottning Victoria, 

å rlng i oktoher, som che.Een Jör kustflottan bestämmer, jagaren 
J\ las Horn, samt 

ä dag i oktober, som Jramdeles bestämmes, ubåten SpringarPn. · 

80. Chefens för kustflottan befälsteckon skall nedhalas och che
f ens Eör vintereskadern be:fälstceken hissas å dagar i oktober, som 
förstnämndP chef bestämmer; skelaTlde i chefens för kustflottan och 
chefens för vintereskadern staber ingående personal debarkera respek-
tive embarkera å tider, som av förstnämnde chef bestämmas. . 

B. Förbandsindelning. 

31. Fartygen skola - inom kustflottan med de mindre avvikt'J
ser, som chefen för kustflottan må bestämma - vara inclelflde i fö,·
band eller avses för vissa ändamål enligt följande: 
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.K U S'l'FLO'l'TAN. 

V i n t e r e s k a, !l e r n. 

l. pansarslrepllSdi Yisioneu. 

Sv0rige (llaggskepp), Drottning Victoria. 
Gotlm1d (bdP1Hartyg; e:-:pedition till avlägsnare lnrYRtien). 

l. jagardiYisionen. 

Klas Horn , Ehrenskölcl, Nordenskjöld. 

Ubåtsa,·dehlingl'n. 

SvPa (.liC-fartyg), Ornen. 

1. uhåtsdivisionen. 
Draken, Gripen. 

3. ubåtsclivisionen. 

SpringarPn, NordkaparPn. 
SvPparen, Sökflren. 

C. Särskilda ftireskrifter. 

3:2. Chefens för vintf'reskac!Prn stab skal l utgöras av: 

2 eskacleradjutanter, 
1 eskaderingenjör, 
1 eskaderintendent, samt 
1 eskaderläkare. 

33. Beträffande fartygens bemanning skall följanek gälla, ut 
över vad härutinnan i. vederbörlig mobiliseringstabell Pller reglemen
te för mari11en är föreskrivet: 

a) depåfartyget Svea skall erhålla en i möjligaste mån redu 
cerad besättningslista, som stationsbefälhavaren i Karlskrona efter 
samråd med chefen föl· kustflottan och varvschefen i Karlskrona 
bestämmer; 

b) flygplankryssaren Gotland skall under i mom. 31 nämnd ex 
J'l'clition beträHandc underofficerare och manskap bemannas till om
kring 2 / 3 från Karlskrona och 1 /, från Stockholms örlogsstation samt 
tilldelas ett flygförband om högst 2 flygplan enligt chefens för kust
J'lottan närmare bestämmamk efter överenskommelse med chefen för 
flygvapnet. 

34. I kustJiottan ingåendr fartyg skola, utom vad beträffar 
tPnclrarna, fr. o. m. dag under senare hälften av oktober, som che
Jen för kustflottan bestämmer, vara stationärt förlagda vid Karls
krona örlogsstation; dock att sagde chef må anbefalla tillfällig sta· 
iionär förläggning vid Stockholms örlogsstation för i 1. jagardivi
sionen och ubåtsavdelningen ingående fartyg, varvid den stationära 
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:rörläggningen und er tiden E ör härav Le tingad förJiy ttning enlig t 
nyssn~n t ncle clu·Js best~immande skall upphöra. Den stationära för 
l;iggningf'n må dessutom upphöra under sammanlagt högst 25 daga r 
i november, december, mars och april månader enligt chefens för 
kustflottan närmare bestämmande. 

I vintereskadern iugilcndc tendrar skola vara stationär t Jörlagda 
vid K arlskrona och Stockholms örlogsstationer under sam manlagt 
minst 75 dagar ä tider, som chefen för kustflottau bestämmer. 

Under den för flygvlankryssaren Gotland ovan oclt i mom. 2t 
anbefallda stationära förläggningen skall fartygets bemanning, i vad 
avser underofficerare och :manskap, f rån dag i mitten av oktober, 
som chefen för kustflott,au bestämmer, reduceras enligt överenskom
melse mellan chefen för kustflottan och vederbörande stationsbcfäl
havare, varvid iakttages att maskin- och hantverkspersonalen så vitt 
möjligt hålles fulltalig. 

BcträfJande tidpunkten för upphörande av flygplankryssaren 
Gotlanels sta tioniira förläggning komma bestämmelser S<'nare att ut 
j ärdas. 

IV. SOMMAREN 1936. 
35. I vint<' r<"Skadern ingående fartyg avses fortfarande vara på 

{'xpedition. 

36. Nedan nämnda fartyg avses rustas för expedition: 
pansarskeppet Oscar II, 
jagarna Vidar och l~agnar, 
depåfartyget Dristigheten, 
torpedkr:;·ssaren P si lander (ell er eventuellt minkrvssaren Clas 

Fleming), 
ubåtarna Delfinen, Ulven och Sälen, 
vedettbåtarna Jägaren, Kaparen och Väktaren, 
f'n vedettbåt typ Polaris från Stocl\holms örlogsstation, 
logementsfartygen Freja, 
tendern Sprängaren, 
övningsskeppen af Chapman, Najaden och Jarramas, 
kanonbåten Svensksund från den 1 juli, samt 
eventuellt ö\·ningsbriggen Falken. 

1/ . Alhniinna föreskrifter. 

37. För att nedbringa resekostnaderna skall så vitt möjligt 
·iakttagas, att personalens embarkering och avpollettering äger rum 
vid eller i närheten av eg<'n station och att egna fartyg användas 
:för pNsonaltransporter. 
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G. O. 1361 den ;J1 decembt:>r 1934. I anslutning till g. o. 286/32, 

H 58i38. 7:'1/04, 311/34 och :'i35;M samt ti\1 nådigt brev den 22 juni 

1934 angåt•ndt• antagning: och utbildning av mariningenjörskadetter 

111. m. Jastställfls l'öljand<• till 'i~·g och tin dringar i reglemente för 

ma ri n<• n. ck\ I .~. 

s id. 10--11. 

§ Hl. 

Mariuingenjörkål'en. 

:1. :ilfa1·ining<·nj örk årcn utgörC's av: 

a) marinö,·<' r!lirPktör och chef, 

m a r i ntlin· ktön•r av 1. gradt·n, 

nwri ndirPktörN fl\ ' 
.) graden, 

mari11ing0n:jörf'r !l V 1. g raden, 

mariningC'njörf'r fl\' •) graden och 

lll a r i ningpnjör0r: samt 

h) spec ial ingpnjön•1· av l . g raden, 

SJJPcia lingt·njön•r av 2. g raden och 

spcc i a l in g<'njö rer av 3. gTadc·n. 

Till marinin g·<•njörk å rcn ltiinJöras jämväl 

mar i nin gf' n j örsaspiranter, 

0111 vi lka ä r särskilt stadgat. 

2. 

3. Ant a lPt bes tiillningar l'ör dl'n i mom. l a) och b) omförmälda 

personalen av simmu cn hrstäntmes i gällande stat, vari jä mväl an

gives an ta le· t st i pen d i er, a svedda. att utdelas till mariningen jörer av 

:2. g r aden i t'l'Sf'rvPn. 

sid. 3.). 

§ 3:2. 

];'önlf'lning å öl'logsstationer. 

1. 

2. Chci'Prllfl l' ör cle c i vi l mi litära kårerna, mariningenjörsaspiran

ter, ma rinlii kar e a v 1. graden i marinläkarkåren och i marinen, ma

r inläkar e - - - - - - - - - - -

irk<• n ågon örlogsstation. 

3. 

sid. 71 . 

G. u. 1934. 11 
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§ 53. 

1'jänsteklasser. 

1. Den civilmilitära personalen ------

Tjänsteklass. C i viimilitär tjänsteman. l 

J------------------~---------------------1 

l mariningenjör a v 2. graden. 
-l 

löjtnants 

underlöjtnants 

J 
specialingenjör av 3. graden. 

marinintendent av 2. graden. 

l marinläkare av 2. graden. 

marinHikarstipendiat på stat. 
l musikdirektör. 

J 

marinunderingenjör. 

marinu~der:intendent efter två 
ansta llmng (mom. 3) . 

års 

l 
/_ 

l ma r.·inläkar:stip~ndiat över stat. 
[ pohskomnn ssan e. 

-l 
Om tjänsteklass för mariningenjörsaspirant stadgas särskilt. 

------
sid. 206-207. 

§ 159. 

Til1åtna och vissa anbefallda persedlars användning m. m. 

1. N edanstäende särskilda - - -

-----

Persedlar. 

1)-2) 

2 1/2) Expeditionska vaj.*) 

3)-8) 

l 8 '/,) Kappa av gabardin.*) 

nu nämnd personal. 

Användning. 

Expeditionskavaj må enligt veder

börande befälhavares bestämman

de användas inom expeditionslo· 
kal ombord eller i land. 

Kappa av mörkblå gabardin eller 
liknande tygslag må inom riket 

bära~ till varje uniformsdräkt: 

l 
l 

Persedlar. 

9)- 11) - -

sid. 212. 
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Användning. 

till paraddräkt och daglig dräkt, 

använd i stället för paraddräkt, 
dock endast om regnig väderlek 
giver anledning därtill. 

Sådan kappa må bäras vid inspek 
tion eller uppvisning samt under 

tjänstgöring inför t rupp endast 

m ed vederbörande befälhavares 
medgivande. 

Utom r iket må den i land bäras en
dast med vederbörande behlha-

va res medgivande. -1 

~ 161. 

Särskilda bestämelser för 'i ss personal. 

1. Fänrik, marinunderingenjör, konstituerad marinunderinten

dent och marinläkarstipendiat ~Lro i cke skyldiga innehava paraddräkt, 

utan mä bära daglig dräkt med rock vid cle t illfäll en, då paraddräkt 

är föreskriven. 
Marinläkarstipendiat 

ä r föreskri ven. 

2.-3. 

sid. 214. 
§ 162. 

Uniformsdräkter :l'ör manskap. 

1. 
2. Nedanstående särskilda 

P erseeila r . 

a) A rbctsskjorta. 

:för manskap. 

Användning. 

Arbetsskjorta av blå kypert må 
an väadas till arbetsdräkt o m

b o r d av flaggkorpral och hög- \ 

batsmr.n vid maskin- och hant-l 
I'C'l"ksavdelningarna, å torpedfar-
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Persedlar. 

a 'h) Bl åskjorta. 

Eldar mössa. 

Expeditionska vaj. 

Kappa av gabardin.*) 

f) 

tyg oeh vedettbåt jämviil av an-/ 
nan flaggkorpral oeh högbåts
man, i l a n d av tlaggkorpral oc·h l 
hii!!,'b<Hsman vid mas kin- oeh hant-i 
' '<Tksavddningarna uneler tjänst 

1 
g-öring i maskin-, pann- och ely-l 
namorum, verkstad o. d. samt <tl 
örlogs1·arv. 

l'Vlå jii llll'äl 811\'äwlas :l\' rlnggk•>rp- l 

r al oeh hög-båtsman. ' 

EldarJnÖ~;a, 1ned g"C•nonl.skinlig, av i 

ml'ta U tråelsnät skyeldad skärm,, 
mä av floHans lllaskinpersonal

1 

anvällllns vid 1jiinst i ('ldrum . 

Exp_cditionska~aj må enligt_ veder-
1 borande befalhavares bestamman 

de av flaggkorpral användas in · 1 

om expeclitions lokal ombord eller 
laml. 

. Kapva av mörkbli't gabardin eller 
liknanek tygslag må av flagg 
korp~·al oelt högbåtsman inom ri 
ket hiiras till varje uniforms 
dräkt: till paraddräkt dock en
dast om regnig väderlek giver 
an l rcllli u g el ii rti Il. 

Bådan kapva mä bäras vid inspe!.;:
tiun l'lle'l· uppvisning samt under 
tjänstgöring inför trupp enelast 
med vederbörande befälhavares 
medgivande. 

Utom rikc-t må clPn i land bäras en
dast med vederbörande befälhn -
var·es medgivande. 

-1 
G. O. 1362 den 31 december 1934. [ anslutning tilL nådigt br<·l· 

elen 22 juni 1934 angående antagning och utbildning av mariningen-

7.9 

jörskaclett<·r m. m. :fastställes följande ändringar i regimente för ma 
rinen, del II. 

sid. :21 :3. 

§ 165. 

'fjänstgi.iring ombord. 

l3eträrlanc!C' tjänstgöring om bord för kaelett samt mariningen
jörsaspirant är sii.rskilt stadgat. 

sid. 228. 

§ 173. 

Kadcttmäss. 

l. l\1ecl kadettmäss förstås, J'örutorn mäss Jör kadetter, även på 
vederbörande fartygscheJs eller högre befälhavares order anordnad 
gemensam bordhållning e ller mäss för mariningenjörsaspiranter, och 
gäller för elylik mäss, vad därom är särskilt stadgat. 

G. O. 13(}3 den 31 december 1934. I anslutning till g. o. 286/32 . 
1158133 311/34 508/34, 535/34 ocll 536/34 samt nådigt brev elen 22 
juni. 1g34 angi\encle antagning och utbildning av. mariningenjörska
detter m. m. fastställas följande tillägg ocll ändnngar 1 reglemente 
Jör marinen, del Il A . 

sid. 69. 

§ 50. 

Tjäuste·klasser. 

1. DPn civilmilitära personalen -

Tjänsteklass. 

löjtnants 

angiv<'s här nedan: 

Civilmil i tär t j än s teman. 

r mariningenjör av 2. graden. 

l 
specialingenjör av 3. graden. 

J marinintendent av 2. graden. 
) marinläkare av 2. graden. 
lmarinl äkarstipendiat på stat. 
l musikdirektör. 
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T j ä rrstek l ass. 

underlöjtnants 

O i v ilmili tär tjänsteman. 

r 

mar inunderingenjör. 
marinunderintendent efter två 'lrS 

l 
anställning (mom. 3). 

marinläkarstipendiat över stat. 
poliskommissarie. 

- - - - - - - -1 - -- - - - -

Om tjänsteklass för mari ningenjörsaspirant stadgas särskilt. 

sid. 104- 105. 

§ 75. 

Tillåtna och vissa anbefallda persedlars användning m. m. 

Nedanstående särsldlda - - - -

1)-3) 

3 1h) 

4)-9) 

Persedlar. 

Expeditionska vaj .*) 

9 1 /,) Kappa av gabardin.*) 

n u nämnd personal. 

Användning. 

Expeditionskavaj må enligt veder
börande befälhavares bestämman
de an vändas inom expeditionslo
kal 

Kappa av mörkblå gabardin ellcr 
liknande tygslag må inom rik• t 
bäras till varje uniformsclräk t, 
till paraddräkt och daglig clräkf, 
an vänd i stä Het för p a rad dr ä k ic, 
dock enelast om regnig väderlek 
g iver anledning cEi.r tilJ. 

SåJan kappa bäres vid inspektion 
el ler uppvi sning enelast med vP·· 

clrrbörande befälhavares med.[(. l 
nrncle sam t må u n el er tjäns t g·.; 
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På därom av 1930 års fö rsvarskommission i skrivelse till stats

rådet och chefen för försvarsdepartementet den 15 december 1934 

gjord framställning medgiver K ung l. Maj :t, dels att nedannämnd[\ 

personer, vilka såsom sakkunniga ställts till kommissionens förfogan

de, må komma i åtnjutande av ersättning för åt kommissionen utfört 

utredningsarbete med följ ande belopp, nämligen - - - - -

kommendören i flottan N. vYijkmark 270 kronor, kommendörkapte

nen av 2. graden vid flottan O. E. MåhlEm 322 kronor, kommendörkap

tenen av 2. graden vid flottan O. A. Blix 126 kronor, kommedörkap

tenen av 2. graden vid flottan G. Lindström 342 kronor, kommendör

koptenen av 2. graden vid flottan H. H. I. Strömbäck 732 kronor, 

kommendörkaptenen av 2. graden i marinen E. E. Ström 84 kronor, 

kaptenen vid flottan A. D. Landquist 60 kronor, kaptenen vid flottan 

N. F . Westerling 300 kronor, kaptenen vid flottan T. Hagman 78 kro 

nor, kaptenen vid flottan S. A. Forshell 48 kronor, löjtnanten vid 

flot tan O. IL L Rammargren 732 kronor, kaptenen vid kustartiller iet 

K. R. Kolmodin 648 kronor, kaptenen vid kustar tilleriet S. J. Puke 

354 kronor, marinintendenten av 1. graden vid marinintendenturkåren 

J . Bring 732 kronor, mariningenjören av 2. graden vid mariningen

jörkåren I. S. Hult 252 kronor, majoren i intendenturbefattning i 

flygvapnet O. M. Iacobson 450 kronor, 

löj tnanten vid flygvapnet G. A. Westring 420 kronor , löjtnanten vid 

flygvapnet B. G. E. Bjuggren 468 kronor, t . f. amiralitetsrådet U. A. 

J . Brunskog 2-70 kronor, - - - - - - - - - - -

dels ock att nedannämnda officerare, nämligen - - -

löj tnanterna vid flottan G. S. Tham, friherre B. F. O. Ramel och 

S. I-I. M. B. Falkman samt löjtnanten vid kustartilleriet S. E. Hag

lund, må undfå ersät tning fö r av dem åt försvarskommissionen vid 

sidan av ordinarie tjänstgöring utfört arbete, envar av Tham, Ra

mel och Falkman med 300 kronor samt Haglund med 600 kronor. 

K. Br. den 31 december 1934. 
Med skrivelse den 13 december 1034 har marinförvaltningen 

överlämnat en av stationsbefälhavaren vid Karlskrona örlogsstation, 

jämte eget yttrande, till ämbe.tsverket insänd skrift, vari amiralitets

predikanten i Karlskrona amiralitetsförsv.mling E. A. Ooll€m på grund 

av sj ukdom anhållit om tjänstledighet under sex månader, räknat 

från och med den 15 december 1934, dock med rätt för honom att, 

därest hans hälsotillstånd det medgåve, före utgången av berörda 

tid återinträda i tjänstgöring. 

Genom beslut den 12 januari 1934 medgav Kungl. Maj :t, att 

marinförvaltningen finge på villkor, som kunde befinnas fördelakti-
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gast, gå i författning om försäkring av tankfartyget Brännaren 0 h 
oljelaster, som fraktades med detsamma, i den omfattning, ämh0~s
verket ku·nde finna förhållandena påkalla. 

Uti skrivelse den 8 december 1934 har marinförvaltningen 3 _ 

mält, att ämbetsverket, då anledning icke syntes föreligga att s~
som hittills hålla fartyget försäkrat och försäkringe-n av detsamma 

medförde jämförelsevis höga kostnader, beslutat, att vid det löpan d 

försäkringsårets utgång icke fö1·nya försäkringen. e 
Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1935. 

K. Br. den 4 januari 1935, 
Medgiver, att löjtnanten vid kustartilleriet S. A. F. Berndes 

och underlöjtnanten vid kustartilleriet K . F. Gillberg må i komman

doväg heardras såsom elever vid signalofficerskurs, som jämlikt brev 

den 7 december 1934 och gene·ralorder samma dag, n:r 2544, kommer att 

anordnas inneYarandc utbildningsår, skolande härav föranledda kost

nader bestridas från anslaget till kustartilleriets krigsberedskap och 

övningar (1934-1935: IV. 2 E. 3). 

K. Er. den 9 januari 1935. 
Föreskriver, att år 1935 må antagas högst 17 reservkadetter vid 

flottan. 
' i 

Sedan KungL Maj :t den ll maj 1934 uppdragit åt marinför: 

valtniagen och chefen för marinstaben att i samråd med chefen för 

kustatilleriet verkställa och till KungL Maj :t inkomma med av kost

nadsber äkningar åtföljd utredning angående möjligheterna att till 

Nya Varvet i Göteborg förlägga en skeppsgossekår på omkring 150 

man, hava nämnda myndigheter uti gemensam skrivelse den 1 sep

tember 1934, med åberopande av i ä rendet utarbetat. förslag, hem

ställt om avlåtande av proposition till 1935 års riksdag, i syfte att 

återstående medel av det, å riksstaton för budgetåret 1931-1932 an

visade anslaget till vissa tillbyggnads- och ändringsarbe•ten m. m. 

för skeppsgossekår ens i Marstrand förläggning i Karlsstens fästning 

måtto få användas för skeppsgossekårens förläggning till Nya Var

vet i Göteborg i huYudsaklig överensstämmelse med det åberopade 

förslaget. 
I häröver den 4 december 1934 avgivet utlåtande har 1:930 års 

försvarskommission anfört, att kommissionen ännu icke fattat slut

giltig ställning till :[rågan om skeppsgosseinstitutionen eller dess 

organisation. Emellertid .framstode det såsom icke utslutet, att 

.kommissionen kunde komma att föreslå, att - därest. institutionen 

såsom sådan fortfarande borde bibehållas - skeppsgossarna samman

förelos till en onda kår och att denna kår i så fall förlades till Karls-
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krona. Därest en sådan uppfattning skulle komma att slutligen 

omfattas av statsmakterna, ble.ve uppenbarligen Nya Varvet icke 

erforderligt för förläggning av skeppsgossar. Med hänsyn härtill 

funne sig försvarskommissionen icke kunna för sin del tillstyrka 

att på sätt myndighete·rna hemställt de ifrågavarande medlen nl~ 
disponerades för det av myndigheterna avsedda ändamålet. 

Med hänsyn till vad försvarskommissionen sålunda anfört fin

ner K ung l. Maj :t förevarande framställning icke föranleda n ågon 

Kungl. Maj:ts vidare åtgärd. 

Uti skrivelse den 20 december 1934 har marinförvaltningen -

med förmälan, att kommendörkaptenen av 1. graden i marinen A. 

O. A. Bergman, vilken enligt generalorder elen 4 september 1934, n:r 

944/1934, kommenderats att från och med elen 1 oktober 1934 och 

tillsvidare tjänstgöra såsom ekipagemästare vid Stockholms örlogs

varv och jämlikt gällande bestämmelser sistnämnda dag tillträtt 

.för bemälde befattningshavare avsedel tjänstebostad, hos ämbets

verket gjort framställning om ersättning med 412 kronor 50 örr, 

utgörande hyran från och med den 1 oktober till och med den 30 

november 1934 för en av honom intill den 1 oktober 1935 :förhyrd 

bostadslägenhet i fastigheten med adressnummer 1 vid St. Eriksga

tan här i staden, vilken lägenhet han trots styrkta försök icke lyckats 

överlåta å annan person - hemställt, att till Bergman måtte fä 

utbetalas gratifikation för den tid, han vore bunden av kontrakt et 
med privat hyresvärd. 

Kungl. Maj :t medgiver, i anledning av förevarande framställ

ning, att till Bergman må i förevarande avseende utbetalas en gra

tifikation av fyrahundratolv kronor 50 öre från sjöförsvarets au

slag till extra utgifter (1934-1935: IV. 3. J. 2). 

Uti skrivelse den 20 oktober 1934 har styrelsen för sjökartever

ket gjort framställning, att medel snarast måtte ställas till styrel

sens förfogande för byggande av ett utsjölodningsfartyg för sjö

karteverkets räkning, varjämte styrelsen i skrivelse den 21 decem 

ber 1.934 lämnat förnyad kostnadsberäkning för det ifrågasatta fa r
tyget. 

K ung l. Maj :t finner förevarande framställning icke föranleda 
någon Kungl. Maj :ts åtgärd. 

Med skrivelse elen 25 oktober 1934 har marinförvaltningen till 

Kungl. Maj :ts prövning överliimnat en ut.av varvschefen vid Karls

krona örlogsvarv hos ämbetsverket gjord famställning att bliva til l

delad ett årligt representationsbidrag av 2,100 kronor. 

P ersedlar. 

1.0)-13) - - - -

sid. 1.09- 11. 
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Användning. 

ring inför trupp bäras enligt 
s•amma grunder som kappa. 

Utom riket må den i land bäras en
dast med vederbörande hefälha
vare3 meclgi vande. 

§ 78. 

Uniformsdräkter för manskap. 

1. 
2. N edanstående särskilda - - - - -

Pe•rsedlar. 

a) Arbetsskjorta. 

efterrättelse för manskap. 

Användning. 

Arbetsskjorta av blå kyper t må 
anvandas till arbetsdräkt o m
b o r d av flaggkorpral vid m a· 
skin- och hantverksavdelningar
na, å vedettbåt och minutlägga
re jämväl av annan flaggkorpral, 
i l a n d av f laggkorpral vid ma
skin- och hantverksavdelningar
na under tjänstgöring i maskin-, 
pann· och dynamorum. verkstad 
o. el. samt å örlogsvarv. 

a 1/ 4) Bonlindor och benläder Benlindor av mörkblå ollor Lenklä-
der av svart färg må av flagg
korpral användas till ridbyxor. 

a 1 /o) Blåskjorta. Må jämväl användas av flaggkorp-
ra l. 

a 3 / ,) Expedi tionska vaj. Expeditionskavaj må enligt veder-
bör ande befälhavares bestämman
do av flaggkorpral användas in
om expeditionslokal. 

b)-f) ·- - - - - - - - - - - - - -
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Persedlar. 

f 1/2) Kappa av gabardin. 

g)-m) 

m '/2) Ridbyxor. 

n)-p) - - -1 
sid. 116-117. 

Användning. 

Kappa av mörkblå gabardin eller 
liknande tygslag må av fl agg
korpral bäras till varje unifonnsc 
dräkt; till paraddräkt dock en
dast om regnig väderlek givc·r 
anledning därtill. 

Sådan kappa bäres vid inspektion 
eller uppvisning endast med ve
derbörande befälhavares medgi
vande samt må under tjänstgö
ring inför trupp bäras enligt ve
derbörand8 befälhavares bestäm
mande. 

Ridbyxor av mörkblått kläde eller 
Jiknancle tygslag må, med den in
skränkning vederbörande befäl
havare äger bestämma, av fla gg
korpral användas till daglig dräkt 
och arbetsdräkt inom kustfäst
ning samt utom kustfästning vid 
befäls-, tillämpnings-, strids- eller 
krigsövning samt uneler därmed 
jämförliga förhållanden. 

§ 81 

Särskilda stadganden och (hergångsbestämme]scr. 
1.-5. - - - - -
6. Underofficerskorpral må bära kappa av gabardin enligt för 

flaggkorpral gällande bestämmelser. 
7. Underofficerskorpral skall bära huggare i enlighet med för 

flaggkorpral i elylikt hänseende gällande bestämmelser. 
8. Personal på övergångsstat är icke skyldig att innehava pa

raddräkt, ut,an må bära daglig dräkt rr.ed kollett vid de tillfällen, 
då paraddräkt är föreskriven. 

9. Personal på övergångsstat samt reservpersonal må tills vi
dare behålla före den 1 april 1927 föreskrivna gradbeteckningar ; 
skolande dock vid befordran gradbet eckning enligt nu gällande fö'rc
skrifter anläggas. 

Utdrag ur Generalorder 1935. 

G. O. 31 den 16 januari 1935. Fastställer >> Exercisreglementc -Eör 
f]ygdäckstjämten på flygplankryssaren Gotland>> att tills vidare på 
försök l ända till efterrättelse. 

G. O. 37 den 19 januari 1935. 1. Ubåten Sälen skall snarast 
avgå till Stockholms örlogsstation för avrustning, avmi}nstring och 
förläggning i 2,, beredskap. 

2. Ubåten Hajen skall rustas och ingå i kustflottan i stället 
för ubåten Sälen; skolande fartygsche·fen hissa sitt befälstecken å 
dag, som chefen för kustflottan bestämmer efter övere,nskommelse· 
med chefen för Göteborgs örlogsdepå. 

3. Ubåten Hajen skall under nu anbefalld expedition beman
nas med ubåten Sälens besättning med undantag för uppbörclsma
skinisten. 

G. O. 41 den 22 januari 1935. Majoren vid kustartilleriet Eg
gertsen skall under tiden 3-24 instundande februari, in- och utryck
ningsdagar häri inräknade, följ a övningarna vid den i lantförsavrets 
g. o. 2572/1934 omförmälda artilleriets vinterskjutskola. 

G. O. 44 1len 22 januari 1935. G. O. 1469/20 upphäves, och 
>>Fördelningsbok för pansarskepp av Sverige-typ)) fastställes att tills 
vidare på försök lända till efterrättelse ; skolande chefen för kust
flottan senast den 31 december 1935 inkomma med slutgiltigt förslag 
till dylik fördelningsbok 

G. O. 45 den 23 januari 1935. Löjtnanten i flottan Skjöldebrand 
skall, med tilHälligt frånträdande av innehavande sjökommendering, 
för särskilt uppdrag följa utbildningen vi·d Karlsborgs artillerirege
mente fr. o. m. den 28 innevarande månad t. o. m. den 9 instundan
de februari. 

G. O. 47 den 23 jamta.ti 1935. Följande cHicerare skola, utan 
särskild kostnad för statsverlmt, delt1aga i elen skidkurs, som på 
föranst altande av Sveriges J\llilitära Iclrotisförbund kommer att an
ordnas i storlien under tiden 27 januari-3 februari innevarande år : 
unelerlöj tnanterna vid flottan Rudling och Lindahl samt löjtnanten 
vid kustartilleriet Eng. 
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Beträffande härunder utgrende löneförmåner är stadgat nä.-

digt bes l ut den 21 december 1934. 

G. O. 48 den 23 januari 1935. Vedettbåten n :r 1.9 skall ru~taa 

fö r att unel e r ticlen il\ april-31 oktober innevarande år stå till che

fens för :tlygvapnoe t Iörfogande. 
Vedettbåten skall bemannas från flottan enligt nedanstående 

besättningslista: 
under,officer, styrman, fartygschef . . . . . . . . . . 1, 

underofficer, maskinist med uppbörd . . . . . . . . l , 

matros oberoende av y rkesgren, rorgängare .. l , 

eldare, biträdande maskinist .. o . . . . . . . . . . . . . l, 

skeppskock . . o o . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

Chef för dcola eller förband ur flygvapnet, som fått vedettbåten 

sig underställd, må vid behov ställa elensamma under befäl av honom 

underlydande officer, som f ylle r i r eglemente för marinen, del 1 § 

100, mom. 1 d), angivna kompetensvillkor, ävensom kommendera 

honom underlydande personal att tillfälligt eller för visst uppdrag 

ingå i vedettbåtens besättning utövor besättningslistan. 

G. O. 57 den 26 jan uari 1935. Kaptenen vid kustartilleriet \ ic

torin skall för särskilt uppdrag följa utbildningen vid Karlsborgs nr

tilleriregementf' uneler tiden 28 innevarande månad- 2 instunda nde 

februari. 

G. O. 60 den 28 januari 1935. 1. Flygplankryssaren Gotlan d 

tilldelad personal och materiel ur flygvapnet skola, då fartyget ii.: 

rustat, ingå i fartygets besättning respektvie utrustning. 

2. Fartygschefen åligger, utöver vad i reglemente för marinc•n, 

del II, föreskr ives 
att låta föra och bestyrka flygjournaler och förhållningsböcker 

för ombord kommenderad personal fr ån flygvapnet , 

att inför flygvapnets vederbörliga myndigheter ansvara för ,,tt 
fartyget tilldelad flygmateriel väl vårdas och handhaves enligt h :ir

för utfä rdade bestämmelser. 
att med avseende på för flygtjänsten förekommando förvalt

ningsgöromål ställa sig till pfterråttelsc bestämmelserna i flygva1m ris 

förvaltningsreglementen och övriga gä llande förvaltningsföreskrif t< r. 

3. Äldste från flygvapnet till fl ygtjänstgöring å fartyget kom

menderad ·officer tjänstgör som flygdetaljofficer jämlikt bestämmel

serna i reglemente föor marinen, del Il, § 133, varvid det även åliggrr 

honom att, i vad avser flygmaterielen, ställa sig till efterrättelse i 

tillämpliga del ar vad för fartygsingenjör föreskrives i reglemente i'iir 

marinen, del II, § 136, mom. 1 a), samt § 137 mom. 1. 



3 

Häröver har försvarsväsendets lönenämnd den 5 december 1934 

1wgi vi t utlåt ande. 
Kungl. Maj :t lämnar förevarande J'ramställning utan bifall. 

K. Br. den 16 januari 1935. 

Medgiver, att kaptenen vid kustartilleriet S. G. Mäller må, på 
sätt i kommandoväg närmare bestämmes beordras att under tiden 
den 21 januari- högst den 9 mars 1935 tjänstgöra i chefens för kust
artill erie,t stab för att biträda vid överarbetning och komplettering 
av r eglementariska bestämmelse r för tjänsten vid motoriserade kust
artilleriförband m. m. 

Förordnar direktören i Wästerås-Torshälla ångbåtsaktiebolag C. 
Thorslund att intill utgången av år 19;)8 vara ställföreträdare för 
chefen för Stockholms transport- och bogseringsaktiebolag, löjtnan
ten i flottans reserv E. Appelqvist såsom ledamot av fartygsuttag
ningskommissionen i stället för frarnliclm' f. el. kommendörkaptenen 
av 2:a graden i flottans reserv B. R. von Sydow. 

Sedan underJö,j tnanten i flottan, förordnade underlöjtnanten vid 
flottan greve C. L. Lewenhaupt på anförda skäl anhållit att 
utöver tidigare uppburen ekiperingshjäl]J - komma i åtnjtandc av 
ytterligare ekiperingsbidrag med visst belopp, 

har K ung l. Maj :t länmat förevarande ansökning utan bifall. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra dels å ämbetsver
kets artilleriavdelning tjänstgörande officer att å tid, som ämbets
verket äger bestämma, avresa till Holland för att under höggt 
14 dagar, resdagarna oräknade, verkställa besiktning av hos :firman 
N. V. Hazemeyer, H engelo, för flygplankryssaren Gotland beställd 
luftvärnsinstrumentering, dels ock förordnade specialingenjören av 
3:e graden vid mariningenjörkåren, elektroingenjören C. G. Ekblad 
och lämplig underofficer, maskinist, tillhörande örlogsstationen i 
Karlskrona att jämväl avresa till Holland för att under en tid av 
likaledes högst 14 dagar, resdagarna oräknade, biträda vid besikt
ningen av ifrågavarande luftvärnsinstrurnentering. 

K. Br. den 25 januari 1935. 

Finner gott förordna, att § 196 mom. 6 i reglemente för man
nen, del II, skall erhålla följande ändrade lydelse: 

Har fartyg på expedition i svenskt farvatten förorsakat skada 
å enskild egendom, skall sådan utredning äga rum, varom i § 58 
förmäles. Giver utredningen vid handen, att åt den eller dem, som 

K. Br. 1935. 2 
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lidit skada, skäligen bör därför beredas gottgörelse, må själ vst iintlig 
befälhavare låta av expeditionsmed len utbetala m-sättning till sa 111 _ 

manlagt belopp ej överstigande 500 kronor, mot det att målsä gancle 
till kronan skriftligen överlåter sin rätt till ersättning av den , fir1n1 
kan komma att anses skyldig ersätta skadan. Fråga om ersättn ing 
till högre belopp skall hänskjutas till m arinförvaltningens avgö ra11Lk. 

Scdan utredning, varom ovan sägs, blivit verkställd, skola hand
lingarna i ärendet överlämnas till elen, som ägm föranstalta om sam
mankallande av krigsrätt. Overstige~· ej kostnaden för skadans t·r-
sättancle 500 kronor, må på dennes prövning bero, huruvida skarlan 
och de förhållanden, uneler vilka densamma uppkommit, skola göras 
till föremåL för undersökning vid krigsrätt. Overstiger kostn arlr•n 
nyssnämnda belopp, skall sådan undersökning alltid s1ke. Kontt ltf' r 
krigsrätt till stånd, skall överlåtelsehandling, varom ovan för mä l<·s, 
överlämnas till åklagaren i krigsrättsmåL 

Genom brev den 22 juni 1934 utfärdade Kungl. Jlilaj :t bestäm mt-1-
ser i fråga om antagning och utbildning av mariningenjörskadet.tf'l' 
och marininsgenjörsaspiranter samt anställning av marinundcring<'It
jörer m. m., att lända tillefterrättelse från och med den 1 jan uari 
1935. Tillika förordnade Kungl. Maj :t, att beträffande utbildning a v 
personal, som antagits enligt bestämmelserna i kungörelsen den j~ 

oktober 1905 (n:r 63, sid. 4) angående antagning och utbildning nv 
mariningenjörselever, mariningenjörsaspiranter och mariningenjörs
stipendiater samt anställning av extra mariningenjörer m. m., sk ulle 
gälla de särskilda föreskrifter, som av Kungl. Jlilaj:t utfärdades. 

I skrivelse den 15 december 1934 h ar marinöverdirektö'ren hrm
sfällt om utfärdande av ovan omförmälda särskilda föreskriH e r i 
enlighet med ett av honom avgivet förslag. 

Häröver hava chefen för marinstaben den 21 samt marinförvali
ningen den 28 december 1934 avgivit utlåtanden. 

Vidare har chefen för marinstaben med sk rivelse den 21 dr•
cem lwr 1934 inkommit m ed förs] ag till vissa föreskrifter i ämn''l, 
över vilket förslag marinförvaltningen dt-n 28 december 1934 avgivit 
särskilt utlåtande. 

K ung l. l'lfaj: t förordnar, a t t i fönwarande avseende följ anrk 
föreskrifter sko la lända till efterräHPlse. 

I. Bestämmelserna i kungörelsen den 13 oktober 1905 (n :r (j.], 

sid. 4) angående antagning och utbildning av mariningcnjörseie ver, 
mariningenjörsaspiranter och mariningenjöi·ss;tipendiater samt an
ställning av extra mariningenjörer m. m. med däri gjorda ändringar 
skola tillsvidare gälla beträffande personal, som under år 1934 eller 
tidigare enligt bestämmelserna i nämnda kungörelse antagits till mn
riningenjörsel ev er. 
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II. Extra manmngen]orer fö rordnas av Konungen för en tid 
av två år. Den sålunda förordnade skall va re skyldig att, efter av
gången från mariningenjörkårens stam tillhöra mariningenjörkåren 
i flottans reserv intill utgången av det år, under vilket han fyller 

45 år. 
III. Till mariningenjö',rseleve r skola under sjötj änstgöring ut

gå såsom landgångspenningar m. m. 25 öre ·för dag fri'm och m ed 
embarkeringsdagen till och med avgångsdagen, vilke t belopp ställ es 
till fartygschefens förfogande utan redovisningsskyldighet. Till ma
riningenjörseleverna må därjämte under sjötjänstgöring utgå mäss
penningar, servisbidrag oeh portionsersättning, den sistnän~nda dock 
all enast till därtill berättigade mariningenjört.elever, att v1cl evpedt · 
tianens början utb("t,a las för två m i'iuader, clå fa rtyget rustar på grund 
av mobiliseringsorder ell er då expr;ditionen är beräknad att räeka 
minst tre måndare, samt, för en månad, när expeditionen iir avsedel 
att räcka Jninst en men icke tre månader. För elen mariningenjörs
elev, som är sjökommenderad för kortare tid än en månad, utbetalas 
mässpennin g ar samt servisbidrag ä vensom portionsersättning enelast 

den mån desamma intjänas. 

Uti sk rivelse till marinförvaltningen har stationsbefälhavaren 
vid Stockholms ö'rlogsstation - med erinran att jämlikt skolregle
mente fö r flottans manskap, III, unclerofficersskola, kursplanen för 
maskinavdelningen i ämnet maskinlära upptoge, bland annat, även 
laborationer med beräkningar - hemställt, att då för elylika labo
rationer Himplig undervis ningsiakal icke funnes inom marinens etab
lissemang, marinförvaltning?n måtte utverka btemynd igandc för 
honom att med styrelsen för Tekniska högskolan träffa överenskom
melse om utiförande vid högskolan inncvarancle utbildningsår av 
ifrågavarande laborationer. 

Seclan marinförvaltningen i ärendet inhämtat yttrande av che
fen fö r marinstaben, har ämbetsverket i i'krivelse den ö januari 1933 
hemställt, att stationsbeHihavaren måtte erhålla omförmälda be
myndigande. 

Kungl. Jlilaj :t lämnar stationsbeffilhavaren vid Stockholms ör
logsstation det begärda bemyndigandet ; skolande härav föranledda 
kostnader \lled högst ettusen kronor bestridas av anslaget till Jlot
tans krigsberedskap ocb övningar (1934-1935: IV. 3. E. 1). 

Seclan Svenska officersförbundet i skrivelse elen 1 februari 193'5 
i anslutning till då pågående utredning rörande ändrad hostaels

standard för armens personal - gjort framställning i fråga om en
hetlig standard med avseende å tjänstebostäder för personal vid hela 
försvarsväsendet, samt vederbörande mynC:.igheter i ärendet avgivit 
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utlåtanden, finner K ungl. Maj:t - som den 26 maj 1933 meddPlat 
beslut angående ändrad bostadsstandard Jör arnH~ns personal oc h in
nevarande dag förordnat om motsvarande bostadsstandard för fl.1·g
vapnets personal - gott att i överensstämmelse härmed bemyndiga 
marinförvaltningen att vid tjänstebostäders an visande tillämpa d"n 
i nedan intagn a tabell angivna bostadsstandar den: 

-
Lönegrader i löneplan . 

l 
l l l 

T j än s te bostadsstor lek. 
o. U o. o. E o. l 

Gifta. 
- 1 l 1--tl l rum och kök. 
1 2 2-3 9-13 2 . » )) 

2 3-4 4-6 14-18 0 » » . 
3 - 7-9 19-24 4 » » > 

4 - 10-12 25-27 5 » ( . 
5-6 - 13-15 - 6 . > . 
7-8 - 16 - 7 )) )) » 

Ogifta. 
l 1-21) 1-2 1-12 l rum. 

2--3 3-4 3-9 13-24 2 » 

4 - 10-12 25-27 5 )) och kök. 
5-6 - 13-15 - 6 . . » 

l 7-8 - 16 l - 7 )) • ( 

' ) 2. 

Efter därom av chefen för marinstaben, efter samråd med che
fen för kustflottan, i skrivelse den \l januari 1935 gjord framställ
ning, varöver marinförvaltningen den l? januari 1935 avgivit utlå
tande, fö rordnar Kungl. Maj :t, att sjötillägg till besättningen å ja
garen Klas Uggla skall, räknat från och med den 20 januari l 93G, 
tills vidare under den tid fartyget för nu pågående reparationsarb,•
ten är förlagt till Malmö utgå såsom vid stationär förläggning :t 

annan än egen station. 

Uti skrivelse den lO januari 1935 har chefen för marinstaben 
hemställt om anvisande av medel för inköp av ett för installation 
å kanonbåten Svensksund avsett ekolod. 

Häröver har marinförvaltningen den l6 januari 1935 avgivit 
utlåt ande. 

Kungl. Maj: t medgiver, att ett belopp av högst niotusensjuhun d
ra kronor må för ifrågavarande ändamål utgå av anslaget till flo t
tans krigsberedskap och övningar (1934-1935: IV. 3. E. l). 

K. Br. den l februari 1935. 
Sedan chefen för marinstaben 
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dels överl ämnat fö rslag till nya bestämmelser i fråga om an
tagning, utbildning, avlöning m. m. av reservkadet ter vid flottan, 
ävensom fö rslag till vissa ändringar i förordningen den 23 september 
1927 (n :r 365) angående befä l i flot1tans reserv, 

dels gjort framställn ing rörande utfärdande av bestämmelser i 
fråg a om tilldelande av vitsord efter avslutad t jänstgöring såsom 
fänrik i f loHans reserv, 

dels slutligen inkommit. med förs] ag till föreskrifter rörande re
servoff icersstanderts förande ombord m. m., 

har K nng·l. Maj :t fnnnit törevarande framställningar icke för · 
an leda annan ft tgärcl än att Kungl. M aj :t förordnar, att handlingar
na i :irendena skola överlänmas till för svarslcommissionen för att 
vara tillgängliga vid fullgör andet av det ko mmissionen lämnade 
uppdr aget. 

K. Br. den 8 februari 1935. 
F öreskriver, att år 1935 må antagas högst 4 mariningenjörska

detter. 
Uti skr ivelse till stat srådet och chefen för försvarsdepartementet. 

den 2l no·vembe·r 1934 har chefen för marinstaben på anförda skäl 
hemställt, att vad i Kungl. Maj:to brev den 28 aprill922 angående be
stämmelser rör ande vissa begravningskostnader stadgas i fråga om 
bestridande av kostnaderna för t r ansport t ill hemorten av värnplik
tiga, som avlidit uneler t id, då de fullgjort värnpliktstjänstgörin g, 
och av fas t anställt manskap, som i fredstid avlidit under tj änstgö
ring, måtte få gälla jämväl beträffande gäldande av kostnaderna för 
elylik transport av uneler tjänstgöring i f;edstid avliden officer och 
underofficer med vederlike. 

Häröver har m arinförvaltningen, efter chefens för kus>tflottan 
samt stationsbefälhavarnas vid Jlottan bilda ödogsstationer hörande, 
den 10 januari 1935 avgivit uW'ttancle. 

Kungl. Maj :t f inner förevarande framställning icke föranleda 
någon Kungl. Maj :ts vidare åtgärd. 

Genom beslut den 3l mars 1928 fastställde Kungl. Maj :t ritningar 
till elen flygplankryssare, vars n~·byggnacl inginge i det av 1927 års 
riksdag beslutade ersättningsbyggnadspro grammet, med rätt för ma
rinf'ö rvaltningen att vidtaga sådana mindre avvikelser från ritningar
na, som under byggnadsarbetets utförande befunnes ändamålsenliga 
och som kunde verkställas utan att den för fartygets anskaffning 
iler äknade kostnaden, 16,500,000 kronor, därigenom överskredes, var
jämte ämbetsver kfot bemyndigadE-s att vidtaga erforderliga åtgärder 
för fartygets byggande. 
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Seclan marinförvaltningen i skrivelse elen 19 december 1929 fra llJ . 
.h~llit, att ämbetsverket uncle-r fullgörand et av berörda uppdr ag fu u. 

11it, att vissa modifikationer av dc sålunda fastställda ritni ngarna 
v o !'U erford e rliga för att håll a kostnaclt? rn a för fartyg et ino m ck n 
angivna kostJ1adsrarnen, .faststä llde Kungl. Maj:t, med ändring av 

lörPnämncla beslut den 31 mars 1928, genom brev dC'n 28 maj 1'1:30 
av marinförva ltningen nwrl nyss nämnda s krivelsP ÖvE'rlänmadP nva 

ritningar till i J' råga varande farty g nwcl el ii r i u v mar i n l'ö1·valtn i 11.~<' n 

tö reslagn a iinch'ingar samt med rätt fö r äm lwtsverkc·t att i avsl'C'lHle 
~ ritningarna vidtaga sådana mindre vvvikelser, som unclPr h:-~- ~

nadsarbetets utJörande befunnes ändamålsenliga och vilka kunde 
w rkstä llas utan att cJ p för fartygets byggande tillgängliga nwdleu 

öv<' rskredt·s. 
Uti skrivelse el en 29 januari 1935 lw r marinförvaltningen lll< ll

clP lat, at,t clC'n beräknade' kostnaden för dC' n nu i huvudsak färdigslitl l 
da f l:vgplankryssaren, vi lken erhållit namnet Gotland, av angivna 

orsaker sannolik t komme att överskrid as 111ed omkring 88,000 krono r 
vi d utförandet av återstående nödvändi ga prov- och kompl cttcring-~

arbetPn. F'ör best!l'idancld av dessa nwrkostnacler kunde clispon<·.·a~ 

L•C'sparinga 1· till Pit be lopp av omkring 89,000 kronor, som uppkonJ
mit å tlet anslagsbelopp, som ställts till ämbetsverkets förfoga nd<' 

'!ör bygg:1n de av jagaren JOas Uggla. r anslutning till vad sålunda 
an förts har marinförval tningen hemstäl lt , att nyssnämnda bespa ring 

m åtte f å an vä ndas fö r bestridande av uppkommande me rkostnader Jiir 
J lygplankryssaren Gotlanels i:ä rdigställande. 

Kungl. Maj :t medgive r, att för l:ärcligstä ll ancle av flygplank r:-·"

sa rcn Gotland må, utöver för ändamålet r<'dau anvis-ade medel, di spo
m· ras högst. åttioniotusen kronor av uppkornmen besparing å de 111<'
dcl, som anvisats för byggande av jagarPn Klas Uggla. 

Genom brev elen 2.1 november 1930 fastställde KungL Maj :t hu 

vuclritning till dc fyra vedettbåtar, som inginge i det av 1927 ti rs 
r iksdag Leslutade cr3iittningsbyggnadsprogrammet fö r :flottan, med 
riitt för marinförvaltnin gen aH, om så bclunnes änclamå lsC'nligt, vid
taga mindre avvikelsP r frå n ritningen under förut ättning, att ä1 ,]. 

ringarna kund P ve rkstä ll as utan att el e n clå för ifrågavarande f:•o·-

1ygsanskaHning beräknade kostnaden, 1.,340,000 krono·r för båt, cl ii"i
gPn om övcrskrPdes. H ä rj ä mtP bem yndi gade Kungl. Maj :t genou1 

samma brev marinförvaltningen att vidtaga edord erli ga åtgärde r 
Jö r ornfö nnä lcla vedettbåtars byggande. 

Uti skrivC'•lse elen 29 januari 1930 har marinförvaltningen merl 
ch' iat, att clt?t nu, då de fyra veclettbå ta rna började n ä rma sig s in 
ful l bord an, visat sig, att dc C' D ligt nyssnä mnda brev beräknade by gg;

uaclskostnaclerna för desamma av angiv11a orsaker komme att öv• r
skridas nwd omkring 83,000 kronor för Låt, varjämte ämbetsverket i 

samband därmed gjort f ramställnin g angående ifrågavarande 111 1·r
kos tnaclers bestridande. 
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4. Flygdeta ljoff iceren åligger därjämte 
att till fartygschefen såväl vid påfordran som eljest, så snart 

väderleksförhållandena härtill giva. anledning, giva sin åsikt ti llkän 
na, huruvida med hänsyn till rådande väcle rleksfö•rhållanclcn fl yg

ning icke bör äga l' L! m. 

G. O. 64 den 29 januari 1935. E:api en t? n Spens ska ll avgå från 

innehavande landkomnw nclcrin g mC'cl utgångC'n av elen 3 instunda nde• 
febr uari och skall tj änstgöra såso m acljut.a.nt hos marindistrikt befäl
havaren i' ör ostkus tens mar i n d i si r i k t t r_ o. 111 . rlcn 4 instundande 

februari och tills vidare. 

G. O. 65 den 29 januari 1935. Den stationära förläggningC'n jäm

li kt g. o. 1244/33, mo m. 35, sk >1 ll , enligt d1cfens :för kustflottan när
mare best~mmanclC', upphöra för ub å ten Hajen unele r ticlen för ubå 

tens förf lyttning f rån Göteborg till Karl skron a . 

G. O. 66 den 2:9 januari 1935. Jagaren Klas Ugglas besättning 
skall, med borjan d.en 31 innc·v:Hande m ånad, successivt komple t te ras 
enligt chefens för ku stflottan närmare bestill n ma n de efter övcren.;;

komrnC'lse med slat ionsbctälhavare n i Stoc kholm. 

G. O. H9 den 3G januad 1935. I samband med H. K. l-L Prin

sessan Margarethas döpelseak t d.cn 1 instundande februari skall salut 
med 42 skott avgivas h å n batte riet å Skcppsholm en, enligt dc när

mare föresk riHe r s tationsbefälh ava ren i Stockholm äger utfärda. 

G. <l. 71 den 31 jarnHtri 1935. Kapte- nen vid kustartilleriet Vie
turin skall , utövC'I' i g. o. 57l193-5 angiveu tid, fortfaranek längst L 
o. m. dC'n 9 instundande februari följa utbildningen vict ]{arls i>orgs 

artil le riregemC'nte. 

G. O. 87 d<'n 4 f<'lnuari 1935. Ubåtet: \'alrossen skall stmrast möj
li gt utgå på c~:]• e dition PV högst 2 dagars varaktighet enligt chefens 

J'ör GötC'borgs örle,gsclepi', närmare· bC'stämmancle - va r vid angftenclP 
in- och avmönstriug, böckers liiruncle samt rustnings- och avrustnings

arh c• ten skola t i !Iii lll!JUS bestäm1nPlse rna fö r provture r med u hå tar 
i ub åtsdepå - !ör a tt. söka ef tC'I' och om möjligt oskadli ggö ra en 

ut anför Kloste-rfjorelen inrapporterad rnina. 

G. O. 97 den 8 februari 1935. 1. Förste marinintendP.ntC'n Ryden 
ska ll , C'i'te r Pgd åtagande, vara inka ll ad ti.ll tjänstgöring under H

el en 16 fehruari-30 se ptemb C' r innevarande å r och därvid uppe hålla 

G. O. 1935. 2 
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befattningen såsom chef för stationskontoret vid K arlskrona örlogs. 
station. 

Angående här av f6r anleclda kostnader är stadgat i nådi gt hrev 
elen 4 mars 1919. 

2. Förste marinintendenten Rhcborg .skall tjänstgöra S<isom 
chefsintendent vid K ar lskrona ö-rlogsstation fr. o. m. elen 16 innl'Ya. 
rancle måna d och t~lls vidare. 

G. O. 99' rlen 8 februari 1935. Föl jande föreskr ifter skola lända 
till cftr'rrättelsc beträffande sjömätninga rna sommaren 1935. 

1. Genom vederbörande varvschefs fö rsorg skola sjömätn in.l2:~ 

fartygen Svalan, Falken, Jo·han Norden anekar och Peter Gedda \a. 

ra klargjorda för expedi tion den 23 nästkommande april. 

2. Pör sjömätningarna erforderliga motorbåtar skola vara klar
gjorda å tider och enligt förcl8lning, varom chefen för sjökarteverk<'1 
äger meddela vederbörande varvschef. 

3. Partygscheferna skola hissa sina befälstecken å tider, ~om 
av vederbör ande stationsmyndighet efter samråd med chefen fö.r sji.i
karteverket best,ämmas. 

4. Fartygen och mätningsförl äggningarna i land skola bcm al l· 
nas enligt fastställda besättningslistor, dock att vederbörande sin

tiansmyndighet må efter överenskommelse med chefen för sjökctri<·· 
verket vidtaga de smärre ändringar i bcsättningslistorna, sorn av Dill

ständigheterna kunna betingas. 
5. Chefen fö r sjök ar teverket skall beträffande personal, avsedd 

för mätningsfödäggning i land, meddela vederbör ande stationsmvn 
dighet tid och plats f ör personalens inställelse. . 

6. Ovan nämnda fartyg skola efter avslutade sjömätningsexp"
clitioner och efter anmälan av chefen för sjökarteverket till veder 
börande stationsmyndighet avmönstr as och förl äggas i 3. beredskap. 

G. O. 104 den 11 februari 1935. Följande officerare vid kust DJ
tilleriet skola avgå från respektive W l1räcla nedanstående befai 
ningar vid kustartilleriet och i Vaxholms fästning vid nedan angivna 
ticler innevarande år, nämligen 

såsom stabschef i chefens för kustartilleriets stab: 
avgå r överstelöjtnanten Engblom med utgången av elen 28 mar~, 

tillträdor majoren Cyrus fr. o. m. den 29 mars (ordinarie tjänst 
göring); 

såsom stabschef i kommendantsstaben i Vaxholms fästning: 
avgår overstolöjtnanten öhngren med utgången av elen 28 mar>', 
tillträder utnämnde major en Möll er fr. o. m. den 1 april (or di 

nario tjänstgöring). 
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G. O. 1017 den 11 februari 1935. Marindirektören av 2. gr. Hall
din skall avgå från innehavande landkommendering med utgången 
av den 13 innevarande månad och skall tjänstgöra såsom stabsingenjör 
i chefens för kustflottan stab fr. o. m. den 14 innevarande månad och 
tills vidare. 

G. O. 113 den 13 februari 1935. Mom. 4 i g. o. 208/33 med be
stämmelser för marindistriktens omfattning m. m. skall - med upp
hävande av g. o. 595/34 - erhålla följande ändrade lydelse: 

4. stabschef och övrig stabspersonal i fredstid hos marindi
st riktsbefälhavarna för ostkustens och sydkustens marinelistrikt korn
menderas efter förslag av vederbörande marindistriktsbefälhavare. 

Till biträde vid i mom. 3 nämnt planläggningsarbete äger en
var av i samma moment nämnda innehavar e av befattningar i fred 
att anlita dels personal, som tjänstgör i befattningshavarens egen 
expedition (stab), dels sådan i tjänst varande officer av marinen, som 
innehar mobiliseringskommendering inom vederbörligt, i mom. 3 an
givet marindistrikts stab. 

Stå r sistnämnde officer icke uneler befattningshavarens befäl, 
äger denne t riiffa överenskommelse med elen befälhavare, uneler vi 1-
ken officeren i fråga lyder, om hans ställande till förfogande för 
sagda uppdrag, dock atu r esor icke må därvid företagas utan i ve
derbörlig ordning inhämtat medgivande. stationsbefälhavaren i 
Stockholm och platsbefälhavaren å Nya Varvet må härj ämte påkalla 
medverkan vid planläggningsarbetet för verksamheten i kr ig: elen 
förre av kommendanten i Vaxholms fästning och elen senare av kom
menelanten i Alvsborgs fästning (chefen för Göteborgs örlogsdepå), 
en var i vad hans ämbetsbefattning enligt gällande instruktioer till 
hör. 

Beträffande sammansättningen i krigstid av marinclistriktshe· 
fä lhavares stab stadgas särsk ilt. 

G. O. 11.8 •len 15 februari 1935. Nedan n ämnda officerare skola, 
utöver i g. o. 317/32 och 314/33 angivna tider, fortfarande vara lä
r are vid s jökrigshögskolan : 

i artilleri, högre kurser : kaptenen vid kustartiller iet Kolmodin 
t. o. m. elen 30 september 1937, 

i lantkrig-skonst : överstelöjtnanten vid generalstaben E. O. Bratt 
t . o. m. elen 30 september 1938. 

G. O. 121 den 16 februari 1935. Nedanstående ändringar i g. o. 
1360/34 fastställas. 

1. I mom. 4, 15 a), b) och e) samt 1\l utgå orden: »Samt, even
tuellt, övningsbriggen Falken >> . 
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2. I mo m . 7 utgå orden: »e ventuell t Falken >> . 
3. l\iom. 15 n utgår. 
4. I mom. 16 c) utgå r sisb satsPn: >>under denna tid - -

--- å övningsbriggPil Fa lk.:n;>>. 
3. Mom. 2·1 Prhåller följande tillägg: >>Samt fr. o. rn. den 2\l 

scptembPr för torpedkryssa ren örnen >> . 
6. l\lom. 2S Pr hå ll cr följande tillägg: >> Torpedkryssaren Önh'n 

skal l den 28 scptl'mlwr utgå ur sjökrigsskolavdclningPn och in g-;1 ; 

kustflottan>>. 

G. O. 152 d~u '27 febmari 1935. I ans lutning till nådigt hrP\' 
elen 22 innevarande månad skall kommendörPil i flottans resen- q i
siko vara inkallad tm tjänstgöring och dnrvid s tå till clwfe ns för ll,a

rinstaben förfogande för särskilt uppdrag undPr sammanlagt hö ~.rSl 

14 dagar imwvarnndP år c·n ligt nämnde chc->cfs närmarP bestämm an ek 

G. O. 154 d~u 27 februari 1935. överstelöjtnanten vid kustartille

riet Aströms genom g. o. 1097/1932 aubdalida tjänstgöring så;;um 
stabschef i komnwnclant;staben i Katlskrona fästning skall upp hö;·a 
med utgångl'n av instunclandf' lna,·s månacl. 

OvPrste·löjtantPn vid kustartilleriet Claus &kall fr. o. m. dPn 1 

nästkommande apri l tj~nstgöra silsom stahsehet i kommenclantsst al•t n 

1 nämnda fästning (ordinarie tjiinstgö rin g). 

G. O. 155 dt>n 27 februari 1935. :Följande bestämrnelse·r skoln 
hinda till efter rättelse beträffande lanclknmmenclering av ofi'i eerar 1• . 

l. Nedan n~lmncla o-fficPrare skola 
avgå från innc ha vanclP tjiinstebdattningar med utgången av rkn 

30 nästkommandP septcmlw r eller nedan sä rskilt angivl'n (\t!!!. 

rPS pe].;:tj Y(' 

rillt.räcla angivt-n befattning f r. o. m. elen 1 nästkommanclr oktobe1· 
c•llt'l' nedan sä rskilt angiven dag srunt tills vidare eller un ckr 
nedan angiven tid, med undantag för de tider då de på gnmrl 

av utfärdad generalorder må hava erhållit annan kom.menderiu " . 
tjänstgöra enligt följande•. 

Sjöförsvarets kommandoc x pcdition 

avgå kaptt>nen Landquist elen 24 augusti och kaptenen Balck den i:J 
oktober; 

tilltriida komm endörkaptenen av 2. gr. i marinen Koch, kapteneu 

Wetterblad elen 25 a ugusti, sku.Jancll' W etterblad tjänstgöra i 

kommancloexprclitionen uneler ticlen 19-24 augusti, löjt.n ani( Il 

O. H . .M. B. J<'alkman, adjutant, dPn 16 oktober, skolande F alk
man tjänstgö ra i kommandoexpeditionen uneler ticl en l4-1'i 
oktolwr. 
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:Kungl. Maj:t medgiver, att. för bestridande av kostnaderna fö'r 
byggande av förenämnda fyra vedettbåtar må, utöver för ändamå
Jet redan anvisade medel, disponera högst trehundrafemtiotusen kro

or av de besparingar, som beräknas uppkO'IIliiila å de medel, som an
~sats för byggande av undervattensbåtarna Delfinen och Nordkaparen 

K. B1.'. den 15 februari 1935. 

Förordnar t. f. andre kan.slisekreteraren i handclsdcpartemen te t 
greve N. Tolstoy att fortfarande under tiden från och med den 1 
oktober 1935 Wlsvidare till och med den 30 september 1938 vara lä
rare i ryska språket vid sjökrigshögskolan. 

F örordnar filosofie licentiaten E. I. Bolin att fortfarande under 
tiden f rån och med den 1 oktober 1935 tillsvidare till och med den 
30 september 1937 vara lärare i kemi vid sjökrigshögskolan. 

Förordnar kanslirådet i utrikesdepartementet, filosofie doktorn, 
juris kandidaten K. S. T. N. Gihl att fortfarande under tiden från 
och med den l oktober 1935 tillsvidare till och med den 30 september 
1941 vara lärare i interuationell rätt vid sjökrigshögskolan. 

K. llr. den 22 februari 1935. 

Bifa.ller chefens för marinstaben hemställan, att av anslaget till 
flottans krigsberedskap och övningar ett belopp av 15,000 kronor 
måtte under innevarande år få disponeras för övningar med Sveri
ges frivill iga motorbåtskår. 

Medgiver, att kommendören i flottans reserv A. H. Gisiko ma 1 

komman doväg inkallas till tjänstgöring under sammanlagt högst 14 
dagar år 1935 samt att dä rvid stå till chefens för marinstaben förfo
gande fö r be redande av möjlighet till erforderligt samarbete mellan 
å ena sid.an chefen fö r marin.staben och chefen för Sveriges fri villiga 
motorbåtskår oc h å andra sidan sistnämnde chef och de olika fri
villiga motorbåtsflottiljema. 

Medgiver, att till löjtnanten vid flottan C. J. A. Kull må så
som ersättning för utarbetat förslag till »Fördelningsbok för pansar
skepp av ,,Sverigetyp>> utbetalas ett liclopp av l OO kronor. 

Medgiver, att såsom e rsättning för utarbeta nde av detaljbeskriv. 
niug av !or flygp ! a n kry~saren Gotland avsedel l ö em. kanon M/1!.1 ~~0 
jämte ti llhörande enkel- och dubbellavettage må ti ll kommendiirkapten 
G. D. R FrAnrlin utheialas ett belopp av sjuhumlrafemtio kronor [rån 

K. B1·. 1935. 3 
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sj öför.~varets anslag till utgivande av läroböcker, beskrivningar , reg ... 
glementen och instruktioner m. m (1 934/HJ35 : IV. 3. ,J. 1). 

K. Br. d!'n 8 mars 193:3. 

Medgiver, att en torped av lämplig modell efter marin iörva]t_ 
ningens heprövande må utlämnas till chefen !Or kustflottan lör att 
användas för sprängning vid kustflottans övningar innevara nrlc år. 

Medgiver, att såsom ersättning för det av löjtnanten vid floHa n 
greve J. G. Oxenstierna och löjtnanten vid kustartilleriet G. Carle j 

huvudsak under annan tid än ordinarie tjänstgöringstid utförda ar
betet å »ldrottsinstruktion för marinen» må utbetalas ett belopp av 
960 kronor, att av chefen för marinstaben fördelas mellan OxenstiPrn a 
och Carle. 

K Br. den 15 mars 1935. 

Sedan Kugl. Maj :t genom beslut den 20 januari 1935 mcr1 givi 1, 
att kaptenen vid flottan S. A. Forshell och löjtnanten vid flot tan C. 
A. T. Lindgren finge - med bibehållande av dem åliggande ord inarie 
tjänstgöring - enligt i kommandoväg meddelade bestämmelser ~tä l

Jas till chefens för marinstaben förfogande i och för utarbetand en av 
för undervisningen i hydrofontjänst erforderlig J ärobok och in struk
tionsbok samt Kungl. Maj :t förklarat sig vilja, på därom av chefen 
för marinstaben efter arbetets slutförande gjord framstallning, taga 
under omprövning frågan om beredande av särskild ersättning å t lw
mälda officerare för samma arbete, 

har Kungl. Maj :t medgivit, att såsom ersättning i förevar ande 
avseende må utbetal as ett belopp av 550 kronor, att av chefen Jör 
marinstaben fördelas mellan Forshell och Lindgren. 

Uti en av stationsbefälhavaren Yid Stockholms örlogsstation elen 
4 januari Hl35 överhmnad skrift b.ar kommendörkaptenen av 2:a gr;l
clen i flottan, kaptenen vid flottan greve K. G. Hamilton hos K ungL 
Maj :t anhållit att på grund av kommendering jämlikt generalordel· 
n :r 128/1934 såsom avdelningschef för undervattensbåtsavdelningen H\ 
komma i åtnjutande av vikariatsersättning. 

H äröver har marinförvaltningen den 14 februari 1935 avgivit 
utlåt ande. 

Kungl. Maj :t medgiver, att till Hamilton må under tiden för 
ifrågavarande kommendering utgå vikariatsersättning såsom Jör 
1!jänstgöring å kommendörlmpteus av 2:a graden beställning. 
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Uti en av stationsbefälhavaren vid Stockholms örlogsstation till 
marinförvaltningen insänd och :JV mannfLirvaltningen, jämte eget 
dtr!lnde, den 14 fe brur..ri 1\135 överlämnad skrift har löjtnanten vid 
flot tan T. C'. F. Berling !HJQ K1.1ngl. Maj :t anhållit att på grund av 
kommend ering j:imlikt generalorder n :r 37/1935 såsom fartygschef >i 
und8 rv aiten~h'.ten 118jen få komma i åtnjutande av vikariatsersätt

njng. 

Kungl. Maj :t medgiver, att till Berling må uneler tiden för ifrå
gavarande kommendering utgå vikariatsersättning såsom för tjänst
göring å kaptensbeställning. 

Uti en av sts_tionsbefälhavaren vid Stockholms örlogsstation den 
4 januar i 1935 överlämnad skrift har löjtnanten vid flottan T. C. F. 
Berling hos Kungl. :Maj :t anhållit att på grund av kommendering 
jämlikt generalorder n :r 134/1934 såsom fartygschef å undervattens
båten Sälen få komma i åtnjutande av vikariatsersättning. 

Häröver har marinförvaltningen den 14 :februari 1935 avgivit 
utlåtande. 

Kungl. :Maj :t medgiver, att till Berling må under tiden för ifrå
gavarande kommendering utgå vikariatsersättning såsom för tjänst
göring å kaptensbeställning. 

Uti en den 19 januari 1935 dagtecknad skrift har kaptenen i 
flo ttan med löjtnants lön K. M. Östberg hos Kungl. Maj :t anhållit 
att på grund av kommendering såsom artilleriofficer å flygplankrys·· 
saren Gotland uneler dennas vinterexpedition få komma i åtnjutande 
av vikariatsersättning. 

l ärendet har marinförvaltningen den 7 februari 1935 avgivit 
utlåtande. 

Kungl. ::\1aj ·t ;11edgiver, att till Östberg må under tiden för ifrå
gavarande kommendering utgå vikariatsersättning ,såsom fö r tjänst
göring å kaptensheställning. 

rti en av c[.efen för kustflottan den 1 februar i 1935 överlämnad 
shiit har löJtnanten vid flottan R. O. S. Stael von Holstein hos 
Kun gl. Maj :t anhållit att på grund av kommendering jämlikt gene
ralorder n :r 13!/1934 såsom fartygschef å undervattensbåten Ulven få 
komrna i åtnjutande av enahanda avlöningsförmåner ombord, som 
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tillkomme fartygschef av kaptens tjänstegrad eller, därest detta icke 
kunde bifallas, uppbära vikariatsersättning. 

Häröver har marinförvaltningen elen 14 februari 1935 a',gi\· it 
utlåtande. 

Kungl. Maj :t medgiver i anledning av förevarande ansökniug, 
att till Stael von Holstein må under tiden för ifrågavarande ko m,,w 0 . 

dering utgå vikariatsersättning sfcsorn för tjänstgöring å kapten~he. 

ställning. 

Uti en av chefen för kustflottan den 1 februari 1H35 överl äm uu <] 
~kr·ift har löjtnan ten vid flottan O. H. C. Sahlin hos Kungl . .M:tij : t 
anhållit att på grunu av kornmendering jämlikt generalorder 11 :r 

128/l\J34 såsom fartygschef å undervattensbåten Gripen få kOJm un 1 

åtnjutande av enahanda avlöningsförmåner ombord, som tillkom die 
fartygschef av kaptens tjänstegrad. 

Häröver Ilar marinförvaltningen den 14 februari 193i5 a vgi vi t 
utlåtande. 

Kungl. Maj :t medgiver i anledning av före varande ansökni 11,.; , 
att till Sahlin må under tiden för ifrågavarande kommendering utgå 
vikariatsersättning såsom för tjänstgöring å kaptensbeställning. 

K. Br. den 22 mars 1935. 

Uti en av chefen för sjökrigsskolan, med tillstyrkan av bif all, 
elen 12 m ars 1935 överlämnad skrift har kaptenen vid flottan 8. J'L. 
Forshell anhållit om entledigande från honom den 13 maj 1932 med 
delat förordnande att tillsvidare uneler en tid av J'yra år, räknat !' rån 
och med el€ t' 1 oktober 1932 vara lä rare i minlärft å sjöofficerslinjen 
vid sjökrigsskolan. 

Kungl. Maj :t entledigar Forshell från och med den 1 oktobnr 
1935 från ifrågavarande l::irarförordnande. 

K. Br. den 30 mars 1935. 

Sedan chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition hemställt, 
att åt de myndigheterna måtte uppdragas att inkomma med utred
ning och förslag angående oml ·äggning av elen nuvarande ordningen 
för ögonundenoökning av vissa personalkategorier vid sjömanskåren 
m. tn., 
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Marinförvaltningen 

avgå kapten enerna Weinberg, Hedin, Forshell, löjtnanten Svahn elen 
31 oktober; 

til'lträda kommendörkaptenen av 1. gr. Håkanson, kaptenen C. A. Si
monsson, löjtnanterna C. A. T. Lindgren, Kull och Elm~lr. 

Adjutant hos chefen för minsvepningsväsendet 

avgå löjtnanten Svabn den 31 oktober; 
tillträda lö>jtnanten Elmer den 1 november. 

Marinstaben. 

avgå kaptenerna Hagman och Galm samt. löjtnanten C'. H. M. B. 
Falkman ; 

tillträda kommendörkaptenen av 1. gr. Burman, chef för mobilise
ringsavdelningen under kommendör kapten Wahlströms sjökom
mendering t. o. m. dagen för kommcndörk:apten vVahlst röms av
gång från honom i g. o. 146/35 anbefalld sjökommendering, kap
tenen Agren, kaptenen Gester t. o. w. da.gen för kapten Wester
lings avgång från honom i g. o. 145/35 anbefalld sjökommende
ring, kaptenen Nordgren, iöjtnantema Fogelbe rg, Bertlwlsson, 
Henning, Lind af Hageby och Bergman för provtjänstgöring fr. 
o. m. den 5 maj 1935 t. o. m. den 30 september 1936. 

Sjökrigshögskolan 

avgå kaptentOn W. P. Hamilton den 15 oktober; 
tillträda kaptenen Balck, adjutant den 16 oktober. 

Elever i allmänna kursen arbetsåret 1935-1936 

tillträda löjtnanterna Nc>rman, Starck, Broms, Mauroy, Nilsson, \Yacht
meister, Norlander, \Vennerström, Skogsborg, S. A. Lindkvist, 
Melin och Ljungholm. 

Sjökrigsskolan. 

avgå kaptenen Sjöbe,rg-Silfverling den 20 april i stället för i g. o. 
135/34 angiven dag, löjtnanten Hermelin den 5 oktober; 

tillträda kaptenen Nerpin, kadettofficer fr. o. m. den 20 juni 1935 t. 
o. m. den 30 april 1936, löjtnanten U g g la, kadettofficer fr. o. m. 
den 3 maj skolande Nerpin och Ugg·la t,jänstgöra vid S'jökrigs
skolan fr. o. m. angivna dagar och däreHer vid 1935 års rekryt
kurs för sjölkadc;tter m. fl. 

G. O. 1935. 3 
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Karlskrona örlogsstation. 

Adjutanter hos chefen för underofficers- och sjömanskårerna 

avgå kaptenen Agren; 
tillträda kaptenen Hedin, skolande Hedin fö·r befattningens emotta 

gande tillfälligt tjäns-tgöra å Karlskrona örlogsstation undc'l' ti
den 18-30 september, löjtannten Holm den 20 juni 1933 t. o. m. 
den 30 april 1936. 

Underofficersskolan 

avgå kaptenen Ekelund den 31 vugusti, kaptenerna U. A. Simon.sson 
och Stefenson; 

tillträda kaptenen Sjöberg-Silfverling, instruktionsofficer , ka ptenen 
Ursell, instruktionsofficer den 1 september och löjtnanten Brr
ling, instruktionsofficer. 

Sjömanskårens sknlor 

avgå kaptenen Elliot och löjtnanten Wachtmeister; 
tillträda kaptenen Ström, äldste inst,ruktionsoHicer, lÖ'jtnanten J,enn

quist, gymnastikofficer. 

Skeppsgossekål'(m 

avgå kaptenen van Rijswijk och löjtnanten Krokstedt samt löjtnanten 
Notini den 30 april; 

tillträda löjtnanten Lindh, kompanichef, underlöjtnanterna Linde
malm och Svedman. 

Karlskrona örlogsvarv. 

Artilleridepartementet 

dVgå löjtnanten Jecleur-Palmgren; 
tillträda kaptenen Clason, löjtnanten Lagerman. 

Torped- och mindepartementet 

avgå löjtnanten Edenberg; 
tillträda löjtnanten Christofferson, radioofficer. 

Ekipagedepartem.eute•t 

tillträda löjtnanten Berling, biträdande officer å sjöinstrumcnt- och 
sjökarteförrådet. 

stockholrus örlogsstation. 

Chef för 4. matroskompaniet 

avgå kaptenen Lundquist; 
tillträda kaptenen G. O. R. A. von Schoultz. 

Sjömanskårens skolor 

avgå kommendörkaptenen• av 1. gr. Wachtmeister; 
tillträda officer, som framdeles kommenderas, cbe·f. 

Underofficersskolan 

avgå löjtnanten Hasselgren; 
tillträda löjtnanten Hagwall, instruktionsofficer. 

skeppsgossekåren i l\larstrand 

g 

avgå löjtnanten Zacke dPn 30 april, underlö•jtnanten Norström, Ull

derlöjtnanten Ortendahl den 30 april; 

tillträda underlöjtnanterna Linda h l och C. O. M. Falkenberg samt 
fänriken Horwitz. 

Stockholms örlogsvarv. 

Torpedde parteme u te. t 

avgå kaptenen Wesström, löjtnanten Hasselgren den 30 april; 
tillträda kaptenen T. V. H. Thort'm den 1 april, skolande Thoren upp

rätthålla befattningen såsont chef för torpedde·partementet un
der kommendörkapten Rudbergs sjökommendering jämlikt g. o. 
144/35, lö.j tnan ten Hag wall. 

Mindepartementet 

avgå löjtnanten C. A. T. Lindgren; 
tillträda löjtlllanterna Svahn elen l november och Krusell den 1 maj 

t. o. m. den 31 oktober. 

Göteborgs örlogsdepå. 

Adjutaut hos depåchefen 

avgå underlöjtnanten Engström; 
tillträda underlöjtnanten Larson. 
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Ubåtsdepån 

avgå un derlöjtnanten Engström; 
tillträda underlöjtnanten Larson, biträdande ubåtsofficer. 

2. De officerare, vilka icke erhållit, förordnande eller kon
1

_ 

mendering till viss tjänstgöring ombord eller i land, skola mHl"r ti
den 1 oktober 1935-30 september 1936 tjänstgöra i övrig tj äns t 1 
vederbörliga örlogsstationer eller - vad beträffar Stockholms örlogs
station tillhörande officerare - pfte r framställning från VPLl('rl.ö
rande chef och efter samråd med chefen för sjöförsvar ets komm ando
('Xpedition av stationsbefälhavaren komm enderas till tillfälli g t jan~ t
göring vid n ågon i Stockholm be fin t l i g, sjöfö rs v aret till h iir :md1; 

myndighet. 

G. O. HiO den 28 februar i 1935. Fartygschefen å vedettbåten w r 
19 skall hi ssa sitt befälstecken å dag i för ra hälften av nfistkonl n<m l
cfe april, som stationsbefälhavaren i Karlskrona bestämmer dh'r 
samråd med chefen för flygvapnet. 

G. O. 161 den 28 februa r i 1935. Kaptenen Hofberg skall upp
rätth ålla befatt,uingen såsom clepåbcfälhavarP vid Hårsfjärdens clf'J ''' 
under kaptenen Acllerstråhles "jökomn1endering jäml ikt g. o. 1-1-!'Ti. 

G. O. 162 den 28 februari 193J.. Vid skeppsgossekåren i K arls
krona tjänstgör ande officerare av kaptens e ller lägre grad skola un
der tiden 1 maj-30 september innevarande år, med unelantag riir 
de ticler då de på grund av utfärdade gener alorder n"lå hava erhåll it 
annan kommendering, jämväl tjänstgör a i övrig tjänst å Karlskr on a 
örlogsstation i den utsträckning, som stat.ionshefälhavart>n he.stämnlPr . 

&. O. 173 d t> n 5 mars 193:i. U n derdån iga ansökningar till en 
ledig kaptensbeställning i hagsta lönoldassen å reservstat för ma r i
nen, kustartilleriet, må av offi cerare, som uppfylla för övedörin g 
till i fr agavaran de beställning stadgade villkor, ingivas senast deu Ii 
instun clandc a\Hil. 

G. O. 182 den 9 mars 1935. För förste mariniet.endenten i llla rJ
nen, marinintendenten av 1. gr. på övergång~stat Aurell geno!ll g. n. 
1003/3-± anbefalld inka llelse till tjänstgöring och landkommencleri w.; 
qkola upphör a med utgången av den 31 innevarande lllilnacl. 

Marinintendenten av 1. gr. Renner skall, med t i llfälligt fr i\n 
triiclande av innehava nde lanclkommenclering, uppehålla befattningen 
såsom fästningsintendent i va~-;:hohn s fästning under tiden 1-30 april 
innevarande :l r sam t för befattningens emottagande tjänstgöra 
Vaxholm s fästniug under ticleu 26--31 innevarande mån ad. 
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G. 0 . 190 den 13 mars 1935. 1. Instruktion för militär väder-
t ··· nst. 1· fred (IVT) del I utgiven av Statens Meteorologisk- Hycl-Jel·s Ja ' ' ' . ~r~Jjska Anstalt, fastställes att tjäna till ledning vid mottagande 10

"fr·an nämnda amtalt utsända militärmeteorologiska unelerrättelser av 

J1l . mz. I samband härmed upphäves Instruktion för militärmeteoro
Joo·isk tj änst i f red (TMT), fastställd genom armens g. o. 1939/:29, ma-
ri~ens g. o. 953/29 och flygvapnet~ g: o . .F 193/29. .. o 

Utan hinder härav skall- mt1ll dess nya bestam.melser angaen . 
d uvsändandet av mil itärmeteorologiska underrättelser till Sat ens 
Meeteo rologisk-IIJ-drugrafiska Anstalt vanla fastställda-. ifrågavaran
de instruktion tjäna till ledning. vid avsändande av dyhlca underrat
tel se r till niimncla anstalt. 

G. O. 1H7 den 13 man; 19~5. :Följande bestämmelser skola lända 
till efterrättel8e betraffande ladkommendering av marinintendenter. 

1. Nedan niinmrla marinintendenter skola 
avgå frtm innehavande tjänstebefattningar med utgången av 

den 30 nästkommande september eller nedan särskilt angiven dag, 
respektive 

tillträda angiven befattning ±r. o. m. elen 1 nästkommande ok
tober eller nedan särskilt angiven dag och tills vidare, mecl undantag 
för de t i cler då de på '' rund av utfärdade generalorder må hava er
håll it annaT: komme~de~ing, tJänstgöra enligt följande. 

Marinför valtningen 
avgå marinintendenterna av 1. gr. Renner och J. Bring den 30 

juni, 
till träda Jllarini.ntenclen t erna av 1. gr. Creutzer och av 2. gr. B. 

G. Bri ng elen 1 juli. 

Karl skr ona örlogsst a tion 

sekreterare hos stationsbefälhavaren 
avgå förste marinintendenten Fredholm, 
tilltriida marinintendenten av 1. gr. J. Bring. 

Bi1 delande intendent hos stationsbefäl h a varen 
avgå marinintendenten av 2. gr. B·. G. Bring, 
tillträda 1narinintendenten av 2. gr. Segrell. 

I ntendent hos chefen för underofficers- och sj ömanskåre rna 
avgå lllarinintendenten av 1. gr. Lundin, 
tilltl·äda marinintendenten av 2. gr. Hallgren. 
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Underofficersskolan 
avgå marinitendenten av 2. gr. Segrell, 
till t räd a m a r in uncleri n tendenten Lindahl, instruktionsintende ut. 

Sta tio n sin tendenturen 
avgå marinintendenten av 2. gr. Werngt·en, 
tilltråda marinintendent, som framdeles kommenderas, expedi

tionsintendent, marinintendenten av 2. gr. J;acher, förrådsintende ut. 

Sta tianskontoret 
avgå marinintendenten av l. gr. Wessman, 
til lträda marinintendent, som framdeles kommenderas, chef, ma. 

rinin tenden ten a v 2. gr. \Verngren. 

stationskassan 
avgå marinintendenten av 1. gr. Lindqwister, 
tillträda marinintendenten av 1. gr. Wessman, stationskassör 

Karhkrona örlogsvarv 

Varvschefens kansli 
avgii förste marinintendenten SylvAn, 
t i ll träda marinintendenten av 1. gr. F. V. Lindgren, sekreterare. 

Varvskontoret 
nvgå marinintendenten av 2. gr. von Schmalensee, 
tillträda ma rinintendent. som framde les kommenderas. 

Stockholrns örlogsstation 

Skeppsgo.~Rekåren i .Marstrand 
avgå marinintendenten av 2. gr. Widgren, 
tillträda marinintendenten av 1. gr. Lundin. 

Stockholrns örlogs varv 

Varvschefens kansli 
avgå marinunderintendenten Sterner. 

VRrvskfJntoret 
avgå marinintendenten av 2. gr. Hallgren, 
till träda m arir•in temlen, som kommenderas framdeles. 
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har Kungl. .Jia.i :t funnit ,-ad i ärendet föreko mmit icke förau

Jeda annan K~Jngl. ilfaj :s åtgärd , :in att Kungl. ~11aj :t förordnar, att 

]lancllingarna sko la ö,· e rl iimnas till 1930 il rs Jörsvarskommi ssion för 

aH tagas unel er ciYe rv>i gande vid fullgörandet av kommi ssionens upp-

drag. 

Genom beölut den '7 november Hl:29 :lörorclnstle Kungl. Maj :t, på 

därom av marinens ekonomi.~eringssakkunni ga g _iorcl ·rram stiillning·, 

att il flottans ,-an· i :Stockholm skull e uneler en tid av högst fi mäna

der, med början snarast 111Öjligt å dag, som tn a riilförvaltni ugen >i.gcle 

bestämma, anställas försök med en kontentration av varvets upphaml 

Jingar, törrådsbokfö ring, iite lbokföring, avlöningsut räkning och andra 

liknand e administrat iva uppgiHee i huvullsaklig överensstämmels<· 

med ett uv verlerbön.mle va;·vsc li ef avgivet förs lag i älllnet, cloek merl 

ir..kttagancle a,- ntt förråclsförvaltarna icke befriades från redovis

uingssk~·lclighet l'ör :n clen1 förvaltncle uppbörrler samt att lämpliga 

:Jtgärcler vicltogPs för bereLlande R\" möjliglwt till c:enlral kontroll över 

red ovi sningen; oc·li s imlie det ~ligg·a marin-förvaltningen att efter 

varvschetens höra nd e dels meddela erforde rlig a p, ämbetsverket an

kommande närmare bestä1nmel sc~r i äwnet dels o:~k till Kungl_ I\'raj :t 

inkomma med försl:1g till de ytterli gare föreskrifte r, som kunde be

fi lmas n v beho,·et på kall ad e. 

Seclan 111arin förva ltnin ge n till fltlyclnaLl av berörda i Eörenä.mndu 

beslut me,ldPlncle bestämmelse avgi,· it förslag till de ytterliga re före

f:k rifte r, som kunde befinnas edorclerlig;a för försökens utlörancle, 

fann Kungl. Maj:t- genom beslut den 13 deeember HJ29 gott dels, mer! 

ändring av omför mälda de n 7 november j92~J tnecldelade beslut, Jöre 

skriva, att därigenom anbefallda försilk med koneentration av v-eder

börligt varvs förrådsbokföring i<:ke sk ull e komma till utförande, <lels 

ock föroclna, att u tan hinder uv s tacl~Zanclet i då gällande reglemente 

för marinen, clel I, ~ 397 a) ansvaret fö r avlöningsuträkningar skull e 

uneler försöken til lfälligt överf]_,·tt:"! s t i Il en å varvskontoret tjänst-

görand e mnrinintemleJtt; oc:h c;kulle 1narintörvaltningen äga meddela 

de f0reskritlPr i \ivrigt , som för f ci rsöken s utfön<nde ku11de bef innas 

rrlor·clerlig ?. i stiillct !:ör OV<dl avsedda i Olnt'önnäitlrc reglen1 ente mecl

clelacle detaljbestämmel se r, ävPnso m ait vicltaga clc ändringar i veder

börliga formulär , som direkt betingades av försökens gen omförande. 

Sederme ra n1eclga,· Kungl. :Maj :t genom särskilda beslut elen 20 

iuni 1!)30. den 26 juni HJ31. cl 2n 8 juli Hl32 och den 22 juni 1933, att 

cle~1 enligt Kungl. Uaj :ts ov?.nnämncla bes lut elen 7 november orh den 

13 clecem ber 1 ~J29 för~öksvi s ti !Hi mpacle organisationen vid varvet fin

ge bibe hå ll :::s intill utgångee. av bmlgetåret 1933--1934, vad bokföring 

och redo visning ang-inge dock allenast intill dess ,- issa unel er ui·a rbe

tB.ncle va r nn clP ändrade föreskrifter beträffande bokföring or:h rr>clo

ri ~ ning- ,-icl örlogsYarvcn trätt i kraft 

K. BT. 1935. 4 
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E Her det m a rin förvaltningen i skrivelse elen 2J maj 1 0:1~ _ 

der "förmälan att nyssn iimncl a töreskrifte): beträffande bo kf i)rino· ltn. 

redovi sning vicl örlogsv arven blivit utarbetade men ännu ej ta ·t ·t" .. Oeh 

- gjort föm yacl framstä llning i ämnet med"'av Jiungl -~r a 1·'."1 · -~ nllcJa 
. , o .... c;. . .Q'e no 
beslut elen :22 juni 1934, att fo rtsatta Jörsök med kon<.oentr-11 · 111 

l . · Jo n a-· 
upp 1andhngsverksamheten samt titelbokförin"en och avlön1' 11 o•· t .. ' 

· - . .. . o ~~u rak. 
lll11gen ncl Stockho lms orlogsvarv fmge uneler sam rn a betin gpJs,.,· . 

tidigare ans tällas därstädes jämväl unel er bucl "'et ihet 19'3'-1C)·>- 1::;
011

' 
.. .. . c (_ -:::1: • •)·l. , oel ~ 

at t ±orsaKen, vad be trä ffacle bokföring och redovisning borde r . . , 
allena~t intill dess iimbetsverket i berörda hänseendet; med<lelnotrtg~ 
forderliga föresk ri fte r och Ll essa tr;itt i kraft och skull e det . 1. e t
.. , .t 1g O'a 
a _nrb~:~ve rket att on1edelbart efter utgånge n av budgetåret 1 0:31-1!)3~ 

tJI! 1urngl. ;\bJ :t m komma nr ed rapport rörand e flirsöken. 

1\Jed över lälllnancle av en utav va rvschefen vicl 8tockhol 1110 ör

logs_va n · rö r ande de under innevarande budgetår utförda för, 1>ke
11 

avgtve n rapport, vari denne anhållit, att Llet vid lirlogsvarvet J~<l fö r

sök tilliimpacle uppi1andlingsförfarandet m åtte faststä ll as har 111 a riJ _ 
f .. l . ' J 

orva t.nmgen i skrivelse deu 2 mars 1935 anJört, att enligt Jna 1·in fö r. 

valtningens åsikt i möJJigast.e mån likartade bestämmelser bet r 1 fr an

de upphandlingsvilsendet borde gälla för flottans båda örlog~ 1·a t'\' 

samt att av sådan anledning försök med det vid Stockholms iirlogs' 

varv nu t.il lämpa(]e upphancllingsförfaranclet borde verkställa ,~id 

Karlskrolia örlogsvarv; och hade varvschefen vid sistr!ämmla örlo "s

varv fö rklarat sig icke h av a n ågot att häremot erinra. P å gru 11 d :v 
vatl såclluncla anförts hemställde marinförvaltningen, som ans ~ti!l'. att 

de för Karlskrona örlogsvarv föres lagn a försöken borde pågå un •ler 

två på varandra följ ande budgetår, att Kungl. Maj :t måtte dels IIJ! lJ 

draga åt marinförvaltningen att låta verkställa försök med cen•ra li

serad upphandling vid Karl~krona örlogsvarv under budgetå ren LQ3ij 

- 1936 och 1936-1937 dels ock medgiva, att under samma tid ': id 

Stockholms örlogsv e. rv måtte fortfar ande tå tillämpas det hittill s på 

törsök tilläu r pacl~ upphandlingsförfarandet. 

Kungl. :Jfa j :t bifalle r ,-ad marinför valtningen så lunda hem;;t.ill t; 

åliggande ämbe tsverket att efter ·rerkställandet av förenämnda [(,•·-;ö k 

vid h:arl skrona i'irlogsvar v till E: ung!. :Maj :t inkom nr a me el slutg-i l ti~·t 

Jörslag beträffande orclnandet av örlogsvarvens upph ancllingsvä;;en cle. 

K Br. den 12 april 1935. 

:lledgiver, att kaptenen vid flottan gree E. A. Spens må i kor rr

mandoväg stä llas till militärbefälhavarens på Gotland .förfoO'anil• un 

der ticloi'JJa el en 20-den 2:5 maj och (]e n 16-22 juni 103!). o 
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Sedan docenten vid Stockholms högskola A. H. Johansson an

bållit att fö r fullgörande av offentligt uppehag erhå.lla förlängd 

tj än stledi ghet uneler läsår et 193!';-1936 från innehavande Lirarbefatt

nin g i nationa.l ekonomi vid s jökrigssko.lan, samt chefen Jör n ä mml a 

skola till vikarie för J oh ansson förl'slagit filo satie li centiaten I. 

s venni lso u, 
har Kungl. 1iaj :t boviljat .T oh ansson den beg;i r da tj änst ledighe

ten samt förordnat Svenni l son att unclor läsår et 1935- 1936 up ph å l l a 

befattninon siiso m Lirare i nationalekom;mi vid s jökrigsskolan. 

nl edgiver dels att kaptenen vid h ts tartilleri ct K. G. T. E. H. n. 
Bernhardt må, enligt veclc rbi:inmde chefs närmare beprövanclc, för 

tjänstgöri11g såsolll skolchef vid Svenska seglarskolan Nhålla tjänst 

ledighet umler tiden elen lo maj- elen l september 193!), 

del s att en o:I'J'ic<'r i n'scrv<'n må, i den utsträckning som finnl's 

erforderlig, i kommandoväg inkallas till frivillig tjänstgöring virl 

kustartil.l criet under ovan angiH1a tid, 

llels sl utlig<'n att officer vid flottan må för tjänstgö rin g som 

bPfälllavare å bemälde stifte lse ti ll bärigt fartyg erh ålla tjänstlediglwt 

und er ovan angivna tid utan att därvid - för tid som icke tillgodo· 

räknas honom såsom semester - vidkännas större lön eavdrag än vid 

ledighet, hänfö rligt till g ruppen A, ävensom 

föreskri ve r, att Be m harclt. ska_] l uneler ifrågavarande tj änstl e

di ghet - i elen mån ledigheten icke tillgodoräknas honom såsom se

mester - vidkännas löneavdrag som vid tjänstledighet, hänförlig 

till gruppen A enligt vederbörliga avlöningsbestämmelscr, eller det 

större avdrag å lönen, som m å vara erforderligt för att av lönen 

skola kunna bestridas de löneförmåner, som författningsenligt t ill

kom ma rese rvofficeren för berörda tjänstgöring. 

Uti skrivl'l se de n 28 mars 1935 har mainförvaltningen, i anl ed

ning av fram stä llning från vederbör ande, he mställt, att öve rs telöjt

nan ten vi,l kustartill eriet I-L G. Ohngren, Oscar-Fredriksborg, vilken 

enligt gener alorder n:r 686/1933 förordnats att va ra lärare vid sjö

kri gshögskolan , lll åtte bereda s ersättn in g för härav föra nl edda resor 

till och i: rån sam t inom Stock holm. 

Kungl. :Maj :t medgiver, att till Olmgren må såsom ersättning 

för ifrågavara nde resor till och f r ån St.ockholm utbetalas ett belopp 

av sextioatta kronor från sjöfö rsvarets ans.lag till extra utgifter 

(1934/ 193.): IV. 3. J'. 2). 
Uti sk riv else elen19mars 1835 har chefen för s jökartaverket hem· 

ställt om till st å nd att utan hinder av gällanrl<' bestämm elser r örancl " 
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sjökorts uppriittitncle utgi1·a en ~o;pecial i lä mplig skala ö1·er Ronnc•hv 

(l{onnPh~- R<•dcl) . omf attanclP höf!·st det cmrådE', som å ett skri\·ph,;, 

l•ilogat sjökortsutklipp angivit~ ;ned en heldragen röd lin jt•. 

Häröver ltnr C'hPI'Pn i'ör lllarinstaben dc•n 28 mars 1830 11\'i.!.'h·it 

utlåtande·. 

Kungl. i\faj:t bifaller i'örl'YarandP fram stiillnini!. 

Förordnar, att veclE'HhåiPn n:r 34 ska ll tills 1·idart' shilln" t ill 

gc•nc· raltullsty rc• lse ns förfogande i s tiillPt för torpeclbåt E' n n:r 7. IHPtl 

sk,rlcligbd Jö r s1yrclsPn att, diirest förs1 arsht• rL•dskap Pll<•r nwl •ilisf'

ring sku lle komma att anl)('fa ll as lör marinc'll, onwclclhar t å i<' rHiiilh 

\'C'detthåten t·i\1 flottan, även som 
mcclgii' C'•r ckl s att vPcld.thåtcn må tills vidarP vara hcst0·Pb c\ 

JllE'Cl högst 1 vi!1 kau01wr, at t atwämlas för prejningsändam ål p n ";ilt 

i J..::unf!·L Ma:j:ts lwslut clC'n 27 oktober j933 angivits, clc ls oek nit 

ko_ tnaclcrna för vedettbåtens fö rsä ttande i s jödugligt skick samt fö r 

utJörancle å torpedb å ten av sli dana arhe tC'n , som stå i samhan<l I<PJ 

dt•s.s åtcrstiillandt• t ill flottan och icke kunna ut-röras av tull \'t'rk<'ls 

l'gPn twrsonal, m :'t hestridas av det fö r hudgetåret 1934- 193.) all\ isa

dE' finslaget till sä rslöida åtgii. rd r r för be kämpande• genom tulln· rkds 

fö rso rg av olovlig inl'örsc•l a1· .s-p ritdr~cckC'J' m. m. 

K. Br. deu 18 april 1935. 
MerlgivPr, att komnwmlörkaptenen av 2:a graciL-n vid flott an A. 

E. Biörklund må i kornma11dovtig beo rdras att från och nwcl rlt•n :!:3 

april till och Illl'd den 22 juni j9:J!) i Stockl1olm s tå t ill cliei'Pn ~ 'i jr 

marinstaben förfogandP för tjäns tgöring inom n~mnda s tah. 

K. Bt·. den 211 april 1935. 
Förordnar ];omrueudörkaptr neu av i: a gradl' n vid flottan ~\.. K. 

E. Låftman att undt•r ticlt•n !) maj- dPn j 6 augusti 198!), varunit-r <' 11<'· 

fen fö r sjök rigss kolan, komuwnrlö rkaptC'nc-• n av 1:a graden Yid flo i1·1 n 

E. G. :.'IL von Arhin tjäns tgör såso m far t1·gsc hcJ å pansarsk ep pet u~,·nr 

11, uppehålla hl'fattningcn såsom chd lör sjökrigsskolan . 

13emyncligat· w ar i n lörv a l lningl'n att uppdraga i\ t l öjtn au h· n \i d 

'l"lottan Y. H . G. al 1\.!int att , llll'fl hilwhå llancle a v honom å liggan<k 

ord inArie tjäns tgii ring, u ta rlw t a en beskri vning ÖYC'r flottan s mo<ll'l'll<l 

avstå nd sm iitare: vilj a nd e Kung·!. l\Iaj:t - f'i't<'r rlärom a1· marin fiir

Yaltningen , st>dan uppdnq2·c•t s lutlörts. gjord fram stiillning - 1n~!':l 

uml<•r övl'rviigancle frågan otn l>N<·tlandc· al' s ä n kild <·rsiiltnin g a t ·Jl 
Elin i för iJrfi[.!·a1·arandP ar lwi·, .. 
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Kustartilleriet 

Vaxholins Liatning 

tillträda ;na rinintendenten av l. g r. R enner, bistnin gsintendent, 

don 1 juli. 

Karlskro n a kustartiileri regernen te 

avgå mar ininte n denten av l. gr. F. V. Lindgren, 
tillträda marinintendenten av l. gr. Lohman, regementsintendent. 

2. De marininte ndente r, vilka icke erhålli t förordnand e eller i 
koam1anclo väg be0rclrats till viss tjänstgö rin g ombo rd ell er i land, 
.dcola unde r ticlen l oktober HJ35-30 september 1936 tjämtgöra å res
pektive örlogsstationer i övrig tjänst eller - vad beträffar Stock
holms örlogsst:1tion tillhörande marinintendenter - efter fr amställ
ning fr å n veder börande che"f ocl1 e[ter sam~·åd med marinöveriJlten
dP.nten av stat ionsbefälhavaren komme'1cle~·a~ lill tillfällig tjänstgö
ring vid någo n i stockhol m "nef intli g, sjö försvare t tillhörande my n
rlighet. 

G. O. 2i32 dt?n 13 mars 1935. Fastställer skjutinstr uktion för k ust
artilleriet (SIK) att l ända till efte rr ättelse i stället för motsvarande 
bestämmelser i Förslag till Artillerireglemente f ör kustartilleriet (AR). 

G. O. u:r 2U4 den 14 mars 1935. F öljande officerare ur marinen 
skola under nedan angivna tider tjänstgöra vid flygvapnet: 

med ordinarie tjänstgöringsort Västerås: 
unelerlöj t n anten vid flottan Hammaren fortfarande t. o. m. den 

20 okt o bor j 936; 
med ordinarie tjänstgöringsort Hägernäs : 

löjtnanterna vid kustartilleriet IV eiclling och Hessle sa nct i flottan 
Noren fortfarande t . o. m. elen 20 oktober 19:36 äve nsom löjtnanten 
flottan R ydström unel er tiden 21 oktober 1935-20 oktober 1036; 

med instfillelse vid 2. flygkåren, I-Iägern äs: 
löjtnanterna vid fl ottan E. V. Lenn qu ist uneler tiden 15 apri l-20 ok
ober 1935. Bryclolf uneler t iclPn 1 juni-20 oktober 1935, B. Bergman 
uneler ticlPn 5 maj-31 oktober 1935 och Andsberg under t iden 1 maj 
-20 oktober 1935: 

m ed or din ar i e tjänstgöringsort K ariskrona: 
löjtnanterna i flottan Sandberg och Ljungberg fo rtfarande t. o. m. 
elen 20 okober 1936; samt 

m ed ordinarie tjänstgöringsor t Ljungbyhecl: 
löjtnanterna vid ilottan B. Ber gman uneler t,iden 1 november 1936 
-20 oktober 1936 och .T oh ansson uneler ticlen 1 maj 193:J-20 oktober 
1936 s am.t underlöjtnanten vid flottan Pe~·ron under ticlen 21 oktober 
l\J35-20 oktobr'r 193G. 

G. O. 1935. 4 · 
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Beträffande härav fö ranledda kostnader är bestämt 
brev den 31 december 1931. 

G. O. n :r 2()8 den 15 mars lS35. F öl j ande bestämmelser f ii r u t
tagning och kommendering till flygut hi \dn in g av officerare ur lll nri 
uen skola för innevaruncle å r lända t ill efterrät telse. 

l. Läkarundersökning. 

Nedan nämnda officerare skola för unelergående av före skriven 
läkarundersökning inställa sig vid fl ygskolkåren, Ljungbyhcd, ,l ti
der efte r elen 1 instu.nclancle april, som chefen för flygvapnet ii ger 
att n ärm are bestämma: 

a) fö r u ttagning till a llmän och sä rskild utbil dnin g: un(kr\iijt
nanten vid kustartilleriet Gr åbel'g; fänr ikarna i flottan Barcl n:- och 
von Arbin; f än rikarna i f lottans reserv Rehnber g, Båyscn och W Pr
ner; 

h) fö r uttagning tå.ll särskild utbildning till marinspanin g,nffi
cerarc: löjtnanterna vid (i) f lottan G. hl. 1\T. Hami lton, Lind a IIa
geby, Blidberg och Eclcnberg ; underl öjtnanten i flott an Lagercr mtz; 
samt un elerlöj t nanten vid kustartilleri et Holmberg. 

Betr8Hanelc härav Jöranleelda kostna der är st adgat i nådigt brev 
den 7 november 1930. 

2. 1, tbildning. 

I läkarundersökningen godkända officerare skola inställa 8ig: 

s.) uttagna t ill al lmän och särskild ubildning: elen 1 nästkom-
m ande maj vi el flygskolkår en; 

b) utt:agna t ill sä rskild utbildning: den 15 instundande · pril 
med unelantag för clcvrr i s jökrigshögskolan, vilka inrycka fursta 
helgfria dag efter skolans avslutning, vid 2. flygkå ren, H ägcrniis. 

På fö rslag av chefen för f lygvapnet kan komm enderingen av
brytas fö re utbildningens avslutande. 

BeträfJande härav föranledda kostna der ä r stadgat i nådi gt l. rev 
den 31 december 1931. 

G. O. n:r 210 den 16mars 1935. Fastställer H yd rofonlära (l.'~\LF 
VII). 

G. O. u:r 221 den 19mars 1935. :Med upphävande av g. o. :27:2 /34 

skall omstående Plan fö r samövningar av större omfattning mellan 
marinen och flygvapnet tillämpas fö r t iclen 20 april 1935--30 juni 
1936, i den mån mater ieltillgången vid flygvapnet samt tillgängliga 
medel det medgiva. J övrigt skola nedanstående bestämmelsPr föl' 
sagda samövni ngar lända till efterrä ttelse. 

15 

1. I planen, kol. 4, uvp tag.:ta fl ygfö rband (flygplan) skola, un
der elen tid samöYning Ya rar , tr äda unel er befäl a,- Ycclerbörande, i 

kol. z angiven befälhavare. 

2. Ersä ttning för fl ygplrtn , som jämlikt utf ä rdade Jörcskrifte r 
skall undergå ord inaric översyn, m å efter därom gjord f ramstä llning 

utlämnas av chefen fö r 2. flygkåren. 

3. Fl ygförband (flygplan), underställda bdälhavare ur mar inen, 
skola så förläggas, att flygplanen i största möjliga utsträckning kun
na förvaras i hangar under elen t id fl ygövning icke pågår. 

För åstadkommande av llflnga rskydcl skall erforderli gt hangar
.och förläggniu gsutr~·mm e ställ as till födoga ndl' i H ägc r näs, F å rö

sund och Karl skron a. 

4. Kostnaderna för samö n1ingar med kustflottan skola begrän
sas inom belo pp, varom uppgift fogas till dc förs lag t ill bestämmel
ser, som i enlighet med g. o. 1.37/29, mom. 9, komma att ingivas av 
chefen för flygvapnet i samråd med chc·fcn för marinstaben, och 
som mecldc las 1·Nirrhörandc lwb1hantre gr-nom sjöförsYards kom

mancloexpeclitiou. 
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Plan för sam ö nt ingar :n större omfatt nin g mella n 111 • 

;===========;:========;======== :::--,:=-Hl'] 
l 2 l 3 -= 

l 
Befälhavare ur l 

marinen 

A. Samövningar med Chefen för kust-

B. 

ku~tflottan och delar flottan 
ur densamma samt 
utbildning av luft
värnspersonal 

Samövningar med Chefen för kust-
kustartilleriets re ge· a rtilleriet 
menten o. skjutskola 

C. Samövningar med Befälhavande ami· 
Karlskrona fästning ralen i Karls

krona 

D. Samövningar med Kommendanten i 
Vaxholms fästnings Vaxholms fäst-
fr eds besättnillg n i ng 

-Ungefärlig t itl 

-
24 april-30 juni 1'135 

6 dagar under ti den l-
l juni 1935 

l juli-15 augusti 1935 
l juli- 20 augusti 1835 
3 dagar under tiden '27 

juli- 3 augusti Ht3.5 

1-30 september Hl:)5 
1 - 20 oktober l93Fi 
21 augusti- 20 oktob er 

1935 
9 dagar under septe m

ber och förra h älften 
av oktober 1935 

21 oktober 1935-omkr. 
23 april 1936 

24 april-30 juni 

10 maj - 30 juni J 93f> 
l juli-30 sept. J 93f• 
10 maj -30 juni 19:):,_ 

20 april 1935-30 juni 
1936 

23 -26 september JH;>5 

2 dagar under senare 
hälften av aug. eller 
förra hälften av sep t. 
1935 

4 dagar under se u tre 
hälften av sept. JU35. 
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nen och flygYa)i net för ti den :w april 1935-30 juni 193fi. 

4 l 5 l 
Flygförbandets styrka 

1-

2 sfpl 
3 sfpl för fpl-kr. Gotland') 
1 jaktflyggrupp om 3 jfpl 

Jo' 22) 
F2 
Fl 

1 spaningsflygdivision om 8 a 9 sfpJI ) F 2 
3 s fpl för fpl-kr. Gottland 1

) F2 
2 spaningsflygdivisioner om res pek- F J, F 31 

tive 9 och 6 sfpl samt F 4 
l jaktflygdivision om 9 jfpl 
2 sfpl1

) 

2 sfpl 
2 sfpl för fpl -kr. Gotland 

l spaningsflyggrupp om 3 sfpl 

l spaningsflyggrupp om 3 sfpl 
2 sfpl för fpl kr. Gotland 
l spaningsflyggrupp om 4 sfpl varav 

l sfpl i reserv 
4 sfpl för fpl-kr . Gotland, varav l 

sfpl i res erv 

F2 
F 22) 

F2 

F2 

F2 

2~sfpl') F2 [ 
3 sfpl F 2 

1 
__ 2 _s~fp~l~') ____________________ ~F __ 2 __ [ 

l sfpl F2 K 2 

1

6 sfpl -----------+--F-2 _ _ 1 
~) F2 

4 sfpl') F2 

Anmärkningar 

1
) Vid förfall för något 

av dessa flygplan, på 
grund av reparation 
eller översyn, må er
sättning rekvireras, 
beträffande för sam
övning med kustflot· 
tan, eller med i Vax
holms fästning eller 
i dess närhet förlagt 
truppför band avsett 
flygplan från F 2, och 
beträffande för sam
övning med Karls
krona fästning eller i 
dess närhet förlagt 
tmppförband avsett 
flygp lan från F 2 K 

2 ) På rekvisition. 

3
) Häri ingå 2 av de sfpl,i 

som jämlikt mom. B 
tilldelats kustartille
riet. 
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G. O. n:r 232 den 20 mars 1935. 1\:aptcnen vid f lottan .\ g r ~ 1 skall fr. o. m. den 15 instundande april med instä llelse vid 2. fh·"
1 

kå ren, H ägersnäs, tjiins tgö ra Yid å rets ma rin spaningskurs fö r ;ä:: 
skild utbildning enligt cltetens för flygv apnet närmare bestämmnud~· 
s koland e Agren Jör unde rgåe nde, av läl.;:arundersökning inställ a si~ 
vid samma kå r å dag i fö rr a hä lfen av april, som chefen för flv o-"' . .,.-
Yapm•t hest.ämm E' r efter samråd med stationsbefälhavar en i Ea rls-
kro na. 

G. O. n :;· 245 den 27 mars 1935. Fartygschefen ä statens i~l •t·v 
ta r±a r tyg ln1C' r skall hissa si tt befälstecken elen 30 innevaranch 111§. 
nacl för minst l 'll månads expedition. 

G. O. n:r 256 den 30 mars 1935. Majo ren vid kustart illPriet 
Cy ru s s ka ll , i anslu t ning till bestämmelsern a i nådiga k ungör<·lsen 
den 18 juni 1926 (SFS 340/1926), § 2 och med upphävande aY 1{. o. 
H3l/J 933, tills vidare ingå såsom ledamot i krigsundervisning~;kn m
missionen vid behandling av fr ågo r, som beröra u tbi ldning a\· per
sonal tillhörande marinen. 

G. O. n:r 21i7 den 1 arn·il 1935. K aptonen vid kustarti ll··r iet 
Kolmodin genom g. o. 242/1928 anbefa lld jänstgöring i marinfö n-alt
ningen skall upp höra med utgångE'n av nästkommande sep h•Jnl1er 
m å nac1. 

Kaptenen vid k ustartilleriet \\Tinell skall fr. o. m. elen l lliis t
kommande oktober tjänstgö ra i m a rinförvaltningen (ordinarie i jiinst
göri ng). 

G. O. n:r ::: iii den 3 april1935. Med upphävande av g. o. 1:1'-.1/26 
Jaststii l les denna Idrottsinstruktion fö r m arinen (IdriM). 

G. O. u:r 294 tlen 8 a.pril 1935. 1. För marinin tonclentcrna nY 
L gr. \Vessman och Lundin samt av 2. g r. Werng rcn och 8Pg-rcll 
genom g. o. 1.97!35 anbefallda landkommende ringar upphävas. 

2. Nämnda marinintendenter skola fr. o. m. den 1 n äs1 nm
mande oktober och tills Yidare, med undantag för de tider, il tl<' 
1•å gr und av utf ärdad gener alorder m å h ava er hå !l it annan J. "m · 
mencl ering, tjänstgöra enli gt fö lj ande: 

warinintendenten av 1. gr. Wessman fortfaranclr å station.-kon· 
ioret Yid Karl skrona örlogsst,ation, 

marinintendenten av L gr. Lundin såsom stationskassör i st a
tionskassan vid Karlskrona örlogsstation, 

marinintendenten a,- 2. g r. \'i' erngren såsom biträdandE' i n t p n· 
t1ent hos st ationsbefälhaYarcn i Karl skrona, samt 

marinintendenten av 2. gr. Segrell såsom intendent Yicl sk, i•JlS· 
gossc ld rPn i Ma rst ralll1: skolanek S<'gTell för lwfattningens <'111 ,1f n· 
g amle 1i llf iill igt tjänstgöra Yirl n ;imnr\a skeppsgossPkflr unrkr ,ll'n 
<:O nii stkommantk seph•mhcr. 
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Finner gott dels bemyndiga chefen för kustartil.leriet att upp

draga åt högst tre officerare ur kustartilleriet att, med bihehållamle 

f~V cl em åliggande ordinarie tjänstgöring, biträda vid utarbetande av 

förslag till minreglemente för kustarti ll criet, d0ls ock m<'dgiva, att 

de av ifrågavarande officerare, som icke hava sin ordinarie tjänst-

öring förlagd till Stockhohn, må i kommandoväg heonhas att un

~er sammanlagt högst fjorton dagar i öre den 1 a pr il 193() för iincla

målet tjänstgöra i chefens för kustartill eriet stab, 

ävensom förkLara sig vilja framcl0lrs, s0dan Ul)pclrngd slutförts, 

på f ramställning a v chefen för kustarti llcriPt, taga under överv;t

gancle frågan om beredande av särski ld ersättning åt vcderhörancle. 

K. Br. den 3 m aj 1935. 

Medgiver clel s att :·e~ervkaptencn D. H. T. Börjeson, som cUirtill 

fö;klar at ~ig vi.llig, må- i likhet med vad som genom Kungl. Maj:ts 

brev elen 1.l maj 193-f medgivits för ti.den intiLL utgången av nästin

stundande juni månad - i komm:mdoväg beordras att i och för fort

satt bi träde med a rbetena å marinstabens sjöhistoriska anlelning 

tj änstgöra i marinst:J.ben från och med den 1 juli l935 tillsviLlare till 

och med den 30 juni 1936, dels ock att Börjeson därvid må uppbära 

ersättning, som - i den mån densam ma icke kan utgå och bestridas 

på sätt i brevet den -t mars 1919 föreskrives - beräknas efter t re

hun dr atj ugofem kronor för månad, varå dyrtidstillägg ej ma utgå. 

Medgiver, att såsom bidrag till representationskostnader unde r 

anbefal ld expedi tion i utländska farvatten innevarande år med pan

sarskeppet Oscar II må till chefen å nämnda fartyg, med skyldighet 

för honom att efter avslutad expedition till marinlörvaltningen avgi v<'~ 

redovisning enligt de närmare bestämmelser, ämbetsverket äger ut

fä rda, utbetalas ett belopp av högst 1,600 kronor. 

Medgiver, att såsom bidrag till representationskostnader un•l cr 

anbefalld expedition i utländska farvatten innevarande år må till av

delningschefen för skeppsgosseavdelningen med skyldighet för honon; 

att eHer avslutad expe,lition ti ll marinförvaltningen avgiva redovis

ning enligt de närmare bestämmelser, ~tmbetsverket äger att utfärda, 

utbetalas ett belopp av högst 600 kronor. 

K. B r. den l O maj 1935. 

Medgiver, att till kaptenen vid flottan H. Gahu m å ttsorn er

Rättning för bestridande av hos st~rrelsen för sjökarteverket förekom

Inande sekreterargöromål under första halvåret 1935 utbetalas ett 
belo pp av 150 kronor. 

K. Br. 1935. 5 
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K llr. den 17 maj 1935. 

'Fä rodnar 

c!Pi s aH bP.otällningen såsom marinöYerdirektör sk all Iran od 

mecl el en 1 juli 1930 hänföras iill befattningar, Yiika ti l l s>it l~,, g· p; 1 0 11~ 
föronlnnnde på Yi ss tid, 

del s ock att§ 2ö mo1n. 1 i regl emente för marinen, del I ~.ska ll· 

fr ån oc.: h med den 1 juli 1930 i nedan angin1a del erhå lla l'ttlJ ali dp 

ändrade lydelse : 

s 20. 

·Mari n i ngenjörk:lre n. 

j , :\I arinöverclirektören utn ämn es a\· Konungen gen om JoJ·or1l. 

nanrle p ~1 högst sex år. Marindirektör av l . ellE'r· 2. grad pn >iYt'Jh om 

mariningenjör av 1. eller :!. graden uh1i.imnas :1\' Konungen lll•·· lrlst 

fullmakt. Marinunderingenjör Iörordnas av KonungE'n fö r en i id av 

18 J1J å nacler med sk.\·lclighet att efte r avgången fr ån stamnwn till hö ra 

reserven intill ut gå ngen R.\. det å r, unel e r \·iiket ltan f.\· ll er ~-i ·1r. 

Specialingenjör till sättes- - - - - - högre beshil lning Pm>. 

?vfeclgivE'r , att rill kommenclörk.aptenen av 2:a graden Yid J'lo tt an 

8. Y. I~k<trancl mi\ såsom got!gorel se Jör de a\·lönings förm ån Pr ;J., On t 

hll'are i taktik vid sjökrigshögskolan, soJ n llan mistat på gT LIIJd av 

t.iänstlE'clig] <e t fr 3n ifrågavaraode lärarbefattning uilder tidE'n okiO l<er 

193-i-april j 93ii i o c: h för t.1 änstgöri ng såsom sekreterare ho~ l \1;1 11 i1 ro 

försvarskom<nission utbetalas ett belopp av femhundrasext io kro no <·, 

att. be~tricla s av fjärde huvudtitelns anslag till kommitteer oc.: ll ut red. 

n i ng a r genom sakkunniga (193-l/HJ3.): IV. 'J. 1.). 

A f i n a nsdepa rtemen te t: 

Föreskriver, att fullmäktige i J: lottan s pen sions ka~sa, sko la <li•-'·o 

sam;11anträda i Karlskrona Jl1 å mlagen elen '27 mnj 193G. även so m 

förklarar , att fulJJnäktige må Yicl nämnd a sanunantrii• lt l :~ r a 

samla(\e längs t till oc:h med don 8 juni Hl35. 

i\ l'inan8clepa dem en i.e t: 

Kungl. J\Ia j :t . som den;1a dag medd e lat bPslut angåend e forts att 

'"l nunnnträde nw<J fullmäktige i !lottans pensionskassa merl lHi rj an 

den 27 inne\·a randc m ~1n a d, finner gott rlPls Pntl erliga kontPram iralrn 

('Jaes Fabian Tamm l'rå n UirordnandP såson1 ord förande ho~ f u l l rni~k

t ·ige, de ls oc: k förordna komm enclörell Knu1 Gunnar Bjurn Pr nli i 

Ta nl!; IS ställ e vara ordl'örancle hos f ullm äktige \·id det for tsatt n ' "nJ· 

man tr ädet. 

Ji. Br. den 2S maj 1935. 

Finne r gott förordna: 
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kapte nen vid kustartilleriet G. O. H. Kihl.stedt att fortfarande 

från och med den 1 oktober 1935 tillsvidare till och med den 30· sep

tember 1938 vara lärare i minlära å kustartillerilinj en vid sjökrigs 

skolan ; 

k aptenen vid kustartilleriet E. H. Gallerström att fortfarande 

från och med elen 1 oktober 193ö tillsvidare till och med den 30 sep

t ember 1938 vara lärare i kustfästningslära vid sjökrigsskolan; 

löjtnanten vid flottan E. G. H. Olcen att fortfarande från och 

rned elen 1 oktober 1935 tillsvidare till och med den 30 septemebr 1936 

vara lärare i gymnastik och vapenfäring vid sjökrigsskolan; samt 

lektorn vid högre allmänna läroverket å Söclermalm i Stockholm 

P. R Olsson a tt fortfarande fr ån och med den 1 oktober 1935 tills

vicla:-e till och med den 30 september 1941 vara lärare i matematik 

jämte mekanik vid sjökrigsskolan. 

F in ner gott dels medgiva, att uneler sommaren innevarande är 

må enligt i kommandoväg meddelade närmare bestämmelser vid 

skeppsgossek åren i Marstrand anordnas en utbildningskurs för yng

lingar, som äro medlemmar av frivillig motorbåtsflottilj ell er hava 

för avsikt att bliva medlemmar av elylik f lottilj, dels ock föreskriva, 

att h är av upplwmmande kostnader skola bestridas, för slitning av 

vederbörliga underhållsanslag samt för tvätt, sängservis och dyiikt 

av de medel, vilka anvisats för Sveriges frivilliga motorbåtskårs öv

ningar; skolande de i kursen deltagande ynglingarna utspisas genom 

chefens för skeppsgossekåren i Marstrand försorg utan särskild kost

nad för statsverket. 

Förord n ar, att flygvapnet t illhörande per8onal skall äga att un

der t jänstgöd!lg vid rustP.d sjöstyrka utöver i brev den 22 juni 193,1 

medgiven tid t illsvidare intill den 1 juli 1936 åtnjuta sjötillägg, som 

enligt gällande till äggsbestämm elser till el e militära avlöningsregle

mentena tillkommer motsvarande beställningshavare vid flottan un

der elylik tjänstgöring. 

Medgiver, att till löjtnanten vid flottan A. L. Gyllenhoff m å 

under ticlen för kommendering jämlikt generalorder n :r 144/1935 så

som fartygschef å undervat tensbåten Illern utgå vikariatsesättning 

såsom för tjänstgöring å kaptensbeställning. 
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K. Br. den 31 maj 1935. 

Finner, med ändring av beslutet den 21 december 1934, gott töre

skriva, att uneler innevarande år högst åtta kustartillerikadetter 
111

1\. 

antagas. 

Medgiver, att till kaptenen vid flottan S. Hedin må för 1 i lien 
elen 7~17 april 1935, varunder han jäm likt generalorder n:r 1 -IU !J3~ 

tjänstgjort såsom furtygschef å punsarskeppet Oscar II, utg i1 Yi ka
riatersättning såsom för tjänstgöring i kommendörkapten ~ a 1· ~:a 

graden bestäl lning. 

:lledgiver, att till kaptenen vid f lottan O. F . E. Söderhielr11 lllä 
.för den tid, varunder han jämlikt generalorder n:r 1306/1934 tjii nst

gjort såsorn fartygschef å flygplankryssaren Gotland, utgå vikana t8• 

ersättn in g sä.som för tjänstgöring i kommendörkaptens av and ra gra

den beställning. 

Medgiver, att till kaptenen i flottan med löjtnants lön J. T. U. 
Rosancler m å under ticlen för hans kommendering såsom art iilr ri

officer å pansarskeppet Oscar II utgå vikariatsersättning såsom \'ör· 

tjänstgöring i kaptensbeställning. 

K Br. den 7 juni 1935. 

Medgiver dels att de bestämmelser i f r åga om undervisn inge n 

vid sjökrigshögskolan, som provisoriskt tillämpats uneler arbets1t ret 

193J-l935, må - utan hinder av bestämmelserna i reglemen1ct tör 

nämnda högskola den j7 september 19:23 (n:r 359) - enligt i ko m· 

mandoväg meddelade n::irmare föreskriHer provisoriskt tillämpa~ in

till den l oktober l93f1, dels att vid sjökrigshögskolan må uneler arbeh

året 1935-193() meddelas särskild unelervisning i s prängämneslära , 

under förutsättning att det belopp, som a staten för sjökrigshögskoln n 

för budgetå ret 1935-1936 anvisats till arvoden till lärare, på grun •· nv 

det nu lämnade medgivandet icke överskrides. 

Vad chefen för sjökrigshögskolan hemställt i fråga om aw r tl

nancle av belälsövning (taktiska tillämpningsövningar) finner Ku ag l. 

Maj :t ej föranleda någon Kungl. Maj :ts åtgärd. 

:Hed g i v er, att till kaptenen i flottan med löjtnants lön E. l'

Hamilton må under tiden för kommendering jämlikt generalo rd f'l' 

n:r 14-t /1935 såsom fartygschef å jagaren Vidar utgå vikariatser~ii+t

ning såsom Jör tjänstgöring i kaptensbeställning. 
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K Br. ,Jen 15 juni 1935. 

Medgi ver, att såsom ers~ittning för aYgivna förslag till vissa 

·.:rual- och radioinstruktioner utbetalas till kommendören vid [lottan 

~~~eve G. C. A. Ehrensvärd ::>00 kronor, till majoren vid kustartilleriet 

(i vr. Englund .jOO kronor, till kaptenen vid fl~·gvapnet X. G. F. 

Ram ström :.200 kronor och till löjtnanten vid flottan C. G. L anelström 

700 kronor. 

Förordnar, att kaptenerna I<'. A:son Nerman, T. A:son Hummel, 

E. Johnsson oc-h .J . .K. O. SchLi~sler ävensom ko1nmendörkaptenen av 

andra g r a.cle,l E. E. Ström skola befrias, Nerman. Humme l. Johnsson 

och Schtissler från dem jämllkt Kungl. Maj :ts utslag den 19 april 

1930, samt, Ström .lrån honom enligt stationskrigsrättens vid Stock
holms örlogsstation utslag elen 1 juni 1934 åliggande skylcligl1et att 

1.ill :;latsverket utgiva, ~ernum 2fi .015 kroii(>r 12 öre, Humm el 1,818 

kron r. r GZ c~'"· .] chns.:;oJr 1)t<3 l\!'<' ner 7U öre, Schi.issle r 9-±9 kronor 18 
öre samt St röm 21,187 kronor 4 öre jämte ränta å respektive belopp; 

viljand e Kungl. Maj :t framd eles niecldela bes lut angående clet slutliga 

gäld andet ay de belopp, från vilkas utgivuncl e bemä lda officeran; sil 

l unc\a h e E rias. 

Förordnar I\:ui•gl. :Jiaj:t. att marinclirekioren aY forsta graden 

vid mu!'iningenjorkåren i flottuns r e.serv I. J. Falkman skall. bdrias 

från honom j>irnlikt Kungl. :J!I::rj : ts utslag den 23 december Hl33 å lig

gande beta lningsskyldighet till kronau av l2,578 kronor 15 öre jämte 

rän ta och rättegångskostnader; viljande Kungl. Maj :t framdeles med

dela beslut angående det slutliga gäldundet av cle belcrpp , från vilka:s 

utgivuncle Falkman så lunda befrias. 

K Br. den 20 juni 1935. 

J3 ernymlig:u marinförvaltningen, att, därest. sedan ämhetsverke1' 

infordrat anbud å för Jninsvepnings>inclamål lämpliga fartyg, anbud 

kom mo att avgi1·s o· å fartyg i Xorge, uppdraga åt. chefPn för ämbets

verket, viceamiralen C. H. Ake rmark, marinöverdirektören Y. T. 

Schoerner, insvektö ren för minsvepningsvilsenLlct. komm endö ren N. 

Wi jkmark samt inon 1 marinförvaltningen tjänstgörande en ingenjör 

och en verkmiistarc ::r1' l:::r Ida.,,; att å tid, son• ämbetsverkd äger he

~tämma, avresa ti]\ Korge för att, Akermark uneler högst fem dagar 

och de övriga uErler högst åtta dagar. reselagarna oräknade, verkställa 

besiktn ing av de så lunda erbjudna fartygen oc·h eventuellt andra far

tyg, vilka kunna bef.innas lämpliga fö r ifrågavarande ändami'Ll. 
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Bemyndigar marinförvaltningen att beordra en därstäcles t iän

görancle m 2. riniugenjö r att uneler högst åtta dagar. reselagarna 0 :kt. 
' [<[. 

nade, å t id, ~om. ä m betsveket äger bestämma, avresa till Tysklu n(\ h· 

att ve rkställa besiktning av materiel, avsedd för under bygg11act v~~ 
rande undervattensbåtar. 

Förordnar ledamoten av marinförvaltningen, chefen för iirnbets. 

ve rkets artille riavdelning, kommendören i marinen K. T. P alta att 

från och med den 1 juli 1935 tillsvidare ti ll och med elen 30 sept<>mber 

1936 va ra ställföreträdare för chefen för marinförvaltningen. 

Medgiver att till kaptenen vid flottan Acllerstråhle må för tiden 

elen 18 april-den 4 maj 1935 då han jämlikt generalorder n:r U l/1935 

tjänstgjort som fartygschef å pansarskeppet Oscar II, utgå vi knr iats. 

ersättning såsom för tjänstgöring i kommendörkaptens av 2 :a graden 

beställning. 

K. Er. den 28 juni 1935. 

Finner gott entlediga advokatfiskalen Yicl Karlskrona örlo!.!·~st a 

tion L. O. Leve rtin från honom elen 23 juni 1905 meddelat föro n lu,m de 

att vara advokatf iskal vid flottans station i Karlskrona samt for kla

rar med häi>syn t ill vad elirektionen över f lottans pensionsk.<.,sa i 

ärendet upplyst Levertin berätt igad att från och med elen 29 JUlt i 1!J35 

åtnjuta pensionsförmåner som enligt gällande bestämmelser äro iöre. 

nade med ifrågavar ande befattning, ävensom 

finner gott medgiva, att Levertin må tillsvidare högst int ill den 

1 ap ril 1936 uppehålla befattningen såsom advokatfiskal vid h arls

krona örlogsstation mot å tnjutande av det med befattnin gen förnHade, 

på ifrågavar ande 1id belöpande arvode till den del arvodet överstige r 

Levertin sålunda tillkommande pension. 

K Br. den 5 juli 1935. 

Medgive r, att såsom bidrag tilL bestridande av representations- m. fl . 

kostnader i samb and med utländska örlogsfa r tygs och represen tanters 

fö r utländska maL"inen m. m. besök i Sverige må till chefen fii ,· sJÖ· 

fö rsvarets kommandoexpedition unde r budgetåret 1935-1936, mo re

dovisning enligt av chefen för försva rsdepa rt ementet godkända räk· 

ningar, utbetal as ett belopp av högst 3,500 kronor. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra dels en inom ;im· 

hetsve rket tjänRtgörande offi cer dels ock å Stockholms örlog~' arv 

tjänstgörande elektroingenjören A. H. Holm att å tid, som ätn >Pts

ve rke t ägPr beshimma, avresa till Tyskland för att under högs seli 
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dagar, resdagarna oräknade, verkstä lla besiktning av hos finnarr 

~uschi.itz och Co i Kiel beställ a gyrokompassanläggningar, avsedda 

fö r uneler byggnad varande jagaren Göteborg och undervattensbåten 

Sjölejonet. 

Bemyndigar var vschefen vid örlogsvarvet i Karlskrona att be

ordra en å varvet tjänstgörande mariningenjör av 1: a graden att å 

tid, som varvschefen äger bestämma, av resa till Frankrike och Tysk

land för att under högst åtta dagar, resdagarna oräknade, verkställa 

besiktning dels i Frankrike av hos firrnan Societe Anonyme des Chan

tier et Ate liers de Saint Nazaire P enhoet i Saint Nazaire beställda, 

för pansarskeppet Drottning Victoria avsedda brännararrangement , 

dels ock i Tyskland av hos firman Röhren-Verband G. m. b. H. i 

Dlisseldo rf under tillverkning varande stålrör till stora ängledningen 

för jagaren .Stockholm. 

Medgi ver, att till löjtnanten vid flottan R. O. S. Stael von Hol

stein må under ticlen för kommendering jämlikt generalorder n:r 

145/1935 såsom fartygschef å undervattensbåten Draken - tillika 

divisionschef för 1:a u-b åtsdivisionen - utgå vikariatsersättning så

som för tjänstgöring i kaptensbeställning. 

K Er. d('n 12 juli 1935. 

Fi nner gott förordna mariningenjören av 2:agraden vid marin

ingenjörk:iren i flottcnls re3erv G. G. A. Brising att tillsvidare under 

en tid av fy ra å r, r äknat från och med elen 1 oktober 1935, vara liirare 

i skeppsbyggeri oeh maskinlära vid sjökrigsskolan. 

Finner gott förordna löjtnanten vid flottan K. G. Svahn att tills .. 

vidare under en t id [W tre å r, räknat från och med den 1 oktober 1935, 

var~. lärare i minlära å sjöofficerslinj en vid sjökrigsskolan. 

Finner gott förordna byr åinspektören i gener altullstyrelsen A. 

G. Ren gman ~.tt tillsvidare under en tid av sex å r, räknat från och 

med cien 1 oktober 1935, vara J ä rare i varukännedom vid sjökrigs

skolan. 

Finner gott entlediga kommendörkaptenen av l:a graden vid 

flott an A. K. E. Låftman från honom den 26 april 1935 meddelat för

ordnande att för viss tid uppehålla befattningen såsom chef för sJÖ

krigssko lan. 
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K. Br. den 19 juli 1935. 

Medgive r, att till kaptenen i flottan greve E. P. I-I anJiiton 111 ~ 
såson1 e rsä ttn ing för uta rbettlt förslag till en in strukti onsbok , Elclc

hanclvaven (UMFIC) » utbetalas ett be lopp av 275 kronor. 

Förordn:u, med ändring av brev el en 10 augusti 193~ . ntt l"ö r 

t iclen frå n och med den l juli 1935 och till sviclare be loppet. l"!ir hf• lt 

å r Täknat, av ortstillägge t till marinattacheern a vid Kung l. Ma.i:ts 

beskickningar i London, Berlin och P a ris skall utgö ra, -för marinatta_ 

chc•u vid beskickningen i Lonelon 17,000 kronor, j'ö r marinattac·h,··n l'id 

beskickningen i Be rlin 6,300 kronor och för mari natta.eh{'u Yiil be

skickningen i Pari3 6,700 kronor. 

:Medgive r, att löjtnanten vid flotten A. G. J edeur-Pa.lm gren må 

i kommandoväg beordras att utan särskild kostnad för statsvc• rket 

av resa t ill Tys kland för att uneler högst fy ra veckor innei'BI"a n<ie 1\ r 

därstädes följa utbildninge n vid en artillerikurs och deltaga i 1· issa 

ombord å fartyg anordnad e ar t illeri skjutninga r, ävensom 

förordnar, att J ecleu r-Palmgren skall unde r ticl en för iiru!-!·d v·a

rande kom mendering äga uppbära oavkortad lön. 

K Br. den 26 juli 1935. 

Sedan Kungl. Maj :t ge nom brev den 5 juli 1935 bemyndigat ma

rinförvaltn inffen att beordra, bland andra, en inom ämbet~vc1·ket 

tjänstgöranrle officer att å tid. so m ämbetsverket ägde bestämnu. av

resa till T.vsklancl för att under högst sex dagar, resdagarna oräk<1ade, 

Ye rkställa besiktning av vissa bos firm an Anschi.itz och C:o i Kiel 

bestälJ da gy rokomp assan läggningar, 

medgiver Kungl. Maj :t, att ämbetsverket må beordra ifrågnva

ranrle oJ: l icer att i anslutning ti ll förenämnda besiktningsresa 1 i11 Pe

h å lla sig yt te rligare två dagar i Tyskland för att i I-Iamburg· och 

Breme n (Bremerhafen) studera en ekolodanl äggning, som i fråga" dts 

till inkö1J för el en under byggnad varande unde rvattensbåten Sjölejonet . 

11eclgiver, att en oHioe rskurs i .Eö rbindelsetjänst må ano nlnas 

unrler inneva rande buclge ti\ r i enlighet med de n är mare bestämm elser, 

som meddelas i kommancloväg ; skolande härav för an ledda kostnade r 

med högst ett usen :'\ t l:ahunclra kronor best ridas av den till Kun gl. 

Maj :ts disposi tion sti1encle delen av SJöförsvarets unde rvisningsall slag 

(193!5/1936 : I V. C. 12). 
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G. O.n :r 295 den S april 1935. För marinintendenten av 2. g r. 

s egrell genom g. o. 2.39/35 anbefalld lwmmendering såsom extra ka

det tintendc·nt skall upphör a med utgå ngen av den 29 nästko mmande 

september. 

G. O. n :r 3(19 den 11 april 1935. Logementsfartyget Niord skall 

kl argör as f ör att fr. o. m. den 1 nästkomm ande sept.ember och tills 

vidar e, u tan hinder av bt'&tämm clserna i g. o. H 62/34, ersätta loge

mentsfartyge-t Norrköping i Marstrand. 

G. O . . u:r 318 deJ! 15 apd l 1935. Genom laniförsvarets g. o. 

2355/34 fas tstä lld .Motorkö'l·instru]d,ion (M Köri) skall tills vidare 

tillämpli ga dela r lända tiil efterrättelse vid kustartill eriet. 

G. O. 11 :r 320 den 15 apr il 1935. I anslutning till nådigt brev 

.den 12 innevarande månad skall kaptenen Spens st å till militärbefäl

havarens på Gotland fö rfogande under t iderna 20-25 maj och 16-22 

j<u'lli innevarande å r. 

G. O. n:r 322. den 16 april 1935. 1.. Komm end örkapte nen av 

"2. gr. Dage r skall avgå fr å n innehavande l andkommendering med ut

·gången av den 30 nästkommande september. 

2. Kommendörkaptenen av 2. gr. Muhl skall tjänstgö ra såsom 

marinattaeho vid Kungl. Maj :t& bE' ki ckning i Berlin fr . o. m. den 

1 n ästkommande oktober och ti Il vida re. 

G. O. n :r 340 den 18 april 1935. Denna särskilda instruktion för 

chefen för kustfl ottan skall lända till efterrä ttelse under kustflot tans 

övnin gar våren och somm aren 1935. 

§ 1.. 

P ansa rskeppet Osrar II skall enligt Edert närmare bestämmande 

var a detacherat under lämplig tid under fartygets i g . o. 1360/34, 

mom. 7, anbefallda expedition samt härvid bcsö·ka fö•ljande utländska 

hamnar: 

Sch eiclam 2 dagar unde·r 1 iden 21.-23 maj , 

Lissabon R dagar uneler t iclen 29 maj- G juni, 

Swansea 6 dagar unele r ti den 11.- 17 juni , 

Gravensend 5 dag-ar un eler ticlen 20-25 juni , samt 

Kiel 6 dagar uneler ticlen 28 juni-3 juli. 

Vägen tages å hemresan J:örbi Slmgen och å hemresan genom 

Kiel-kanalen. 
Besöken i ovan nämnda hamnar äro at:t anse så om icke-olficiella. 

G. O. 1935. 5 
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§ 2. 

Betrfiffande i § 1 anbefallda besök i utländska hamnar skol 
vederbörande svenska beskickningar och konsulat, genom fartygsche~ 
fens å pansarskeppet Oscar II försorg hållas underrättade om d~ 
sannolika närmare tidpunkterna för ankomsten till respektive ham. 
nar; skolande Ni i övrig utfärda de särskilda föreskrifter , som med 
anledning av berörda besök må befinnas erforderliga, med iaktiagan
de av att anmälan jämlikt r eglemente fö r m arinen, del II, § 62 : 3 
jämväl skall ·göras till chefen för försvarsdepartementet. ' 

G. O. n:r 344 den 24 april 1935. Gotlands kustradiostation (Got
land radio) skall fr. o. m. den 1 instundande maj belämnas Ting
städe radio. 

G. O. n:r 354 den 24 april 1935. Detta Reglemente för utbild
ning av officerare tillhörande· flottans stam (OUR) fas•tstä lles att 
tills vidare lända till efterrättelse i stället för motsvarande, genom 
g. o. 991/23 fastställda reglemente med där i senare gjorda ändringar 
och tillägg, vilket härmed upphäves. 

G. O. n:r 363 den 25 ap·ril 1935. Denna instruktion skall lända 
till efterrättelse för chefen för skeppsgosseavdelningen under dl>nna 
avdelnings genom g. o. 1360/34 befallda expedition. 

§1. 

Expeditionens ändamål framgår av g. o. 1360/34, mom. 7. 

§ 2. 

Nedan nämnda utländska hamnar skola av Eder underställda 
fartyg besökas under följande antal dagar och ungefärliga tider : 

Aberdee•n 6 dagar under tiden 22 juni-5 juli, 
Arendal, därest tiden medgiver, 2 dagar uncle'r tiden 9-12 juli, 
Swinemunde 6 dagar under tiden 29 juli-5 augusti. 
Under tiden mitten av maj-början av juni må avdelningens 

fartyg därjämte besöka danska n.nkarsättningar mellan Taarbaek och 
Helsingör. 

Besöken i samtliga utländska hamnar äro att anse såsom icke
officiella. 

Avdelningen skall besöka Marstrand omkring 7 dagar under 
tiden 13-22 juli. 

Utöver ovan nämnda hamnar må svenska hamnar och ankar
sättningar besökas enligt Edert bedömande. 

Den 17 augusti skall avdelningen befinna sig till ankars i Ny
näshamn. 
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Vede-rbörande svensk!'. beskickningar och konsulat skola hållas 
uderr ättade .om de sannolika närmare tidpunkterna fö r Eder under

~tällda fartygs ankomst till respektive hamnar. 

§ 3. 

Ungefäl· var 14. dag eller, om särskilda omständigheter därtill 
föranl eda, oftare, skall Ni insända underdånig rapport om vad som 
!Då vara att anmäla. 

§ 4. 

Kungl. Maj:t är för vissad, aH vid de tillfällen och oförutsedela 
händelser, som kunna inträffa, men för vilka föreskrifter saknas, 
sådana åtgärder av Eder vidtagas, som bäst främja expeditionens 
ändamål och överensstämma med f laggans värdighet. 

G. O. n:r 364 den 25 april 19·35. Nedan nämnda officerare skola 
vara inkallade till tjänstgöring under nedan angivna tider inneva
rande år för ful lgörande helt eller delvis av dem under innevarande 
period åliggan de t j änsgöringsskyldighet: 

kommendörkaptenen av 2. gr. W ibom den 1 maj-14 juni med 
tjänstgöring i marinstaben, 

kaptenen Cassel den 1 augusti-14 september med tjänstgöring 
marinförvaltningen, samt 

kapten en von Krusenstierna den 20 juni-4 juli med tjänstgöring 
marinstaben. 

G. O. u:r 379 den 29 april 1935. Värnpliktiga studenter och 
likställda u ttagas för utbildning i specialtjänst såsom gasskyddstek
niker vid marinen enligt nedm:·siående' bestämmelser . 

Gasskyddstekniker äro avsedda att vid mobilise.ring bestrida 
befattningar, för vilka edordras tekniskt eller vetenskapligt utbildad 
personal. 

För ifrågavarande utbildning uttagas årligen högst ö värnplik 
tiga sudenter och likställda. 

Uttagningen äger rum på underdånigt förslag av generalfält
tygmästaren och inspektören för artilleriet i samråd med chefen för 
marinstaben. 

G. O. n:r 38!1• de'n 29 april 1935. Kaptenen vid flottan Samu
elson skall inställa sig vid 2. f lygkåren, Hägcrsnäs, den 30 inneva
rande månad för undergående av läkarundersökning och sknll, därest 
han vid läkarunclersöknin~en godkännes, omedelbart tillträda tjänst
göring vid årets marinspaningskurs för särskild utbildning enligt 
ehefens för flygvapnet närmare bestämmande. 
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G. O. n:r :31:\G tlen 30 :qail 1.935. Denna »Sigualbok Flyg·ya pnp 

Marinen I (SF:M: l) >> faststä ll es att gälla fr. o. m. dE'n 10 juni 193;: 
skolande fr. o. m. samma dag Signalbok för Marinen, flygc ode (~ l{J[;)' 
faststäl ld genon1 g. o. H 54/29, upphöra att gälla. ' 

I anslu tning till nådigt brev dE'n 26 innevarande mnnn1l an

gående exped ition tör inskjutning av to rpeder skall nPdan u;t
11111

cl 

personal stå t ill varvschefens i Stoekholrn förfogande un<l<'r ~a 111 _ 
manlagt omkring 9 veckor fr. o. m. den 3 nästkommanclP juni <' ller 

nedan särskilt angiven dag: 

j ) såsom ledare och chef för expeditionen : 

kaptenen T. V. H . Thoren t. o. m. dagen etter kapten1•u "N . J. 

\Vseströms avgång från honom i g. o. 144/35 anbefalld sjökonu nen

dering samt kaptenen N. J·. ViTesström fr. o. m. därpå iöl jan<J ,. dag ; 

2) underoificerare och mans kap från Stockholms örl ogs~tation 

enligt nedanstående besättningslista: 

torpedmästare (med torpeduppbörcl) ... . .............. . .. ...... . 

styrman (med navigerings- och skepparuppbörderna) ....... ... . 

±örråds- ell er sjukvårdskonstapel (med förr ådsuppbörd) ..... .... . 

Jn.askinist (med maskin- och elektriska uppbörderna, motorku nuig) 

torped- el.l er s ignalmatrosc r, av.sedcla so mmotorbåtsst~'rare ""h 
för signalering (:ninst, 1 korpra l) .... . ................ ... . 

eldare, avseelda som motorsköt:ue och för k largö ring m. m . nv 

torpeder, dä rav 2 korpraler samt 1 dykarutbildad och 1 (ly-

karhantlangare .. .......................... . .. ......... ... . 

torpedhantve rkare .. ..... . ................ . ................ . . .. . 

värnpliktiga oberoende av yrkesgren (flottkarlar m. m.) .... ... . 

befä lskock .............................. . .................. .... . 

skeppskock .. ...... . ....................... .. ....... . ..... .. .. · · · · 

hovmästare 
sjukvårdare ... . ....... . ...... ... ......... . .................. ... · 

l , 
l, 
l, 
l, 

4, 

s, 
1' 
8, 
l, 
j, 

2, 
1. 

G. O. F 64 den 30 april1935. Fastställer >> Signalbok F lyg'<1Jii1Ct

Marinen I (SFM: l) » att gälla från och med den 10 juni 19:3.>. 

Signalbok för :i\larinen, flygcode, fasiJ.ställcl genom marinen~ g . o. 

H 54/29, upphör ~tt gälla från och med samma dag. 

G. O. n:r 403 den 3 maj 1935. )l" edan nämnda danska örlogsfa r1;·g må 

instundande soUlmar be~öka .ovenska hamnar enligt följande, n äll1li gen 

Visby elen 20-22 augusti 

Sj ökrigsskola vd e lningen: 

inspektions fartyget >> Beskytta ren», minsvepningsfartygen ::;pcin

ger€'11 », >' Storen» och >> Havhesten». 

K arlshamn elen 30 augusti-l september 

En minflottilj: 

minfartygen »Lassen» och »Sixtus" . 

stockhol m elen 28-30 aug usti 

O v ni n gsa vd e l ni n gen: 

inspektionsfartyget »Besk,dteren»; 
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En undervattensbåtflottilj: verkstarlsfartyget >>Henrik Gerner» 

och 5 under vattensbåtar; 

En torpedbåtsflottilj: torpedbå tarna »Glenten» »H0gen » 0rnen» 

, Dragen », »H valen» och »Laxen»; ' ' ' 

En minsvepnit:.gsgrupp: minsvepningsfartygen »Springeren», 

»St0rew> och d -I avhesten». 

Samtli ga besök äro att anse såsom »icke-officiella». 

G. O. n:r 419 den 3 maj 1935. Mariningenjörerna av 1. gr. på 

övergångsstat Böös och Oassel skola vara inkallade till tjänstgöring 

vid Stockholms örlogsvarv uneler följande t icler innevarande å r -Eöt· 

fullgöran de av dem åliggande tjänstgöTingsskylcl ighet: Böös uneler 

ticlen 16 september-15 oktober samt Oassel under tiden 17 juni-31 

juli. 

G. O. n:r 430 den ·9 maj 1935, Kaptenen vid f lottan R. V. A. 

Thorf>u skall , ut:m hinder för ful lgörande av honom i övrigt åliggande 

tjänstgöring, tills vidare stå till chefens för generalstaben forfogande 

för att verkställa utredning angående fotografitjänsten i krig m. m. 

.G. O. n:r 433 den 10 maj j935. Kaptenen vid iloti:an Ternberg 

skall under nä~tkommande j uli månad bedriva studier vid statens 

meteorologisk-hydrografiska anst::<lts militäravdelning i elen utsträc:k

ning, varom överenskommelse träffas mellnn stationsbefälhavaren i 

Stockholm och chefen för nämnda avdelning. 

·G. O. IDr tJ45 den 13 maj 1935. Underlöjtnanten vid flottan Lin

~ahl samt fänrikarna i flottans reserv Linton och Rosenbe rg skola 

Inställ a sig vid f lygskolkåren, Ljungbyhed, den 14 innevarande månad 

kl. 0900 för w1dergåencle av läkarundersökning och skola däres t cie 

godkännas vid hikarunclersökningen, t ills vidare tjänstgör~ vid flyg

'~'.apne.t för genomgående av allmän och siirskild flygutbildning jäm

hkt g. o. F. 12133. 

P å fönlag a v chefen för flygvapnet kan kommenderingen av

brytas före utbildningens avslutande. 
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G. o. n :r 450 den 14 maj 1935. stationsbefälhavaren i Karls

krona m å beordra kommendören Söderbautn, åtföl jd av en hos <·hefen 

för underofficers- och sjömanskårerna eller beväringsbefälhava ren i 

Karlskrona tjänstgörande adjutant, att under sammanla gt h iiqst 4 
dagar innevarande m ånad verkställa den granskning av vi ssa lt~nd

lingar i Malmö och Göteborgs sj örull föring.sexpedi tioner, som j tillllikt 

MI.M:, § 5, åligge r stationsbefälhavaren. 

G. O. n :r 451 den 14 maj 1935. Chefen för marinstaben må under 

högst 3 daga r i nästkommande juli ställa k anonb åten Svenskw n<l ti ll 

chefens för Göteborgs örlogsdepå fö rfogand e. 

G. O. n :r 463 den 15 maj 1935. Med ändring av g. o. J03/33 kom

ma endast följande danska örlogsgfartyg att den 28-30 nästkommande 

augusti besöka Stockholm, nän<ligen 

En t orpedbåtsflo ttilj 

torpedb:Harna »Glenten», »H ogen», »0rnen >>, >> Dragen-, >>Hval en>> 

och >> Laxen >> . 

G. O. n :r 464 den 15 maj 1935. Följ ande officerare skola under 

tiden 15 maj-20 augusti innevarande år tjänstgöra vid flygpl ankrys

saren Gotland tilldelat flygförband : 
kaptenen vid fl ygvapnet Krook, löjtnanten vid flygvapnet . 'par

re, löjtnanterna vid (i) flottan Am! s berg, Sandberg och N oren samt 

underlöjtnanten i flygvapnets reserv Hansson. 

G. O. n:r 465 den 15 maj 1935. En samövning skall äga run1 <len 

8-S nästkommande juli mellan marinstridskrafter, fördelade t il l syd

kustens marinclisirikt, enligt marinclistriktsbefälhavarens bestän mJ an

de - i vad angår deltagande av Karlskrona kustartill eriregemente 

efter sa mråd med ehefen för kustartilleriet - samt stridskrafter ur 

kustflottan enligt chefens för kustflottan bestämmande. 

Närmare föreskrifter för samövnin gen utfärdas av manudi

striktsbefälhavaren efter samråd med chefen för kustflottan. 

De nu angivna stridskrafterna inom sydkustens marincl i~t.r ikt 

samt de delar av kustflottan vilka ställas till marindistriktsbe[: !ha

varens förfogande, träda i allt vad rör övningeu uneler dennes Ldäl. 

G. O. n:r 471 den 15 maj 1935. Kommendören .Friis sk a.ll .! awte 

enli gt. arm(·ns g. o. rJL19/3iJ - en överste ur Stockholm3 ga rni3on 

umler.~ töd ; ?. Kungl. svenska riksbaneret, då detta före3 s.v gen~ralen 
Hamm:u.o;kjöld v id den högtidlighet, &om i samband med firauctet av 

riksdagens 500 årsminne anordna:; i Sto rkyrkim den 28 innevantJ:de 

månad. 
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G. O. n :r 474 den 16 maj 1935. Genom g. o. 1264/34 anbefalld 

sts.tionär förlagg ning för flygplankryssaren Gotland skall upphöra 

d ut aåno·en av elen 31 inneva rande månad 
n1e t:> o 

G. O. n :r 475 den 16 maj 1935. Kaptenen vid flottan H e rmelin 

skall vera lärare i sjökrigskonst vid krigshögskolan fortfarande t. o. 

m. den 80 september 1938. 

G. O. n:r 483 den 20 maj 1935. Amerikas Förenta Staters jagare 

Aylwin må under ticlen 25-29 instundande juni besöka Göteborg. 

G. O. n:r 487 den 20 maj 1935. Nedan angivna ändringar i g. o. 

1360/34 faststä l l as· 

1) I mo m. 18 utgå r: >> Valen>>. 

2) II mom. 20 utgå orden: >> och Nordkaparen >> samt ändras or

det : >> Ubåtarna>> till >> ubåten >> . 

3) I mom. 21 utgå r sista raden samt ändras orden: >> skolavclel

ningen, samt» till >> skolavcle lning·en >> . 

4) I mom. 22 tillkommer unel e r l. ubåtsdi,·isionen >> Valen>> samt 

utgår >> 3. ubåtsdivisionen >> . Under >>I kustflottan icke ingående för·· 

bane!» tillkornmer - under och med streck åt skilt från >> Sjökrigss kol

avclelningen >> ·- >>A provtur: Delfinen >> . 

5) I morn. 28 utgå orden : >>ubåten Delfin en >> . 

6) I mom. 29 ut.går sista rad en och t iilkommer ny rad: >> å dag, 

som framdeles bestämmes, ubåtarna NorcUraparen och Springaren >> . 

7) Efter m om . 30 t illkomm er nytt mo m. 30 1 / ": >> Chefen fö r 3. 

ubåtselivisionen skall hi~sa sitt befälstecken å da g i slutet av ok tober, 

som framdeles bestämm es>> . 
8) I mom. 31 utgå unel er 3. ubåtseli visionen >>Sptingaren , :Norcl

kap a rem och til lkomma: >>Delfinen, Va] en (Nordkapa ren) >> . Under 

>>Sök aren >> ti llkommer rubrik en >> I kustflottan icke ingåe nde fartyg" >> 

samt därunde r >>A provture r: Nordkapal en och Sprin garem>. 

9) Under mom. 3J tillkommer ny underanlelning enligt följande : 

D. Avrustning. 

3-P /". Ubåta r na Yal en och Spring8.ren skola å dagar, som (rum

deles bestämmas, avgå till Stockholms örlogsstation för avrustning, 

avmönstring och förl iiggning i 2. beredskap. 

10) I mom. 313 utgår »Delfinen >> , som ersättes med >> Springaren >> . 

G. O. n :r 490 den 21 maj 1935. Bifall er anhållan f rån kaptenen 

Ostberg om tj>instl edighet med till stånd att vistas i England under 

tid en 2 september-H oktobt> r 1933 för bedrivande av språkstudier. 
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G. O. n:r 495 den 21 ma j. 1935. 1. L ogementsfartyget Kio rol Hkall 
sedan genom marin förvaltningens försorg vidtagn a erEonle rli~·a re: 
pa ra ti ons och i nrednin gsarbeten m. m . avslutats, rustas å tid , ~·lin be_ 
stämmes r~ v stationsbefälhavaren i Stockholm i sam r åd med ch d 'n tör 
kustt lottan, för at t genom n ämnde stat ionsbefälhavares försorg för
flyttas från Stuckholm ti ll Marstran d. 

:2. Chefen för kudflottan skal l vid behov ställa fart~· g till för
fogande Eör bogserhjälp. An gående bestridande av h~irav Jörau iPcl cla 
kostuneler komma edorderli ga fö reskrifter att utf ärdas av ll l<Hini'ör
valtningen. 

3. J3esättningen, i vad angå r unelerofficerare och manskap. bP
stämmes av stationsbefälhavaren i Stockho lm och lämnas av ~tock
holms örlo gsstation, om erforderligt även med anl itan de av ti ll ~[ar
strand fö rl agd persona l. 

-1 . E fte r framkomsten t iJI Marstr and skall Niorcl avrusta;; och 
över tngas av chefen för sk eppsgossekå ren därst ädes. 

5. stat ionsbefälhava ren i Stockholm äger att bestämma tidem a 
för bd ä lsteckncts h issande och nedhal ancle. 

G. O. n:r 503 den 24 maj 1935. Statens isbrytarfartyg Ymcr ~ka ll 
avgå till Stockho l m fö r avrustning och avmönstring; skolamle l art.\·
get den 15 nästkom mande oktober var a klargjort fö r ny expc:lition. 

G. O. n :r 517 den 28 maj 1935. K aptenen vid k ust.ariil lco·ipt 
Victorin sk al l, u t:om hinder för f ull görande av hon om i övrigt <lli g· 
gamle t j äil stgör ing, t i ll s vidar e tjänst gö ra i marinstaben å dess l oto
grafi- och i'i lntcl etalj å t ider, v ~rom chefen fö r n,arinstaben äger trllifa 
överenskomme l se med e h e f en ·[ör kust a rti i leriet, och sk all clärnnd er 
stå till chefens fö r generalstaben förfogande för sä rsk ilt uppdrag i 
elen ut st räckning, v2.rorn sistnäm n de chef äge r överenskomma 11H'cl 

cheJen för marinstaben. 

G. O. F. 80 den 22 maj 1935. Manöve rreglemente för ilygnrp·1pt 
(hlRF) fRststä lles att fö rsöksvis t ill äm pas fr. o. m. den 15 juni 1n:3ö. 

G. o. F. -1 2/27 up ph äves f r . o. m. sam ma dag. 

G. O. n:r ö28 den 3 juni 193.5. »Signaltjänstinstruktion för Mari
nen (StDl) I. Allmänna föreskriften> faststäl les att gälla fr . o. 111. 

elen 10 j uni 1935. 

G. O. n:r 529 den 3 juni 1!!35. >> Signalt:iänstinstruktion för ~ln
rinen (Stiill ) II. Linjetjänsb fastställes att gälla fr. o. m. de11 10 
j u u i 1930. 
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G. O. n :r 530 
rinen (S t.:MI) III. 
! O j u ni 1935. 

den 3 juni 1935. >> Signaltj änstinstruktion för Ma
Station.stjänsb fastställes att gälla fr. o. m den 

G. O. n :r 534 den 3 juni 1935. Chefen för kustflo t tan må i en
lighet med de närmare fö reskrifter som av honom utfärdas, b~onlrn 
följ ande fö rband (fartyg) att å nedan angivna ticler innevarande 
80111mar beoöka nedan angivna utländska ha rnnar; Bkolancle vederbö
rand e be2kic lm ingar och k onsulat hållas unelerrättade om de närmare 
tidpunkterna för .förbandens (fartygens) ankomst till respektive ham
nar. 

Förband (fartyg) 

1. pansarskeppsel i visionen (utom O o. 
ear II) och 1. jagardivisionen .. 

Torpedkryssaren Psilancle r . .. . . . . . 

Ubåt savdelningen ....... .. . . .... . . . 
Ubåtsjaktavdelningen .... . ... . .. . . . 

Flygavdelningen ...... . .. . . .. . . .. . 

Hamn 

R unö 
Riga 
1\:unö 
Pcrn au 
Tallinn 
\Vo nn sö 
Hapsal 
Tallinn 

Tid 

elen 10- ll juli 
>> 1:2- H >> 
)' 10-11 )) 
)) 1:2-1 ~ )) 
>> 1:2- U >> 
)) 11 )) 
~ J:2-H » 
)) 1:2- 14 )) 

Anm . 1. Fö r besöken å vVormsö och i Rapsal må ubåtsjak tavdel
ningen den 11 eller 1:2 juli under dager passera :Moonsunclet s~·clifrån . 

Anm. 2. För besöket i Tallinn ma [iygplanavclelningens flygför
band elen 12 juli uneler Eörll yttningen fr ån Fårösund överf'l~·ga öarna 
i öselterr ängen. 

Anm. 3. Samtliga besök äro att anse såsom icke·officiella. 

G. O. 558 .den 7 .iuni 193:i. Fastst~U ler bestämmelser tör tPnst
göring oo•h utbildning av marinen i kustartilleritjänst tillclelade gas· 
skyeldstekniker (g. o. 37n/19B.j) att tillsvidare lända till efterriittelse . 

. G. O. n :t· 581 den 1:3 juni 1935. Argentinska övningsskeppet Pre-
~l cl en te Sarmiento mil. besöka Stockholm under ticl en :29 juli-.) augusti 
lUnevarandc år. 

Besöket ~ir att anse såsom icke-officiellt. 

G. O. n: r 602 den 15 juni 1935. Fmnska jagarna Chacnl och Leo-
Pard ' b .. 1 G"t b l ·l ~a · · ' ma e so .;:a o e or g u n( er t H en " -26 augush lEnevarande a r. 
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G. O. n:r 619 den 19 juni 1935. Kommendörkaptenen av ~ 

Biörklund skall avgå från honom genom g. o. 255/34 anbefalld l·a:~: 
kommendering med utgå ngen av den 30 nästkommande septembp r och 
skall tjänstgöra i marinstaben fr. o. m. den 1 nästkomm anliP okt ober 
och tills vidare. 

2. Kommendörkaptenen av 2. g r. Öberg skall tjänstgöra Håsom 
förste adjutant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona fr. o. n1. <len 1 
nästkommande oktober och tills vidare, med undantag för <ll' tider 
då han på g rund av utfärdad generalorder må hava erhåll it annan 
komm enr.lering. 

3. Kommendörkaptenen av 2. g r. Bager skall tjänstgöra sas0111 

chef för sjömanskårens skolor vid Stockilolms örlogsstation h. o. 111 . 

elen 1 nästkom mande oktober och tills vidare. 

4. Ka1-- tenen H agman skall tjänstgöra i marinstaben undl'r ti
den 1 oktober 1935-30 september 1936. 

5. Kaptenen Clason skall tjänstgöra i marinförvaltningen fr. o. 
m. elen 1 nästkommande oktobe r oclt tills vidare. 

6. För löjtnanten Christofferson och unelerlöjtnanten L i n.la hl 
genom g. o. 155/35 mom. 1, anbefallda landkommenderingar upphuvas. 

7. Kaptenen Benedietsson skall, med bibehållande av inneha
vande lanclkommen cleringar, t illika. tjänstgöra såsom racliooffil'Pl' -vid 
torped- och midepa rtementet å K arlskrona örlogsvarv fr. o. m. de n 1 
nästkommande oktober och t ills vidare. 

8. U nderlöjtnanten Bolling skall t jänstgö ra vid skeppsgo5sekå
ren i Ma rst rand fr . o. m. den 1 nästkommande oktober och till d<la re, 
med unelantag för de ticler då han på grund av utfärdad genern !order 
må hava erhå llit annan kommendering. 

G. O. n:r 620 den 19 juni 1935. Följ ande ändring av g. o. 1:160/3:1, 
;nom. 9, faststidles: 

9. I kustflottan ingående fartyg - - - - - - - - Freja 
må enligt chefens för kustflottan avgörande och enligt de n iinnare 
föreskrifter, -,o m nämnde chef äger utfärda, vara stationärt förlagda 
uneler - - - - - - - - kustflottan bestämmande. 

G. O. na· 640 den 22 juni 11!35. Marinattachen, kaptenen .\nder
be rg skall under tiden 18 juli-17 augusti innevarande år tj änstg-öra 
vid Kungl. l\I aj :ts beskickning i Haag. 
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K Br. den 2 augusti 1935. 
Medgiver, att, därest tillstånd därtill på ministeriell väg ut

verkas, en officer vid flot t an eller f lygvapnet oeh en inom marin
förvaltningen t jänstgörande mariningeniör må i kommandoväg be
ordras att instundande höst avresa till Tyskland och Frankrike för 
att i vartdera landet uneler högst åtta dagar, resdagarna oräknade, 
ombord å tyska respektive franska marinens fartyg studera s. k. l and
ningssegel för flygplan. 

K. Br. den 9 augusti 1935. 
Bemyndigar marinförvaltningen att beordra två inom ämbets

verket tjänstgörande mariningenjörer att å tid, som ämbetsverket 
äger bestämma, avresa, den ena till Frankrike för att under högst 
fyr a dagar, reselagarna oräknade, verkställa besiktning av hos Societe 
Anonyme des Chantier et A telier Penhoet de S :t N azaire beställda, 
för jagarna Göteborg och Stockltolm avsedda oljebrännare och den 
andre till Schweiz för att unel er högst fem dagar, resdagarna likaledes 
oräknade, hos Aktiengesellschaft Brown, Boveri et C o :s verkstäder i 
Baden verkställa besiktning av beställda, för undervattensbåten Sjö
lejonet avsedela turbofl äktaggrega t. 

Finner gott medgiva dels att för beredande av arvoden till före
läsare i ämnet befälsutövning vid allmänna fänrikskursen under bud
getåret 1935-1936 må till chefens för kustflottan förfogande ställas 
ett belopp av högst 250 kronor, dels att för anordnande av militär
pedagogiska föreläsningar under merberörda budgetår för unelerbefäl 
vid Karlskrona örlogsstation enligt i kommandoväg meddelade när
mare bestämmelser må till därvarande stationsbefälhavares förfogande 
stäl las ett belopp av högst 750 kronor, med iakttagande av att till 
militär beställningshavare, som tjänstgör såsom föreläsare, härför 
icke må utgå högre arvode än efter 40 kronor för föreläsningstimme, 
dels ock att såsom stipendium åt en officer, tjänstgörande i marin
staben, för stud ier vid handelshögskolan i Stockholm, må till chefens 
fö r marinstaben förfogande ställas ett belopp av högst 600 kronor. 

Medgiver, att till kommendörkaptenen av 2:a graden i flottan, 
kaptenen vid flottan K . .T. H. :\iuhl m[t under tiden för kommendering 
såsom aveletningschef för kustflottans flygavdelning utgå vikariats
ersättning såsom för tjänstgöring å kommendörkaptens av 2:a graden 
beställning. 

K. Br. den 16 augusti 1935. 
Bemyndigar marinförvaltningen att beordra dels en å ämbets

verkets artilleriavdelnim; tjänstgörande offi cer dels ock å örlogsvarvet 

k . Br. 1935. 
6 
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i Karlskrona tjänstgörande elekt roingenjören C. G. Ekblad att u tid 
ämbetsverket äger bestämma, avresa till Holland, den förrP Ior att 
under högst fjo r ton dagar, resdagarna oräknade, Yerkställa he~. t.~ t ni u 
av hos firman Xedinsco (Kederlandsche Instrumenten Compagt te ) be~ 
ställd antåndsmätarmateriel och hos firman ~- Y. IIazen ('.\"e r i 
Hengelo beställd luftyärnsinst rumentering samt den senare t •r att 
umler högst åtta dagar, resdagarna likaledes oräknaLle. hi t r ii• i a ':id 

besiktningen av sistnämnda beställning. 

Medgiver att till marindirektören av 2 :a graden A. G r ii n her g 
må under tiden för kommeodering jämlikt generalorder ~3~ / 1 H:):{ så. 
som mobiliseringsingenjör å ingenjördepartementet Yid Ka rJ,krona 
örlogsvalT utgå vikariatsersättning såsom för tjänstgöring a 111n "in
direktörs aY ~:a graden Yid mariaingenjörkåren beställning:_ 

K. Br. den 23 augusti 1935. 
Medgiver, att kaptenen vid flottan gre1·e E .. A. Spens ma 1 kom. 

mandoväg beordras att utan särskild kostnad för stats1·erke t nnesa 
till Norge för att under innevarande å r därstädes följa Yissa ö1 lllll !!ar 

inom norska marinen, ävensom 
fö rordnar, att Spens skall äga att med tillämpning aY ~ n i 

avlöningsreglementet elen 20 maj 1927 för office r are och unde rot ri •·e
rare m. fl. under tiden för kommenderingen uppbära oaYkort ad lön 

.MeclgiYer, att unden-isning i militärpechgogik må försöksYi' Hl

ordnas vid sjökrigsskolan under läsåret 1935-1936 samt att föt· 1u";l ri
dande av härav fö ranledd~. kostusder ett belopp av högst :wo k \lUOr 

må ställa till chefens för sjökrigsskolan förfogande. 

Medgiver, att till löjtnanten 1·icl flottan A. L. Gyllenho lf Jllå 
uneler t iclen för kom m endering jämlikt gener alorder n : r 601/19:3:) så
som fartygschef å undervattensbit ta rna Valen och X ordkaparen utgå 
vikariatsersättning såsom för tjänstgöring å kaptensbeställni n g· 

K Br. den 30 augusti 1935. 

MeLlgi,·er, att till löjtnanten Yid flottan A. H. S. Lagenn tll må 
uneler tiden för kommendering jämlikt generalorder n: r i.J...J. /1\l:J.-. ,ä. 
som artilleriofficer å pansarskeppet Oscar II utgå Yikariatsersä tt i ug 
sl\som för tjänstgöring å kaptensbeställning. 

Medgiver, att till löjtnanten vid flottan A. H. S. Thernw·nius 
rnt't under ticlen han jämlikt generalorder n:r H..J./1935 Yore kom iii<' u
derad såsom navigeringsofficer å pansarskeppet Oscar II utgå ka
riatsersättning såsom för tjänstgöring å kaptensbeställning. 
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G. O. n :r 641 den 22 juni 1935. Med ändring av g. o. 229/34, mom. 
skall ubåten Sälen förläggas till Göteborgs ubåtsdepå i stället för 

~båten H ajen. I anslutning härtill bestämmes 

beträffande Sälen 

att ubåten för förflyttning till Göteborg snarast efter a ,-slutan· 
det av n u pågående och planerad reparation skallrustas för expedition, 

att fartygschefens befälstecken skall hissas å dag, som av sta
tionsbefälila varen i Stockholm bestämmes, 

att ub åten uneler nu ifrågavarande expedition skall vara beman
nad med personal från Göteborg ubåtsdepå, kommande officerare för 
tjänstgöring å ubåten att framdeles kommenderas, 

att ubåten efter ankomsten till Göteborg skall avrustas, avmönst
ras och fö rläggas i 2. beredskap; 

beträffande Hajen 
att ubåten skall efter aYslutandet av genom g. o. 37/35 anbefalld 

expedition för anustning, avmönstring och förläggning i 2. bered
skap avgå till Stockholms örlogsstation. 

G. O. n:r 643 den 22 juni 1935. Chefen för kustflottan må i en
lighet med de närmare föreskrifter, som av honom utfärdas, detachera 
1. ubåtsdivisionen för att under tiden 30 juni--3 juli innevarande år 
besöka An tv1·erpen, alternativt Bryssel:- ~ ~ 7 

Besöket är att anse såsom icke-officiellt . 

G. O. n:r 687 den 28 juni 1935. Vid kustflottans flygaYdelning 
skola uneler ticlen l juli-15 augusti innevarande år följande officerare 
tjänstgör a: 

kap tenen i flygvapnet H å rd, divisionschef, kaptenerna vid flot
tan Agren och Samuelsson, kaptenen i flyg vapnets reserv Ceclerholm; 

löj tnanterna vid flottan Lennquist. G. M. W . Hamilton och Lind 
af Hageby, löjtnanten vid flygvapnet .Bergman, löjtnanterna vid (i) 
flottan Bliclberg, N orm an, Eden berg, Rydström och Cervell; 

unelerlöjtnanterna vid (i) flottan Carleson, Eriksson. Stålhandske, 
Lindgren och Lagercrantz; , 

underlöjtnanten Yid kustartilleriet Holmberg; samt 
fänriken i flottans resen· Ahrahamsson. 

G. O. nr: 703 den 3 juli 1935. Löjtnanten Ca,·alli-Björkman skall 
lllecl bibehållande av innehavande befattning stå till marinförvalt
ningens förfogande för att biträda kontrollanten vid undervattens
båtarna Delfinens, N ordkaparen6 och Springarens nybyggnad å tider, 
varom ämbetsverket äger träffa överenskommelse med stationsbefäl
havaren i Karlskrona 

G. O. 1935. 6 
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G. O. n:r 725 den 6 juli 1935. Kommendören i marinen You _\.rb' 

skall u ode r innevarande sjökommenderin g åsom fartygschet it P a 
1~ 

sarskeppet Oscar H föra örlogsvimpel såsom befälstecken. n 

G. O. n :r 759 den 16 juli 1935. I•'öljancle lettiska örlogsfartyg In ' 

uneler tiden 15-18 instundande augusti besöka Karlskrona, nilm lige~ 
avisofart,yget Virsaitis, minfartygen Viesturs och Imanta samt 

undervattensbåtarna Rorris och Spidola. 

Besöket är att anse såsom icke-officiellt. 

G. O. n:r 778 den 22 juli 1935. l. Flygplankryssaren Gotland 

skall ingå i kustflottan fr. o. m. elen 27 innevarande månad t. o. m 

den 13 instundande augusti fö r deltagande i kustflottans övningar i 
den utsträckning, varom chefen för kustflottan äger träffa ön·rens

kommelse med marinförvaltningen. 
:?. Chefen för spaningsavdelningen skall hissa sitt befälsteeken 

å flygplan kryssaren den 27 innevarande månacl. 

G. O. n :r 784 den 25 juli 1935. Tysk a örlogsmarinen t illLiiriga 

tendern Hela under befäl av Oberleutnant zur See Schulze m å uneler 

tiden 10-16 augusti innevarande år besöka Stockholm sam t uneler 

den 9 samma mån ad passera Kalmarsund sydifrån. 

G. O. n :r 793 den 29 juli 1935. Kommendören Beck-Friis skall 

uneler tiden 1 augusti- 30 september innevar ande år kvarstå i inne

havande landkommendering såsom chef fö r marinstabens utrikesav

del ning vid sidan av honom den 26 innevarande månad med•lelat 

fö rordnande såsom chef för sjökrigshögskolan. 

Kommendörkaptenen av 2. gr. Angelin skall, med bibehållande 

av honom i g. o. 908/3± anbefalld kommendering såsom marinattaehO 

vid Kungl. hlaj :ts beskickningar i Köpenhamn och Oslo, fr. o. m. den 

1 nästkommande ok tober och tills vidare t. o. m. den 31 m aj 1936 

tjänstgö ra såsom chef for marinstabens utrikesavclelning. 

G. O. n: r 798 den 30 juli 1935. Kaptenen Gahn skall avgå trän 

innehavande landkommendering såsom marinassistent hos kom !lers

kollegium med utgången av den 30 nästkommande september. 

K aptenen N ordg ren skall tjänstgöra såsom marinassisten t hos 

kommerskollegi um fr. o. m. elen 1 nästkommande oktober och t ills 
vidare. 

G. O. n:r 800 den 30 juli 1935, Denna instruktion skall l'incla 

chefen för den genom g. o. 1360/3± anbefallda sjökrigsskolavdelningen 

till efterrättelse. 

31 

§ 1. 

Den unde r Edert befäl ställda a1·delningens sammansättning samt 

expeditionens ändamål f ramgå av g. o. 1360/34. 

I elen m ån expeditionens huvudändamål och det till Edert för 

fogand e ställ da ans laget det meclgi1·a, skol a ÖYningar för höjande av 

det ombord kommend erade st ammanskapets yrkesskicklighet bedrivas. 

§ 2. 

Ni må enligt eget bestämmande med anlelningen besöka svenskD 

hamnar och ankarsättningar. 

~ 3. 

Uneler sena re delen av nästkommande sep tember skall Ni med 

avdelningen befinna Eder i Stockholm för kadetternas a,·polletering 

och befäls tecknets nedhalande enligt o1·annämnda generalorder. 

~ -t 

Omkring var 14. dag e lle r, om särskilda omständigheter därtill 

föranleda, ofta re skall ~i insända underdånig rappo r t om vad som 

må vara att an mäla. 

§ 5. 

Kl.l.ngl. Maj :t är fö rvissad, a t t vid de tillfäll en och oförutsedda 

händel se r, som kunna inträffa och fö r vilka fö reskrifter saknas, så

dana å tgärder av Eder vidtagas, som bäst frä mja exped itionens iincla

mål och överensstämma med f laggans värdighet. 

G. O. n:r 823 den 3 augusti 1935. Kaptenen \Vesterling skall 

avgå :fr ån honom i g. o. 627/32 an befa lld kommend ering mecl utgången 

av el en 16 innc1·arande månad . Kaptenen G. O. R A. von Schoultz 

skall fr. o. m. elen 17 innevar a nd e månad och tills vidare ,-ara ledamot 

av civi lanställningsko mmissionen i StocklJOim. 

G. O, n:r 830 den 6 a ugusti 1935. l . I anslutning till g. o. 

1360/34, mom. 5, sk a ll flygplankr.1·ssareu Gotland fr. o. m. den 1G 

innevarande m ånad ingå i kustflottan. 

2. F lygplankryssa ren Got l an d skall för vissa arbeten och prov 

instundande höst stä ll as till 111 arin fö rvaltningens förfogande i Karls

kron a å tider, 1·arorn ö1·erenskommelse träffas mellan marinfön-alt

Ilingen och chefen för kustflottan. 
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3. Chefen för spaningsavdelningen skall tillfälligt nellhnla sitt 
befälstecken den 16 innevarande månad och åter hissa detsamma å 
dag i instundande september, som chefen för kustflottan best~im :ner. 

G. O. n :r 838 den 9 augusti 1935. I anslutning till n ådigt brev 
den 12 sistlidne juli skall marinintendenten av 2. gr. Biö rck. med 
bibehf:llande av innehavande befattning, tjänstgöra såsom s.inkhuR
intendent vid Karlskrona örlogsstation tills vidare t. o. m. llPn :30 

juni 1936. 

G. O. n:r 853 den 12 augusti 1935. Kaptenen Liedstranll ~kall 
avgå från innehavande landkommendering med utgången aY dpn 17 

innevarande månad. 

G. O. n:r b5S den 13 augusti 1935. I anslutning till nådigt brev 
den 9 innevarande månad skall kommendörkaptenen av 2. gr. ?\Iuhl 
under tiden 24- 30 instundande september tj änstgöl'a vid Kungl. 
Maj :ts beskickning i Berlin för emottagande av befattningen såsom 
marinattaeho därstädes. 

G. O. :F. n :r 91 den 20 juni 1935. Kaptenen i flygvapnet Ljung
dahl skall, i anslutning till nådigt beslut denna dag, fr. o. m . llPn Hl · 
instundande juli t. o. m. elen 30 juni 1936 tjänstgöra såsom flyg atlache 
samt, jämlikt armens g. o. 1327/35, jämväl 'såsom militärattach6 vid 
Kunrrl. :Maj :ts beskickning i London å de tider, som framdeles komma 
att bestämmas. Kapten Ljungdahl skall dock icke handlägga vissa 
marina flygärenden (the Fleet Air Arm) . 

G. O. F. n:r 99 den 28 juni 1935. Med upphävande av g. o. F. 
12/1927 och g. o. F. 233/1932 fastställas följande bestämmelser an
gående märkning av militära flygplan. 

Flygplan skall vara förset t med beteckning, bestående av: 

nationalitetsbeteckning, utvisande flygplanets svenska n at iona
litet, 

flygiörbandsbeteckning, utvisande det förband (den k år) [lyg-
planet tillhör, samt 

n ummerbeteckning, utvisande flygplanets nummer. 

l) Nationalitetsbeteckningen utgöres av två märken : 

a) Kronmärket: tre svarta kronor på ljus botten i enlighet med 
fastställd modell; bottnen skall vara cirkelformigt begränsad, orn 
y tan i övrigt har annan färg än ljus; kronmärkets storlek för olika 
flygplantyper bestämmes av chefen för flygvapnet. 
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b) Blågul a märket: två ungefär lika stora vert ikala fält, täc
kande hela sidoroderytorna bakom. roderaxeln, det främre fältet gult 
och det bakre fältet blått; skolande nämnda färger i enlighet med 
Jag angående riket s flagga av den 22 juni 1906 vara respektive guld
gul och ljust mellanblå. 

2) Nationalitetsbeteckningen anbringas sålunda : 

a) Kronmärket målas dels å undersidan av de undre vingarna 
och översidan av de övre (vid monoplan å vingarnas båda sidor) med 
kronornas spet~ar vänd emot vingarnas fr amkant, dels å de vertikal a 
sidorna av flygkroppen mellan vingställ och stabilisator. 

b) Blågula märket målas å ömse sidor av sidorodret. 

3) Bestämmelser rör ande flygförbands- och nummerbetecknin
gens utseende, anbringande o. s. v. utfärdas av chefen för flygvapnet. 

G. O. n:r 869 den 15 augusti 1935. Löjtnanterna vid kustartille
riet Lager.ström och Adolfsson skola fortfarande fr. o. m. den 21 ok 
tober 1935 t. o. m. den 20 oktober 1936 tjänstgöra vid flygvapnet med 
ordinarie tjänstgöringsort för Lagerström Hägernäs och för Adolfsson 
Karlskrona. 

G. O. n:r 872 den 15 augusti 1935. I anslutning till bestämmel
serna i militära tjänstepensionsregelmentet § 7 och nådiga kungörel
sen den 7 juni 1935 (n:r 321) med föreskrifter rörande tillämpning av 
militära tjänstepensionsreglementet skola nedanstående närmare be
stämmelser gälla beträffande förandet av tjänstematrikeL 

1. Tj änstematrikel bestå r av tjänstematrikelkort enligt fast
ställt formulär. Sådant kort upprättas för envar, på vilken det mili. 
tära tjänstepensionsreglementet äger tillämpning ävensom för sm·nu. 
rnerär oificer och marinintendent. 

2. Då någon överflyttas till annan örlogsstation eller annat 
truppförband, skall vederbörligt tjänstematrikelkort översändas till 
den myndighet, som det ål igger föra t jänstematrikeL Avskrift av 
detsamma skall såsom clublett fö rvaras hos den avsändande myndig
heten. 

3. Utdrag ur tjänstematrikeln verkställes genom avskrift av 
Vederhör ligt t j än s te m a trikel kor t. 

4. Tjänstematrikelkort erhållas på rekvisition f r ån Sjöförsvarets 
E:ommandoexpeclition, Bokdetaljen. 

G. O. n :r 881 den 17 augusti 1935. Kaptenen vid flygvapnet 
E:rook skall tjänstgöra vid det flygförband, som jämlikt g_ o. 221/35 



34 

under ticlen 21 augusti-20 oktober innevarande å r tilldelats il~·gplau. 

kryssa ren Gotland. 

G. O. n :r 887 den 20 augusti 1935. X ederländska pansa rskrppet 

»Hertog I-I enrik >> samt ubåtarna O 12, O 13 och O 15 må hPsöka 

Götebo r g uneler ticlen 7-8 instundande september. 

Besöket är att anse såsom icke-officiellt. 

G. O. n: r 89fl den 23 augusti 1935. Grundläggande bestämmelser 

rö rande signaltjänsten vid armen, marinen och flygvapnet (GBS) fas t. 

ställas att lända till efterrättelse vid utarbetandet av instrukttoner 

m. m. angående signaltjänsten. 

I samband härmed upphäves g. o. 588/28 med däri senare fas t

ställda änd ringar och tillägg. 

G. O. n:r 903 den 24 augusti 1935. Kaptenen Sjöberg-Silfn•rling 

skall, med bibehållande av honom i g. o. 891/35 anbefallt uppdr ag, 

tjänstgöra såsom befälhavare fö r 2 från Xorge inköpta valiång·s1 kitar 

vid deras transport från Sanclefjord t ill Karlskrona; ägande m arinför

valtningen dels bestämma dagarna för befälsteckens hissatHll oclt 

nedhal ande dels ock medde la för transportens genomförande erfonlE' r

liga närmare föreskrifter. 

G. O. n :r 904 den 24 augusti 1935. Logementsfartyget Kio rd ,.Jmll, 

med ändring av g. o. 309/35 ersätta logementsfartyget Norrköping 

fr. o. m. dag·en efter ankomsten till Marstrand. 

G. O. n :r 917 den 27 augusti 1935. Med ändring a v g. o. 18G0/34 

mom. 18 skall ubåten Ulven efter avslutad expedition förläggas till 

Stockholms örlogsstation i och fö r av-rustning·, avmönstring och för

läggning i 2. beredskap. 

G. O. n:r 918 den 27 augusti 1935. Löjtnanten Yicl kustart illeriet 

Gillberg ska ll för egen utbildning tjänstgöra Yid Göta artill erin'!l"e

mente under tiden 11 september-12 oktober innevarande år. 

G. O. n :r 921 den 27 aug usti 1935. Kommendörkaptenen a\· 2. gr. 

Biörklund skall, med ändring av g. o. 619/35, avgå från hono m med 

g. o. 255/3-t anbefalld landkommendering med utgången av den 11 iu· 

stundande september och skall tjänstgöra i marinstaben fr. o. 111. tlE'tl 

16 instundande september och tills v-idare. 
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G. O. n:r 941 den 30 aug·usti 19:15. Neda n nämnda beställningar 
å reservstat för n!arinen, kustarti ll eriet, äro till ansökan lediga, näm -

J
·o·en en överstebeställning i lägsta löneklassen, en majorsbeställning, 
G . 
två kaptensbeställningar i högsta löneklassen och en kaptensbeställ-
ning ; mell ersta löneklassen. 

Underd~niga ansökningar t ill ifr~gavarandc bestiillningar må 
av ofi'i cerare, som uppf,\·lla bärför st aclgacle vi llkor, före elen l nä st
kommande oktober in.t!'ivas t i Il chefen För kustart ill eriet., vi \k en sk all 
avgivn härav föranledda förslag och ~·ttranclen senast den lO sarnma 

månad. 

G. O. n :r 945 den 31 augusti Hl35 fastställer und ervisn ingsbok för 
manskap vi cl flottan, ,; E\dhamlvapcn (UMF I C) , att tillsvidare lända 
till efterrättelse. 

G. O. n :r 956 d!.'n 2 september 1935. De två vaHångs tbåtar, vilkas 
anskaffande genom nådigt beslut den 26 juli 1935 uppdragits åt ma
rinförvalt ningcn, sko la be nämnas minsve pare och erhålla narrm en 
Starkodder och St.nbjörn sanlt tillsvidare tillhöra Karlskrona örlogs
station. 

G. O. n:r 957 den 2 september 1935. Löjtnanten l\1. P. O. M. af 
Fgglas skali med tillfälligt frånträdande av innehavande sjökommen
dering tjänstgöra såsom kommenderad officer hos H. K. H. Prins 
Berti l unel er tiden l :'i september-::lO oktober innevarande å r. 

G. O. n:r 96-t den 4 sept('mher 1935 fastställ er to rmul ä r till tjäns
tematrikelko rt. 

G. O. n:r 969 den 6 september 1935. Nedanst ående ändring- av 
Reglem ent e för· marinen, del I A, fastställes . 

sid. 36-37. 

G. O. 1935. 7 
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§ 3-J. 
Bestridande aY Yissa befattningar. 

Utöver - - - - - - - - enligt följaud l. 

Befattn ng Beställning 

j sjöstyrkct (förband, fartyg): 

j ö1·Zogsstation utom varvet: 

chef för s ta tionskontoret .. . ... .. . .. . ... ... .. . ... .. . fö r ste marinintendent 

stationsintendent vid Karlskrona örlogs
station........................ ... .... .. .......... . ....... förste marinintendent 

sekreterare hos stationsbefälhavaren ...... .. . 

G. O. u:r 976 den 6 september 1935. Under vintern 1935-1\)36 

skola tj änst.göra: 
kaptenen H edenström såsom fart~·gschef å statens isbrytarfa!"t.yg 

Ymer och 
kaptenen Pallnq1·ist såsom fart.1·gschef å statens isbrytarf artyg 

Atle: i hände lse fartyget kommer att utgå på expedition. 

G. O. n :r 990 den 10 september 1935. De två större veclettb!'dar 

och de två mindre vedettbåtar, för vars anskaffande riksdagen detta 

år am·isat medel. skola beniimnas minsvepare och tillsvidare till höra 

Stoc·kb olms örlogsstation. 

Do två förstnämnda skola erhåll.a namnen r'u·holma och Lancl~ort 

~amt de 1 v å sistniimnda .hlins1·epare n :r 1 och Minsvepare n:r 2. 

G. O. n:r 995 den 11 september 1935. Komm endörerna \Vijk1 1 prk 

och Håkanson samt kommendörkaptenen av 1. gr. Wahlström sk(Jla 

vara ledamöter av befonlringskomm issionen, samt liga intill den 30 

september 1936 .för avgivande av förslag till befordringar inom floi 

tans ofiicerskår vid de tillfällen, då kommendörer och kommen(lör

kapten av 1. gr. skola ingå i befordringskommissionen jämlikt reg-le

mente för marinen del I ~-'1. bil. 2 § 1 mom . 1 b) och c). 

G. O. n:r 1000 den 12 se1Jtember 1935. Fänriken H K H Pnns 

Bertil skall vara inkallacl till tjänstgörin g unrler tid~n i in.stu~da 1de 
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31 lllar'S 11136 och därunder tJ.änstg·öra såsom biträde åt ma 
oktobe r-- - ~ ~ 

rinattachen ,-id Kungl. .Maj :ts beskickning 1 Paris. 

G. O. n:r 1001 den 12 september 1935. Polska örlogsmarinen till-

l -· 1·o·a transportfarh-g•·et \Yili må under tiLlen Hl-17 september inne-
10r " "v • 

1rarande å r besök a Göteborg. 

G. O. n:r 1004 den 12 september 1935. Löjtnanten O. J\1. af Ugglas 

skall vara lärare vid sjökrigshögskolan. allmiinna kursen. i iimnet 

förbindel se lära fr. o. m. den 1 instundande oktober t. o. m_ den 3ll 

september :1938. 

G. O. n:r 1009 den 13 septemher 1935. :'lied änd ring a1· därom i 

g. o. 155/35 utfärdade föreskrifter skall unelerlöjtnanten En gströ111 

avgå från innehal-ande befattning-ar ;'l G-öteborgs örlogsdepå å dagen 

innan tillträdandet av kommendering å ubåt. SOlll f ramdel es kommer 

att bestämmas. do ck icke tidiga re iin med uti!·llni!·en aY den ~-5 in

stund ande oktober, samt 

underlöjtnanten Larson fr. o. m_ dagen efter a ,-g tmge n fr& a in

nehavande sjökommendering och t. o. m. dagen för underlöjtnant 

Engströms avgång tjänstgöra på Göteborgs örlogsdepå för mottagan

de av i ova nnämnda generalorder angiYna befattningar. 

G. O. n:r 101 2 den 13 september 19:35. Kaptenen Yid kustartil.lP

r iet l'. G_ X ilsson ska Il för egen utbildning tjänstgöra Yid Småland3 

armearLillerircgemen1e uneler ticlen 2S september-l oktober imu>Ya-

rancl e är. 

G. O. n :r 10.19 den 14 september 1935. Förste marinintenclPnten 

Fredholm skall fr. o. m. den 1 instundande oktober och tills Yitlare 

tjänstgöra som chef för stationskontoret i J\:arbkrona. 

G-. O. n:r 1020 d~n 1-i september 193iJ. ::\e(lanstående bestämmel

ser skola på försök län<la hll C'ftorrättolse för utbildniu!.(· a1· fänrikar 

i f loHans resen· för tjänst!!öring- å ubåt; skolande chefen för kust

flo ttan efler niinmd utbildnings a1·slutamle inkomma med de erinrin 

gar och föl·slni!· - y:uti\1 donsamma må ha1·a gi1·it nnledning_ 

1. Tvenne inneYarande höst konstituerade fänrikar i flottanR 

reserv ~kola efter därom gjorrl ansökan uttagas för att unrler i reglP 

mente för utbildning m. m. av o[ficerare i \"lottans resen- (g. o. 1174/27 

§ 4; skoppstjänst) föreskriven al lrniin fänrikskurs med åtföljancl<' 

pt·aktiBk tjänstgöring -- oberoende aY gällamle bestämmel ser - ge

nomg~t OCR nhnmd u1hilrlning· i förberedande officerskurs ,-ill ubåt2-

skola och oflicerskurs Yicl ubtd sskola. 
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:2. Chefeu tör kustflottan må anbefalla den inskränkning- i ut. 

bildningen betr~ifiande tor;)edskjutning m. m., som Jör iiråga varande 

offic:erarc må anses påkallad. 

G. O. n:r 103;l den 18 septemiJer 1935. Löjtnanten Hlillbe rg,; ge. 

no n1 g . o. 6'iU/3:J rrn befallda sj ökommendering upphiives, skol ande 

sagde o!Tic:e r, ulan siirskild kostnad för statsverket, l.jänstgiirn , 0111 
bitriidandc nJarinattachc viLl Kungl. .i\laj :ts beskickning i Par is t r. o. 

n1. den 18 in~tundandc oktober t. o. 111. den~ april HJ36. 

G. O. n:r 1047 1len 19 september 1935. Jagaren Vidar skall >liP>\ 

i:imlring av g. o. 1360/3-l mom. 28 omede lbart utgå ur kustrlo ttan '~v h 

avgå till ötockholms örlog·sstation Iiir avrustning och avn1önsl r in~. 

Veddtb:Jt en l'eroeus skall med ändring av g. o. 1360/3-l lllo lll. :!d 

sedan sjökrigsskolavdelningen upplösts, ingå i kustf lottan o<.: h JHI ola~ 

i oktober, som <.: llefen för kustflottan bestämmer, avgå till ölot:ldinln 1:; 

ö rlog~statio n för avr us tning, aviiiÖHstring och Iörläggnin g i :!. ],p;·1·d

skap. 

G. O. n :r 1052 den :W september. l"öljande ändringar i »;t'llOtll 

g. o. 83"1/3:2 rastställd ,, Rekrytunclcrvisning för manskap vid flo tt:nl'> 

(UMF : I Il) mo1n. 87 oeh i genom g . o. !J-!7/30 fastställd » Rekr~·tnn•kr

visning för kustartilleriet» mom. '76, fastst ällas att på J'örsök l~inda 

till etterrättelse under ticlen 1 oktober 1935-30 septelllber 1936; ~b

landP <.: hcfc n fö r ma1·in staben, efter stationsbefälhavarnas, eholons för 

kustartilleriet och mariniiverläk8rcns l1örande löre elen 1 september 

1\)36 ingiva ytt rande över ;i.ndamålscnli g heten av nu ut.riirdad kliii!KI'I. 

bestämmel 8e. 

1. Andring i UJ\LF l: .B, mom. 87: 

I tjänsten nyttjas - -- - - - - - - - - - -

att bl:lkragP, såvida ej Yede rbörande befälhavare för vissa fal l 

l'l iPI" för v isst l;illfäll e anno rlunda bestäm rne r skal l bäras inlagtl Ull

der kavaj men utanp:l bl frskjort.a oc:l1 bussar~ng; vid förrättan dt' :t\" 

::u·beil'n, under vilka bl}rkragen ka n skadas, 111å densamnra dock h;;rn~ 

innan för båda s istnämnria plagg; 

·-- - - - - - - - - - - - - angivet. i bil. i. 

2. Andring i Rekrytundervisning [ör kustartilleriet», III Olll. /tl : 

\ ' id biirandl't av - - - - - - - - - - - -

att blilkrage, såvida ej vederbörande befälhavare för vissa J"nll 

eller rör visst t illfäll p annorlunda best ämmer, skall bäras inlagd un

der kavaj men utanpå blåskjorta och bussarong; vid förrättande aY 

arbPIPn, under vi lka blåkragen kan skadas, mi't LlPnsamllla clod;: bii r<~s 

innanför b:ltla sistnämnda plagg; 
dock vara kl1ä]ll't· 
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G. O. n :r 106;j den 23 september 1935. Kaptenen Unnerus skall 

{r. o. 111. den l instlmd a!1de oktober o~.;h tills vidare tjänstgöra i ma

rinförval tningcn. 

G. O. n :r 1061) den 23 september 1935. :J1insveparen starkodder 

ska ll efter neclhalandet av befälstecknet i samband med avslutandet 

av genom g. o. 903 /3.) anbefalld lärflyttning till Karlskrona förlägg as 

i 2. beredsknp. 

G. O. n:r 10lii den 2:l september 1935. Kaptenen Rosensvä rd skall 

avgfl [r:ln inne lra1'and e befattning som besiktningsman 1·ict besikt

uin gsJörrättningen å örlogsvarvet i Stockholm den 31 instunclancle 

oktober, skolande ka]Jtenen ö. A. Lundquist fr. o. n1. elen 1 nästkom 

man cle no vember, med unelantag av de tider, då han på grund av ut 

färdad gene ralorder må hava erl1ållit annan kommendering, tjänst

göra i :Jämnda befattning. 

G. O. n:r 1078 den 26 september 1935. Kommendörkaptenen a;.-

2. gr. Bager skall stå till chefens för u1arinstaben förfogande för sär

skilt upp d r ag fr. o. m. llen 1 instundande oktober och under erforder

lig tid enligt överenskommelse mellan nämnde chef och stationsbefäl

ha varen i l::ltoekilolm, cloek högst t.. o. m. den 30 april 1936 skolancl t> 

tilltr;idandet a l ' genom g . o. 619/3-5 anbefallLl befattning ske först efter 

avslutandet av denna kommendering. 

Kommendörkaptenen av 1. gr. \Va chtmeister skall under ovan 

angiven till fortfarande vara chef för sjömanskårens skolor i Stock
holm. 

G. O. n :r 1083 den 26 september 1935. Kaptenen E. P. Hamilton 
sk ]J nw-r· t . 

a · l a l!g tJiinstgöra som kompanichef vid skeppso·ossekåren i 

;~~~stranll fr .. o. m. c:~ n l,l_ instundande ?ktober t. o. m. :len 30 april 

) mecl unclant.ag fo1 cle t1cler. då han pa grund av utfärdad general. 

order må hava erhållit annan kommendering. 

G. O. n:r 1087 den 27 setJtember 1935. Nedannämnda marininten

denter skola tillträda befattningar och tills vidar e tjänsto-öra enligt 
följ ande : . e 

~ . Intendenl a vanskontoret å Karl sk rona örlogsvarv fr. o 111 Llen 
1 lnst.unLlnnde ok1ober marinunderintendenten Hilding; 

~ . Intendent. å varvskontoret <'r 8toekholms örlogsvarv fr o. m den 
1 ln stunclancle oktober marinunclerintenclcnten Terning. 

G. O. n :r 1089 tlen 27 setitember 1935. I anslutning till nådigt 

beslut å liandelsclcpartenlen tet den 28 septelllber ·1033 skola vid till -
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lämpning aY geno m g. o. 379/30 fastställda >> Beredskapsbestän,,nelser 
fö r flottans fart.\"g >>, följand e iinclringar och tillägg tills vidare länet 
till efterrättelse för statens isbr,·tarfa'rt.l·g·, Llå sådant fartnr i.r iör~ 
lagt i boreclskap. 

A. 1 :a beredskap. 

a) I sbr.darla rtyg ska Il ku;ma utgå på expedition inom :2 J rirn. 
mar efter det order om utrustning ankommit till stationen; sko ,lllde 
sö n- och helgdagar e.i inriiknas i denna beredskapstid. 

b) För Olllbesö r jande av erforderlig uppvärmning av isbry tn rfar. 
t:·g uneler även icke varvstid, kommeneleras från fart.1·gsbesätt J' ll,[!.·en 

två maskin iste r, föret rädesvis flaggkorpraler (underofficerare .w 3. 
gr.), och [yra eldare t ill tjänstgöring i sjö reserven. 

Bet6i [f ande bestridanclet av härmed förenade extra kosttnuler 
hänvisas till n!\cligt beslut å hanclelsclepadcmentet cle11 29 jamta r l\126 
angåen de tlri rtkostnader 111. 111. för statens isbr.dadart.qr. 

R 2 :a IJeredskaJl. 

Statens isb rytarfa rt_yg skola kunna utga på expedition. Y Pr 3 
dagar och .\ti c ;; h f) dagar pfter tlC'l ortlt>r 0111 utrustning ank,, nnit 

till stationen. 

G. O. u:r 1106 den 30 se)Jtember lll35. Karlskrona kustartJ\ ]eri
regemente tillhörande fänrikar, vilka innevarande år utexaminerats 
från sjökrigsskolan, må, i elen utsträckning chefen för kustartilleriet 
efter samråLlmecl chefen för kustflottan äger bestämma, deltagu 1 den 
utbildning i >> Befälsutövning, teoretisk>> i allmän fänrikskurs (0UR 
§ 9), som niistkommande utbilclnings:'\r kommer att anordnas Yi il kust
flottan . 

G. O. n:r 1109 den l oldober 1935_ Kaptenen .\.grens och lö. t ;tl1· 

ten E lmf>rs genom g. o. l3.)f3.) anbefallda lanclkomnwmleringa r 1p]l· 

hävas. 

Neclannliillmla officerare skola fr. o. m. innevarande dag· t illd 
vidare, lllCcl undantag för de titlt>r. clå clc på grund aY utCänl arl '.e ne· 

ralorcler m<i h:na erh:'\llit annan kommendering. tj;instgöra Ptd igi 

följande: 

l ma r i niön·altningen kaptenen .\gren : 

S:'isom adjutant hos inspektö ren för mins,·epning~'."li:sendf' lii.it· 

nanten O . . \. T. J~inclgren. 
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K nr. den 6 Sll jltember 1935. 
:Med g i ':er, del s att nedanämnda personer. Yilka såsom sakkun

nio·a varit stäilda till 1930 års förs\·arskommissions förfogande må 
k~~llllHl i åtnjutamle av ersättning för åt kommissionen utfört u'tred
ningsarbde mecl följttnde belopp n~i nili gcn 

komm endörkaptenen av '2. graden v id flottan H. H. I. Strömbeck 324 
kronor. kommendörkaptenen av 2. graclen vid flottan G. Linelström 
1.98 kronor, kaptenen vid flottan X. F. vVesterling 324 kronor, löjtnan
ten vid flottan O. H. L. Hammargren 3'24 kronor, marinintendenten 
av 1. graden viLl mariniutenclcnturkåren J. Bring 324 kronor, kapte
nen vid kustartilleriet K. R. Kolmodin ~40 kronor. kaptenen vid kust
artillc·ri et S . .T. Puke '20-t kronot;, löjtnanten vid kustartilleriet S. E. 
Ha glund 16'2 kronor, majoren i intendenturbefattning i fl~rgvapnet C. 
M. Ia eoh~on '23~ kronor, löjtnanten virl flygvapnet N. E. Lindquist 192 
kronor, lö:itnanten vid f lygvapnet G . . \.. Westring 31.2 kronor, civil
ingenjören vid flygs tyrelsens kontrolldetalj K. A. Norlin 108 kronor, 

cl els att ncdann~imncla personer må unclfa ersättning för av dem åt 
komm issionen ut.förda utrcdnit1gsarbC'ten m. m. med följande belopp, 
nämligen - - - - - - - - - - - - - - -
löjtnanten vid fl.ottan fr iherre B. F. C. Ramel 200 kronor, löjtnanten 
vid flotbn C. U. l\L B. Falkman 300 kronor. löjtnanten vid flottan A. 
E. B. Berthelsson '200 kronor. --:-- - - - - - - - - -

K Jk den 13 september 1935. 
Förordnar kemisten å marinförvaltningens artilleriavdelning, 

civil ingt'njören X. P. Liljegren att tillsvidare uneler arbetsåret 1930-
1936 vara !~rare i spräug;imneshira vid sjökrigshögskolan. 

l le!lt.nHiiga r tt lari n"l'örvaltningen att al' anslaget till sjukvård för 
marin en giilda rlc sjukvårclskostnnder, som uppkomma då vid främ
mande örl ogRI'nrt:.·gs besök i Stockholm eller Karlskrona personal från 
örlogs fart:· gen ht'rerles vård å garnisonssjukhuset i Stockholm eller il 
flottans sj ukhus i Karlskrona, allt ti.ll helopp ej ö\·erstigancle två
hundra kronor ·för varje hesökande fart.\·g; skolande därvid ifråga
komna kost n a der beriiknas enligt enahanda grunder, som gälla beträ t. 
fancle lllilii tir personal tillhör ande Stockltolms eller Karlskrona örlogs. 
station. Y i lket vederbörande till efterrättelse lä.ncler. 

K. Hr. den 27 septendter 193ii. 
Finnet· gott dels fastsLilla öwrliilllnad ritning till vedettbåtar 

av mindre typ, minsvepare, att l~incla til.l efterrättelse vid fartygens 
byggande , medrätt för marin[ön·altnin gen att vidtaga sådana mindre 

K. BT. 1935. 7 
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avvikelser från ritningen, som under b:vggnaLlsarbetets uHöranLlt' ho

finnas ändamålsenl iga och kunna verkställas utan att de för fart~· gl'lh 

anskaffning beriilmade kostnaderna, tillhopa i:i80,000 kronor, tläri gp_ 

nom övNskeitlas, dels ock bemyndiga marinförvaltningen att vidl au;,1 
edorde rliga i\ tg;irder för de båda vt>dcttbåta rnas bn(·gande. 

l::ied:m marinförvaltningen -med förmälan att vid l'l.vgplank r~· _ 

saren Gotlands besök i Visby sistli dna augusti 111 ånacl såsom gåvor, 

avsedela for lurt.vgot, överl;imnats dels en av B. ~yström utförd 

skulptur, kallad »Varpkastare», Llels ock nio tavlor, nämligen: »Vi.~h.'. 

utsikt !'rå n Klinten>> av H iigg, >> Kdkbt>rgeb> av E. Skårman, >> Vitvär~ 

tiskt>liigc , och >> l(opu ngs gfnd i kv~llsljus>> av D . . ,\.ltlqvist, två tav lor·, 

håda benämnda >>Interiörer J'rån Visb:v >>, av T. Car lsso n, >> l~ingmuren 

och >> Galgbacken >> av B. Börjesson samt >> Visby hamm> av A. Al m

qvist - hernstiil.lt om l\Jeclgivande att emottaga berörda konstverk, 

har Kungl. 'Maj :t bemyndigat m arinför valtningen att för kronan~ 

riikning emottaga ifr,'1gavamnde gåvor, att elisponeras för ovan an

g·ivna ~in clamå l. 

K Ur. den 4 oktober Hl35. 

Me1l~iver, att kaptenen v.i(l kustartilieriet F . Bolling och under

löjtnanten vid kustartilleriet G. \'. Sandberg må i. kommandoväg bP

onlra~ att genomgå den officerskurs i. forbindelsctjänst, so m jämliki· 

Kungl . }[aj :ts brev den ~6 juli HJ3i) må anordnas uneler .innevarande 

budget å r. 

\'ikariaisersättning åt kapten Hosander. 

K Br. den 8 oldobt.>r 1935. 

Finner go!:t dels fasi:shilla ritning till vedettbåtar av större t yp 

(minsvepare), att läncia till efterrätte lse vid fa rtygens byggande, deh 

ork bemyndiga JJJarin[örvaltningen att vidtaga erforde rliga åtgärder 

för byggand e av tvänne dylika båtar, ävensom 

medgiver, lllE'Ll iindring av brev den 27 septernber 1!J3ö angående 

faststii llnmle av huvuriritning till vedettbåtar av rJJindre t,vp, att m 8-

rin[örvaltnin gen 111 :'\ bctriillanclE' sarntliga f.na J!linsvepare vid taga 

~:ådana mind1·e a\'Yikelser hån ]Juvuclritningarna, SOIJt under byg-g

nadsarlwtets nHörande befinnas äliLlaJnål senliga och kunna verkställas 

utan all de för de fyra fartygens anskaffn ing beräknade kostnaderna, 

t illl1 ona 3.780,000 kro hor, övers kr i d as. 

K. Br. den 10 olnobcr 1935. 

Medgiver, att k aptenen vid flottan greve E. P. Hautilton skall 

under honom .iiimliid generalorder n:r 1083/ HJ35 anbefalld komnwnde -
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ring all 1 illtiiliigt 1jtin~ lgöra sa ~om k ou1pan i d 1ef YiLl skeppsgossekå ren 

l il~arstraJHl !' ~·an o,,iJ nJe!l deu 1 -J ok tobe r 1\);3.) till oeh ll1Pll den 30 

apnl HJaG- för \'ilk,•rt kOilllll<'tHkring llaJnilton kan bC'rl'das hos tacl 

ombord il logt'!!Jenislartygel .:\ionl - ;tga all Iran sjöförs\·arel s an 

s lag till resP· Ol·h traktaJJien[>:;JH'nnin~ur upphiira l.iiin stgöringstrak la

nwnte J'ör Llag JJlecl lwlopp, SOIIJ Pnligl gcillande till>iggsbeshinnnd~e r 

t.ill de 111ilitära avlöningsrcglpmentena utgär Lmcier tj[inst~öring ulolll 

törläggn ingsortt>n l'rilll och nwd16:e dygnet ; skolande Hamilton lik\·äl 

il:kP iiga atl lilleler i J' rågavarmule kornmendering filnjuta avlöning~ 

tiJJägg, \·aronl lör:näl cs i b revel dell 7 juni.183.j an:;!)enclc d.vlik lörm å n 

till den \·id skeppsgossekAren i i\Jarstrand tjänstgörande person11len. 

K Br. den 18 oktobm: 1935. 
Beviljar lö.i t nantrn vid l i ottan H. V. G. G :son af Klint tjänstle

dighet tillsvtdar·c intill den J.!J oktober 1!l36, n1ecl 8kyld igh ct Iör honom 

ait diirunder avsU\. san1tlig·a 111C'd innehavande bestiJllni.ng pi\ stat före

nade lönel'örnJi1ner. 

Tj;iustledighel ilt kapten ~imonsson. 

K Br. den 2i'i ol(tohcr 1935. 

~\l edgi,·n, dels att löjlnanten \' id kusl·a rt ill cr.ict E. U. H . Ceder

ström 111i'l i koJJJmandoY~ig beordras att Ltnller två år f rån och med 

hösttPnninen HJ3::i undt>rgå utbilclning vill Tekniska högskolans fack

avdelning för v;ig- och ;·attenb<\·ggnacl: skolande Cederström under ti

den för ifri'tgavarandP k omm ende ring· ansrs fullgöra ordinarie tjänst

göring i Stockholm, 
dels att Ct>Llerström må erhålla ersättning Eör de avgifter, som 

ha n enligt högskolans ~taLlga t· ]rar al't erlägga i sin egenskap av spe· 

dalsluderande viLl skolan. 

K. Br. den 1 november 1935. 

::<<'dan löjtnanten i \lottan lY. Edenberg anhållit on1 tjänstlnch!!

hel. med hihPidll landr av löneförn1 >1nC'r fr i\ n och rnecl elen 16 oktober 

193:'5 l'ör att så som elev geno111gå andra årskursen viLl Sigtuna J'olkhög

skola ot·lr sa•ntidigl d;ir tj;ins tgöra såsom g,nnnasiik:Lärare . 

har Kungl. 1\Iaj:t, son1 den :2:) oktolwr 1935 [öronlnat ELlenberg 

ait fr!\n ot:h n1erl LlPn 1 n ovC'1:1ber 1936 uppehå l.la en löjtnantsbc•ställ

ning \'id rloll.an. funnit J'örevarandr an sökning icke föranleda någon 

Kungl. i\Jaj :is 1\lg·ä!'(l. 

SNla n 1\ ung l. \1 aj: t geno1rt bre\' de> n :27 ap r i J 1!J3-J l'öronlnat, att 

en komple>t+Pnngskur·~ för P]pvc•r rrlell avpJwgsexallJen fran tekniskt 

lärove rk, vilka Öllska(Jp förv;lrva samma kompetens, SOJll övermaski-
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nistexamen llleLlförde, skull e sommaren 193-1 anordnas vid tekniska 

lärOI'<' rk et i "Malm(i och förklarat, aH den, som eHer genomgång ;\\· 

s agcla konJ]Jlcttf'ringskurs v irl. anställd examen e rhållit godkända bP

I.q.~- i m askinL ira och författningskunskap samt p å tillfreclsställandP 

s:itt deltagit i unelervisningen i l1 ~ilso- och förbands lära, skulle an se.-; 

hava fön·cin·at samma kompetens. som övermaskinistexamen. avlagd 

Yiel navigation sskoln , mcd1örclc, 

och sNlan fra,nstä ll ning genom en den 20 november 193-1 insänd 

s krivelse gjorts om uti'~rclancle av .Cörcskri:ft därom att elen, som i VP 

rlerbörli g ordning genomgått 01ran omförmälda komplettering-skurs. 

skullE' i viirnpliktsh~nsecncle .iämställas med från navigationsskola ut

examinerad maskinist, 

l1ar Kungl l\laj :t funnit förevarande {ramsHi.llning i cke föran

leeJa ni\gon Kungl. :.\Iaj:ts åtgiinl. 

ilrerlgiVPI', att s jökajJtf'nen, värnpliktige n:r 13 207/:1913 p_ o_ N. 

Olsson m>'l utnn l1inclf'r av stadgandet i ~ 3 morn_ 2 av brevf't elen -1 

scpte111 bP1' H;:2G andJenclc antagning, utbilclning m _ m. av t·eservkad c1-

tl'r Y id fiol tnn inne1·arandE' i1r antaga s t ill reservkaelett vid '~'lottan. 

:.\Iedgivf'r, att rle omständigheterna att sjökaptenen, värnpliktiw, 

11 :r 398 G8!Hl:Z8 E. E. J3crgkvist icke uppfyller cle fordringar, so m an

givas i ~ 3 n•Olll. 1) och mom_ 5 a) av brevet elen 4 september 1926 an

g;]ende antagning, utbildning· u1. 111. av reservkadetter viel f lot tan icko 

må utgöra hinclf'r iur honom alt innevarande år antagas till r~sen 
kacleit vid flottan. 

Medgiver. atl (]en omstiincligheten att sjökaptenen, värnp liktig(' 

n:r .):2 :2:33/l~ :2!1 E. \'. E. Lieberatl1 icke uppf0·ller elen fordran med al~

seende å ftlcler, so111 angives i~ 3 mom. 1 av brevet den -l september 

l!l'26 ang;'\ende antagning-, utbildning- n1. m . av reservkadetter vid flot 

tan. ickE' tni.'t ulgöra hind e r i'ör honom att innevarande år antagas till 

reseiTkadett vid flottan. 

Seclan reservintendentskadetten L. Berg anhallit, att el e omstän. 

dighete rna att han innevarande itr fyllt 22 å r samt att han redan :\r 

1932 ••vlagt ~tutlenl.examen icke måtte utgöra hinder för hans anta 

gande till 111 a r i ni n lenclcntskadett, 

har Kungl. 1\faj :t lämnat förevarande ansökning utan bifall . 

Medgiver dels aH en oi'l'icer~ av ko1nmemlörs el ler konlillendör

kaptens grad 111 å i kom1,1awloviig förordnas att jämväl för ticlf'n från 

o~:h med elen r januari Hli:J6 ti.llsvid.are unel er högst två å r inom marin~ 

Cön·altningen tjänstgöra såsom inspektör '!'ör minsvepningsviisendei· 
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11
'
8 <1 :tppdeng <lit di1rjtimte tjänstg-öra säsom inspektör för umlernlt-

ll'nsb"tJ~Idstj"·J~·tcn del ' ''it , ' · ... J · • 
.. ·. · · · .... ·' · H n <Il a 111al'l11tOt'\"a illlllg"E'llS 1111113\'(h-..J njnt.!' 

t.~_ansip;oranilp oll·;,.",. ur ·riottan 111a, enlig-t i komlnnndo,·äg; lllE'tldelade 

narmare IJI' .. s_tanlmPisl' r. kotnnJ<'ndcras att t·
1

:1· 11 ,to·". , l' t 
. .. . - - .. _ ... s .-.ota sasont al.JU 811t 

hos Jll~pekloren !or liJJns,-e]Jllill)!;ti\' iiscndd. ii ve n80111 

l'cireskrin'r, att lW111älde inspektör och a<l.iul an t skola sbl la sitr 

t ill elte r nittPI~p föreskri !tern a 1 den instruktion t'ör inspcktö 1·en i'ör 

minsn~pnin.!!.'sl~iisl'nciet, som i kommanclo1·iig· utfiirdats : skolande kost

lHtclrna för· av Llem företagna tjiinsterE'sor bestridas :J.\' s.iöriirsntrcts 

anslag lill rese- oc-h traktamentspenning-ar. 

I~öjtnant l 'luistell må Iör kompetens fö r be.lorclran till kapten 

KirR tillgodoriikna s ig ,-j~~ ijiinstf'tirl mecl dubbla värdet. 

:M:uiningcnjörerna Böös' och Cassels tjtinstgörings[örhållamle!t. 

l lesd r a,- 1. kl . sj öman 3 Yk. Engman ang. neLlflyttning i t:j~inste-

g rad . 

KungL J\Iaj:l i\le,lgiYer, alt en mins1~eparclepå må. på siitt i kom

mamlol·iig närmrue lwshi lllJJieS, uppriittas i huvwlsaklig öl·erf'JlSStäm

mel~e mell av chf'fen för marinstaben ingi,·et förslag: skolanLlc häraY 

förauh-dela kostnaclf'r , i vad elc avse bespisning. utgå av anslaget till 

forplii.gna<l sa!llt i övrigt a,- anslaget till :flottaDs krigsberedskap och 

ö v ni n ,!:tflr. 

K Br. den 8 november 1935. 

ÖE'dan löjtnanten i flottan. unelerlöjtnanten vid flottan \V. Eden

berg, som elen :2.) oktober HJ3.5 förordnats att f rån och med den 1 no

vember Hl33 t i llsvidare till och med elen 30 april 1936 uppehålla en 

löjtn a ntsbestä Ilning v irl [l ottan, a nhå !lit om tjänstledighet med bibe

hållande av löncförlll åner såsom underlöjtnant ·Eör tid till och med den 

7 ap r i l 1 g ;~G {ör att såso111 ele1· genomgå andra årskursen vid Sigtuna 

folkl1öp;skola Ol'h ~amticligl rliir tjänstgöra såsom g_1·mnastiklärare, 

lm r l{nngl. ~\Iaj :t, jälllte el et Eelenherg entledigas från det honom 

elen 2-! oktoher 103.3 l!lcdclplaLlc Eörortlnanclet, :funnit gott bevilja Eden

bnrg tjäns tl edigbet iiir ihågavaranclf' änrlamål tillsvidare till och merl 

clPn 7 ap r i l 1936 ; s ko l ande Edenberg unrler tiden :f' ör t j änstl ecligheten 

id::e hava alt villkännas större avLlrag å lönen än det i gällande avlö

ningsbf'stiinlmelser för leelighet hänförlig till gruppen A, fastställda. 

NPclan löjtnanten vid flottan C. E. l11irlherg. so m genom general

oriler n :r 10:33/1\)3.) beordrats att utan särskild kostnall för stats,·erket 

tjänstgöra ~om bitrii<lanclE' marinattach(• vi el Kungl. Maj :ts beskick-
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ning i P a ri s från och med elen 18 oktober 1935 till och med elen J april 

1\)36, anhilllit att kou1ma i åtnj utand e av ersättning :!'ör kursförlust 

under ticlen fö r ifrågavarande tjänstgöring, 

har Kungl . .Maj :t läm nat fö r evarande ansökning utan bifall. 

Förordnar. att ~ :2 a) i Kungl. Maj :ts brev elen 2J mars 1927 an

g<'Jcndc utLirdiin,le av bcstii mmelser i Jråga om stueliestipendier till. 

underbel~ll (und<'rotfieerarc) vid flottan s kall erhål la fö ljande änclracl e 

hdelse : 

a) att 1·ara Lläcksavdc ln ingen tillhöramle Hagg-korpral (underoffi

c-er) eller sagda avdelning 1illhörancle ko rpral, som upp:fyller :[ör be

t ordran t i Il rlaggkorpra l föreskriv n a ko mpetensforclringar. 

~lcdg i vcr . att ett helopp av högs! . 300 kronor må ställas ti ll che

fens lör sjö försva rets kOJJJillandoexpeclition förfogande för anordnande 

under budge tåret l\J3ii-Hl3tl av utbildning i [rämmancle språk för vid 

e-.;:ped1tionPn tjänstgörande ofti<.:erare. 

Aledgi,·c' t· , a tt ett belopp av högst :2,3:20 kronor må ställas till che. 

lem tö r sjöförsva rPts kon1mandoexpecl i t i on törfogande för bestridande 

av den kostnad föe tr_,·ckning och utgivning av >>S venska Marin ens 

rulla 1!);3(i, del I och I L>, som beräknas icke k unna täckas genom. infly

tn ncl<' m e del a1· försiiljning utav iJrågavarande rulla. 

L ii lllnar utan bilall ansökan av korpr. 3:e yk Johansson att få 

blii'R befo rrl nHI till !lagg-korpral oaktat l1 an icke erhål lit därför erfor-
derlig lämplighetsförklaring. . 

Kun!;l. lraj :1. meclgiver . att det av rikselagen för budgetåret 1935 

--1\JJr; hev i l j a de anslagf't, l"yr tiofy ra tusenfemhundra kronor, till be

f rämja!lLlc av elen andliga vårelen v id :försvarsväsenclet (1935/1936: IV. 
E . .J) 111::i di s poneras på fö lj ande sätt, nämligen : 

För andlig l'årcl vid : 

Göta livganle mecl l>i .s tningsbataljoneu i Vaxholm .. kronor 4.80: 

J\:ronobergs rege1Hentc meclll etachement i Karlskrona » 200: 

\ ' axl,oltns kustartilleriretremente ... .......... ..... . . 

Karl skrona kustartiil e rircgt>mente ........... . .. ... . 

Första f J_,,gkil ren ... .. ............ . ........... ... . 

, 'l.nclra f lygk åren . . ....... ...... . .. ... ........ ... . . 

l<'l~'gskoi kåren ...... . .... . . . . .. . ................. . . . 

kronor 
)) 

)) 

)) 

)) 

450 : 
350: 
240: 
170: 
400: 

33 

Så,.onJ bidrag till so lclathe msYerks amhet utö1·acl aY : 

Soldath emlllet i 1\:arl skrontl ..... . .. . . . .. .. . .. . . .. .. kronor -1-80: 

S t iftelsen Oscar- FrNlr iksborgs so ldathPm ..... . . . .. kronor 600: 

Sällskapet Solclaternas v änner i Linköpings stift. 

Linköp ing ........ . .... .... ............ . . . .. . . kronor 1.0-J.O: 

J:i1ntlancls l ä ns Lutherska ungclollls- oc h mi ssionsför-

en ings soldat hem, Oste rs und . ... .. ......... . .. kronor 320: 

Föreningen Solclate rnas vi:i nne r fö r ver ksamheten i 

örlogshemmet vid V itså b r.~·gga invid H å rsfjärelen kronor 300: 

Si\som bidrag· t ill ve rksamhet utövad av: 

i:ike ppsgosse1 Jellll ll et i K a rl sk rona . . . . . . . . . . . . . . . . . . kronor 800 : 

SkeppsgossehC ill lllet i nfarstraml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) ()00 : 

'J'ill Kungl. :Maj :t·s di sposit ion rör ofö rutseciLla bellOV kronot· R.J.j: 

Kronor ..J..J. ,iJOO : 

e ll e r t ill hopa f.ntiofy ra tusen rP111h undra kronor. 

Ti llika föreskrive r K un g l. ::'lla j :t, clel s att här ovan upptagna be

lopp till vP r ksan llwt vid so ld athem och skeppsgossehe m skola mot re

dovisn ingsskyldighet. utbetalas till styrelserna för ovan angivna solclat

llem, skep psgossehem Pl ler organisationer, del s ock att det skall åligga 

veclPrbörande truppfö rbanclschel' (s tationsbefälhavare) att bestämma 

o1i1 anYii ndninge n av fö rPnäm nda am·isnin ga r för andlig Y:'lrcl på sätt 

lämpl igast befinnes. 
S lutli ge n fö reskriver Kungl. .YJaj :1, att s tift e lse n O:;c·ar-Freclriks~ 

bo rgs solcla thcrn s kall för att komma i :'l tnjut alllle av ovan ondö nn äl

da, för stifte lse ns soldatverksamhet beviljade medel vara skY ldig till-

1!\ta en av komm endante n i Vaxholms fä stning utsedd revresentant 

för Va rj e tiJJ rä s tni ngeu förlagt truppförb and att nän·ara yj<J St i fteJ~ 

,;p ns ~ tn·cl s<>~ al!llllanträclen o t: h i solclathPmme1 anonlnadP !nöt e n m. lll. 

Vikari atSE' I'Siitt.ning t il l löjtnant .JPLleur- LJnlmgren s:'\son1 AO ;J 

pan S3. rskPpp et Os<:a r TI. 

Yikari atsC'I"3iittn ing till ka pten Lineiii s11som kompanic-h ef Yid 

Skep psgosse k å 1·. 

UppfJyt·tn ing· löneklass a,· UO 2 gr. !•' ran ssohn. 
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Korpral öchmidt tillåtes kvarstå i tjänst utöver 33 års ålder. 

\' ikariatser&ättning till flaggkorpral Holst. 

1\. Br. den lii JWHmber 1935. 

Kungl . .Maj :t- som konstituerat oeh förordnat fänriken i flot
tans n'serv G. R. K 1\:ruse ~ltt tillsvidare vara fänrik i flottan - fin. 
ner gott medgiva, att 1\:ruse må för befordran tillgodoräkna ticlen elen 
.) oktober 193-l--clen J oktober 1935. varunder Kruse varit inkallad til l 
t.iiinstgöring. 

:.\ledgiver. att tryckning av marinens telelonkatalog för är 1936 
JJ•a äg·a rum i enlighet med av statskonto rets tryckerikonsulent för 
ordade kostnadsförslag; skolande härav Jöranleclcla utgifter, högst 450 
krono r. be>striclas a\· de utav Kungl. :Maj :t disponerade medel å sjöför
si·areh· anslag till tryckningskostnader. 

RiJaiLer marinförvaltningens hemställan, att ett extra J'örråds · 
bitriidt> måtte få anställas vicl Vaxholms fästnings materiaHörråd 
1lock för t iclen högst intill elen l juli 1936. 

Hi faller marinförvaltningens hen1ställan, att ett extra biträde 
måtte få anställas hos förrådsförvaltaren vid Karlskrona :[ästnings 
tyg-förvaltning, dock för ticlen högst intill den 1 juli 1936. 

Beviljar chefen för marinförva ltningen för beredning av marin
förvaLtningens utlåtancle över Hl30 års försvarskommissions förslag 
till ordnande uv Sveriges försva r.;;väsende ledighet från och med elen 
18 innevarande månad t iHsvidare till och med den 31 december 1935 
från övriga göromål i den om fattning. han så finner erforderligt, 
ä V C !i SO 111 

medgiver dels att ämbetsverket må under ovan om:f:örmälda tid 
bevilja marinöv.erdirektören Y. T. Schoerner och clwfen för ämbets, 
verkets nautiska avdelning, kommendörkaptenen av 1:a graden vid 
'flottan G. E. R . . Braunerhielm för beredning av ovannämnda utlåtande 
led i g het i elen utsträckning. ä m hetsverket finner erforderligt, från 
öniga dem åliggande göromål. 

dels ock att ämbetsverket må till vikarier för Schoerner respE'k
tive lhaunerhielm uneler tidcn för dem beviljad ledighet :förordna ma
rindircktören av 2:a graden vill mariningenjörkåren D. T. Zetterström 
rcspekti ve kaptenen vi el flottan A. J. l<'. Löfgren, 

del s ~lutligen att kommendören i marinen, kommendörkaptenen 
av l:a graden vid !lottan K. T. Palm samt Zetterström och Löf:gren 
må - d~i rest de, Palm såsolll chefens för marinförvaltningen ställ före -
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träda re ~n m t Zet.terström och Löfgren på grund av marinförvaltnin
gens förordnanden under längre tid i oaYbruten följd än sj u dagar 
bestritt 1' ll er bestrida cle göromål, i'r:'ln Yilka chefen för marinfön·ali
ningen, Schoerner och Braunerhielm för i :[r[tgavarande ändamål er
hållit eller erhå lla ledighet- för den tid vikariatet varat eller varar 
uppbära vikariatsersättning med, Palm' och letterström varelera -~ 
kronor 'JO öre och ·Löfgrcn 3 kronor 25 öre för dag. 

1 kl. sj . 3 :vk. Engman får kvarstå i sjömanskåren jäml. I:.M 1 
§ 170: 2. 

\'ikariatse rsii ttning åt kapten \\reinberg såsom ACUA KJ'l. 

Bestridande av Yissa haverikostnacl er. 

l<'öreslagen ändring i regi. för SF.MK bifalles ej. 

K. BL den 22 nowmber 1935. 

Fö rordn ar kommendörkaptenen av 2 :a graden i marinen, kalAe
nen i flottans reserv C. G. A. Sylvancler, vilken jämlikt Kungl. Maj :tö 

brev den 29 december 1933 oC;h elen 23 november HJ34 förordnats att 
under tiden den 1 januari 1034-clcn 31 december 1935 uppehålla be 
fattningen såsom bibliotekarie vid marinstaben, att jämväl därefter 
tillsvidare intill den 1 juli 1937 uppehå ila nämnda befattning med rätt 
för honom a t t i sådan egenskap åtnjut a ersättning, beräknad efte1· 
ett arvode av 3,180 kronor för år, jämte dyrtidstillägg enligt för ny
reglerade verk stadgade grunder; skolande i avseende å åtnjutancl,.. av 
nämnda an·ocle de i 13 kap. av kungörelsen elen 22 juni 1928 med tilL 
läggsbcstämmelscr till de militära avlöningsreglementena meddelade 
föreskr i-ri·er rörande icke-ordinarie be:tattningshavare i tillämpliga de
lar läncia ti ll efterrättelse. 

Scclan orcli'örancle i Sveriges mi.Jitära idrottsförbunds verkställan. 
lle ubkott, översten P. TJ. Lagerhjelm - med förmälan att förbundet. 
i likl1 et med vad som varit Jallet sistlidna vinter. erhållit inbjudning
från föreningen Jör skidlöpningens främjande i Sverige att jiimvifi 
innevarande vinter sända ett antal av förbundet uttagna of:f'icerare 
till en skiclkurs i Storlien- hemstiillt, att, på sätt Kungl. Maj :t den 
2l dc<·ember 1;)3-b för förstnfinmt fall meclgi,-it, iill såväl ledare och 
biträti:1Ede ledare iör kursen som de för deltagande i densamma till 
ett antaL av omkring clQ uttagna of[icerare måtte uneler ticlen för kur
sen t>llcr elen 2-clcn 9 februari 1936 ävensom under resorna till och 
J'n'ln densamma :få utgå oavkortade löneförmåner, 

liar Kungl. Maj :t bifallit förevarande framställning . 
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:\ledg-iq•r dels att kaptenen vid kustartilleric1" Il . E. Limlcbr rg 

må , på sätt j koil'Illlancloväg närmare best ämmes, beordras att un•1<· r 

ticlen den :2,'> n ove mbe r-de n :21 cl ecc> mbe r 1933 vid S lll ålands arm(•arii\ . 

Jc>riregp1neniP deltaga i cll'n särskiida tekniska utbildning, som a1·ses 

JanHörsva rPis gPlll't'alorcle r den :W septemb<' r 193-3, n:r :2:23:2, äv<•nSOil i 

att sf'derniera. enligt ciiPJPns fö r kusiartiliPriet närmare bestämnw n

clc, töre den 1. april 1906 cil'ltaga i se rvice kurser vid lämpliga verks h i

der i :-:;tor:kiioLn under sa nimanlagt högst. tre veckor, de ls ock att Ini 

undcrhefii l u r kust.a dilleriet m f1 komniemleras att. uneler tiden den :2.) 

noveiriilf'r 1.\J3iJ- den 01 IIIars l\J3ö dc'ltaga i vid S!lliilands anm;artll le 

riregeinelltf' för uudL·I·bpfä l anordnad uthilclning i moiortjänst. 

' l ' .iänsh·~Ir~bt'I'äknin~· l'ör extra poliskonstapel Derntsson . 

LJtg· ivamle a1· ~.iökort H iirnösand-l1 I' E' lllÖ i ska la 1:50000. 

Re p resenlldionspenn ing:u 1':'1 utg å å t kapten Lundquist såsom FC' 

å ub . 

Arvoclr :H FUK orLll'öralllle, sekreterare och vaktmästare. 

.\m·isa r jCJ,OOU kr. -för rep. av Vaxholms kastell. 

.\nvisa r medt'l [ör n.l' :1.ngpanneanhigg ning t1 Stumholmen. 

l(. B r. den 29 uovem her 1935. 
~teclgiver, att kaptenPn vid kustartill e riet D. E'. Borgenstam m ti 

pli s iitt och :"i t·id. so m i konimanc\oyäg närmare bestämmes -be

ordrfls att under en tic\ av lu:igst två månader tjänstgöra i. chefem 

för ku st.a rt. il leriet· s tab Jö r verkställande av utredni ng av de speciella 

fö rliållanclPn av så väl teknisk som organisatorisk a rt, so m samm an

häng-a 111 ed gasskyddstjänsten i kustarti l leriförsvaret. 

~feclgi1·er, att ett belopp a,- högst :200 kronor m å stä lla s till che

fens J'ör marin~tabcn :förfogandE' för anordnande innevarande budget 

år. i t>nlighet mrd i kommandoväg m eddeLa Ll e bestämmelser, av EörP 

läsningar i sjöh isto ria för fänrikar i 1\oHans 1·esP rv. 

Föreskriver, att [J r 1!J3ll må antag-ils högst tio reservkaeletter vid 

kustarti 1\eriet 

Fö reskriver, att i'tr HJ36 m ä antagas högst titta kust R rtill eriku 

detter. 

Medgiver 
dPl s Dtt kaptenen vi.d kustartiiiPriet K. G. T. E . IL D. l1ernha n li 

mfl , enligt ITderböt·antle c-hei's närmRre beprövanclc, för tj>instgöring 

l' 
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;;åsoni skolchef. vid Svenska seglarskolan erhålla tjänstledighet under 

ticlen den 15 maj- den 15 september 1936, 

dels att. en o[J'i cer ur reserven må, i elen utsträckning som finnes 

nl'on\erlig, i k.ommandoväg inkallas till f:ri villig tjänstgöring vid 

kuslartillf'ri()t under ovan angivna tid, 

tl<;ls n t i. tv~t ofl'icerare vid flottan må - därest .förhållandena sil 

t11t'tlgi1·a - /ör tjänstgöring som befälhavare å bemälda stiftelse till

IIör.i.ga fartyg erhå ll a tjänstledighet uneler ovan angivna tid utan att 

d ii n-id - Jör den tid som icke tillgodoräknas dem såsom semester -

vidhinna s större löneavdrag än vid ledighet hänförlig till gruppen A 
.. 

, 
avensom 

föreskri ve r, alt nernharclt skall uneler ifrågavarande tjänstledig. 

lid - i den In i',n locligheten i cke tillgodoräknas honom såsom sem ester 

- vid!.;:änn as löneavdrag som vid tjänstJedigl1et, hänförlig 'till gruppen 

,\ rn iJgt vederbörliga al'löningsbestämmelser, eller det större avclrarr 

o l" ' . b 

:i onen, som 111a vara erforder ligt fö r att av lönen skola kunna bestri-

tla s dP löiiPfiirmåner, som författningsen ligt tillkonuua reservofficeren 

i'ii 1· hPI'Önla tjiinstgöring. 

li'ör~ rdnar _clels att§ 197 mom. 6 och§ 201 Inom. 1 i del I B regle

IrnPn tE~tfo i' 111ar~uen ~amt§ 226 mom. 6, § 230 1110111. l och§ 274 mom. 1, 

.o rsta st\·(·ket, 1 del JIJ B samma reglemente sko la från och med den 

1 .ianuRI'i HJ:36 e rli i't\Ja ändrad lydelse på sätt nedan angives dels ocl· 

t t R 9~ \ ' J · . ' ' 
a · , · ~ -· 1- IItOn t . . L, am ra stycket, 1 del III B nämnda regle111ente ska ll 

l ra 11 oc·II Iii ed sistsagda dag utgå ur reglementet. 

Del I B, 

§ 197. 

Förråd och uppbörder. 

6 Vad i. detta kapitel stadgas beträffande förrådsartiklar "äller 

d i.ir ej annor lu nda fö reskrives, ti llika uppbördspersedlar och :nnad 

f'P.'<'IH IOIII . i i Il hörande uppbörd, som ej ingår i förråd. 

§ 20l. 

Inventering. 

L In ventering skall årligen anställas av en elle r flera förråds

artiklar, så att under lovpet av varje år alltid någon del av varj e 

förr!\d Piler lipphörd, clär e j fråga är om inventarieuppbörd, bliver in

'.'C'ntcrarl. . StötTe iill'ente ring må utom i cle fall, clå inventering elj est 

a I' loresknven, Icke ske utan Konungens tillstånrl. 
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Fät inventering a1r inventarieupphörcler äger mar.införvaltnin-

t .. J · clet·ta 1·eo·le111ente h;irutinnan är föresk:nvet, medrlela o·en u over vac 1 · o 

~ri' ~~; derliga. best>immelser. 

Del Ill R 

~ :2:26. 

·Föt'rå rl och uppböTder. 

------ -
u. -~ a.;;-i d cd t :-;;:a.p itel stadga s beträffande förrådsartiklar giiller. 

d;ir c·:i a;morlunda ·fön•sk ri ves, tillika uppbördspersedlar och flllllal' 
ep:endom, till hiiramlc up11börcl, 30111 ej ingår i fö rråcl. 

\!; 230. 

Inventer ing. 
1. Invente ring skall årligen anställas av en eller flera förr i\ds

~. diklar, si\ att uneler lovpet av varje å:· alltid .någon.clel av v.al.'.JP 
fön·f;cl el lN nppbörcl , där ej fråga är om mventaneu~Jpborcl, bltvet.lll·· 
vPnh'rad. St·ö rre inventering må utom i de fall, då mventenng Pl]est 
iir l'öreskrivPn, icke ske utan Konungens tillstånd. . .. . 

För inventeriug av inventarieuppbörder äger rnannfor valtmn
o·p n utöver vad i detta reglemente härutinnan iir föresknvet, mctlrlela 
; rr~ rdcr li ga best.~. 1nmelser. 

§ 27·1. 

Inventeringar. 
1. T § 230 mo 111• l, första stycket, nämnda invente:·ingar sk?la 

verkstä llas i så.Jan ornfattning, att under varje sjuår·spenod santthga 
upphörder bliva i sin helhet inventerade. 

Vissa ändringar i beklaclnaclsstaterna :för sjömans- och skepps
g·osseki-\ re rna s;unt kustartilleriets manskap. 

Avsked för sekreterare Gräntz, KMF. 

lJnderliijtnant Petterssons tillgodoräknande av v1ss t.jlinstgörinf; 

1·icl K.\ 1. s?;so; n fullgjord repetitionsövning. 

Vikariatersättning åt kapten Lundquist såRoJn FC i'1 uh . 

· ot. 1,-anta11 G.refhel'il .'·nsorn no 1. jag. 'liv. Vik:nintE'rs;it.tmng n . ,. , , .. ' 

41 

G. O. n:r 1110 den l oktober 1935 . .Följ a nd e o[Iic:era re ur lllari
JJI'II sko la uneler JH'tlan angivna i.ider tjiinslgöra vi.cl ll.1·gvapnc t: 

.NIPd orclinrtric· t.iiinslgör.ingsort H~gerniis 
löjtnanterna vicl (i) i'lottan Andsberg ror!.Jammle t. o. \Il, den :2(J 

oklolwr Hl36, Cervell ocll Carlcson, unelerlöjtnanten vid flotlan. Lng<'r. 
nanh samt underLöjtnanten vid. kustartill eriet llolmberg t111d er ticlen 
l(i okiober Ulil:J- 20 oktober :1.936; 

·Med ordinarie tjänstgöringsort Karlskrona 
underlöjtnanterna vid f:lottan Eriksson, Stålhandske och Li;ld

"Tcll uneler tiden :1.6 oktober lD35- 20 oktober 1.!:!36. 
" l3 et rilffa 11de härav föranLedda kostnader ~r stadgat i nådigt brev 
de l t 31 december :1.93:1.. 

G. O. u :r 1125 den 4 oktober 1935. Kaptenen 1\ grens geno111 g. o. 
:2ö~j3.) anhei'allcln tj~nstgöring vid årets marinspaningskurs skalL upv
liöra nJCcl utgångPil av den 5 innevarande månacl. 

G. O. n:r :1133 den 7 oldol1cr 1935. I anslutning till n åclig!. brev
den :!G s istlidn e jul i oeh 4 innevarande månad sk all officerskurs i för
bincle lsetjiinst anordnas under ticlen 21 oktober 1935- mitten av april 
1\J36; skolanll e l'ör clenna kurs följande närmare bestämmel se r ]ända 
!i Il el'terrättelse. 

1. stationsbefälhavaren i Stockholm må. efter överenskommelse 
1ncll chefPil för marinstaben, beordra honom underlydande av ova>J
Il<i.IJJncla officerare jämväl till annan tjänstgöring. 

2. Erforclerl:ig materiel Jör radiosignaleringsövninga r 1n. m. 
~ k a Il stiil las till .Cödogancle av varvschefen i Stockholm. 

( 

G. O. n:r 1Hi0 den 9 oktober 1935. I anslutning till nådigt brev 
dl'n 30 sistlidne augusti skall löjtnanten vid kustartilleriet G. R. Eng
dah l tjiinstgöra såsom kaeletta ffi.cer uneler elen kurs ombord å s trids
fartyg för kustartil lerikacl etter, vi lken enligt g. o. Hl5/l935 skall äga 
l'UJI I å flygplankryssaren Gotland. 

G. O. n:r 1156 den lO oktober 1935. l. Ubf\ten Uttern skall ruslas 
fö r expedition och ingå i 3. ubåtsdivisionen i stället för ub:Hen Del
finen intill den tidpunkt, so m framdeles bestämmes, då ubåten Delfi
nen efter avslutade prov kan ingå i divisionen. 

2. Följande officerare skola tjänstgöra å ubåten: 
kaptenen Kahl , :fartygschef, tillika chef för 3. ubåtsclivisionen, 

löjtnantern a Sjöblom och Engström. 
3. Ubåten Uttern skall vad beträffar unelerofficerare och man

skap bemannas f r ån båda örlogsstationerna efter överenskommelse 
mellan stationsbefälhavarna. 

G. O. 1935. 8 
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''- Fartygschefen å ubåten Uttern skall hissa sitt be l'äl stecke1' 
å dag i oktober, som bestämmes av chefen för kustflottan. 

;3. Chefen för 3. ubåtselivisionen skall hissa sitt befälstecken r, 
dag i oktober, som bestämmes av chefen för kustflottan. 

G. O. n :r 1.164 den 15 oktober 1935. Följande officerare skol a 
tjänstgöra vid el et :l l ygförb~ncl , som jämlikt g. o. 221/35 uneler ticlen 
21 oktober Hl35- omkring 23 april 1936 tilldelats flygplankryssaren 
Gotland : 

kaptenen vid flygvapnet Krook samt löjtnanterna vid [lottan 
Am1sberg och Sandberg. 

G. O. n:r 1167 den 15 oktober 1935. Nedannämn<la officerare 
skola vara repetitörer vicl sjökrigshögskolan uneler arbetsåret 193!5-
1936 : 

från flottan 

kavtenen Lanelström i strategi och löjtnanten Deskow takt.ik ; 
sa mt 

ka)'Jtenen Puke 
mekanik. 

från kustartilleriet 

kustfästningslär a och löjtnanten SundholJJl 

G. O. n :r 1176 den 17 o.ktober 1935. Prov med vb Jägaren. 

G. O. n :r 1182 den 18 oktober 1935. Major S111ith stabschef: i BAK 
stab Jr. o. m. elen 21 oktober 1935. 

G. O. n :r 1188 den 18 oktober 1935, Kapten \'Te inberg avgår s:'\
SOill lä r are i torpedlära i KSHS. 

G. O. n :r 1189 1len 18 oktober 1935. Motorslup för Alvsborgs fä s t;_ 
n ill g erhå ll er namnet Känsö. 

G. O. n:r 1191 den Hl oktober 193i"i. .Tag. Kl;Js Ug·g l8 l"ortsäHcr 
exp., K las Horn ru>tas ej m. m. 

G. O. n:r 1201 den 21 oktober 1.93rJ. KapLen :Larsson tjiin s lgör 
Bel singfor·s etc. 

G. O. n :r 1251 den 29 oktober 1935 [aststä ll c t· »Instruktion [ör 
Te lelontjänsten vid f lottan» att gälla Jr. o. m. ele n 11 november HJ35. 

G. O. n:r 1261 den 1 november 1935, Föreskrifter ang. minsvepa: 
re depå. 
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G. O. n :r 121m den l november 1935. Karlskrona 111 insveparedepå. 

H. O. n:r 1272 den 4 november 1935. Kommendörkapten AngcliJ; 
tj iinstgör i Oslo. 

G. O. n:r 1273 den 4 november 1935, J ägarens expedit ion utst6ic
kes t. o. u1. elen 12 november. 

G. O. n:r 1290 den 7 november 1935. Kommendör Håkanssons 
koii iJll enclering so rn IMV skall fortfara även efter den l januari 1931)_ 

G. O. n :r 1313 den 16 november 1935. MarinattachOu i Pari R, 

kavlen Anderberg tjänstgör i London den 2L- 30 november. 

G. O. n:r 1315 den 18 november 1935. Kapten Alnenberg inkailas 
t i ll J.jänstgöring vid fl ygvapnet elen l maj-29 juni 1936. 

G. O. n:r 1319 elen 18 november 1935, Kapten E. D. 'J.'o r f\n tjänst
g-ö ,· i marin8taben till utgången av december 1935. 

G. O. n :r 1:135 den 22 noYmelJer 1935. Kapten Lindeberg (KAJ 
tjänstgör vid Smålanels armeartilleriregemente elen 25 november-2.1. 
d ecem be r 1935 m. m. 

G. O. n :r 1340 den 26 november 1935. Provtursexpedit ion med 
11b Nordkaparen. 

G .. O. n :r 13411 den 27 november 1935. Denn a instruktion för far~ 
tvg~chefe n ä s tatens ish r.vtarfartyg Ymer skall lända till efterrättelse 
under fa rtygets cxpeclitioner vintern Hl35-1936. 

[ 'tdrag- ur instrul>tion för FC å statens isbrytarl'artyg Ymer l935-31i. 

§ 1. 

Exl'cdi t.i ont' II S ämlanlill ·framgår av Rcglemenf;p fö 1· stat.eJJ s is
h, ·ylarJ:nl..\ g, uträrclat av Kungl. Maj:t don 22. no vc11liJer 1935 (bil. 1) 

Het r;if l"awle det Olllråcle, t ill vilket Ymer i"ör varje särsk ilt til l
liU l o skall l" ö r l ägg a sin verksamhet , kom m er order ell er el i rekti v där
O iii , i anslu.tning till genom g_ o. 1186/34 fastställd >> Allmän plan Jör 
<I P1t s t8tliga isbryl.nillgsverksa ii Jhoten>> (bil. 2), att genom ledningen s 
i"örsorg tillställas Eder. 

§ 2. 
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~ 3. 

t:e•ttOttt ~jölör~vflt'ds kottttttancloexpedition kottltller ntt Lillsliilta , 

Ede·r .Jpl s order angi'tcrule ~t lg ti J'(ler, SOIIl skola vitHrrgas Olltl.'Llelbnr t 

Plin r1 mtgiven licl oc·h obcroen cle av fart,,·gels verksanthet i övrigt , 

tkls Llird;:li,· ang <'te lJ<iC' i'tlgä rd e r, so tn böm vidtaga s, chirest Ni ansP r 

r<HI;tncll' lörlt<111antkn så tn cdgiva , dels ä\'l.'lJ llleclcl elamlcn angl'tcnclc · 

i\lgtil'ller. ,·ilkas ulför::mllc· h E'lt och h åil01 överhintnas i.ill Edert hP

tlöttl :m el e. 

~kd iakllag·au tl c a v föreskrifterna i »Reglemente ·för statens i~

brylarfart.'·g» ~a1nt erhål lDa orcler och direktiv ä.gcr Ni alt nät'tti<He· 

planliigga odt bt'Stltntma rrngftcnde fartygets verksamhet, skolall!k 

ltii t· v id l'öljaucle allmänna anvisningar liinda ti ll efterriittHlse. 

A. Ymcrs ltuvudsakl iga uppgift är att assistera fari.yg frl'm 

iipptla sjön till för isskruvning, drivis och dylikt, sk~·dclat farvattctt 

satttl hiin :;itclani. farvallAn till öppen sjö. Därest flera faTtyg för

viinias inon1 de niirttt as te clygncn påkal lrr assistering i samma rikl 

ning· , skall, clå i cke siirskilcla omstiincligheter till annat 'l'öranleda, 

nssist,, r ing·en ve rksbillas genom anordnande av konvoj. 

I den tnån förhål land ena det medgiva må i fall, då de lokah 

isbr.danesu r·serna ej ~i ro t i ll fyllest och Ymers huvudsakliga uppg i{l 

icke' diirigenotn ftsiclosättes, isbr.daren använda s för lokal isbr:vtniug, 

,-i lken dock so m regel bör utföra s i samband med dess ankomst till 

ellPr avgång från l1a1nn. Veclerbörancle hamnmyndighet hör uncl er

riitta s, aH mdverkan av Ymer icke kan påräknas för öppethi\llamlP 

av s!'ti unda bruten isränna . 

n. Fart.vg i s:'\clant läge, att fara fö r dess säkerhet Jöreligger, 

Piit'r sont eljest är i belwv · av hjälp för riiddande av ombordvarandes 

liv, skall i första hand bispringas. 

Förel igga icke sådana omständ igheter. som nyss nämnts, bör. i 

elen 1m1n upprättlli'tll aQde av planmiissighet i isbr.vta rverksa mheten 

d PI tnecl .l!'i ve r. f a d,,-g nwd huvudsaklig uppgift a t t befonlra passagerare' 

oeh post fnitnst bispringa s uch ciärn iist fartyg med last til l e ller fdn 

Sver ig·e, samt inom vanlera av dessa grupper f a rtyg på väg från öpprn 

sjö till hamn g i vas förctni.rle lratnför fartyg på väg från hamn till 

öppecl sjö. Utan hinder h iieav må rlock, cliirest särskilda skäl därtill 

±öranletla, hj;llp bringas lastf art~·g, som är på väg från öppen sjö till 

hatnn förP iartyg på väg från hamn till öppen sjö medförande passa

gerare och post. Andra än här avseelda fartyg bistås i elen mån före 

liggande omständigheter föranleda. 
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§ 5. 

I a\·secnde å mecl Danmark gemel1Samt organiserad isbrytnings

tjiinst giiller vad d;irottt iir siirskil t stadgat. 

8 7. 

J\dr·;i rf'alllk införskaffande av erfor rl er liga is- och vii.derleksrap

port·er giillo bifogade a,- lotsstyrelsen uHärclade Bestämmelser m 111. 

~ 8. 

Fartygels radiostation slmll , me<l unrlantag so nt ni.imnes i 8 U, 

stiintl igt vara påpassa<!. -- - - - - -- -- - - -- -

8 9. 

Virl uppehftll i hamn bör, diir så låtPr sig göra, telefoninkoppl in g 

iiga r um till rikstolelonn äte L - - - - - - - - --

Diirest kustradiostation åtager sig att mottaga till Ymer ställda 

racl iotelE'g rant. JJI<l rarl iopf!passning upphöra uneler elen l.itl t0lef'on är 

i nkopp lad . 

§ lO. 

Jätnte i l C\1 Il l'ö rE'sk rivcn loggbok, skall föras isdagbok, i vilken 

anteck nas al la uppg i fter beträffande av :fartyget utförd isbrytarhjä lp 

och andra arbeten. I loggboken må hänvisas till i isclagboken förda 

anteckningar. 

8 11. 

~i ska ll i clet1 utsträc;lming, som befinnes möjligt lti\lla Statens 

Meteoroloo· isk-II\'tlroo·rafiska Anstalt tmderrättarl 0111 isförhåll and<'rlfl 

t ill sjöss ~tantö;. utl~ksstationernas i land obscrvaiionsonuåde. 

§ 12. 

För att l1ålla den pi\geånd e sjöfarten uneler rättad 0111 Ymers 

verksamhet sa!llt avsikterna beträffande assiste ring rn. m. skola vissa 

dag li ga racli on retlclpianclen avgivas enligt bi1ogacle »Föreskrifter 111. m . 

fö r avgivande av radiorapporter rörande statens isbrytarfartygs ve rk

satnheh. 
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\\§ 13 och 14. 

G. O. n:r :1350 den 28 november 193il. Instruktion för FO Gotland. 

G. O. n:r 135/i den 29 novemher 1!13t). Marinatt.ach(' ll [ I'ari ~ 

1\aph' n .\nderl>c rg tjänstgör i J"onrlon elen 8--21. rlcecmber. 

G. O. n :r 1360 den 2 december 1935. Militär pecl. förehi s ni nga r fiir 

•Jnrlcrbe liil vi(l öSK 1.935-1936. 

G. O. n:r 1370 den 5 december 1935. Ä n<lrin g plan rör is lnvl.. 

\" (' r k~:11 11 h. 

G. O. n:r :1377 den 7 december 193ii. l<ö reliisningar ,;jol1i s toria 

riir r<lscr vol"l" ic·e r'R rc på vintercskaclern. 

' G. O. n :r 1384 den 10 december 1935. Kapten Borgen s ta m ad j u-

f ~n t hos l\1 DHS. 

G. O. n:r 1399 den 12 december 193G :fasts1ällcr, med upphiivanclr 

~~· g . o. 101.){1930, en genemlonlern bifogad signa ltabell ai.f. m1vänel as 

vid ~ ignalering m ellan state ns isbrytar.fa rtyg och la r tyg, SO IIJ a;;sis1P

ras a v det ta. 

G. U. n :r 1403 den 13 dcembe1: 1!135. Förflyttning a v .T acob Bagg(' 

t ill Stockholm. 




