
1936.
99:e årgången.

Kungliga brev, 
Generalorder mm.
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G. O. n :r 1404 den 13 december 1935. Ändr. i RM I B, bil. 5. 

G. O. n :r 14CH den 13 december 1935. Andr. i IUI I A §§ 61 och 
H 2 i ans lutnin g till k. hr. dcrt 1:i clec<•mhcr. 

G. O. u:r 1407 den 13 decemhe•· 193'1. Anclr. i H.llf H I JJ , bi!. i. 

G. O. n:1: 14C:8 den 13 deccmhcr 1935. ;inclr. i RM Ili A §§ 28, 
:!9, 86, 17H, 1Hl ocl1 18G i anslutning t ill k. br. den 13 cl eccmlwr. 

G. O. n :r 1411 den 16 llecemb(w .1!)35. Klas U g g la avrustas, av
mönstras den lO januari , 1\:las Horn ru ~tas, befälstecknet hissas cl ou 
ll januari 183G. 

G. O. n:r 14Hl den 19 decembe1: 1!135. K~ptcn Toren avgå r såsoJn 
marina ttnch( j Lonelon den 16 jr.nuari 193G. 

G. O. n a l431D den 23 dccem ber Hl35. l\ustningsordcr J'ör v!'t reu, 
~OJ1lrllill' C' JI ociJ ltÖS(('Jl 1936. vint<•t'll 1936- :\7, Yrtron 1937 OCh - preli
minärt - soJJtm~rC'n Hl37. 

G. O. n:r 1435 den 27 decemlJer 1935. F<wkutbildningskurs !'ö r 
mariuläkar~i ipvndiatc r över stat oe lt v pi. läkare i Karl skrona 9 ju u i 
-28 februari 1936. 

G. O. 11:1· J-l37 den :1:7 deceml)('r 1935. Tj ~in stgöring för v i s~:1 

gasskydllbteknikl!r 1936. 

G. O. n :r H41 den 28 decemlWl' 19:3ii. Kapten A 2 .T aleobsson 
studOL' ;H J\' - l!l;lf. vid \)f;;), 

G. O. 11:1' 14-lti den 3E december IH3i\. J(ap le1l Bolin , J.(A. tjlinsl
gör vitl !t•lq.(THI\' ''I'k< •i ::'() janu a ri- 19 l'•·iJJuari 19:3G. 

G. O. n:r 144!l dt>n 3f~ december 1935. O j res . tjänstgöra vid 
minsvep . depå. 

G. O. n:r 1451 den 31::0 decemile•· 1935. lksttimmelsc r för gas
.skyddskurs för ol'fic<·rat·e och marinläkare. 

G. O. 1935. 9 



48 

G. O. n:r 1454 den 31 december 1935. AnQ.r. i RM I 1\., § 97 samt 
form. 3, 4, 8, 15 och 16. 

G. O. n:r 1-155 !len 31 dPcember 1935. :\ nclr. RM III A, fo rm. 
4, 5 och 9. 
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K. Br. den 6 december 1935. 
Kaptenerna vid flot,tan Gabn och Nordgren må för bestr·idandet 

av hos styrelsen för s jälcarteverket förekommande sekreterargöromål 

under senare halvåret 1935 beredas ersättning Yardera med 75 kronor. 

Av styrelsen för själcarteverket avgivet förslag till arbetsplan 

för sjökarteverket för år 1936 godkännes. 

Vikariatsersättning åt major Smith i egenskap av stabschef i 

komm endantstaben i Karlskrona fästning får utgå såson:r för tjänst

göring å majorsbcställning. 

K. Br. den 13 december 1935. 
Såsom ersättning för omar betning av »Skjutinstruktion för flot

tan, Torped (TSI, 1923 å rs upplaga) må utbetalas till kommendörkap

ten Granström 360 kronor, till Yardera kapten T. V. H. Thoren och 

Croneborg 170 kronor samt till löjtnant Beskow 100 kronor. 

Tryckning av »Jordmagnetiska Publikationer, n:r 10», omfattan
de Sjökarteverkets missvisningsbestämningar för år en 1914-193'1. 

Kungl. .Maj :t :[örordnar, att § 182 mom. 4 och § 190 mom. 1 i 

reglemente för marinen, del II, skola f rån och med den 1 januari 

1936 erhålla följande ändrade lydelse : 

§ 182. 

U t betalning. 

4. Därest så befinnes erforderli gt för infriande av till fartyget 

ankomna postanvisningar och utbetalningskort eller för uttagning il: 

postspa rb anksböcker å sådant far tyg, där postsparbanksrörelse är an

ordnad, må den, som förestår den ombord inrättade postexpeditionen, 

ur farlygets kassa erhåll a nödigt. förskott, vilket dock skall återbe

talas före expeditionens slut. 

§ 190. 

Förmåner i ÖYrigt m. m. 

l. A fartyg på expedition till främmande fanatten, varå ut

växling av slutna poster med Sve·rige blivit anordnad, är envar be
rättigad att e'nligt be,stämmelser, som gälla inom riket, genom post-

K . B1·. 1935. 8 
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Pxpcdtioncn ombord d e l s avsända vanliga och rekommenderade brev
förs ändel ser (brev, brevkort, korsband), som icke äro belagda med 
postförskott, ~ivcnsom vanliga postanvisningar och inbetalnin<Yskort 

b ' 

el e J s utbekomrna för honom a vscdda brevförsändelser a v ovan an-
givna slag och posta bonnerade tidningar ävensom postanvisningar 
och utbetalnin gskort samt, i den mån postanvisningarna och utbetal
ningskort<·n utd e las genom postexpeditionen, även tillhörande belopp, 

Å J'art.yg på expedition t ill hämmande farvatten, varå postspar
banksrörelse ä r anordnad, är envar därjämto berättigad göra insätt
ning och uttagnin g å av postanstalt i land uttärdad postsparbanksbok 

Kungl. _\laj:t förordnar , att nedan nämnda paragrafer i regle
menk fö r Jll lH.i nt•n del l B samt del III B skola f rån och med den 
1 januari 1\):JG crh å.lla följand e lindrade lydelse: 

Del I B. 

§ 178. 

Ansvar för förvaltningsbeslut. 

1. D~ir förvaltningsbeslut - - - tiJlerkänts ersättningen. 
2. 1\iar inintcncknt, e l.l er annan befattningshavare, som jämlikt 

gäll an dP instruktion Pller arbetsordning är satt att biträda beslutan
dc i kassav;iscncle ellPr inneh avare av ståonde f örskott med siffer
Illässig granskni ng av räkningar olJc,r uträkning av avlöning ell el' 
anna n ersättning cJtn anvisade g runler, har gemensamt med elen 
Leslutande r Pcl ogö rareansvar för den tolkning av författningar ellPr 
för va ltningsbes lu t, en ligt vilkPn g ranskningen eller uträkningen verk
ställts. För fe l, som utes lutande berott på elen siffermässiga gransk
n ingen ell er uträkningen, h a r den, villren det ålegat att i sådant hän
secncl.c Lereda kassaär ende, ens am redogörareansvar. 

§ 185. 

Kronans ombud. 

hl c el kl'fm a n s om bu d Jörs•t ås i detta r eglemente: vid örlogsst a
tion aLlvokai.fiskal, vid kust a rtill criregemente auditör samt hos övriga 
myndigheter sä rskilt juridiskt biträde. 

Etter behörigt uppdrag skall vederhörande ombud utföra kro
nans talan hos myndighet och domstol samt bevaka kronans rät t. 

Kap. 35. 

Förfl't d s yerksamhet. 

§ l97. 

}'örråd och UJlllbörder. 

5. I marinens - - - - bcnäm11ingar användas : 
b ck l ädnaclspcrsedlar, 

Jnaskinutredning, 
r a di outredning, 
a mmunitionscHckte r. 
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------------- - - - --

§ ~00. 

Försäljning m. m. 

6. Auktionsprotokoll upp6i ttas i två exemplar, var av det, ena, 
i vilket köpare kvitter a inropade varor, tjänar förrådsuppbörlsman 
nen såsom ver ifikation för de försålda va rornas avförande i r äken
skapen och de t andra bifogas kassar>i kenskapen. Upprättandet a v 
protokoll samt emot.,tagandet och n• dovisandet av de såsom likvid 
-rör försalcla va ror vid · auktionen inJ"Iytande kontanta medlen verk
ställas av den, som ombesörj t försäljningen . 

Kap. 3G. 

§ 206. 

o,·ena.kande myndigheter m. m. 

3. Den närmaste uppsikten öve r kassarörelsen utövas: 
å Örlog otf1.tion lW stationsbefälhavaren ; 
vid örlogsdepå och skeppsgossckårPn i Marstrand av depåchefen 

respekt ive k årchefen i elen mån vederbörande chef icke själv jämlikt 
detta r eglemente eller av marinförval tu ingen utfärdade föreskrifter 
handlägger ärende hörande till kassaförvaltning ; 

vid Karlskrona fästnings fortifikationsförvaltning av befälha
vande amiralen i Karlskrona ell er elen han i sitt ställe förordnar ; 

i Vaxholms fäs tning av komnwllClanten ; samt 
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vid Karlskrona kustartilleriregemente av regementschefen; 
och åligger dem i sådant avseende: 
a) att uMärda de föreskrifter, som med hänsyn till lokala fö r

hållanden befinnas erfo rderliga för kassarörelsen; 
b) att verkställa inventering i den ordning § 217 fö'l·eskriver och 

att, då så anses erforde rligt, taga del av räkenskaper och övriga hand
lingar; 

c) att hålla - - - hålles öppen; 
f) att till marinförvalh~illgen överlämna kassaförvaltningens 

medelsrekvisitioncr, de ordinarie månaelsrekvisitionerna senast de n 
20 i va rj e m ån ad; doc k att meclelsrckvisi tio n för stations-, fästnings-, 
fortifikations- ocb regemcntskassa avgives på sätt härom föreskri
ves i mom. 4: 

g) att, cHirest anledning till anmärkning mot kassavården 'före
kommit, olörclröjligen vidtaga erforderliga åtgärder till rättelse :tv 

anmltrkt J'örhållande och härom göra anmälan hos marinförvaltningcn. 

4. Medelsrekvisition för stations-, ff.stnings,-, fortifikations- och 
regPmentskassa beräknas och avgives till marinförvaltningen av 
r espektive chefen för st.ationskontonet, fästningsintendenten i Vax
holms fästning·, fortifikationsbefälhavaren och regemen tsin tenden ten 
vid K ariskrona kustartilleriregemente. 

§ 207. 

Kassaförvaltning. 

1. Kassa skall finnas anordnad vid örlogsstation (stationskassa), 
örlogsdepå, skeppsgossekåren i Marstrand, i Vaxholms fästning (fiist
ningskassa), vid K ar lskron a kustm·ti Her i regemente (re gem en ts ka~>;a ) 

samt vid fortifikationsförvaltning i kustfästning av 1:a klass (fo rti
fika tionsk ass a). 

örlogsva rv anlita stationska.'\Sa, Karlskrona fästnings tygförvalt
ning regementska1nan i Karlskrona samt dess fästningsintendentu r 
och s jukvårdsförvaltning stationskassan i Karlskrona, Vaxholms fhst
nings tyg förvaltning, fä.stningsiutendentur och sjukvårdsförvaltning 
samt Vaxholms kostartilleriregemente Vaxholms fästningskassa . 

De bestämmelser - - - av marinförvaltningen. 
2. Kassaförvaltning utgöres av 
vid örlogsstation: chefen för sta tianskon to re t, stationskassör<'ll 

och kassakontrollanten; 
vid örlogsdepå : depåchefen och redogöraren; 
vid skeppsgossekåren i :Marstrand: k:irchefen och kårintPndentt•n : 
vi d fortifikationsförvaltning: fortifika tiansbefäl ha varen och for-

iifika tionsk assören; 
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i Vaxholms fästning utom fortifikationsförvaltningen: fästnings
intendenten och fästningskassören; samt 

vid Karlskrona kustartilleriregemente: regementsintendenten 
och regementskassören. 

3. Såsom kassör och kassakontrollant vid stationskassa kommen-
deras av Konungen mariHintendenter. 

Vid örlogsdepå är redogöraren kassör. 
Vid skeppsgossekåren i :Marstrand är kårintendenten kassör. 
Vid fästningskassan i Vaxholm och regementskassan i Karls-

krona kommenderas underofficer att tjänstgöra såsom fästnings- re
spektive regementskassör. 

§ 208. 

Beslut i kassaärenden m. m. 

1. Beslut i kassaärende må medde,las allenast av chef för sta
tionskontor, varvskamrerare, fästningsintendenten i Vaxhodms fäst
ning, regementsintendent, tygintendent, kassÖ'r, dock ej stations-, 
fästnings- och regementskassör, samt innehavare av stående förskott. 

2. Beslut i kassaärenden utom i fr åga om utbetalning från stå
ende förskott skall avf:atta.s skriftligen med angivande av belopp, 
bokföringstitel och vid utbetalning den betalningsberättigade. 

§ 209. 

Kassör. 

Kassör har redovisningsskyldighet och uppbördsmannaansvar i 
Jörsta hand för alla av honom omhänderhavda medel och värdehand
lingar. 

Honom åligger särskilt: 
a) att verkställa -- - - förekommande utbetalningar; 
b) att tillse, att rcdogömlser och avlöningsuträkningar äro be

hörigen underskrivna och räkningar försedda med påskrift av den, 
vilken granskningen ålegat; 

c) att föra föreskrivna räkenskaper och ombesörja den för kas
san erfo rderliga skr iftväxlingen; samt 

d) att ansvara - - - avlöningen innehålles. 

l . 
ningen 

2. 

§ 210. 

Kassak on troll. 
Kassakontroll äger rum i enlighet med av marinförvalt

utfärdade förcskr iHer. 
Kassakontroll an t vid sta tianskassa åligger särskilt: 

Tidskrift i Sjihii.scndet 10 
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a) att å kassadagarna vara närvarande vid kassans öppnande
.och dess stängande smt i övrigt under erforderlig tid för fullgör an
de av sina åligganden; 

b) att i fö,reskriven ordning anteckna in- och utgående medels
belopp samt inläggning och uttagning av värdehandlingar; 

c) att med sin annotation bestyrka kvitto å inflytande medel, 
värdehandlingar och värdeförsändelser; 

d) att påteckna elle1· avstämpla alla verifikationer för såväl in
komster som utgifter; 

e) att vid s.lutet av varj e kassadag förvissa sig om beloppet av 
kassabehållningen och tillse, att densamma ofördröjligen insättes å 
kassaförvaltningens bankräkning eller Järvaras på föreskrivet sät t; 

f) att genom pilskriH av kassörens räkenskaper och redovis 
ningar attestera deras överen.stämmelse med kassakontrollantens egna 
anteckningar i de delar dessa anteckningar skola omfatta ; samt 

g) att, därest vid kass•akontrollen anledning till anmärkning 
före1commer mot kassör eller mot kassavården i allmänhet, härom 
göra anmälan hos chefen för stdionskont oret. 

3. Den som har att ombesö.rja kassakontroll är, därest till föl jd 
av bans försummelse beträHancle honom åliggande kassakontroll 
oegentligheter med avseende å kassavården ägt rum, i andra hand 
ansvarig för därigenom uppkommen brist i kassan eller annan förlust. 

§ 211. 

Kassadagar och ka$sans Öilpenhållande. 

1. Kassadagar fastställas för respektive kassor av marinförvalt
ningen efter förslag av i § 206 mom. 3 nämnda myndigheter. 

Om så - - - kassadags inställande. 
2. Tiden för kassans öp]IPnlJ ålla n de å kassaclag bestämmes p ;", 

kassörens förslag. 
3. Dagar och - -- - a llmänlwiens kännedom. 

§ 212. 

Kassaupp börd. 

L För bestridande av ut giHcrna vid kassan rekvireras erfor 
derliga penningmedel i föreskriven ordning (§ 206 room. 3 f och 4). 

2. Marinförvaltningen prövar rekvisitio·n erna, fastställer me
delsbehovets storlek och tillhandahåller därefter kassaförvaltningen 
de nödiga penningmedlen. 

3. Därest fö·r oförutsedda änd;~mål behov av medel för kassa 
förvaltningen uppstår, eftci· det mcrlel srekv.i.sition insänts till m > 

45 

rinför valtningen, äger Yederbörande rekvirent att ofö.rdröj.ligen göra 
motiverad framsttillning om utbekommande av erforderliga ytterli
gare medel , som i händelse behovet godkännes, tillhan•lahållas av 
marinförval tn ingen. 

Därest så - - -· och § 237. 
4. övriga till - - - edorderliga föreskrifte[·. 
5. Inbetalning till kassaförvaltning av medel äger rum i enlig

het med av marin(örvaltningen utf~.rdade föreskrifter. 
Då vid auktion betalning er lägges till auktionsförrättaren vid 

klubbslaget, erfordras icke reversal. 
G. Till kassaförvaltning adresserade, med posten ankomna vär

deJörsändelser skola från vederbörande postanstalt uttagas mot kvitto 
på sätt mariniö rvaltningPn ä(ier föreskriva. 

7. Därest vid - - - (§ 208: 1 och 2). 

§ 213. 

Fönaring ay penningmedel och värdehandlingar. 

2. Medel , som tillfälligtvis måste förvaras å kassalokal, skola 
inlä.ggas i kassaskåp eller annat lämpligt förvaringsrum under två 
lås. Kassören förvarar nyckPhl till det ena och den befattningsha
v-are, som i § 20G mom. 3 nämnd myndighet härtill utser, nyckeln 
till de t andra av dessa lås. 

§ 214. 

I<'örskot t. 

2. I beslut om utlämning av förskott skall angivas, förutom 
förskottet s belopp och den pm-son, till vilken förskottet skall utläm
nas huruvida detsamma skall betraktas såsom stående eller tillfällig,t , 
sarr~t , vad beträffar tillfälligt förskott, det ändamål, som därmed 
avses, ävensom elen myndighet, cill vilken redovisning skall ske. 

Den. som - - - det utlämnas. 
3. Stående försl.ott skall minst en gång i månaden fyllas genom 

inlösen av ck vcri:[ikationer, som fö rskottsinnehavare mottagit till 
lJevis om vPrkställda utbetalningar från förskottet. DPtta skall om 
möjligt ske på sådan tid, att förskottsinn ehavarens redovisning kan 
inflyta i medelsredovisningen för den månad, under vilken utbetal
ningarna ägt rum. 

Ståeude utskott m å utlämnas: 
till kassör -- - - till t ygintendent för bestridande av mindre 

utgifter; 
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till chefen för skeppsgossekåren i Karlskrona för bestridande av 
expenser och andra smärre utgifter ; 

till förste läkare för anskaffning av för hälso- och sjukvården 
erforderliga läkemedel, fö rb andsmate riel och fö.rbruknin gsartiklar 
samt för bestridande av för sj ukvårelen erforderliga transporter m. m .. 

till överledare för idrottsförband vid örlogsstation för bestri: 
dandc av smärre utgifter i samband med anordnande av föreläsni n gar 
och idrottsövningar samt anskaHning av idrottsmateriel m. m.; 

till regt>mentsintcndenten Yid Vaxholms kustartilleriregementr 
:för bestridande aY mindre utgifter å tider, då fästningskassan ej tir 
öppen; 

till kommendant - - - mindre utgifter. 
4. Tillfälligt förskott må utl~imnas till personal, som innehar 

befattning eller uppdrag, vars utövande tillfälligtvis medför statsut
gifter, som ej lämpligen kunna direld aY myndighet-erna bestridas. 

§ 213. 

U t betalning m. m. 

1. Mindre belopp ä vensom a v löning m å utbetalas i kon ta n ta 
penningar. övriga utbe·talningar skola ske i check eller utbetalnings
kort, ställda till viss man eller till postverket för överfö-r ing till po~t 
giro eller för postam·isning, dock a t t utbetalning från stående för
skott m å, där så är oundgängligen nödvändigt, ske i kontant'a pen
ningar. 

Kontant utbetalning - - -- såsom värdefö·rsändelsc. 
2. Check och utbetalningskort skola undertecknas på sätt 11':1-

rinförvaltningen föreskriver. 
Check och utbetalningskort få icke ställas till person, som un

derskrivit desamma, såvida ick0 check utställes av innehavare a>' 
stående förskott å bankräkning, varom förmäles i § 214 mom. 6. 

3. Månadsvis utgående avlöning uträknas fär kalendermånall i 
överensstämmelse med tjänstgöringsuppgifter för tiden från och 111nd 
den 21 i föregående till och med elen 20 i löpande månacl. 

Angående uträkning - - - föreskriver marinförvaltningeu. 

§ 216. 

Bokföring och me!lelsredovisning. 

2. Medelsredovisning avgives månatligen av chefen för statimv;
kontorct, fästningsintendenten i Yaxholms fästning och regem ents
intendenten vid K ariskrona kustartilleriregemente samt beträfia l' 11<' 
övriga kassaförvaltningar av vederbörande kassör. Redovisningslwn,l
lingarna insändas till marinförvrtl tningen senast elen 13 i m åna,Jrn 
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p.äst efter den redovisningen avser; dock att medelsredovisning för 
budgetårets sist,a månad må insändas fem dagar senare än förut är 
angivet. 

I övrigt - - - och veriti cerin gen . 

§ :?17. 

KassainYentering. 
1. I s 206 mom. 3 nämnda myndigheter äga att, när de finna 

för gott eller när särski ld anledning därtill föreligger, verkställa 
inventering av underlydande kassor, därifrån utlämnade stående för· 
skott samt inneliggande förskottsanordningar. 

2. I § 207 morn. 1 omförmälda kassor skola minst en gång i 
månaelen samt chrjämte å sista helgfria dagen av budgetåret även
som vid ombyte av kassör (§ 218) inventeras i den ordning, marin · 
förvaltningen föreskri v er. 

3. Fdn i mom. 2. nämnda kassor utlämnade stående förskott 
skola, såvida icke marinförvaltningen för visst fall annorlunda före
skriver, inventeras minst en gång i varje kvartal av den myndighet, 
som det åligger förrättil inventNing av ifr ågavarande kassor. 

4. I\ assa skall alltid inventeras av vederbörande myndighet vid 
kassabalans samt då anledning till anmärkning fö rekommit. 

u. In vcntcring skall - - - och värdehandlingar. 
6. Chefen ±ör stationskontorct, fästningsintendenten Vax-

holm och regementsintP.nclenten i Karlskrona skola deltaga i inven
tering, som av respekti ve stationsbefälhavaren (befälhavande amira
len i Karlskrona), kommendant.en i Vaxholms fästning eller chefen 
iör Karl skrona kustartilleriregemente förrättas. 

7. JnvcnteriugsJörrättare skall unelersöka kassans ställning samt 
förvissa sig om att kassabehållning, värdehandlingar och deposita 
finnas bellödgen förvarade. 

8. Därest icke marin-förvaltningen för vissa inventeringar an· 
n at föreskriver, .föres vid in ve·ntering protokoll, vilket, behörigen 
unelertecknat av den eller dern, som förrättat inventeringen, bilägges 
vederbörlig månaels kassarapport till marinförvaltningen. Vid om
byte av kassör tillställes elen avträdande kopia av inventeringspro· 
tokollet. 

9. Om inventering vid budgetårsskifte gäller vad därom sär
skilt stadgas. 

§ 218. 

Kassaö,·erlämning. 
Vid ombyte av kassör skall kassaöverlämning äga rum i sam

band m t: d därvid i föreskri ven ordning förrättad kassainventering. 
Den tillträdande kassö t·en skall å inventeringsprotokollet kvittera 
sålunda mottagen kassabehållning. 
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§ 220. 

Särskilda förvaltningsnpJlgifter. 

2. A v de för stationen atwisaclc medel må stationsbe·fälhavarcn 
ställa till unelerordnad förvaltnin gsmyndighets förfogande visst bt:'
lopp att elispone ras i enlighet med därom utfärdade föreskrifter. 

Kap. 3S. 

Chef föt· underoffic('ts- och sjömanskårerna. 

§ 223. 

Fötvaltningsbestämmelser. 

2. Såvitt ärendet CJ är att hänföra till kassaärcnclen, äger 
kårchefen besluta i frågor ang·åencle best ridande av kostnader fö1· 
rekrytering av sjömanskåren samt angående tilldelande av inkvartt:'
ringsersä ttnin g, riktartillägg o c h a vskedsprem i c r. 

3. I den mån anvi.::mdc medel (§ 220 mom. 3) lämna tillgång, 
äger kårchefen i övrigt beslut.& i :f råga om utgift ej överstigand" 
100 kronor. 

Kap. 39. 

Chef för skP.ppsgossekåren. 

§ 224. 

Allmänna förvaltningsbestämmelser. 

3. I den mån anvisade mlckl (§ 220 mom. 3) lämna tillgång. 
äge r kårchefen i övrigt besluta i fråga om utgift ej överstigand 
100 kronor. 

§ 234. 

Chef för sta.tionskontoret. 
Chefen för - - - behöriga gång. 
I den mån anvisade medel (§ 220 mom. 3) lämna tillgång, äger 

chefen för stationskontoret bes l u ta i fråga om utgift ej överstigandt' 
100 Jq·onor. 

§ 235. 

AUgganden beträffande förvaltningskonti·ollen m. m. 
''id stationen. 

i\1C'd :wseC'ncle ·- -· - i arbctsorduingen: 
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a) att wrkställa den särskilda statistiska bokföring, som kan 
<'llfordras för stationens behov; 

b) att , 1 hiindclsc - - -- Hottans s jukhus. 

§ 236. 

Aligganden beträffande förvaltningen å flottans fartyg. 

:Med avseende på förvaltninge•n å f lottans fartyg åligger det 
.stationskontorct i enlighet med de närmare föreskrifter, som marin
förvaltningen utfärdar: 

a) aLt Yicltaga cle boklörings- 111. fl. åtgärder och avgiva de 
uppgifter, som betingas av fartygens förrådsverksamhet eller till
l .audahållandc åt fa r tygen av förnödenheter m. m.; 

b) att för office rare och underofficerare samt civilmilitära 
tj änstmn;in, som anmält s ig vilja uppbära lön ombord, till vederbö
rande fart •gschef avlämna hä.rfi.\r <'rforderliga uppgifte.r ; samt 

c) aU beträffando ombord intjänta skattepliktiga fö>rmåner iakt
taga härutinnan för inkomstta:-;eringen åliggande uppgiftsplikt. 

§ 237. 

Åligganden beträffande mobiliseringsförskott 

BctJ·;iffande penn ingförskott å ligger det stationskontoret: 
a) att dels -- -- - erhållna rcsorderna ; 
d) att tillställ a - - - rC'sorde r återställas; samt 
c) att Ullde rrätta marinförvaltningen om slutsumman för i c) 

o mfö r m ii Id Jö rteckni ng äwmsom chi r uti inträffande förändringar. 

§ 240. 

Si.ationsintendenten. 

1. Närmast under - - - behov erfordras. 
2 if". I den mån anvisade medel (§ 220 mom. 3) lämna tillgång, 

äger stationsintendenten i övrigt besluta om utgift ej överstigande 
l()O kronor. 

3. Med ledning - - - utfärdade föreskl"ifter. 
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§ 267. 

Varvskontoret. 

5. Med avseende å kont.rollen över va rvets penningmedel, ma 
terialier och persedlar åligger det varvskontoret : 

a) att verkställ a den s:irskilda statistiska bokföring, som er
fordras fö r varvets behov; skolande i händelse stöne än beräknad<> 
utgifter förek0mmo. å någon titel _. så a t,t brist är att befara, eller om 
titel beJinnes överskriden, förhållandet omedelbart anmälas t ill 
varvschefen; 

att till --- - och redovisningen. 

7. Varvskontoret åliggcr vidare: 
a) att föra - - - vara J'örcs krivna. 
c) att i enlighet med dc f ö t cskrifter, marinförvaltningen u t

färdar, vidtaga de bokförings- m. f L åtgä rder och avgiva de upp
gifter, sc•m betingas av fartygens förrådsverksamhet eller tillhanda 
hållande åt fartygen av förnödenh eter m. m. ; 

el) att före - - - därom utfärdar. 

§ 297. 

·Förste läkarens åligganden. 

1. För hälso- och - - - § 220 mom. 8. 
I den mån anvisade medel (§ 220 mom. 3) hlmna til lgång, äger 

förste läkaren i övrigt beslut'! i fråga om utgiit ej överstigande 
100 kronor. 

Från hemkomna - - - må föranledas. 

Kap. 37. 

:Förrådsyerksamhet. 

§ 226. 

.Förråd och uppbörder. 

5. I marinens -- - - bPnämningar användas: 

bekläd n adspcrsecllar, 

m ask in u treclning, 
radioutredning, 
am mu ni tionscffelde r. 

§ 2:29. 

Försäljning m. m. 
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6. Auktionsprotokoll uppriittas i två exemplar, varav det ena, 
i vilket köpa re kvittem inropad!" va ror, tjänar fön-ådsuppbörlsman
nen såsom verifikation ·för de försålda varornas avförande i räken
skapen och det andra bifogas kassaräkenskapen. Upprättandet av 
protokoll samt emottagandct ocl1 redovisandet a,- de så"om likvid 
för försålda varor vid auktionen inflytande kontanta medlen verk
ställas av elen , som om b!!sörjt försäljningen. 

Kap. 38. 

Kassa väsende. 

§ 235. 

Del III B. Overvakande myndigheter m. m. 

§ 2.14. 

Kronans ombud. 

1. Med kronans ombud för3tiis i det ta r eglemente: vid örlogssta
tion advokatfiskal, vid kUBtartill eriregemente auditör samt hos övriga 
myndigheter särskilt juridiskt biträde. 

Eft,er behörigt uppdrag skall vederbörande ombud utföra kro
nans talan hos myndighet och dornstol samt bevaka kronans rät t . 

3. Den närmaste uppsikten över kassarörelsen utövas: 

å örlogsstation av stationsbefälhavaren; 

vid örl ogsdep:'t och skeppsgo eldren i Marstrand av depåchefen 
respektive kårchefen i elen mån vederbörande chef icke själv jämlikt 
detta r eglemente eller av marinförvaltningen utfärdade föreskrifter 
handlägger ärende hörande till kassaförvaltning ; 

vid Karlskrona fästuings fortifikationsförvaltning av befälha
vande amiralen i Karlskrona eiler elen han i sitt ställe förordnar ~ 
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i Vaxholms Listning av kommendanten; samt 
vid Karlskrona kustartill crircgemPnte av r <>gementsch den ; 
och :1 li gge r dem i sådant avseende: 
a) a t t ut.färcla de Jö reskriftcr, som m ed hänsyn till lokala liir

l1 ållan drn bc.finnas erforderlig !l för ka ssarörelsen: 
b) att ve rkställa invente rin g i den ordning § 246 förPskrivcr odt 

a tt, då så ansc.s erforderligt, t3ga del av räkenskaper och övriga h anrl. 
lin g a r ; 

c) a tt hå lla --- håll es öppen; 
J) att ti ll marinförvaltningen överlämna kassaförvaltningens 

Hleclels rekvis it i on er, dc onlinaric månaelsrekvisitionerna senast dr· n 
20 i va rj e mån ad ; dock att mede ls rek visition för stations-, fästnin "'
fortifikations- oc h regcmentskassa avgives på sätt härom fö r esl;~;' 
ves i n•om. 4; 

g) att , c1ärest anledning ti t: an1närkning mot kassavå rden förP
kommit, ofördröjligen vidtaga t•r.fordcrli ga å tgärder till r ättelse av 

:;nmä rkt fö r.!Jå llancle och härom g<ira anmälan hos marinföl'valtningr11 . 
'l. !ifrdel s rekvisition för stations-, f>i s tnings-, fortifikations- o<'lt 

re gemen tskass n ber ä k nns och a vgivrs till marinförvaltningen a v 
respektive· chefpn ·för s tationskontorci:, fästningsintendenten i V a x
halms :11-isining, fortifikati.onshcfälhavare n och regenwntsi.ntendent('n 
vid Knrl skrcma kustartilleriregernentc. 

§ 236. 

Kassafönalining. 

1. :b: assa skall f innas anol'dnad vid örlogsstation (stationskass~ l, 
örlogsdepå, skeppsgossekåren i. 1Jarst rand, i Vaxholms fäs tning (f äst
l;ings kassa) , vid Karlskrona k ustartilleriregemente (regementskas:;;!) 
samt vid fo rtilikati.onsförva ltning i kus t-fästning av 1:a klass (fort i
fikationskassa). 

Orlogsva:·v an lita dntionsk~.ssu , Karlsk rona. fästnings ty):dörva lt
ning r cgcm entskassan i Karlskrona sa mt, dess fästningsintenclen t1 ,. 
och sj uk vä rdsfö rvaltning stationskassan i Karlskl'ona, Vaxholms f ä,, 
. nings tygfö l'valtning, fästningsintr·nclcJJtur och s jukvärdsfö rvaltniw..r 
samt VaxhoJ m s kos tartillerirPg~> mPn to V axholms fästnings kassa. 

De bestämmelser - - - - av marin fö rvaltningen. 
2. Kassaförvaltning utgör('S av 
vid örlogsstation : chefen fö r stationskontoret , stationskassöre u 

och kassakontrollanten; 
vid örlogsdepå: depåchefen och r edogöraren; 
vid skeppsgossekåren i Ma rstrand: k årchefen och kårintendentall; 
vid fortifikationsförvaltning: ·[orti.fikationsbefälhavaren och fo:·-

i:ifik a tianskassören; 
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i Vaxholms fästning utom fortifikationsförvaltningen: fästnings
jutend enten och fästningskassöree; samt 

vid }{ a l'lskrona kustartille ri re gemen te : regementsintendenten 

nch r egementskassören. 
3. Såsom kassör och kassakontrollant vid sta tionskassa kommen-

-deras av Konungen marinintendenter. 
Vid örlogsdepå är r edogöraren kassö r. 
Vid skeppsgossekåren i Marstrand äl' kå rintendenten kassör. 
Vid fästningskassan i Vaxholm och rcgementskassan i Kal'ls-

krona kommenderas underofficer att tjänstgö ra såsom fästnings- re
spektive regf"mc·n ts kassör. 

§ 237. 

Beslut i kassaärenden m. m. 

1. Beslut i kassaärende må meddelas allenast av chef för sta
tionskon to r, var vskamrerare, fästningsintendenten i Vaxhodms f äst
ning, rege mentsintendent, tygintendent, kassör, dock ej stations-, 
fästnings- och regemcntskassör, samt innehavare av stäende förskot t . 

2. 13eslut. i kassaärenden utom i fråga om utbetalning fr ån stå
ende lärskott skall avfattas skriftligen med angivande av belopp, 
bokföringstitel och vid utbetalning elen betalningsberättigade. 

§ 238. 

Kassör. 

Kassör ha r redovisningsskyldighet och uppbördsmannaansvar i 
iörsta hand för all a aY honom ombänclf'rhavda m edel och värdehand
lingar. 

Honom åligger särskilt: 
a) att vr rkstä lla - - - förekommande utbetalningar; 
b) att tillse, att redogörelser och avlöningsuträkningar äro be· 

hörigen tnlclerskrivn a och räknin gnr försrdcla med påskrift av den, 
vilken granskningen å legat; 

c) att föra föreskrivna räkenskaper och ombesörja den fö r kas
san erforder l i g a skriftv äxlingen; samt 

d) att ans\·ara --- avlöningen inneh åll es. 

§ 239. 

Kassakon troll. 
1. Kassa kontroll äger rum i en lighet med av marinförvalt

ningen utfärdade föreskrifter. 
2. Kassakont rollant vid stationskassa åligger särskilt : 
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a) att å kassadagarna vara närvarande vid kassans öppnande 

.och dess stängande smt i övrigt uneler erforderlig tid för fullgör an
de av sina ål igganden; 

b) att i för eskriven ordning anteckna in- och utgående medels

belopp samt inläggning och uttagning av värdehandlingar; 

c) att med s in annotation bestyrka kvitto å inflytande medel 
Yärdeh andtingar och värdeförsändelser; ' 

d) att påteckna eller avstämpla alla verifikationer för såväl in
komster som 11 t.giHer; 

e) att vid slutet av varje kassadag förvissa sig om beloppet av 

kassabehållningen och ti Ii se, att densa1mna ofördröjligen insättes å 

kassaförvaltningens bankräkning eller förvaras på föreskrivet sätt; 

f) att ge 11om påskri:Et a v kassörens räkenskaper och redovis

Ilinga r attestera deras övercnstämmclsc med kassakontrollantens egna 

anteclmingar i dc delar dessa anteckningar skola omfatta; samt 

g) att, därest vid kassakontrollen anledning till anmärkning 

Jörekommer nwt kassör eller mot kassavården i allmänhet, härom 

göra anmälan hos chefen för stationskontorct. 
3. Den som har att ombesörja kassakontroll är, därest till fö ljd 

av hans fö rsummelse beträffande honom åliggande kassakontroll 

oegentligheter med avseende å kassavånlen ägt rum, i andra hand 

ansvari g för därigenom uppkommen brist 'i kassan eller annan förl ust 

§ 240. 

Kassada.gar och kassans öppenhållande. 

l. 1'as~aclagar fastställas för 1·espektive kassor av marinförvalt

ningen efter förslag av i § 2B5 mon1. 3 nämnda myndigheter. 
Om så - - - kassaclags inställande. 
2. Tiden för kassans öppenhållande å kassaclag bestämmes på 

kassöreils förslag. 
3. Dagar och -- - - allmänhetens kännedom. 

§ 24l. 

l{assauppbörd. 

l. För bestridande av utgifterna vid kassan rekvireras erfor

derliga penningmedel i föreskriven ordning (§ 235 mom. 3 f och 4). 

2. Uarinförvaltningen prövar rekvisitionerna, fastställer me

clelsbchovct.s storlek och tillhandahåller därefter kassaförvaltningen 
de nödiga penningmedlen. 

3. Därest för oförutseelda ändamål behov av medel för kassa

förvaltningen uppstår, efter clot medelsrekvisition insänts till ma

rinförvalt.ningen, äger vederbörande rekvirent att ofö.rdröjligen göra 
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wc-tiveracl fram ställning om utbekommande av erforderliga ytterli 

gare n1cclel, som i händelse bellovet godkännes, tillllambl,[lllas HY 

1uarinför val tningcn. 

Därest så - - - del I. 
4. övriga till -- - - edorderliga föreskrifter. 
5. Iubetalnillg till kassaf:ön' altning av medel tiger rum i enlig

het med av m arinförvaltningcn utd'ärdadc föreskrifter. 
Då vid &uktion betalning erlägges till auktionsförrättaren vid 

klubbslaget, erfordras icke reYersal. 
6. Till kassaförvaHning adresserade', med posten ankomna vär

deförsändelser skola lrån vederbörande postanstalt uttagas mot kvitto 

på sätt mnrinförvaltning<·n äger föreskriva. 
7. Därest vir1 - - - (§ 237: l och 2). 

§ 242. 

Förvaring av penningmedel och värdehandlingar. 

2. J\fecl<>l, som tillfälligtvis måste förvaras å kassalokal, skola 

inläggas i kassaskåp l' li t> r ann a t lämpligt förvaringsrum under två 

lås. Kassören förva r ar nyckeh1 till det ena och den befattningsha

vare, .c:om i § 23:'; mon1. 3 nämnd myndighet härtill uts0r, nyckeln 

till det andra a\· d0ssa lås. 

§ 243. 

l<'ör~kott. 

2. I beslut om utl ämning av förskott skall angivas, förutom 

förskottets belopp och elen person, till vilken förskottet skall utläm

nas, huruvida detsamma skall botraktas såsom stående eller tillfälligt, 

samt, vad hcträffnr tillfälligt förskott, det ändamål, som därmed 

avses, ävensom den myndighet, t ill vilken redovisning skall ske. 

D0n, som - - - det utlämnas. 
3. SMende förskott skall mir:st en gång i månaden fyllas genom 

inlösen av dc verifikationer, SO!;l fö rskottsinnehavare mottagit till 

bevis om wrkstiillcla utbetalningar från förskottet. Detta skall om 

möjli gt ske p i't sådan t id, att förskottsinnehavarens redovisning kan 

inflyta i mcclclsrcclovisningen för elen månad, unde· r vilken utbetal

ningarna ägt rum. 
Stående utskott må utlämnas: 
till kassör - - - till tygintendent fö r bestridande av mindre 

utgifter; 
t i Jl chefen för skeppsgossek åren i Karlskrona för bestridande a v 

expenser och andra smärre utgift er; 



56 

till förste läkare för anskaffning av för hälso- och sjukvården 
erforderliga l äkornedel, för bands m a ter i el och förbrukningsart ikla ,, 
samt för bestridande, av för sjukvården edorderliga transporter m. m. ~ 

till överledare fö r idrottsförband vid örlogsstation för bes i ri: 
dande av smäne utgifter i samband med anordnande av föreläsningar 
och idrottsövningar samt anskaffning av idrottsmateriell m. m. ; 

till regementsintendenten vid Vaxholms kustartilleriregemente 
för hestridande av mindre utgifter å tider, då fästningskassan ej är 
öppen; 

till kommendant - - - mindre utgifter. 
4. Tillfälligt förskott må u U ämnas t ill personal, som innehar 

befattning el lPr uppdrag, vars utövande tillfälligtvis medför statsut
gifter, som ej lämpligen kunna direkt av myndigheterna bestridas. 

§ 244. 

U t betalning m. m. 

1. Mindre belopp ävensom avlöning må utbetalas i kontanta 
penningar. övriga utbetalningar skola ske i check eller utbetalnings
kort, ställda till viss man eller till postverket för överföring till post
giro eller för postanvisning, dock att utbetalning från s~tående för
skott må, där så är oundgängligen nödvändigt, sko i kontanta pen
ningar. 

Kontant utbetalning - - - såsom värdeförsänd else. 
2. Check och utbetalningskort skola undertecknas på sätt ma

rinförvaJtn ingen föreskriver. 
Check och utbetalningskort få icke ställas till person, som un

derskrivit desamma, såvida icJ.;:e check utställes av innehavare av 
stående förskett å baukräkning, varom förmäles i § 243 mom. 6. 

3. 2\iitnadsvis utgående avlöning uträknas för kalendermånad i 
överensstämmelse med tjänstgöringsuppgifter för tiden fr ån och mecl 
den 21 i föregående ti ll och med elen 20 i löpande månad. 

Angående uträkning - - - - föresln·iver marinfö'rvaltningen. 

§ 245. 

Bokföring och medelsredovisning. 

2. Medelsredovisning avgives månatligen av chefen för stations
kontoret, fästningsintendenten i Vaxholms fästning och regements
intendenten vid Karlskrona kustartilleriregemente samt beträffand e 
övriga kassaförvaltningar av vC'dorbörande kas3Ör. Redovisningshantl·· 
lingama insändas till marinfö~rvRltningen senast den 15 i månaden 
näst efter elen redovisningen avser; dock att medelsredovisning för 

57 

budgetårets sista månad må insändas fem dagar senare än förut är 

8 ngivet. 
I övrigt ·- - - och veriticeringen. 

§ 246. 

KassainYentering. 

1. I § 235 mom. :3 nämnda myndigheter äga att, när de finna 
för gott eller när särskild anledning därtill föreligger, verkställa 
inventering a v unelerlydande kassor, därifrån utlämna.de stående för
skott samt inneliggande förskottsanordningar. 

2. I § 236 mom. 1 omförmälda kassor skola minst en gång i 
månaden samt därjämte å sista helgfria dagen av budgetåret även
som vid ombyte av kassör (§ 247) inventeras i den ordning, marin
förval tningeu Jöreskriver. 

3. Från i mom. 2 nämnda kassor utlämnade stående förskott 
skola, såvida icke marin.Eörvaltningen för visst fall annorlunda före
skriver , in venteras minst Pil gång i varje kvartal av den myndighet, 
som det åligger förrätta inventering av ifrågavarande kassor. 

'1. Kassa skall alltid inventeras av vederbörande myndighot vid 
kassabalans samt då m1ledning till anmärkning förekommit. 

6. Che,fen för stationskontorot, fästningsintendenten i Vax
holm och regementsintendenten i Karlskrona skola deltaga i inven· 
tering, som av respektive stationsbefälhavaren (befälhavande amira
len i Karlskrona), kommendanten i Vaxholms fästning eller chefen 
1'ör Karlsk rona kustartilleriregemente förrättas. 

7. Inventeringsförrättare skall undersöka kassans ställning samt 
förvissa sig om att kass&behållning, värdehandlingar och deposita 
finnas behörigen förvarade. 

8. Därest icke marinförvaltningen för vissa inventeringar an
nat föreskriver, föres vid inventering protokoll, vilket, behörigen 
undertecku8t av den eller dem, som förrättat inventeringen, bilägges 
vederbörlig månads kassarapport till marinförvaltningen. Vid om
byte. av kassör tillställes den avtl'iidande kopia av inventeringspro
tokoll et 

9. Om inventering vid bu el getårsskifte gäller vad därom sär
skilt stadgas. 

§ 247. 

Ka.ssaöverlämning. 

Vid ombyte av kassör skall kassaöverlämning äga rum i sam
band med därvid i föreskriven ordning fönättad kassainventering. 
Den tillträdande kassören skall å inventeringsprotokollet kvitter:l 
Sålunda motta gen kassa behållning. 
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§ 254. 

Tygintendentens åligganden. 

- -
2. :Med avseende på förvaltningen i allmänhet åligger tygiu. 

tenden t: 
a) att biträda - - - hushållningen; samt 
e) att verkställa för tygförvalt,ningen erforderlig bokförin g p?, 

sätt marinförvaltningen äger föreskriva; slwlande i händelse större 
utgifter, än i'om beräknats, fön~kom mit å någon titel och brist på 
grund cHirav är att, bC'[ara, förh:lllanclet omedelbart anmälas till 
tygmästaren. 

3. Rörande tygförvaltningens fö rråd åligger tygintendent : 
a) att utöva - - - till marinfönaltningen; samt 
f) att varje - - - månaden förbrukats. 
4. Med avseende å föreko mm ande upphandlingar m. m. åligger 

ty gin tenden t: 
a) att besluta - - - anspråk på betalning; samt 
e) att meddela fästningsintendenten i Vaxholms fästning r espek

tive regemPntsintendenten vid Karlskrona kustartilleriregement e er
forderliga upplysningar för bedömande av tygförvaltningens medels
behov. 

5. I övrigt åligger tygintendent: 
a) att föra rulla över den hos tygförvaltningen anställda civila 

personalen samt månatligen låta upprätta avlöningsuträkningar en
ligt av marinförvaltningen fastställt formulär för sådan personal, 
som uppbär lön månaelsvis (jfr § ::44: 3); 

b) att i - - - av tygmästaren . 

§ 257. 

Kommendants åligganden. 
1. Kommemlant ål igger --- § 250: 1 a) och b). 
2. Kommendant upprättar - - - personer upplåtas. 
3. När arbete - - - till marinförvaltningen. 

§ 262. 

Fästningsin ten!lents åligganden. 
l. Fästningsintendenten i Vaxholms fästning· åligger : 
a) att i- - - särskilda [örbanden ; samt 
i) att i fråga om fästningsintendenturen i tillämpliga delar full· 

göra tygintendent i § 254: 2 e) och 3 f), 4 b) - el), samt 5 a) och b) 
meddelade fö reskrifter. 



§ 265. 

Fästningsläkarens åligganden. 

1. Fästningsläkar:!n i Vaxholms fästning åligger: 

a) att i - - -- och sjukvården; 
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h) att i fö rekommande fall meddela Jästn ingsintendenten erfor

derliga upplysningar Jör bedömande av sjukvårdsförvaltningens me

delsbehov; samt 
i) att i fråga om sjukvård~förvaltningen i tillämpliga delar 

fullgöra tygintendent i § 234 : 3 f), 4 b) - el) samt 5 a) och b) med

delade föresl.;:rifter. 

Kap. 40. 

Hegemeu tsförval t ni ng. 

§ 267. 

Regcmentschel's åligganden. 

9. För att - - - i kass an. 

Det å ligger r egementschef att unelerrätta marinförvaltningen om 

slutsumman för ovannämnd förteckning ävensom däruti inträffande 

för ändring a r. 
10. Me d iakttagande - - - avclolningen tillhör. 

§ 268. 

Uegementsintenden ts åligganden. 

4. Med avseende - - - nästföljande budgetår. 

Regementsintendenten vd Vaxholms k usta rtilleri regemente ålig

ger därjämte ntt meddela fästningsintendenten i Vaxholms fästning 

erforderli ga uppl~rsningar för bedömande av r egementets i Vaxholm 

medel sbeho,-. 
5. Bet räffande personalens avlöning åligger regementsintendent : 

a) att uppgöra - -- - och underoffice r ; 

h) att låta uträkna avlöning m. m. för pe rsonalen med undantag 

ay m anskap : 
e) alt i - - - erforderl iga fö r eskri.lter. 

7. I övr igt åligger regement.sintf'nclent: 

a) att verkställa - - -- behövliga hand lingar; 

el) att Yerkställa för regcnwntsförva ltningen erforde rlig bok

förin g på sätt marinföna l tningen äger föreskriva: skolande i hän-

[(. Br. 1935. 9 
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delse stö rre utgiHc r, ;in som beräknats, förekomma å n åg- 011 t · 
å tt ·b · t ·· tt l f Il · ·1 · ltel s· a r JS . a r n w a ra, c e r om tJ tP beflnnes överskridt•n, f". ' 

hå ll aneld omede lbart anmä las til l regementschefen: 
01

' 

t') att fö ra - - - och b lan k t'tte r. 

Kungl. l\faj :t förordna r, att ~ 2:2 llhllll. 9 samt § 31 1110 111. ;} 
0 

, 

4 l t r · l l I · el. · reg P!Ti t'n l' or m armen, c e . A, ävt·'lleO!ll § 20 m om. 10 s::llnt § 23 
Jnom. :2 oc h B samma rcglement.t•, Lk l III A, skola f r ån oc·h 11lcd 
den j j:mua ri 19:3() erhål la Jöljnndc ;\ndrarl<· lydelse. 

Del l A. 

§ 22. 

U nderofficerskåren. 

9. Flag·gunde roffie<c' r (förrå ds förva lt a re), vi lken visat s~·nnt• rli

gen fram stål'nd<' duglighet och såvä l i som utom tjänsten utmiirk t 
sig gl·nom l'tt l1 cdrande uppJörande, kan erh å lla tjänsteställ uiug i 
likhet m ed löjtnant i. marinen, WrrådsJörvaltan · Pft.e r sex å rs t.iiinst 
i den n a ogenskap eller efter Jy llcl a !)0 levnadså r och övriga fl agg'un
deroffiee rare e fter fy llda 50 levnadså r, dock allenast tilL ett hq,Tii n 
sat, i kom m ancloviig bestämt anta l. Såclan f laggunclmofflce r (l'ör
råclsfö rva liare) med tjänsteställning i likh et med löjtnant i m arinen 
s ka ll , dät·cst ic ke särskilda skäl härCJrtot fö religga, i samband med 
avsked m <c' el pension föreslås till utn ä mning till löjtnant i. m ar i ne ll, 
m ed tu rbe räkni n g fr ån dagpn fö r tjäns t estä llnin ge ns erhål l an ek Ull
der nyssnärnmla vill kor rörand e duglighet och uppförande kan ~iv0n 

annan f lagg undProff icer (förr ådsfö rvaltare) i samband med av;;kc• cl 
med pension utnämnas till löj tnant i m.arinen. 

Hesene n. 

§ 31. 

Särskilda bestämmelser. 

3. F laggunclc>rofficer (för råcls l'örva ltare) i flottans reserv, vil
ken visat synnPrligen framstående d uglighet och såväl i som utom 
tj~insten utmä rkt sig genom ett hrdr:mde uppförande, kan u tnämnas 
ti ll löjtnant i ma ri nen. 

4. Löjtnant i marinen, som utnämnts till denna grad f rån att 
hava va ri t flaggunderofficer (förrådsfö rvaltare) och som därav gjort. 
s ig sä rski lt fört jänt, kan , om han unel er sin anställning i r eserven un · 
Ller längre tid ägnat sig åt arbete i Jörsvarsväsendets tjäns t, be· 
Jordras till kapten i marinen. 
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Del JTI A. 

§ :20. 

U nder9Hicerskåren. 

10. Fl aggund eroffice r (förraclsförva lta re) , vilken visat S)'nnerli
gen fr amstående duglighet och såväl i som utom tjänsten utmärkt 
sig genom ett hed rande uppförande, kan Prh å ll a tjänsteställning 1 
likbet med löjtnant i marin en, förråclsförva lta rl' ef te r sex å rs tjänst 
i denna cgc•nskap e ll e r etter fy llda 50 levnadså r och öv riga flaggun 
derofJ'ice ra rP l'i'te r fy llda 50 levnadså r, dock a ll enast t ill ett begrän· 
sat, i komm andov;ig bestämt antal. Sådan .tlaggund<'rofficer (för
råclsförvalt an ·) mrd tjänsteställning i li kh et med löjtnant i marinrn 
skall, cHirest idl' sä rski lda skä l häremot fön• li gga, i samband me~l 
avsked Jlwcl pension föreslås till utnämning till löjtnant i marinen , 
med iurlw räknin g Jrån dagen fi)r tjänstostältningens erh åll ande. Un
der n yssnämnda vi llkor rörande dug ligh e-t och uppförande kan även 
annan flaggunderoffice r (fö rråclsförva lta rl') i samband med avsked 
med pension utnämnas till löj tnant i marinen. 

Unde rd ån igt förs lag till nu nämnd utnämning ell er till.delande 
uv högre tjänstestä ll n in g avgives av chefen iör kusta r ti ll eriet efter 
±ramstä ll n in g e lln l1öran de av vede rböranclu rege mentschef. 

Reseneu. 

§ 23. 

Pensionsa,'gången personal. 
2. FlaggumleroHicer (förr ådsförvalta re), vilken efter sitt in

trä de i r ese rven ägnat. sig åt arbete i fö rsvarsväsendets tjänst och 
därvid visat synnerligen f ramstående duglighet och såväl i som utom 
tjänsten utmä rkt sig genom ett lwcl rande uppförande, kan utnämnas 
till löjtnant i marin en. 

3. Löjtnant i marinen, som utn ämnts ti ll. denna grad från att 
hava va rii flagg unclero[ficer (förrådsförvalta re) och som därav gjo r ~ 
sig särskilt förtjänt, kan, om han efter sitt iriträclc i reserven un · 
der längr<> t.i.cl ägnat sig åt arbet<' i. :l'ö rsvarsväsendets tjänst, he
fordras t i Il kipten i marinen. 

K. llr. deu 2G december 1935. 
Högi't 5,000 kronor må mot redovisningsskyldiglwt. utbetalas till 

fartygschefen å flygplankryssaren Gotland att under fartygets ex
pedition vinte rn 1935-193() enligt fartygsc hPiens bestämmande an
Vänd as till bekostande av oundgänglig off:iciell och kommersiell re-
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presentation i utländska hamnar; skolande nämnda belopp utga tlled 
högst 3,750 kronor från sjöförsvarets anslag till extr a utgifter och 
med högst 1,250 kronor f rån handols- och sjöfartsfonden. 

K ung l. Maj :t Jinncr på därom gjord hemställan gott utstr(tck ~, 

förordnandena för kommendören i ncarinen Tise1ius och majoren i 
armen I-Ijorthrn att va ra ledamot resp. s upp leant i försvarsväsenflets 
centrala civilanställningsbyrå att gä ll a jämväl tillsvidare intill elen 
l juli 1930; skolande l-IjorU1en vid törfall för T iselius utöva ordfö
randcslmpet i by rån. 

T r,,·ckning av >> Anvisningar rörande skötsel och vård av mari
nens skodon i förråd och repar ationsverkstäder» och »Anvisningar för 
förvaring samt underhåll och vård av persedlar av skinn, avseelda fö r 
u nderv a t tt> nsbå t s- eller m otortj ~tnst». 

Nya inkvarteringsplaner för örl ogsstationer, kustfästningar, ör
logsdepåer och skeppsgossekåren i Marstrand. 

Ny spisordning för mansk::tp i land. 

K. Br. den 30 december 193:!. 
Kommendören i f lottans reserv A. H. Gisiko och civilingenjören 

F . C. E. Egnell skola for tfar ande vara, elen fö rre intill utgången av 
år 1939 ordförande, ti llika kårchef, och den senare intill utgången 
av år 1937 vice or dför ande, t illika vice kårchef, i styrelsen för S\·e
riges frivilliga motorbåtskår. 

Vika riate rsättning at kommendör W i jkmark såsom tjf CKF J'a r 
utgå såsom för tjänstgöring i flaggmans beställning .. 

Utlåning av övningsb riggen Falken till Svenska Seglarskolan 
sommaH·n 1936. 

Utrangering av sjömätningsiartyget Tärnan. 



Utdrag ur l<ungl. Brev m. m. 1936. 

K. Br. den 9 jan u a r i 1936. 
Särski lda hestämnwlsPr för vissa icke ordinarie befattnin gshavare. 

Uppflyt.i.niug i lönek lass för FUll å övergångsstat A. E. P et

tersson. 

Hyresbidrag till varvs:nlwta rc. 

Ortstillägg ti ll marinattachf>n i I,ondon :16 januari- ::lO april 193(1. 

K. Br. den 17 januari 193ti. 

Föreskriver, att år 1936 m å antagas högst 17 re3e rvkndetter virl 

flottan. 

Sedan Kun gl. 1\laj:t genom heslu t elen 12 april bev ilj at docenten 

vid Stockholms högskola A. H. Joh ansson för fullgörande av oHent

ligt uppdrag :l'örlängcl t.jänstlcdi ghet uneler läså ret 193!5--1936 fr ån 

innehavandE' lärarbefattn ing i nationalekonomi vid Sjökrigsskolan 

samt. förordnat J:ilosofic licentiaten L Svennilson att under samma 

läsår uppeh ålla lärarbefattningon, 

har J( ull g l. 1VIaj : t biJallit Svenni lsans anh ållan att bliva ent

ledigad fr ån berörda förorclJtancl c sam t fö rordna t amanuensen i so

cialstty relst'n, fi losol'ie kanelidaten B. S. HPlgcr att uneler inn evarande 

års vårtermin vid Sjökrigsskolan uppehålla befattningen såsom lä

rare i nationalekonomi. 

Lä m n ar ansök n in g om ink v arteringsbiclr ag under tj>instl ecligh et 

i civi lanstii llningssyltc åt en kot'pral vid KA 1 utan åtgärd. 
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Angående anskaHning av skodon för armen fr ån lll'tr ineus 
centrala beklädnadsverkstad och fångvårdsstyrelsen. 

Anvisar mcclPl från förn yelsefonden iöt· Stockholms örlog·syans 
kraftcentral för anskaffning av högspänningskabel. 

K. Br. den 24 januari 193G. 

Förklarar att viss nedsättning i hörselförmåga icke ut gör hin 
de r för K. vid 3. yk. Liljas befordran till flaggkorpraL 

Föreskriver, att å r 1936 må antagas högst 20 sjök:aclet t<· r. 

:Hedgiv('r, att viceamiralen C. L. de Champs må, åtföljd a\· kom
mendörkarltenen av 2:a graden vid flottan S. Y. Ekstrand, i kom
lll andaväg beordras att avresa till England för att såsom n' lll"esen
tant för svenska flottan närvara vid framlidne Hans Maj :t Konungen 
a\· St.ora Britannien och Irl and Georg V :s begravning. 

BiJaH Wl :f ramställning :[rån chefen för t:ljökrigshögs kola u -
med förmälan att stabskursc-n vid högskolan innevarande år inst:illts 
emedan elevN· ·icke kommende rats till kmseu, att lä raren vid hög: 
skolan, kaptenen vid kustartill eriet K. R. Kolmodin skull e h ava vid 
k ursen undervisat i ämnet artilleri, samt att Kolmodin med hänsvn 
bland annat tiH utfört förberedande arbete för undervisning i ii;ll
net hos bembildc· chet anhållit om utbekom mande av viss del av de t 
för förehisninga r i ämnet beräknade arvodet - att till Kol modin 
m åtte såsom ersättning J'ör under visningsskyldighet i ämnet och rlär
ay betingat fö rberedande arbete f å utbetalas ett belopp av 350 kro
nor, motsva rande h älften av det arvode, som skulle hava tillkommit 
Kolmoclin, el ä rest kursen icke blivit inställd. 

Liimnar utan åtgärd framstäLln ing från chefen för Sjökri gs
högskolan - nwcl förmälan att läraren vid h ögskolan, överstelö jt
nanten vid kustartilleriet H. G. Olmgren hos bemälde chef anh t1llit 
om utbekommande av hä lften av det arvode, som skull e hava til l
kommit Olmgren såsom. lärare i ämnet kustfästningslära, därest clrtta 
äw ne blivit modtaget i den förbindelsekurs, som unde r utbilclniugs
å rC't 1935-1936 ano rdnats vid högs kolan - att till Ohng rcn måtte 
såsom ersiittning i ifrågakomna hiinseencle få ut.betalas ett belopp av 
200 kronor. 

Förordnar, att § 207 mom. 2 i reglemente för marinen, de·l I II B, 
skall erhålla fö Ljande ändrade lydelse: 
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§ 207. 

Ansvar för fönaltniugsbeslut. 

---- ......-----
2. :fi![arinintenclcnt eller annan befattningshavare, som jätlllikt 

"ällandc in struktion r l ler arbetsordning ä:· satt ~~t biträda beslu t~n 
o i kassaärende elLe r mnehavo.re av staende forskott med sliter-
de . 11 "'l . J.. . !l .. ·g gransknino- av räknlno·a t· t· er u tra;:n1ng av av on1ng c e r 
01 assl " . " 

nan ersättning e:rtcr anv1sacle grunder, har gemensamt med elen 
~:slutande redogörareansvar för den tolkningo av J:örl:attningar eller 

t 
"'l-n1·no·en har den vilken det ålegat att 1 sadant hanseende bered~ u ra'- o ' · ' ....... 

J;:assaärencle, ensam reclogörareansvar. 

Lä m nar utan åtgärd ansökning om hyresbidrag il! marinens 
civila tjänstemanna förbunds a vdP ining i Karlskrona. 

Bcstämm.e lser ang. förordnande av advokatfiskal vid OSK. 

K. Br. den 31 januari 1936. 
Föreskrive r, att :'!r j 936 m å an tagas högst 4 reservin ten elen ts-

kaclette r. 

För klarar, att n.V3aknad :w vänster öga icke utgör hinde r för 
K. vid 1. yk. Linelströms förordnande till högbå tsman. 

Försäljning av viss sjökartevcrket tillhörande materiel. 

Tryckn ing av ,)Hanclledning i sjömätning» m. m. 

Försäljning av »Flottans ne utralitetsvakt». 

Viss utredning rör. OSS förflyttning. 

K. Br. den 7 februari 193G. 
McclgiYcr , att en officer vid :[lottan 1uå i koll l!llanclo,·äg beordras 

att unele r minst tre· månader t öre elen 1 juli l936 tjänst göra såsom 
marinatiacht' vid Kungl. Maj :ts beskickning i Rolll, tillika fullgö
rande tl ygat,tach0s åligganden, samt att bemälde oLI:ioer m å under 
ifrågavaranek tjänstgöring åtnjuta ortstillägg mod ett till 1,200 krn
nor för månad be räknat belopp, att utan dyrtidstillägg uppbäras 
enligt cle J' ör åtu ju tandc och utbe talning av avlöning gällande be
stämmelse r: skolande hiirav föranledda kostnader, tillhopa högst fyra
tusen kwn~r, hest-r:id<1 s f rån deH unde r staten för vid marins taben 
anställd pe rsonal upptagna anslagsposten »Ortstillägg m. m. til l ma
rinat.taclteen>, 
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ävensom fö ro rdna r, att till ifrågavarande off icer - SOJil ivk, ,, 
' · l d · · · å ~ ""e a,t 1 an e nmg av 1i r gavarancl~> kommendering åtnjut a gottg· ·· ."'r 

för f lyt tllings kostnade r - skaJl utgå ersättni ng fö r i kom 11 1•1 ;1d
010

ls0 

l " lll · o. • . < OVäg an Jcf a c a r eso r de ls fr an hemorten t.Jll Rom och åter del s O<· l· · 
It r l" . .. . . ' llJom a wn en Jgt dc 1 kungoroisen don 27 J Ulll 1929 (n:r 2J:i2) ano··', 

.. tt . f"" .J . kel ! lldo orsa mng or i y ttmngs- och r esekostnader åt diplomatis ka o<·h l· 
sulära tjänstem iin i fr å g a om specia laltach6 JtJ ecldel acle bestämm 1'

011
-

P "3Pl', 

Sedau 1\:ungl. Maj :t genom beslut , den 31 januari 1f13G ]),'\'i l· 
, .. t . l" l . . . Jat "~r s e o mann a 'aren 1 mann läkark å ron, marinläkaren av j :n .'!:l'a,leH 
vHl kan ·n. E .. (l. Asplund avskl'Cl från och nwd elen 8 f eb ru ari 1\J:ir, 
från hes tallniJigeu såsom "l"örstc marinläkare av 1: a g r aden viLl kå rp11 

har I<ungl. Maj:t m edgi vit, att Asvlund må, utan hi ndPr a; 
stadgandet i s :;:g re g l c~niL'J J t\'t fö r SJ.Ökrio·sskolan den 1 ;uli 1!)·r · l:"! ,J '' t.- ( ~ 1 

komma ndu vii.g beo rdras att :lorth ramle för tid högst in1·ill d\•n 1 ok
t cbcr l93G, mot å tnjutamlt• av kommenLlt·ringstiden belöp&nde dl'! av 
det fö r l äkaren v id sj ökrigs3 ko lan i sta tt'n .rör sko lan uppta~n a ano
dc, tjänst gör a sl\ so n1 läkare v id sk olan. 

J\icdgi v Pr, att såsom Prsättniug t.i Il uto m marin staben ij ämtgö
rande personnl , som nwcl stöd av brev den 19 juli. 1935 anli tats för 
gcnomgåPnck (öve rs iittamiP) n.v viss utländsk s jömilitä r li tteratur. må 
utbetala e-tt he lopp av högst 285 kronor. 

.MeLlgiver , att majoren vid kustartill crid E. .] . CNle rlör må i 
kom mamlovä g beordras att under t icl en den 9 febr uar.i - d(' l1 1\ llla rs 
1936 tälj a utbildningen Yid genom lantförsvarets generalorder 1len 
18 decem ber HJ3i5, n:r 2798, anbefalld artilleriets vinterskjutsk ola. 

Vika ri atsersättning t ill ma ri nd irektör ]{innman v id uppr ii.1thål
l ande av MOD-lwfat tnin gen. 

Löjtnant L i tzh1, KAH, !" å r t illgodo r ii kna sig för beto r dn n viss 
tjä nstgöring såso m ful lgjo rd rl'pctitionsövn ing. 

UO 0. gr. ögs Söderberg må befo r dras ti ll UO 2. g r. ögs. 

Sam manträdesdagar i försva rsväsendets lönenämnd innevarancl ·~ 
budgPtå r må ntgö ra högst 4'i . 

Kopior av vissa mätningskartor m å överlämnas. 

:Ersättni11g t i ll marinintenden t Frhrman för vå rd nv J lottans 
nkiv i Karl skr ona. 
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:K. Br. den 14 februari 193(i. 
Finn e r gott medgi va, att, enligt i komn1anclovilg meddelad e nar

re bcshi mme lser , löj t nanten v id I lottan G. S. Tlt a m oclr A. E. B. 
~:rthel sson m å un cl\-'l' t: å gåen dC' .. arbetsår vid kri gs l1ögsko lan följ et 

. " a dela r :c\· u!l clt·r v JSil Jll g·c·n 1 a11 111 \'1 gem• r rt ls i.ah-;t.Janst. 
V l g:;' 

:M.c-•clg:i\·c- r , att såSO II I e rsättn ing J"ör u ta rhPtat törslag till n~' 
,. J{anclvapcnsskju tinst.ruktion för mar.i.n \-'ll » (H SI) må u tlw_talas ti ll 
kaptene n v id flott an greve E. P. H a milton 250 kronor och t1ll k apte
nen vid kustartillerit•t P . I . T, inrls tröt n TiO kronor. 

Vikaria tse rsättning till löj tnant .l ö nsson såsc,m I•'(' å Gripen. 

von D ied ,..ri ch s st i pen d ie foncl för KSS stli.ll es under statskon t o

rets v;, r d. 

Gha av lastau tomob il till KA 2 får mottagas av KMF. 

Got tgöre lse till kapte n Krook (FV) för ex pe rimPnt med viss tek 

nisk mater iel. 

Fl ,\'ttningsersätt.ning t ill komtn enclörkapten Bager Derlin-Stock

holm. 

K. Br. den 21 februari 1931i. 
M\'d ~tivl'r bland an n a t., att kaptcnc-n vid flottan S. J. Nordgr('n 

må i komm a ndo väg lwo rdr as alt u!lllt·r ticlen LlPII "2.7 ft·b ru a ri -den ~4 
mars 1936 s t å till c lwi"P ns l"ö r tl.\·gvaprw t. törtqr a n lk tör att fö lj a 
flygvapnd..s inn f'va ra nd\' vintl'r anordnade fält övn in gar. 

Bt-' m-'·nLligar JtJ a rinfönaltnil1g!•n at1 [,po rclr a l'n å ämlJPtSv\• rkds 
art i llc•ri a vclPlni ng t j i i ns tgör anci P oHict·r att i\ tid . . so 111 ä mlwtsvrrkd 
äge·r lws tämma . avn•:-;a till ll.olla'.ld för n.1t umkr lti)gst se-x dagar, res
elagarn a o räk nad e . vPrksL1 lla !"·s iktning a\" t dl lto3 f innru1 N. \' . 
Ha~zemP.n·r i HPngl'lo fi) r .iagar n a Stoeklwlm och (1öt.t"k> rg lws1fi llrl a 

räkn ehord. 

Ji e JJJ .\'ndi g::r r mar in tö rYaltningen att beordra e n inom ämbt'tsve r
ht. 1.i änst görand e lll a riningenjör att å tid, so m ii JnbetsvPrket äge r be
stännn a ::r.v resa till Eng· land tör att unrler högst fjorton cl aga r verk.
'' täll a bPsiktning av riir jagarna Stoc-k hol rn och Göteborg avseelda 
Prope Jl ra r. 
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Medgiver, aH såoom ersättning för utarbetat förslag ti ll » (). , 

skydelsinstruktion för flottan, (G S l)» må utbetalas till kaptenrn - ,~~ 
f lottan T. A. H. Sveclelius 50 kronor och till kaptenen vid fl otian G. 
O. G. ·u rsel l 500 kronor. 

Förordnar, att år 1936 må antagas högst 15 reservuncl erol' l' icers. 
::tspirsnter v icl 1lottan. 

Vikariatsersättning åt löjtn. Leijonhufvucl silsom tjf. FC a i! rneu. 

Vika riatse rsättning åt ingenjö r Hammarskjöld såsom t.i l. 2:e 
torpedingenjör vid TDK 

VppJ lyttning i löneklass av l•' LJO K O. Ohlsson (KA).· 

Löneförbättring åt två flk. 

_:\ndring av inkvarteringsplanen för Xya Varvet och ÄF. 

An läggning av viss brännoljecistern. 

Disposition av medel till d:o. 

K. Br. den 28 februari 1936. 
. B if a ller chefens för marinstaben hemställan, att av anslaget t ill 
flottans kngsberedskap och övningar ett belopp av 18 000 kronor Inå t
t e uneler innevarande år få elisponeras för övningar n~ed Sveriges fri
vi lliga motorbåt~kår. 

.Medgiver, att kommendören i flottans reserv A. H. Gisiko lllå i 
konJ J JJanclov~g inkallas ti ll tjänstgöring under sammanla"'t hö"'st fjor
tou daga r :'\l ' Hl36 samt därvid stå till chefens för mari;stabe~ lii;·[o
gamle för Prfonler ligt sarnarbete mellan å ena siclan chefen fö r nla
riu st:aben O<.:lt cl1efen för Sveriges frivilliga motorbåtskår och å r11 dra 
sidan sistnii IIJlllle chef och de olika ·frivi lliga motorbåtsflottiljerw•. 

... _J[ etl~ive r . att rlc bestämmelse r i fråga om unelervi sningen vid 
SJOkl'lgshogskolan, som provisori skt tillämpats under arbetsåret 1035-
1()36. nu - utan hinder av bes tämm elserna i reglementet för näm nda 
hög~kola elen 17 september 1923 (n:r 359) - enligt i kommandoviig 
medclelacle närmare föreskrifter provisoriskt tillämpas jämväl inti ll 
d_en 1 oktober 1937; dock att unelervisningen i ämnet marinorganiöa
t~onslära må utbytas rnot unclervi sning i ämnet marinorganisat ions
lara och stabstjänst. 

Utdrag ur Generalorder 1936. 

G. O. n :r l den 2 januari 193!i. :llarincns Vapenövningstabel l 

1936-1937. 

G. O. n :r 2 den 2 januari 1936. Viss tilldelning till flygvapnet 
av vpl inskrivna å sjömanshus. 

G. O. n :•: 10 den 4 januari 193G. Ombyte av extra läkare VF 
den 8-9 januari. 

G. O. n:r 211' den 8 janua ri 1936. Kk Angelin tjänstgör vid b('
skickningcn i Köpenhamn elen 1.7-28 januari. 

G. O. n:•· 22 den 9 januari 1936. Kpt i res. Bosh·öm inkallas 
till tj änst göring vid F. 1 clPn 15 maj-3 juni 1936. 

G. O. n :r 24 den 9 januari 1936. Tre fänrikar vid RA deltaga 
utbildning i gasskyddstjänst vid kfl. 

G. O. n: .1· 28 den !J januad 1936. Kpt Bolclt-Christmas marin
attache i London 16 januari-30 april 1936. 

G. O. u:.r 32 den 10 januar i 1936. Högst 4. mar.-ing.-kacletter må 
antagas innevarande år. 

G. O. n :r 46 den l!i januari 1936. ;\ nclr. i G otlancls färdplan. 

G. O. n:r 47 den 16 januari 1936. Löjtnanterna Rosenberg, Sack 
och Elmer (K. Fl.) samt Mohr (KA) deltaga i skiclkurs i Storlien 
2-9 februari. 

G. O. n:r 52. den 17 januari. Modell å livpäls för kustartilleriets 
manskap. 
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G. O. u:r 53 den 18 januari 1936. Löjtnant Lind av Hageby 
deltager i sk.idkurs i storlien 2-9 februari. 

G. O. n:r 64 den 22 jamta.ri 1936. Flygning med Gotl anels flv" 
plan. · ~-

G. O. u: r 65 den 22 januari 193(). 
övningar vid A 9 elen 2-22 februari. 

G. O. n :t· ll8 den 23 januari 1936. 

Maj. W allgren ( KA) fö ljer 

Kk Angelin tjänstgö r· vid 
beskickningen i Köpenhamn t . o. m. 3 februari. 

G. O. n :r 69 den 2,4 januari 1936. Db Springarens provturs
t'X p c el i tio n. 

G. O. n:r 7l den 24 januari 19311. Vissa O rep rese11tera svenska 
i lottan vid H. M. Konung Geo rg V:s begravning. 

G. O. n:r 72 den 24 januari 1936. Maskinister lwmmencleras som 
hiträden vid b,vggande a'' jagaren Göteborg. 

G. O. n:r 82 den 25 januari 1936. Kpt Anderberg tjänstgör vi:i 
Leskickningen i Haag elen 7-17 februari. 

G. O. n :r 84 den 25 januari 1936. Ub. Valen utgår ur kfl och 
avmönstras. 

G. O. n:r 85 den 27 janua.ri 193H. FC Ymer hissar befälstt~ck<>n 
den 28 januari. 

G. O. n:r 89 den 28 januari 1936. Karlskrona minsvepardepås 
lartyg pn expedition 10 februari-7 mars. 

G. O. n:r 95 den 31 januari 1936. Kommendör Håkanson tj:ins t· 
f!Ör som lMV fr. o. m. 1 april 1936 t. v. 

G. O. n:r 9H den 31 januari 1H31l. Kommendör vVijkmark tj lins t· 
gör såsom ECV äwn L'fter 31 mars till tidpunkten för neclhal an lld 
av EC'V be-i'iilstC'cken jäml. g. o. 14;)0/3::\. 

G. O. l<'. n:J' 9 den 21 januari Hl36. Fastst,äller regnkragC' 'nJt:jl, 

!ör FV. 
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G. O. n :J' 1119 den 5 febrund 1!1311. J\J a;jor Hurman ink a ll as t ill 
tjänstgörin g j !) maj- l!) september. 

G. O. u:r 117 den H i"ebrual"i 193H. KatJtc•u Anderberg ll yg-at ta-
ch c vid lwsk ick ningen l' a ris. 

G. O. n:r 123 den 7 l'ebl'llari l!l36 . ..\iajor Cede rl öv följer utbild
ni n gen v id ffi ltart-ilkricts vi 11 Lers kjutskola D f<'b ru ari- 4 ma1·s. 

G. O. n:r 129 den 8 febnwri 193(i. 1. Ma rin läka re Aspl un d lfi
kare vid KSS t . o. 111. septe mbe r 1936. 

G. O. n :r 130 den 8 f ebrua ri 193(1. Andringar i fr edsbem annin gs
listan J:ör K A:s båta r. 

G. O. u :r 133 den 10 februari 1936. Kap te1wn pil öve rgångsstat 
vid flottan D. A. Lindberg å liggaude t j ilnstgöriugsskyld ighet om 90 
dagar må uppdel as i t renne pe riode r o·rn 30 dagar åren 1936, 1937 
och 1938. 

G. O. n :r 134 den ll februari 193(i. Ko.11uncmlant i kustListning 
(vcde r böranciA rnilitti.re l>c.l'ii lh avn.i'u) må, då så rnc·d hänsyn till m iti
tära övnin gar m. lll . anses nford('t'l igt, t ill d101'en Jö r Dygvapnct 
göra fram st ällning angåen de Jlygväg, so m av svenska militära Ju lt
fartyg skal l unrln viss t id an vii uclas v id fl yguing övAr vissa angivna 
områd en , oclt å liggl' r lir-t chc i' \'ll Iör fl,ygvapnct att utfärda härav 
bet ingad e fö resk rifte r. 

G. O. n:r 144 den 13 februari 1936. Fas tställ e r fö rdelningsbuk 
för ubå t a r tJ p De lfin en f1 tt t ill s vidare på fö rsök lända till efter rättelse. 

G. O. na: 145 den 13 fcbruad l!l3 ll . R ustning av s jömätningsfartyg. 

G. O. 1t :r 146 den 13 februari 193H. Sjömätningsfal't,ygct Falken till SBS förfog. 

G. O. 11 :r 15fi den U februa ri 193fi. El. i Il .[(· . Holm till KMF [örfog. 

G. O. u:r 152 de n J5 feb ruari 1936. 0 1nhy tc av ext m läkare i VF. 

G. O. n :r 154 tlen 17 fcbl'llati 1936. Provturer med Väktaren och Snapphanen. 
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G. O. n :r 158 den 19 februari l93(i. Lö j tnant Bo re li till 1\ ~Jf, 

!'örlog. 

G. O. n :1· Hi !l den Hl februari 1936. J1(•stän11nel ser l' ör ut hi J,J_ 

ning av t<\ 

G. O. u :r lfiO Ilen 19 febnmri 19311. Två O t i Il K H S. 

G. O. n : t' 11i1 den 19 februal'i 1936. K k An ge lin t.jiinstvii r 

Oslo 4-l G mars. 

G. O. ua~ 169 Ile n 21 februad 1!136. O t ill. flyg utbildnin g·. 

G. O. n :r 171P Ilen 2.1 febr uari 1936. K ap ten L in clbl'rg iu k~l ln s 

L- 30 jun i. 

G. O. n :r 171 den 21 feb ruar i 193fi. J(anoubåten Svem:bu tiJ 

tillhör OSS f r. o. m. l maj 1936. 

G. O. n :r 174 den 21 felnu ari 1936. K ap ten No rd g ren till ('Jr \ · 

förfogand e 27 feb ru a r i-4 ma rs. 

G. O. n:r 178 de n 24 februari 1936. R ustnin g av vedettb:lt('ll 1\l 

i ill CFV förfog. 

G. O. n :r 179 den 24 febru a ri 19311. Ubåten Uttern nvrus la,.:. 

G. O. u:r: 184 de n 25 feb r uari l93G. ögonunde rsökningar för l"' r· 

3ona l vid OSK oc h SK M. 

G. O. n:r 185 den 25 fchr uat•i 193fi. Til lä gg t i ll g . o. 1266/20 an~. 

ut lännings t ill t r äde t i ll mari nPus e tab lissement m. m. 

G. O. n: r 186 den 25 februari 1936. l_öjtnant H jort inkal la., 1i1l 

tjäustgöri ng 2R ap r i 1- 30 s(•pte-mbe r. 

G. O. na· 19Ci dl'n 2H febtua ri 1.936. Sjösättn ing av jaga rrn S1ot"k

hol m den 2'1 rn a rs. 

G. O. n : r 191 th•n 27 februa ri 19311. Extra l äkar e å öSK 

G. O. u:t· 198 ilen 28 f ebt·ual'i Hl36. Landkommendering av O 

1\)36- 37. 
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Medgiver, att elen omständigheten att två värnpliktiga befälsele
'er i cke up p-Eylla den fordran med avseende å ålder, som angives i§ 2 
\om. 2 A b) av brevet elen 17 februari 1928 angående antagning, ut
~ildning, avlöning m. m. av reservkadetter vid kustartilleriet, icke må 
utgöra hinder för dem att år 1936 antagas till reservkadetter vid kust

artilleriet. 

Medgiver, att de omständigheterna att en värnpliktig befälselev 
icke uppfyl ler den forclran med avseende å ålder, som angives i § 2 
rnom . 2 A b) av brevet elen 17 februari 1928 angående antagning, ut
bildning, avlöning m. m. av reservkaeletter vid kustartilleriet, och ej 
heller de fordringar på kunskapsprov, som angivas i § 2 mom. 2 A c) 
av sam ma brev, icke må utgöra hin el er för honom att år 1936 antagas 
till reservk aelett vid kustartilleriet. 

Medel för utskrivning av vissa manuskript för MS. 

Verkstadsingenjör Kinnander till 111]' förfogande. 

Oavkortad lön för kapten A. W achtmeister uneler tjänstledighet 
på grund av sjukdom. 

Tryckning av uppgift å salutstationer. 

An g. kostnader fö r kapt. Samuelsons kommendering till FV 1935. 

K. Br. den 6 mars 1936. 
F örordnar at,t de officer are ur kustartilleriet, som genomgå i 

marinstaben anordnad förbindelsPk urs och bliva kommenderade att 
följa övningar å vintereskadern den 13-20 mars 1936, skola under 
ifrågavar ande kommendering äga åtn juta sjötillägg, som enligt gäl
lande tilläggsbestämmelser till de militära avlöningsreglementena till
komm a motsvarande beställningshavare vid flottan under dylik tjänst
göring. 

Bemyndigar marinförvaltningen att uppdraga åt tygofficeren i 
Vaxholms fäs tning, löjtnanten vid kustartilleriet E. J. Norclling att, 
med bibeh ållande av honom åliggande ordinarie tjänstgöring, utar
bet,a en beskrivning över lf:i cm. k M/98-34 i vallavattage M/34 och 
M/34 A. 

Förordnar amanuensen i KMF C. O. R. Krook i 24 lönegraden. 

UO av 3. gr. vid KA Lundström må överflyttas på reservstat 
såsom UO i lägre lönegraden . 
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Tillfällig löneförbättring må på visst villkor åtnjutas av vissa flaggko rpral er. 

Ekiperingshjälp till flk i KFR Svensson. 

Tryckning av kfl. ständiga militåra order. 

Försäljning av vissa markområden. 

UO av 3. gr. på ögs vid KA Hall placering i löneklass. 

Avslag å KMF:s framställning om viss förstärkning av flottans 
uneler hå ll sanslag. 

Avslag å KMF:s framställning om förstärkning av sjöförsva
rets anslag till extra utgifter. 

K. Br. den 13 mars 1936. 
Be.forclran av UO av 2. gr. i KA (UO av 3. gr. å ögs) Gustafsson 

och Erngren. 

Oavkortad lön till vissa O vid fäktt.ävlingar utrikes. 

Medel för vissa färgsinn esundersökningar. 

Anvisar 2,400 kr. för bestridande av läkarvården vid ODG och AF. 

Statsbiclrag med 12,000 kr. Yarav 2,000 från sjöfö•rSVaretS anslag 
till extra utgifter fö·r flygtävling i Stockholm. 

K. Br. den 20 mars 19•36. 
Entledigar kommendör Wijkmark från förordnande att vara 

ställföreträdare för ordföranden i fartygsuttagningskommissionen och 
förordnar kommendören vid flottan Håkanson att tillsvidare till och 
med elen 31 december 1938 i kommissionen vara ställföreträdare fö r 
ordföranden. 

Sedan marinläkaren av 1:a graden vid marinläkarkåren N. F. A. 
Lindskog anhållit att komma i åtnj utande av ett resestipendium for 
att bliva satt i tillfälle att deltaga i tyska sällskapets för kirurgi 
kongress i Berlin under tiden den 15-den 18 april 1936 samt i en 
därstädes under ticlen den 20-clen 25 april 1936 anordnad internatio
nell utbildningskurs i kirurgi, ävensom anhållit att under studieresan 
få bibehålla oavkortad lön, 
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har K ungl. Maj :t medgivit d e l s att till Lindskog må så.som 
'drag till best ridande av de med deltagandet i omförmälda kon

bt·ess och utbildning.skurs förenade kostnader utbetalas ett resestipen
fum å 650 kronor, att utgå av förefintlig reservation å den under 
~öförsvarets anslag till resestipendier uppförda posten till resesti

s;endier åt marinläkare vid marinläkaddren, d e l s o c k att Lind
[1,00' må under honom för ifrågavarande ändamål beviljad tjänstle-s' o 
dighet, i den mån densamma icke tillgodoräknas honom såsom se-
mester , uppbära oavkortad lön. 

:Medgiver, att en underofficer vid kustartilleriet får beordras att 
genomgå elen utbildningskurs för köksföreståndare och kokvagnsin
struktör vid armen som, jämlikt gen eralorder den 21 februari 1936 
(n:r 345), skall äga rum under tiden den 15 april-elen 16 maj 1936. 

:Medgiver, att två underofficerare tillhörande Stockholms örlogs
station må beordras att genomgå d:o d:o. 

:MedgivPr, att såsom ersättning för utarbetat förslag till nytt 
,Exercisreglemente för flottan, l. Allmänna föreskrifter (A F E R)» 
må utbet,a las till vardera av kapterrama vid flottan K. M. Ostberg 
och T. E. Nerpin 400 kronor. 

Till godoräknande av tjänstgöring för löjtnant Friberg, KAR. 

Uppflyttning i löneklass av FUO ögs Nedelius. 

Tj änstgöringstraktamente åt FUO E. N. Jansson under tjänst
göring vid F 2. 

F örl ängt tjänsteavtal för en korpral, som fyllt 35 år. 

Avsked för ko~rp. 1 yk. Söclerberg. 

Medgiver vård av civila personer å flottans sjukhus i Karlskrona. 

Kostnad för viss röntgenundersökning. 

Löjtnant Schaefe r resa föc militärmeteorologiska studier ut-
landet. 

K. Br. den 27 mars 1936. 
Medgiver, att en subalternofficer ur flottan må i kommandoväg 

beordras att genomgå för subalternofficerare avsedd kurs vid infan
terislej u ts ko 1 an. 
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Avslag å marinintendenten på ögs Aurells ansökan om .1 t~ . , ,.l'ln. 
i.räde pil stat. 

UO av ~- gr. Bergenholtz, KA, får komma åtnjut ande ay Iör. 
tidspension . 

Andrade bestämmelser för löneti llägg åt riktarf'. 

BeJ'orclran av U O av 2. gr. i Fl., ögs, Frangeur. 

Traktamentsersättning åt vissa UO, kontrollbiträden vid inrt~·g,. 
byggen. 

Försök med viss tälttyp för kustartilleriförbanclf'n. 

Tryckning av beskrivning å 25 mm. kulspruta 11/32. 

K Br. den 3 april 1936. 
Majoren i marinen, kaptenen vid kustartil.leriet B. ]) . Bengt.~C '1 

må, enli gt vederbörande chefs närmare beprövande, för dPltagn mlr i 
1936 års internationella atlantkappsegling erh ålla tjänstledig-hd un
der högst tio vPckor; skolande Beng-tsson därvid - i den mån tj>inst
ledigheten icke tillgodoräknas honom såsom semest0r - avsH1 lönr n 
å sin beställ ni ng. 

En officer ur reserven må, i den utsträckning som till föl jd av 
Bengtssons tjänstledighet finnes erforderlig, i kommandoväg inkallas 
till frivillig tjänstgöring vid kustartilleriet, docl.;: e j för län gTP tid 
än att av tillgängliga lönomedel å ]3engtssons beställning ku nna lw
stridas de löneförm:1ner , som författningsenligt tillk.omma r eservoffi
ceren j'ör berörda tjänstgöring. 

Chefen för kustarWJe,riet må till den genom lantförsvards g<'
neralorder den 10 februa ri 19'36, n:r 248, anbefallda arti11Prie1~ Ftlt· 
mätskola beordra ett underbefäl ur kustartill eriet att :från oc h med 
den 15 april 1P36 till tidpunkt i början av augusti m:\nad 1936 tjiiost
göra såsom beträdande instruktör. 

Medgiver, att under semester, tjänstledigl ,ct elit>r til lblli g 1 :(; !·

hinder för chefen för sjökarteverkE•t att utöva sin hofattning ,q:gda 
befattning må, därost oi'fioer av egP rn entsof[icers grad vid flott,an 
eller i dess reserv eller förste aktuarien vid sjömätningsväsendPt ickr
är vid kartverket tillstädes - utan hinder av bestämmelserna i ~ 13 
första stycket av instruktionen för sjökarteverket den 24 mars 19'22 
(n:r 127) - utövas av ck n av övriga försto aktuarier vicl kart Y<'rkrt, 
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av cheJen därtill förordnas, Kungl. Maj:t dock obetaget att vid 
50.~all för cheJcn att utöva befattningen :förordna vikarie fö r honom. 
foJ . l" t"ll . ciir anleclnmg t a r .l g1vrs. 

Sedan chetcn för marinstaben hemställt, att ut an hirrder av be 
tJimrnel sen i punk.t 4 i Kungl. .M.aj :ts lJrPv elen 2.J. november 19'32 

s nD"åen.cl f' tillsättaucle av vissa arvoclesbdattningar vid maritwn m. 
a '\:onteramira len G. Unger måtie tå föro rdnas att uppehålla Pn å 
~~~ten för vid marinstailen anshilld personal uppförd arvodesbetatt
:ing såsom ledare av sjö historiska ·fo rskningsa rbeten för titkJt intill 
den 1 oktober 1936, 

har Kungl. Maj:t Jlledgivit, att Unger må förordnas att jämväl 
för ticlen tillsvidare intill elen 1 uktoher 1936 uppehå lla itrågavanrmle 
befattning. 

Medg iver dels a1t löjtnanten i marinen, flaggunderoHicPn'n i 
kustartilleriets re3erv J . .M. J. G. Tilly må fö rordn as att jämv~ll för 
tiden från och med den 1 oldaber 1936 tillsYidarP intill elen 1 juli 
1937 uppehålla hel' a ttningen s:'l..oom cxpedi lionsunderofficer i t~·gexpe
dition en vid Vaxholms l'äst.ning, clcls att Tilly må under ticlen för 
förordnandet åtnjuta e rsättning, hertiknad efter ett arvode av 2,130 
kronor ·för år, jämte dyrtidstilltigg enligt. för nyregl eracle verk stad
gade grunder; skolande i avseende å åtnjutande av niimnda arvofle 
de i 13 kap. av kungörelsen de:~ 22 juni 1928 med vissa tilläggsbe
stämm elser tiJI (le Jllilitära avlöningsreglementPna meddelade före 
skrifte r rörande icke-ordinarie ];efat.tningshavare i tillämpliga dela!' 
lända till efterrättelse. 

Tkr P silancler upplägges vid OSS. 

Specialkurs i fö rplägnadstjänst för mar.-int..-kadetter. 

Utbilclning Yid armen och kustartillNict. av mar.-int.-kaLlf'tter. 

Förh0j<l inkvartoringsersätt.ni11g till visst manskap vid sjömans
kåren vid OSS. 

Vikariatersättning åt extra konstruktören vid IDK Engström. 

Tjänst.eårsberäkning· för UO 3. gr. C .. J. V. Svensson. 

Tjänsteårsberäknin g för mar.-ing. 2. g r. Du Ri etz. 

Sötv a t t en behov ..t å Rindön. 
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Ersättning till vissa sakkunniga som biträtt i förs v.-de]J :t 
Vid 

uppgörande av förslag till ny försvarsorganisation. 

K. Br. den 9 ltpril 1936. 

Till kustartilleriets reservofficersförbund må för anorduande bud. 
getåret HJ85-36 av frivilliga utoildningskurser för officerare i kust
artilleriets reserv i enlighet med de föreskrift€r, som utfärdas av 
chefen fö<r kustartil leriet, u t be talas ett belopp a v högst 1,'200 kronor. 

Sedan Kungl. Maj :t genom brev den 21 februari 1936 bemyndigat 
marinförvaltningen att beordra en inom ämbe,tsverket tjä nstgörande 
mariningenjör att å tid, som ämbetsverket äger bestämm a, av resa 
till England för att under högst 14 dagar, resdagarna oräknade, verk
ställa besiktning av för jagarna Stockholm och Göteborg avsedda 
propellrar ävensom lämnat särskilda föreskrifter rörande gottgörelse 
till den sålunda beordrade, 

har Kungl. Maj :t medgivit, att ämbetsverket må beordra samme 
mariningenjör att i anslu tning till förenämnda besiktningsresa jäm
väl besiktiga en för minkryssaren Clas Fleming beställd hj älpå ng
maskin. 

K. Br. den 17 april 1936. 

Vid Vaxholms kustartilleriregemente må tillsvidare från och 
med den 1 juli 1936, så länge sjukvården vid re gemen te t är uppdelad 
på två sjukhus, dock högst intill den 1 juli 1937, utöver den enligt 
vederbörlig stat vid regement1et anställda sjuksköterskan fin nas an
ställd en extra sjuksköterska med rätt att åtnjuta viss lön och öv
riga förmåner. 

Marinförvaltningen må under den tid instundande sommar, då 
utspisning från skeppsgossekårens i Marstrand matirätting icke före· 
kommer, av anslaget till förplägnad disponera ett efter hö gst två 
kronor för m an och dag beräkna t belopp för bestridande a v kostna
denla för bespisning av den därstädes kvarvarande vid skeppsgosse
kåren tjänstgörande personalen av manskaps g-rad. 

En officer ur flottan må under tjänstledighet för tjänstgöring 
å svenskt Lande lsfartyg vintern 1936-1937, dock högst sex månader, 
uppbära oavkortad lön jämväl för tid, som icke kan tillgodoräknas 
honom såsom semester. 

Vikariatser8ä ttning åt FU0, som uppehållit musikdirektörsbe·· 
fattning vid öSK. 

5 

G. O. n :r 205 den 29 februari 1936. Prov. best. för undrcn·vis
. g·en vid KSHS intill 1 oktober 1937. 

Jllll 

G. O. n :r 208 den 2 mars 1936. Kapten Samuelsson marinattache 
i :Rom minst 3 mån. fr. o. m. 14 mars. 

G. O. n :r 214 den 3 mars 1!:1,36. Andring n :r 9 till RM n faststäl
las. Andringarna berörande §§ 149 och 151 skola gälla fr . o. m. den 

1 juli 1936. 

§ 19. 

Fla.ggning m. m. 

1.-5. - - -
6. Å ubå t användes i allmänhet liten flaggning i stället fö2 

stor fl aggning ; dock må vederbörande befälhavare, då omständighe 
terna så påkalla, anbefalla stor flaggning å ubåt. 

§ 45. 

2. Av befälhavare - - - svensk ankarplats vid örlogsdepå, 
kustfästning eller vid stad, där marindistriktsbefälhavare eller ar
mefördeln ingschef (motsvarande befälhavare) är förlagd - - - -
angivna grunder. 

§ 149. 

2. - - - - - - -

d) a t t å fartyg, där uppbördsmaskinist icke finnes kommende·
rad, handhava färskvattenförrådet, i tillämpliga delar enligt vad 
därom finnes föreskrivet för uppbördsmaskinist (§ 151: 2, 1). 

e) - - - - - - -

§ 151. 

1. Uppbördsmaskinist omhänderhar, ansvarar och redovisar i 
egensk ap a v uppbördsman, för fartygets maskinutredningsuppbörd 
(bränsle- och maskinoljeförrådet) samt handha ve r färskvattenförrå
det H onom åligger därvid: 

2. - - -- -
k ) - - - -
l) att övervaka, att färskvattencisterner och vattenkärl vid mot

tagandet äro i gott skick, att cisternerna ordentligt stuvas, att givna 



6 

bestämmelser rörande förvaring och ombord tagning av l:>irskva 

följas samt att tömda cistemcr, som ej genast skola fyll as. otörc:1~.:~~ 
!igen rengöras och att cisternlocken äro påskruvade och Yiil Ft OJ, 

ävensom att vatten icke utlämnas å otillåten tid eller i större ~-~<de, 
titeter, än som fö reskrivits, och att i övrigt god hushällning' an, 

va ttenförråclet iakttages. JU ed 

3.---- ------

12. Vattenskaffare är ansvarig för att ordning och ~n:>gghet 

vattenrummet. 
13. - - - -

G. O. n:r 22& den 2 mars 1936. Andring i Gotlanels färdplan . 

G. O. n:r 230 den 9 mars 1936. Viss ändring i utbil clningen tör 

KA-kaeletter. 

G. O. n:r 233 den 10 mars 1936. Löjtnant Sahlin till :\IF för

fogande. 

G. O. n:r 234 den 10 mars 1931i. Kk Flygare till :MS fr. o. m. 

16 mars t. v. 

G. O. nr 237 den 10 mars 19,36. Exp. pers. till CKA exp. 

G. O. n:r 241 den 12 mars 1936. Fastställer »FördelningslJOk föl' 

pansarskepp av Sverige-typ>> att tillsvidare på försök tilläm pas. 

G. O. n:r 243 den 12 mars 1936. Modell å blåskjorta för sjö 

manskåren giiller även för skg och musikelever samt kustartilleriets 

manskap. 

G. O. n:r 248 den 13 mars 19:36. Löjtnant Cervell till Likt täv 

lingar i Holland, Belgien och Tysldancl. 

G. O. n:r 250 den 14 mars 1936. Viss utbildning för RA-kadetter. 

G. O. n :r 258 den 17 mars 1936'. Fastställer »Krigsövniugsin

struldion för marinen (IÖ:M) del I att tillsvidare lända till r (ter

rättelse i stället för motsvarande, genom go H 75/26 fastställd in

struldion med däri senare gjorda ändringar och tillägg, vilk• ·n upp

häves. 
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G. O. n:r 259 den 17 mars 1936. Viss materiel Wl CKA 2 Jör

fogsnde. 

6-. O. n :r 260 den18mars 193ti. KaptE'n Karlson inkallas l maj

zg juni. 

G. O. n:r 263 den 18 mars 1936. Prins Bertils inkallel se lortfar 

efter utgången a\' ma rs. 

6-. O. n:r 21i4 den 18 mars 1936. Ombyte> av biträclandr marin

attache i P a ris. 

6-. O. 271l' deu 19 mars 193(;. 

1936-30 juni 1937. 
San1övningar mar i nen-FV 1 juli 

G. O. n:r 272 den19mars 193fi . Kaph'n J,arsson tjänstgör H el 

singfors Ptc. 2'7 mars- -22 april. 

G. O. n :r 2i3 den 1.9 mal s 1936. O :·rån flottan till FV sommu

ren 1936. 

G. O. n:r 277 den 19 mars 193(;. Landkommendering av marin

intendenter 1936--37. 

G. O. n:r 279 den 19 ma1s 193(). hl.arinintencl ente r på övgstat 

inkallas. 

G. O. n:r 28ft den 19 mat'S 1!13(;. K k Spens till K \TF förfogandr . 

G. O. n :r 281 den 19 mars 193ti. Kk Lindgren tjL COG och 
stäl.lfördrädanc!P hl.DB\-. 

G. U. n:r 282 den 20 mars 1936. Upphörd inkall0lse a\· tvi\ 

marinl äkarP. 

G. U. u:r 284 den 2() mars 1936. Fastställl>r »Uppgift å platst•r, 

varest salut för nationPil kan fördint~s bliva lw \·arnll» att tills,·idare 

an.vf\ndas ;'l l'lottaaB fad,yg. 

G. O. n:r 3eO den 21i mar·s 193ft Upph~inl konllnemh' ring för 

k k U lff st\som lä rare vi el KSHS. 

G. O. u:r iiC4 den 2(; mars Hl3ti. 1\lariningl·njören 1W gr. Holm -

berg tjilustgör t. v. i El\JF. 
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G. O. n :r 306 den 26 mars 1936. Fastst äller >> Gasskydclsinst . 
tion fö r flottan att t ills vidare på försök t illämpas. tuk. 

Genom go 1003/31 fastst ällt Exercisreglemente för flottan G 
skyddstjänst (GER) upphör att gälla. ' as. 

G. O. n:r 307 den 26 mars 1936. 0-l.;:ommen dering å Ymer. 

G. O. n :r 308 den 26 mars 1936. 
KA 1. 

Vissa KA-0 tjänstgöring Vid 

G. O. n :r 318 den 3()1 mars 1!136. Kaptenen Olason skall fr. o. lll. 

elen 1 instu.!ldande april och ti.lls vidare med bibehållande ay inne
havande beJattning tjänstgöra som kontrolloffice r ·vid marim'n. 

G. O. n:r 319 den 30 mars 1936. Chefen för skeppsgosseavdel
JJingen nedhalar sitt befälstecken elen 1. nästkommande september. 

G. O. n:r 320 den 3(l mars 1936. Minkryssaren Clas Fleming 
skall den 13 juni avgå t ill Stockholm för avrustning etc. 

G. O. n :r 324 den 31 mars 1936·. Andringar i och tilLigg till 
genom go 277/36 anbefallda landkommenderingar för marininten
clenter. 

G. O. n:r 32H den 2 april 1936. Marinintendent Lindhohm, ögs, 
tjänstgör t . o. m. elen 31 augusti. 

G. O. n :r 327 den 2 april 1936. Fastställer H SI /1936 på försök 

G. O. n:r 328 den 2 april 1!liJ.6. Fastställer bihang t,ill dito. 

G. O. n:r 339 den 3 aiJril 1936. Vissa mar.-int.-kadetters tjiinst
görin g. 

G. O. n :r 341!· den 3 al1ril 1936. Uppbördsmän å Psilandcr ±rån 
oss. 

G. O. n:r :3 :14 den 4 april 1936. Fastställer utbildningsföreskrifter 
iör andra och ljänle intendentskurserna at t tillämpas sommaren Hl3G 
i stället för motsva r ande lJestämmclser i genom go 1103/32 fastställda 
»Föresk rifter för utbildningen vid s jökrigsskolan >>. 

G. O. n:r 332 den 7 a1rril 1936. S11ec.-ing. Ekelund, ögs, inkallas. 
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G. O. n:r 357 den 7 april 1936. Löjtnant Mauroy elev vid inf.
sJcjutskolan 21 april-1 augusti. 

G. O. n :r 359 den 8 aiJril 1936. T. f . sjukhusläkare i Karlskrona. 

G. O. nr 367 den 9 april 1936. Kapten G. E. F. Boldt-Christmas 
Jllarinattache i London fr. o. m. 1 september 1936 t. v. 

G. O. n:r 369 den 9 april 1936. Utbildning vid kfl av medlem

Jll ar i SFMK. 

G. O. n:r 375 den 15 april 1936. O till flygförband å H . M. S. 
Gotl and. 

G. O. n :r 376 den 15 april 1936. P ersonal t ill dito. 

G. O. n:r 380 den Hi april 1936. Kapten Oxenstierna tillhör till
fälli gt oss. 

G. O. n:.r 381 den 15 a.pril 1936. Permission den 1 maj. 

G. O. n :r 383 den 15 april 1936. Andring av lanclkommendering. 

G. O. nr 391 den 18 april 1S31l. Inspektion av nav.-övningar. 

G. O. n :r 392 den 18 april 1936. Delfinen ingår i kfl. 

G. O. n:r 393 den 18 april 1936. Lärare vid KSHS. 

G. O. n:r 395 den 18 april 1936. Fastställer AIK. 

G. O. n :r 396 den 18 april 1936. Danska marinens segelkuttrar 
'l'hyra och Svanen besöka Sverige. 

G. O. n:r 397 den 20 april 1936. Väktaren och Snapphanen m
gå i kfl. 

G. O. n:r 41}6 den 22 april 1936. O till försvarsutskottet. 

G. O. n :r 410 den 22 april 1936. Kk Strömbäck till dito. 

G. O. n:r 411 den 23 april 1936. Utbildning av kommissarier 
Vid KA. 
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G. O. n:r 413 den 24 april Hl36. Andr. i lanclkomm. 

G. O. n:r 415 den 24 aJlril 1!;36. I nkalle l e av O vå l"l'~">Pn·sta t. 

G. O. n :.r 41ti den 24 april 1!136. K ap ten Key tj iin~i gör i \'P. 

G. O. n : r 424 den 27 april l93ti. Andring i go 1 /193G. 

G. O. n:r 427 den 28 april 1936. Torp.-inskj.-expeclition. 

G. O. n:r 430 den 28 apr i l 1936. Ombyte av marinattacht' i Hd
sin gfo r s etc. 

G. O. n:r 433 den 29 april 1931i. Ins tälld kompLeMPri u!!:-:kms. 

G. O. n:r 437 den 29 apr il 1936. Instruktion för ch. sk!!.-a vd. 

G. O. n:r 438 den 29 :wl'il 1936. Instruktion f ör O II. 

G. O. n :r 439 den 29 atnil 1936. Andr. i bestämme lser fiir t:r ia 
lJad m. m. i Var be rg fö r UO. 

G. O. n:r 448 den 1 maj 1936. Kustflottan besöker ,·issa H<lrska 
hamnar. 

G. O. n:1· 449 den 2 maj 1936. Kk Angelin tjäns t gör Yicl be
skick n inge n i 1\:öpe nhamn 9-19 maj. 

G. O. n:r 45g den 4 maj 1!lil6. IUV fullgör vissa å l i ggandt•i t. 

G. O. n:r 454 den 4 maj 1936. stueliestipendier t ill 2 korpn1il'r. 

G. O. n:r 45ti dt>u 4 maj 193(i. Faststä ller modell till mii,,n för 
sjökacll'tt<•r m. fl. 

G. O. F. n:r 44 den l!) mars 1931i. Fastställer ,,JI.i at~'r i ~lliir<l fur 
flygn1 J m et. 

G. O. F. n :r 46 de n 23 mars 1936. FV egna övningar 111. m. 
1936-1937. 

G. O. F. n:r 49 den 2fi mars 1931i. Orclinarit• tji1nstgöri ng,.mrl r;;,· 
l.-0 ur ma rinl'n. lji:instgör:llllle Yid FV. 

G. O. F. n: r H4 den 18 april 193fi. Kaplt•n \Ves iring lä rnr<' ,·i.! 
KSHS. 
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R eprc;;entat ionst •C' Hniugar al FC: Brännaren . 

Giilrlnndr· av ivlr·l'•,nnvgil'kr lör sbir•Ds JJJr·l• ·orulog-i;,;I;- IJ\·dnl,t;nl 

Jiska aJ JSLa lts milit~ravdc•lning. 

K. Br. den 24 :l)ltil 1!13fl. 
Personal l'rtm \'lol..tan JJHl , p:"t siil i i krJJ JIJit nn<lo v:ig rtäl'!rlnn· l•c· 

stänun cs , sUillas till VC~:s löri'•>g~1llilr· l:i.>l' tor·t"·tliJL~k.iJJirJilll.!''iill<lntuill 

sammaningt 0111kring 11io vr·rk-11· i\ ticl. iilllll lwsliiJJIJJI<".S i kurrtman llo 
väg, ävensom ati i insLjut.nirrgs,•xpNiitirm tl<'ltagnnrlr· pc•rsuual nr/: 
und er elen iicl, l':qwrliiionr•n \ll

0lg},t·, i avscellli<· lt avliining, J,r·spisning· 
oc.h förhilllanden 1 rivrigi ombord .iiimshi!las mccl sjiil,omtlll'JHleratl 

personal. 

:Msritlillgen.iöt·<'n nv ? :n gn1<il'n vid nwrinitl.l!:< "ll.iiir·kårr•n i l:lnttnns 
rese rv G. G. A.. Brising nrit - utövPr rlc tvf1 mariningr•n:jiin·r nv :2 :a 
graden i l'loUans rr•sl'rv , som r·niigt hr'l:-;biurnJr••lsr• i stat<·n l'iir ma rin
ingenjörkåren 111. rl . mt1 inkallas till lj änsl.g-iiring - die1· eget mml 
givande i kommBm1oväg inlworrlr3 s i ,ill tjänstgöring vill l lottnn trän 
och med elen 30 april i.illsvidan• högst. till och med dcJJ 1 D augusti 

1936. 

B0m yndigar marinfiirva l tningPn att i'ör flygplalll,ryssaren GoL
lands r äkning säsmn gåva emoHr1ga pt.t ]>iano. 

ResPrvkaptencn i !'lottan D. H. T. Bör.ir•son 1uå - i likhet. mc·J 
vad geno111 Eungl. ];!r1j:ts hrev den 3 mnj 193!) wctlgiviis lör iiLlen 
1nti il ul.gi'wgcn av nästinstm11lamll' juni 111:

0\JWil - t'Jll 1gt l'gd 1\t.a
gauclc i kOJJlJnandov;ig lworrlras nH i och l'ör J'orls>dt l1itriiclP nwrl 
arbetena >l. HJar·illS!nlwns sjölii ·,turiska nvd,·luing t,jtiJJstgiiJ'a i 
staben :[dn och nwcl tll'n 1 juli HJ:3(l iillsYidan· till 1wh llll'll 
juni 1937; iiga JJclr• lliirjr·sm1 nli liiiriiir iilnjuln <'l'ioiiittu i!l g 
allt med 400 kronor liir rutJJJml räk11nt. 

Exira skrivlJiträLlc V:F :s tygcxpedi1iou. 

K. B1·. den 30 april H13H. 

llllll" lll 
clpn :)() 

ett lör 

Ka.pi.Plll'll vid kustartilleriet A. n. n. [J ildr•r må i kolllllllllllio
väg beordras att undc·r i.ltll'n 4 maj-den 13 juni 19:-lG i stmlic•syl:t.c 
följa utbi ldningen vid krigsskolan. 

Till låjtnantl'H vicl flottnn G. S. Thu111 111il si':o:mn r·rsiillning i'iir 
utarbetat förs ing till ,JJamllNhJing i Fiirhindl'IS<•Ijiitlst l'iir Flol.trm :: 
(B:FF) utbetalas ett belopp av Bi\0 krunm. 

l{. B1·. 1936. 3 
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Bemyndigar marinförvaltningen att innevarande år å tid 
·· l i l i ·· l t·· l 1 ·1 1 · ' 

8 011
1 a m >P sve r ,,, . ager ws amma, JI?Qrcra c e s en 1nom äml ,<•l.,,·,, rl · 

lj änsl.gö ran. rk mariningenjör at.i avrc·sa i.ill Tyskland lör ntt 1 '1"t .. .. .. . . lll L c• r 
hogst. 14 rlc.ga r , resdaga rna orccknadc, ve rkstnlla heslldnJn o· .11. 1 ... t:- l 01' 
))pi fim·n -uncic·rvattPnsl>åi.arna av.sPdda rrsc rvpropellrar , el P l s ,. 11 i not 
;iml>('t.c;v(' rkd tjiinstgöramiL· orl' i('<' r (lö.it.nant.) jämtP nyss nän tlldP it~~ 
g<'njöt· a tt i Sa lllhand lllr~d ilrilgavarwnde h<'sikt.oingsrc·sa a nt·~a iill 
llollanci l'öt· ati umlct· högst. 14 dagat· , resela garna oräknn<i <·. Wrk 
st.älla besiktn in g av för unclcrvatt:o nshHe>n Sjölejonet avscrl rh1 i'f' ri 
sko p, d e l s o c k !1ögsl. t.vrt andra inom ämiJf'tsverket tjäns i..Q·iira nrJ,, 
t!Jat·in - <·ll<:t' s pecialing·en ;jiit·r• t· all. avn·sa Ull Scl1wPi:<~ ·för n l l u ndc•t· 
hö.gs t. 14 da gar, t'<•srlagarn a ot·ij,knadc·, n;irva ra v id kontrollp t· 01 mt'l) 
för s is t nätnnrla !':1rtyg avsedrl l.ut·l,ofläJ..:t.,, ävensom 

i><·m.1·ndiga r mn r in [ö rva li.n i n gen a t t J. eo rclra en av rlr~ l'i'>J· l 1c .. 
rörd a rpsa t.ill Schweiz avs<'ckla ingenjörP>rn a Pller båda att 1·it1 r"' H 
gcnot n T :>·sk land hr•söka vissa Y\'rk s täder och fabriker rör att s h 1 

dera oc h inhämta närmare bittnPdom otn nykonst rukt.ion t>r av J,1•t.1· . 

de l so tör i nom ämiJt>tsv~-·rkH. vågåen do arbeten. 

}\ rvodL· åt töreståndaren J ö t· S\' :s Iörsä ljnin gslmntor. 

\'ikaria t.sersä l.t.ning åt. ka}Jt f> n l 'osso såsom FU NajaLle n. 

Exlra Jörråclsbiträdc vid K aF :s t.ygfö rvaltning. 

Hem y nrligar c h e lP n fij r l'örsva rsdcp a rteme n tet att. Lill kall a hii1rs t 
ir•m sa1\kun ni ga m. 1'1. för Vl'rkst.ällanclf' av utrNlning rör andt• pla n· 
läggning och organisabion av Lkl civila Julls·kyddet. 

K. H•·. den 8 ma.j 19•36. 

Mc •dgiv er, att. marinen t.illltöt·al!cle uncl Profficer, som pi't g'!'!lllfl 
:tv l.u],crkulos iir i hclto v av sanatorif'vi\rrl, tnå - utan hit HI I'I' av 
Kungl. Mnj:t.s J, r•s lut. rlPn 7 se pt.r·nt!H•t· 1!)2;j - {ttnj ut a hon otn l ili 
kotntnancle v:lnl v id Hnlil·t· övt•rslyrPisr·ns för Konung Oscar Il:>< ju
bileumsfond l'örvaltning st.åenck sana torium , rhircst han så önska r 
oclt l' ö r u tsä t.iningarna i övrigt J ör vård därstädes äro för h a nr h 11. 

Logementsfartyget Norrköving beva ras såsom museiförPtn ftl un 
der vissa JörubsäHningar. 

i'lif<•clg ivcr, att såsom hiclrag till r eprcsPn tationslwstn a<lcr un <lt'r 
anhdalld l'xpoditi on i t1tlänclska ·farvatten innevarande år tn ii l ill 
avdC'IningsclldPn för skeppsgosse•avdolningen med skyldighet fiir ]Hl 

nom att efter avslutad expedition ti ll n1arin.förvaltningen avg iva re
dovisning enligt de närmare best~immelser, ämbetsvedcet äger a tt 
utlärda, utbdalas ett bdop]J av högst 800 kronor. 
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G. O. n:l' 461i den !i maj 193t;. UL\'A må a nhoJalla vissa ändringar 

i AIK. 

G. O. n:r 473 den .7 maj 1936. Läkarhcfattning å ar Cha pman. 

G. O. n:r 475 den 8 ma.j 1!)3fi. Atgärd<'•r rörande Jlf'~·so nnl nt t'd 
defe,J;t fä rgs>i nna. 

G. O. n:.: 47!1 den 8 ma.j 193fi. Necll?!' ltindsk eskader hesöl;Pr Stock
l: olm don Hi- 20 maj. 

G. I. n:l' 482 den 8 maj 1936. Brittisk kryssare besöker Stock
holm el en 22 t!taj- 2 juni. 

G. O. n :r 49(} den ll maj 1936. 
ti ll K::trl sk ron a . 

G. O. n a 493 dr u 11 maj Hl3H. 
svärd p lace r as å KA 1. 

.l agar en \V achtnwis ter J:örfl y ttas 

Ivlarinund erin tPnclent No rden -

G. O. 11 : 1' 4ll4 d(~ll 11 maj 1936. Mar.inundct·i.ntendcnt Norelensvärd 
inkallas m. m. 

G. O. n:.: 498 den 11 ma.j 1936. Franska fi skcrisk ydclsfartygrt 
Ailett o besö kt'r GötPIJo rg 18---22 'llaj. 

G. O. n :1· 5()11 den 12 ma.j 1936. Reser vpP rsonal må här a uniforlll 
a sjökartc vc rkct s fartyg. 

G. O. n:r 505 den 13 maj 1936. Utbildningskurs för O i KA n•sf>rv. 

G. O, n:r t;()f} llr'n 13 maj 1!!36. 
nomgår vi ss uthilclniugskurs. 

f 

Underlöljtuant Munk (KAR) g<)-

G. O. n:l' 50·9 dcu 14 maj 1936. OKA må låta tillämpa vissa 
>>Anvisningar för gasskyddstjänsteH vid KA >> . 

G. O. n:r 513 1len 15 maj 1936. 
ker Göt.ehorg 3- 9 juli. 

l 

Amerikansk skoleskader besö-

G. O. n:.: 516 den 15 ma.j 1936. Fastställer StUIK. 

G. O. ua· 523 den 18 ma.j 193fi. 
fälligt i kfl. Hygavd. 

G. O. 1036. 

22. s paningsdivision en ingår till-

4 
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G. O. n:r· r.:W dcu i::h ma.i H>:lli. \'nwr avmsLa~ 111 . 111. 

G. O. u:t· 5:11l den 21i maj l!l:JH. FI.Ygplnnkr~·ssnl'<'ll (;"llnn<J lilJ 

Il. ~1. Konullg<·ll~ J'iirl'ogallli<• ~-G ;juni. 

(;,O. n:r· r;;lli d1•n ;::r; maj l!l:$fi. l\ k Lindgr<'ll 1ill 1·h. \'ii,lrn nn
11

, .• : 

lör<l i• l. J'i:•rl'ognnd<·. 

O. O. n:r ;;:18 den 2:J maj 1!131i. Uikan· till VF ()(·h 1\ .\ 1. 

G. O. 11:1· ;-,~;~ dt•n :W maj 1!1!lli. 

(J\'<•ri'J.••g:l -;VI 'I l'k : Ollii',OIIJ(• . 

Visst ut.hinclski. J'l _,·gpi:J 11 111n 

G. O. n:r· ri-lri den 26 111aj i!l31i. J\urs J'ii1· skoJ _,·nglin:.r :Jr " .\1 

c:llalllllfl.ll. 

G. O. !l:t' ifrii dl'n 28 maj 1!l;Jfi. l\:o pli'll (:n Jl ,•rst röJn (1\i\ ) 1111 ,·1J. 

1:orra ann(•lörd,•ln . l'örfogHnd<·. 

G. O. u:r r;;}:t den 28 nmj tn:w. LJihilrlningskurs för <'h' ' ' ''" i~!,._\! l\. 

G. O. 11:1' 51i2 den 29 maj l!l:lll. Bif:1llC'r lö.itnnnt Dng<' li11 ~ (1\!i') 

anhå ll an om l;jii.nstl<·<i iglwt J'ö!' iclkamk nv sjöl'a1·t i utr'k''' l'art '' 

sn·nska hnnli<•J.,I'arlyg unclt•r r; Jn fmnclor saml att llau und<·r ,J,•nna 

tid måtte Ut i'ttnjuta ordinari<• lönC'JönnänC'r. 

G. O. å63 de'll 2!! maj 1!13H. nKA må l åln lilhimpa >> li'iirsln.g lill 

Sk.iulhnnclbok J'ör kustcHtillC'rid>> . 

G. O. n:r 5tl4 dl'n 29 m:tj j!J:Jfi. \'issa yngli ngar g<'JIIllllgit k llt'B 

a A r Chapman. 

G. O. n:t' 5(ifl deu 29 ma:i 1!l:Jfi. UO till tj ;i n.stgöring 1•id US 

Stockholm. 

G. O. F. 11:1· 78 den !J maj 1!13(1. Finskt rlygplan m ä iin• r fi, ?a 

SVC'n skt om rådC'. 

G. O. F. n:r 79 den 14 maj 1!13ti. Utländska ['lygplan 111 <"1 ;;,pr

!'l,,·.t:w S\'t'n'<kl o1n dtrlP. 
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:Medgiver, a U såsor11 bidrag ti ll r epresPnt:ationskost.naclet' under 
anbefa lld expedition i u t l>imlska farvatte n innevarande :'ir med pan 
sarskePP<''t Osca r li 111 å i i ll c lwl'en å nä nmd.n fartyg, m ed sk~r ldi !dwt 
för honom att l\ l'tcr avs lutad expedition til l lllarini'ö rv aHningen av
<r iva redovis ni tt g en ligt dP. närm a re b(·•s tä mm e lsl' r, ii tnbPisverket äger :tf, utfärda, utJ.,etal as ett bolol'JI av högst 2,000 kronor. 

Förordn ar, att punkt 7 av ln· t·vPt cl P-n 8 april 1\J ;-l~ angrtend t• 
gru nder för handhavandot av den e konomiska för va ltningen och r e
dovisningen vid vissa ma rin ens vcrkst~ider och inrät.t.ningar skal l 
hava följande ä ndrade lydelse: 

,7, För va ror , som ti ll verkats, e ll e r arbrtc•n, som ut förts föt· an 
nan än till lö t·sva rsviiscncl d Lörancl<' tn yn d iglwt.s räkning Pllt>r 1\.f. 
enski lda, skol a de ka lky lt>ra.cle s jäl vkostna clcrn a ökas m('[l <'Ll en li gt 
av marinlörva ltningPn bestä mci a grunclP r hm·äknatl omkostnarlspro
cent, täckande a lla från marin ens ans lag utgåe·ude kostnaden> . 

.i\'[edgiwr, at t t iii lö j tn an!.<• n vid flot t an Lagrnnan , vilk Pn cu lii 
l.ats siiso-m rörsto hirare och skjuf.l c•tla t· l' vid o·n å vintj',n·skatkr n 1\JT• 
- 1936 anordnad ku lsprutekurs, m å såsom ersiiLLning uf.bef.a las e t.t 
belopp av 2GO kronor. 

MhlgivPr, att kaptem-· n vi cl Jl oi.tan C!. (}_ J,anclstrii tn tni\ , uf.an 
hinuer av honom guJ lom g. o. 201/1\l36 anh<'i'alld kontme-nriPring SftSOi tt 
Pskaderacl j u t.a n t i c ll p,ft•ns Jö t· vinten·s k adern stab 1936- 11:\87, i kom 
manduv iig ileord ras aU under ll ögst 4 vecko r a riJc,tså ret :1 936- 1.937 
vid s jökri gshögs kol ans stabskurs var a l>irnrc· i ä mnet fö>rhind c lsc liirn. 

Medg ivor, att :[ör IJPstridancle av kostn ackr :fö r utarbe tand e• av 
förslag ti l l ny hi. rohok i sjö-JII a ns kap J'ör sjökr igsskolan m å utöver för
ut anvisadt• uwckL iilL c ltefL>ns :!'ö r sjökrigss kolan törl'oga ncl(• mul. n· 
dovisningssk yldi glwt. stä llas ett l>elOPJ-' av högst 1,500 kro·nor. 

Ang. en flk:s .full görande nv viss tjänstgöring. 

Uppskov vid mob. lör vissa v pl vid riksgäldskon toret. 

Anstäl lande av kokmska å Kungsitolms fort. 

Ytterligare m edel iör färdigställande nv f lplkr. Gl}l laml. 

K. Br, den 15 maj 1936. 
'Föronlna r kapten Pn vid flottan Sveclc-l ius att t. v. unele r c·n tid 

av :fyra år från ocll m ed den 1 oktober 1936 vara lärare i vapenlära 
å sjöo-Hicerslinjen vid sjök rigsskol an. 

k . Br. 1936. 4 
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Entledigar från och med el en l oldober 1936 bptenen i iivp 

arti.lleriregementc B. L i !Hl rna n tll'li l"ii rortln a r knpiRnon vid f\ v p a at~ 
till eriregem ente Perf'swetoff-J\'lorath att t. v. under en tid av tre år 

från och med den l oktober 1936 vara lärare i lantkrigskoust vid 

sjökrigsskolan. 

Förordnar filosofie doktorn E. A. Ekman att t. v. un der Pil l.irl 

av sex år från och nwcl den l oktobe r 1936 vara Hirare i [ranska 

språket vid sjökri gsskolan. 

Med bifall till docenten A. H. Johanssons anhållan orn lj äns \.1"

diglwt förordnar Kungl. Maj:t ammnwnscn i socialstyre lsen, l"i lo~o l" it· 

kandidatf'n B. S. H elger att under läså rd Hl36- 1937 nppnh å lla ])p. 

fatiningcn såsom lärare i nationalekonomi vid sjökrigsskolan. 

Förordnar kaptenen vid flottan Key att fortfarande h. n. rr 1. 

deu l oktober 1936 t. v. t . o. m. elen 30 septe•JlllJcr 1937 va ra liinu·1• 

i. rörbindelsolära vid sj ö·krigsskolan samt löjtnanten vid flottan 0 1-

CL'Il att fortf:uancl e från och med den 1 oktober 1936 t. v. t. o. 111. 

den 30 september j9-38 vara lärare i gy mnastik och vapenfäring vid 

samma skola. 

Entledigar kommendörkaptenen av l. graden vid -Elottan Brau 

nol"llielm fr. o. m. don 1 oktober 1936 från honom den 16 au gusti 193:\ 

rnedclelat förordnande att fortfarande under ticlen Jr. o. m. elen 1 

oktober 1934 t. v. vara ledamot :tv marinförvaltningen och chef fö r 

ä rn betsverke~;s nautiska avdelning samt 
förordnar kommendören i marinf'n Cassel att fr. o. m. dt•n 1 

oktober 1936 t. v. vara ledamot av marinförvaltningen och chef fö r 

ii m hetsverkets nautiska avdelning. 

Förordnar kommendörkaptenen av 2. graden Odqvis t a llt r r. o. III. 

den 1 oktober l936 t. v. vara. ledamot av marinförvaltningen oel1 r.l1d 

fö r ämbetsverkets artilleriavdelning. 

Medgiver, att unelerlöjtnanten i KFR Ljungholms komm en(leriug 

til l :fullgörande av repetitionsövning må upphöra den 29 m aj i st. f. 

den 4 juni 1936, ävensom förklarar, att Ljungholm skall ans<:>s hav a 

fullg jort honom innevarande år åliggande repetitionsövning. 

Medgiver, att såsom ersättning för utarbetande av förslag tiJ: 

kompl ettering i visst hänseende a.v instruktionsboken UnclNvisning 

för manskapet vid flott an (UMF: III). Artilleri, del I och II rnå 

utbotalas till kommendörkaptenen av 1. graden i marinen F rendin 

800 kronor och till kaptenen vid flottan T. O. Almgren 450 kronor. 
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:Medgiver, att hö,gst fem korpraler vid sjömanskårens däcksav

delning må - utan hindor av don omstä11digheten att de icke genom

gått den i§ 3 mom. 5 c) av Kungl. hlaj:ts bro'v den 4 september 1926 

90 gående antagning, utbildning m. m. av reservkade- tter vid flottan 

omförmälda kompl e tteringskursen - innevarande år av chefen Iö r 

försva rsdepartementet eJ'l1ålla tillstånd att ge niOingå utbildning ti 11 

rese rvkaclott•er undo·r do vi llkor och i elen ordning i övrigt, som stad 

gas i § 4 mom. 3-6 av sagda brev, samt under förutsättning att dc 

uppfylla dels övriga i berörda § 3 mom. 5 c) angivna fordringar dels 

ock - med avseende å tjänstgöring till sjöss - fo rdringarna tör· 

vi u n ande a v in t r ä de i n a vi g a t ionsslco 1 as s j öka ptensklass, ä vensom 

förordnar, att ansökning om ti.l Is tånd i ovan angive•t hänseend e 

skall sen as t elen :20 juli 1936 va ra inl ämnad till CFD. 

Ytte rligare anslag till rese- och traktamentsorsättningar Jör 
vissa myndigheter. 

Vikariatsersättning å t ljt Gyllenho.ff såsom FC ub Utte rn. 

Vikariatersättning åt ljt B<'rling såsom FC ub Ut.te r·n . 

TillfäHig löneförbättring åt lem fl k vid KF. 

Avlöning åt exp.-bitr. Engel vid VF. 

Två bomblåsare kvarstå i tjänst. 

Försäljning av kol från flottans kolförråd. 

Riksdagsskrivelse ang. täckande av bri st er 1l marinPus +örskotts
konton. 

K Br·. den 22 maj 193fi. 

Medg ive r, atl. t,i\\ komu1 cHrlörcn I. A. CassC>l m å såsom bidrag 

till rpsa för s tudiu111 a v n:ps lagpr·inras kincr utbetal as ett belop]J av 
150 kronor. 

Finnrr gott d c J s medgiva, att under sommaren innevarande' 

år rnå L'lll ·igt i kontn1anduvä.g· 1neddeladL' n~il'lnare hestäunn e.l sC'r vid 
8!'e·ppsgos,wk[tren i :Mar.31. raJtcl arrOt·clnas en u tbilclningskurs \'ör yng

Ilnga r, SO III ä ro rn Pcllenrlll a r av l' ri vi llig moto rbåtsf lottilj ell e r h ava 

J or avsikt att bli va ml'lll unllnar av dy li k flot t ilj, el p l s o c k t öre 

s~ri va, att hä rav uppkoriiiiJatlCI E· kostnad e r s kola L<'str iclas, fö1· slit

tnng av vecle rl>örli ,!!·a uuderh å \Jsa nslng surut fiir· tv ä tt, sä ngse r·vis oc b 
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dyl ikt av el<' meclf' .l , vi lka anvisats för ~veriges frivilliga motorbilb
kå rs övningar; d.C' i kursen dc ltflganc\(' ynglingarna uts pi sas g<'JH1111 
chdPns för skeppsg1ossekil rcn i hlarstrand försorg utan sä rs kild kost
nad för sta tsverket. 

Ko r[J ralen vicl 4. matrosko mpaniet 678 '1\Tidf>n m å - uta n hin
der av bestämmelse rna i lJL"l'\('·t den24mars 1927 angå<'ndc· uH ä rdand,. 
av hes t ;; mmelscr i J råga om stucliPstipt> nclicr t i 11 un ckrbc bi l (und .. ,._ 
officerare) vid flottan - järnväl år 1936 ti llerkännas e tt av iJr t1gn
va 1·a nd e s tuclit·st i pen die r. 

Finner, med ällllring av beslutet elen 2-9 no vember 1935, gotl fö
resk riv a, att unele r innevarande år högst 14 k ustartJ II Prikacl<'t t<•r llli\ 
antagas. 

:Medgiver, att elen omstä nclighetPn att värnpliktige n :r 18 23:1.'Hl:11 
C.-E. Erikson icke uppfy ller de fordringar, som angivas i § ;) 1nom. 
i) a) av breve t clt'n 4 september 1926 angåPncl e antagning, utbil dning 
m. m. av rese rvkaeletter vid floMan, icke må utgöra hindP r l"iir 
honom a t t imwva rancle å r an tagas ti ll rese rv kadett vid Hott an. 

Ang. förening av tjänster. 

Ano rdnande av poliskurs för unelerbefä l 1936-37. 

Ersättning ti ll kpt Kolmodin :!'ö r t ;jänstr rcs.o r såso m Iä rarP vid 
KSHS. 

VikariatsPrsättning åt ljt J edeur-PalmgrPn såsom AO å H . M. S. 
OsC'a r II. 

Avshd för k vid "1 m. k. L. T. A. Lilj etol't. 

Tnköp a v ny lJC'rsonautmuohil för OVE: . 

Civi la eldan• å vissa f a rtyg t illh. OSS. 

K B•·· den 29 maj 1936. 
:MPdgiv<' r, att <'n till övNgångsstat inom ma rinf' n t vån !-(:; ris 

övP dörd , i Stocklwlm hosatt unclPror·ri.c<'r, so n1 därtill förkl a rar sig· 
v illig, nu\ i kcn1mando v;ig il l'ordras a U jäm1·ä\ urui Pr t icll'n från "1·\I 
lllt'd dPn 1 juli -:193(l t illsv idarP t ill oult n1Pd ck-n 30 juni 19:37 tjiiu~l
gö ,· a S~I S OIII s jukliusulldPrort"i <:P r vid ga mi sons3 jukliuset i 0t0l:khu\ IIL 
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:Mcdgi ve r, a t t för tiden den 1 juni- den 30 SPpt!c'mber 1936 föl-

jande officerare ur marinen må i kommandoväg heardras att nedan 

angivna antal dagar stå till följande motorbåtsf lo ttilj e rs födog:mck 

för att tjiinst.göra såsom inst ruktörer vid flottiljernas utbildning od. 

övningar, nämli gen: ,-id Göteborgs frivilliga mot orbå tsflottilj två 

off icerare och en und eroffi cer (flaggkorpral) , tjänstgörande vicl Gö: 

teborgs örl ogsckpå, den 13- dcn 28 juni samt en offiec·r och en Ull 

derofficer (flaggkorpral), tjänstgörandE" vid sam.ma örlogsdepå , var 

der a högst 4 dagar utöver nyss nä m n el a tid, allt <·nligt depåchefens 

]Jestämmancl<>; del Stockholms frivilliga motorbå tsnottiii en officer 

f rån Stockholms örlo gsstation och en officer från Vaxholm s kustar

t ill erireg·emente, 1·arcl e ra högst 8 dagar, vid Norrköpings :frivilliga 

111 otorbåtsflo(,tilj en oi iicc·r fr ån Stockholms örlogsstation högst 8 

dagar ; vid Karlskrona f rivilliga motorbåtsflottilj en officer från 

Karlskrona örlogsstation högst 4 dagar och en officer från Karls

krona ku tartill eriregonwntc högst 8 dagar; vid Härnösands fri villi

ga motorbåtstlottilj en officer från stockholmil örlogsstation högst 

3 dagar; vid Nyköping-Oxelösunds frivilliga motorbåtsflottilj en offi

cer från sistnämnda örlogsstation högst 6 dagar; vid Söclertörns fri 

villiga motorbåtsflottilj en officer från samma örlogsst,ation högst 6 

dagar ; sam t vid Ore,sunds f ri vi l liga motorbåtsflottilj en officPr från 

K arlskrona örlogsstation e ll er f rån Karlskron a kustar t ill er iregemente 

högst 3 dagar. 

F öro rdnar, att uneleroffice rare vid marinen, som tvångsvis över

förts till önrgångsstat, m å för tiden från och med den 1 juli 1936 

till och med den 30 juni j937 inbeordras till tjänstgöring utöver ve

derbörande beställning·shaYare åliggande minsta tjänstgöring, i den 

mån dylikt inbeordrande prövas oundgängligen erforde rlig t för tjän

stens be llöriga upprätth ål lande, dock att sammanlagda ticlen för nu 

ifrågava r ande tjänstgöring iclw må överskrida för Karl skrona örlogs

station ~37 månader, för Stockhol ms örlegsstation 240 m ånader och 

för kusta rtå Ilerid 204 111 ånader, ävr,nsom 

för eskri,·er, att vid nu medgivna inbeo rdrandP till tj änst göring 

skall iakttagas, 
att statsve rket åsamk9s minsta möjliga kostnader, 

at t inlwordr andet, i den mån så låte r sig göra med hänsyn till 

tjänstens krav, sker på fr iv ill ighetens v;1g, sa mt 

att mrdclelande angåenclP inkallelse tiLl och avgång frå n tjiinst

göring, chir så kan ske, lämnas vecle rllör and e i god tid förr ckn tid

punkt, då inr_,·ckning til l respektive aYgång från tjänstgöring skall 

äga rnm. 

Utl:etalancle aY kostnader för Yissa medaljer. 

l(. Br. 1936. 5 
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Sjökaptenerna T. Me·yer och G. S. Oswald förordnas t i l! l• ] 
möter i styrelsen för sjökarteverket. cc a 

Ersättning åt kpt Nordgren för bestridande av sekreterarco·ö . 
mål åt styrelsen för sjökarteverket. "' to , 

Gäldande av vissa kostnader i anledning av jagan•n Klas l' f!'"' ] ·,, 

grundstötning och för inl;öp av drivmedel till flottan . · ,._, -~ 

K. Br. den 5 juni 1936. 

Medgiver, att kaptenen vid generalstaben S. Hallenborg 1na i 

kommandoväg beordras att uneler ticlen den S-elen 12. juni 1!-l:-l(i Jiilja 

kustflottans övningar. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra en inom ämbets 1·p r . 

ket tjänstgörande miningenjör eller officer att två gånger innevaran

de år å tider, som ämbetsverket äger bestämma, avresa till utl andet 

för att vardera gången under högst 8 dagar, re dagarna oräknaclP 

v~rkställa ])('siktning uv för undervattensbåt avsedd hyclrofonanlägg~ 
n mg. 

Medgiver, att - i likbet med vad som genom brev den :2S jun i 

1935 medgivits för ticlen intill elen 1 juli 1936 - jämväl för tiden 

från och med sistnämnda dag tillsvidare intill elen 1 juli 1937 en till 

övergångsstat tvångsvis överförd unelerofficer vid flcHan må anstill

las såsom uppbördsman vid sjömanskårens tvättinrättning i K arls

krona mot åtnj utande av - utöver honom enligt 11 § 2 mom. av k un

görelsen den 23 oktober 1925 (n :r 429) med vissa bestämmelser rör an

de armens och marinens övergångsstater, jämförd med 24 § mom. :2 

av samma kungörelse, tillkommando avlöning - ett arvode av 7.) 

kronor för månad, att utgå av tvättinrii.ttningens clriftmeclel; dock 

att elylik anställning icke medför förändring i den vederbörande be

ställningshavarc enligt nämnda författtni.ng å liggande tjänsto·örings

skylclighet samt att omförmälda arvode uneler fullgörande av "'berö rda 

tjänstgöringsskyldighet icke må utgå. 

lVJeclgiver, att utbildning till kockar cch hovmästare för flottans 

örlogsstatione,r må jämväl under budgetåret 1936-1937 -försöksvis an

ordnas på sätt i brev elen 12 januari 1934 föreskrivits; ägande vecler

l,örancle st,ationsbofälhavare i avseende å utbildningen meddela do 

närma re bestämmelser, som må finnas erforderliga. 

Tjänsteårsberäkning för eldaren O. M. Hansson. 

A v sked för 2 kl. sj. 4 m. k. G. E. A. Lilius. 

Represen ta tianskostnader för kfl uneler besök norska hamnat·. 
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K. Br. den 12 juni 1936. 

Förordnar, att nedanstående bestämmelser, vilka enligt Kungl. 

Iv[ aj :is brev den 12 juli 1935 skulle såsom tillägg till de i kap. 51 i 

reglemente för marinen (Del I B) meddelade särskilda föres,kriiterna 

fö r flottans sjukhus i Karlskrona lända till efterrättelse uneler ticlon 

intill elen 1 juli 1936, fortfarande försöksvis skola äga tillärnpning 

tillsvid are in till elen i juli 1937: 
1. hlecl avseende å förvaltningen vid sjukhusets matinrättning 

skola, utö vN av marinförvaltningen utfärdade bestämmelser i sam 

Land med Jasiställandet av i nämnda ];;:ap. § 298 (mom. 2) cmförmäld 

spisorclning, dc för matinrättningar vid marinen i allmänhet fast

ställda reglemcntsföreskrifter i tillämpliga delar iakttagas, med be

aktande aLt vad för st"ationsintendcnt gäller beträHande lodningen 

av och ansvaret .för honom unelerställd matinrättnings förvaltning 

skall i h·åga om sjukhusets matinrättning gälla för förste läkaren. 

2. Vid handläggning av förvaltningsärenden biträdes lörsto lä

karen, i don utsträckning stationsbefälhavaren bestämmer i utfärdad 

instruktion, av en såsom sjukhusintendent med bibehållande av inne

havande bciattning kommenderad marinintendent. 

Finner, med ändring av boslutet elen 24 januari 1936, gott före

skriva, ati. uneler 1936 m å antagas högst 25 sjökadetter. 

Medgiver, att innevarande år må - utan hinder av bestämmel

serna i § 50 A c) av reglementet för sjökrigsskolan den 1 juli 1927 

(n: r 305), sådant detta författningsrum lyder enligt kungörelsen den 

18 novem hor 1932 (n :r 305) angående vissa ändringar i sagda regle

mente - till sjökadett antagas jämväl sökande, som icke uppfyller 

i nämnda författningsrum stadgade fordringar i fråga om kunskaper 

tyska språket. 

Finnrr gott mrdgiva. att till ],cs tridanclr av kostnacl< ' r "l'ör in

kallande till marinstaben av vissa modlemmar av SYeriges frivilliga 

mc torbåiskår J ör att biträda med beredning av ärenclr angåPnde kå

erns organisation m. m. må till chefens Iör marinstaben förJagande 

ställas ett bolopp av högst 300 kronor. 

ModgiYcr, u.tt såsom bidrag till bestridande av representations 

m. fl. kostnader i samband med utländska örlogsfartygs och ropreson

tanters för utländska mariner m . m. besök i Sverige må till chefen 

för sjöförsvareis kommandoexpedition uneler budgetåret 1936-1937, 

mot redovisning enligt av chefen för försvarsdepartementet godkända 

r äkningar, utbetalas ett belopp av högst 4,000 kroncr. 
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Medgiver, att till beredande uneler budgetåret 1936-1937 a v ko n
tant ersä ttuiug åt fast anställt manskap och värnpliktiga, beordrad" 
till tjänstgöring inom sjöförsvarets kmmnancloE>xpeclition, för malt itl , 
som vederbörande på grund av ifrågavarande tjänstgöring kan bliva 
förhindrad intnga i kronans matinrättning, ett belopp av hö g~t 3D 
kronor må ställas til l chcfc·ns för omförmälda kommancloPXJlPtlitio n 
förfogande. 

Sedan Jöji.Panten vid flctta n O. \V. Schaefpr anhållit ont för liingd 
tjänstl edigh et under buclget.å re,t 1936- 1937 för upprätthållaudd av 
befattningen silsom töreståndare för statens meteorologisk-hydrogra
fiska anstalts militä ravdelning, har Kungl. Maj:t, med bifall till före
varande ansökning, förordnat, att Sohacfor under tiden för tjä ustlE'
digheten skall hånträda de med inne<havande beställning på stat WrP
nacle avlöningsförmåner. 

Medgiver, att don omständigheten att värnpliktige n:r ö6 233/19:31 
E. Christiansson icke uppfy ller de fordringar, som angivas i § 3 m om. 
5 a) av brevrt elen 4 september 1926 angående antagning, utbil dning 
m. m. av reservkadetter vid flottan, icke må utgöra hinder för honom 
att innevarande år antagas till re e rvkadett vid flottan. 

Gratifikation åt f . båtsman Bohlin. 

Gratifikation åt f. båtsman Frode. 

,\ vsked fö r 3. kL. sj . 4 m. k. J . E. Eriksscn. 

Avsked för 2. kl. sj. 4 m. k. J. S. H. Johansson. 

Biträden å Landpoliklinikerna vid OSK och OSS. 

Utbekommande av portion för viss personal vid marinen. 

Utspisning av kamratförening vid KA 2. 

Hbm 2. y. k. K. A. Broberg avsked. 

K. Br. den 19 juni 19·36. 

Finner hinder ej möta f6r marinöverläkarrn att i enlighe t llH'tl 
för bonom gäll ande instruktion jämväl unde.r budgetåret 1936-11137 
till tjänstgöring inbeordra marinläkare vid marinläkarkåren i f lot
tans reserv under sammanlagt högst nio tjänstgöringsmånader, unrkr 
förutsättning att härav föra nledda kostnader för statsverkPt if'k<' 
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överstiga uppkommande hespariHgar å dc i staten för budgetåret 193() 
- 1937 upptagna posterna till arv-odon åt marin\;ikarc av 2:a graden 
ce ll m arin l;ikarstipendiator. 

Finnrr gott nwclg iva, att till högst fyra officrrare må undrr 
t, id ell !'ör d!· ltaganck i vissa S!'glingstäv lingat· i Ki!•l, högst 2!) dagar 
inberäknat färdd,tgar, utgi't ntii sspeJlHingar t•nligt gä llamk bestänt
me lser. 

Medgiver, at-.t elen omstäncligltcten att sjökaptPnrrna O. Betulan
de r och S. K. A. Rong<' iekP UlJ]lfylla cle fordringar, som angivas i 
§ 3 mom. 5 a) av brevet elen 4 seph••tt tiJl'r 1926 angåt•nde antagning, 
utbildning m m. av l'l"Servkadetter vid Jlottan, ickt• må utg·öra hin 
de r för dl'm att inucvaranclo år antagas till resl'l'vkadetter vid .[lottan. 

Medgiver, at·; de omständigheterna att korpralen Yid YaxholmB 
kustartill c•rirpgemPnte C. E. Hultlilan avlagt st udenkxameu å r 193! 
samt att i ciPnna t•xatne!l ('i ingått tyska språkl"t. icke 111å utgöra hin
der l'ör Jlultm au att in.tH'varancle år antagas till roservintendenls
kadett. 

MPclg ivor, at.t den omstiinclig-lwten att C.-M llohac h avlagt stu -
den tPxaJ\ll'tt år Hl3l icke• tttå utgöra hir~dt•t· l'ör L{o\moh aM iunovaran 
cle å t· aulag-as till rpse rvinienclc·niskadett. 

UO 2. gr. vid K. A. Franssohn uppskov ntPd tjiinstgöring. 

Sjöt.illägg åt viss pe>rsonal vid f lygvapnot. 

Begränsn ing av samt lörc\elning av anslag till rPse- cch trak
tantontS]Jt'nn in gar 1936- 37. 

Avskocl för 2 kl. sj. 4 m. k. B. A. Bri.ickxf>n. 

Avskrd tör 2 kl. sj. 2 y. k. S. E. Bornan. 

K lk tlen :w juni 1936. 

Sedan Kungl. Maj:t, enli gt brev drn 3 juni 193() medgivit, att 
för bereclanclP av erfo rcl l' t·lig ht•tnanning föt· s tatens isbrytadartyg 
»Yrner» och >>At le» .fiDgl', eDligt i kommamlov;ig ntr;irclacl c närmat'!' 
bes tämmP1sPr, för lJuclgl'tåret 193G--1R37 anställ as å vartekra .fart.vgC't. 
en Jlagguncle·roHicer (maskinist) s ~mi tlil rjä mtr å »Ymer» två under
oJ'fice t·at'l' av 2:a gracle11 (maskinister), två korpraler (eldare•) och en 
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korpr al (m atros) ävensom fö,reskrivit, ntt de kostnader, som up pk 0111 _ 

me av i-!' r ågava r ande anstäl lning, skull e bestridas av särskiltJa lll!'tlt•\ 

unc\P r ti onde huvudtiteln, 
ha r Kungl. :M.aj : t medgivit, att ifråga om fö•rordnande å bl'stilll

ning vid Jltotan, sc,In p å grund l1ärav ickP kom tn c att, u pprtitt h:lll:tN 

av ordin a ri e innc hava rP, n ä nn ast i tur t ill. beJordran i i> eshi ll nit q.;,,11 
varanek ko lll pcte nh• hestäl ln.ingsltava re må :föro rdnas, så uck i'! diir

e lte r i s ucccsion led igblivand e beA>tä lln ing; skolande sålund a föt·ord

nad bestä ll nings \t ;;vare äga att, mot avstående av de m.ed innehavall

de lwstä lln i n g på s La t fön· na dP a v lön ingsfö rm ånP r, uncle- r tirlt'll Iii r 

Jö rordnandP åtnjuta clPn lön oc h cl t• öv rig a Jö r111.å ner, so m Pnli~t ;.;lat 

och gäl lan de avlöningslJcstä tnmelser ä ro IörnPaclc nw ll d< 'll hiigr t• !~t·

stäJ\nin gL'll , dock nll'd avd rag å lönen de l s 11Wd be lopp, motsvara lldt • 

dPt enligt. 17 ~ 11 1 i l i t ii ra t.jänstepensions n·glPm en td gäll ande tjiill :-;1•·

l''eusi cnsavdragot l'ör ci Pnna bes tällning, där sådant a vd rag Jört •kt~ll l 

lll e r, ell e r, där cl e'll Jö rorcln acl to har att vidkännas pensionsavdrag lii r 

av honom inneh av d bestä lln ing, ski ll naden nwll an pensionsavdr:1gt·n 

för de båda bestä ll ningar na, d e l s u c k med belopp, motsvarantl,• 

lörekc-mnt an de fa milj PpPns io nsavgil't(•r l'ör dPn hög re i>Pstäl lnill g<'t l. 

respekti ve skilln aden rrwl\an ely lika avg ifter i'ör clo båda heställn i11g 

a rn a. 

Medgiver elispens för a ntag nin g till kus tartillerikadPttf' r i nnP

-,,, rancl e å e Let räll'a nde ctl dcr e ll e r v issa kunskapsprov i'ör P. H. Ettg

da hl, K. E. G. Ek lincl , O. H. Vilhc rn , G. E. Ni lsson och P. Scli<' iill. 

Förlängt förordnande .för genPral lö;jtnantt•n G. R ;]. AkPrt ttall 

att va ra ordfö rande i rikskomrnissione n fö r ekonomisk lö rsvarsJ,p

reclskap. 

Stä] Lföretr ädan de KHF. 

Avlöningstill~igg till po rscnal vid sk g-k å rcn Ma rs tr a nd. 

K. Br. Ilen 30 juni 1936. 

MPclgivor, att clwfen för kusta r t.i ll oriet må ])('orclra majo ri'JI 

ma r in en U. G. LuJJding att - utan .ltind Pr av clt>nno m nddclnt Iii r<~rd

uande såsom komm C'ndant i H cmsö Jä stni n g - under ticlon ckn (\

ckn 25 jn li 193G följa övningarna vid Jö r kustartill crid gcnwnsatni 

u n ordnad l nJtvärnsarti llerisko l a vid Karlskrona kustartill crircgenH'll te. 

Förordnar, att den av Kungl. Maj:t elen 28 jnni 1935 för civiln n

ställningsbyråns v<:• rksamhot under budgetå ret 1935-1936 gällanek i n

struktion skall för byråns verksamhet ti ll ämp as j ii.mväl t illsviclarl' un

ciP t' budgetå ret 1936- 1937. 
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\"issa bestfimtncl scr m ed anledning av liiksda guns s kri volse r n:r 
328 och 373 angående fö rsvarsväse'l• dots ordnande. 

Förlän gt förorclnanlle för vissa ledamö ter i r ik3kummissioJie n fö
1
• 

ekonomisk försvarsberedskap . 

Vissa arvodesmede l vid SV. 

L edamöter och s uppleanter i försvarsväsendets lönenämn d 1936 
-37. 

Stat för försv. centmla civ.-anst.-hyrå. 

J"edamöter i ditc' 1 juli 1936-1 januari 1937 

Vissa e. o. tj änstemän i MF. 

Extra exp.-vakter i MF. 

Arvoclestilliigg till röntgenläkare Karl s krona. 

Beh å llning å viS.3a res. anslag. 

Instruktion för ch. fö r marinen. 

Instrukt ion för ch. fö r fö rsva rsstaben. 

Täckande av vissa brister ä förskottskonton. 

An g. riksdagens s kr. n :r 329. 

Ang. riksdagens sh. n: r 372. 

K. Br. den 4 juli 1936. 

F inner, m ed änLlr.ing av \)(•s lut Lkn 3l jan ua ri :1 93G, gott. töreskr i

va, a Lt. uneler inneva rande är må a. n tagas högst 5 reservintendents ka
detter. 

Okade sjöJörm åner åt ub-personal. 

Arvot.leslörhöjning åt förestå ndaren I ör lalllllJoliklini keu vid 
öSK. 

Sakkunniga för äncl r. av IF. 
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K. Br. den 8 juli 193!i. 
S a kkunni ga för u t r edning rörande förändr ade lJesl~immeJ Sl'l' för 

rekry te ring av oiiiccrskårerna m. m. 

J(. Br. den 10 juli 193fl. 
]<'ns ts hi\ lc r hcstänJmelst·r angåonck anvii nrl ning av 1n cckl rr,1 11 

J:örny c lscfondcrn a för v i.ssa av m a rin ens ve rks täde r och i nrättni 1J.>.:'li' 

m. m. 

En und t' I' Offic('J' p å öv<' rgån gss t.at. vicl KA 1 rnå fort fa r and P Jn
clc r hudge tå ret 193G- 1937 vara iniJC'orclrad till tj ä ns tgöring. 

Avs la g f1 kpt I sacsons an sö k a n o1u tl yt tningscrsä Mni ng lra u 

Osca r-Frcclri ksborg W l Vax hol m. 

Uppfl y ttning i lönekl ass för UO ögs I'ilo. 

S lat för mil. m et . i n iorma i ionstjäns t 1936-37. 

K. Br. deu 17 juli 1936. 
]),·n ollls tä nrl ighd.en a tt s jökapi<•Jwll G. F. Ny lic• rg icke up p· 

!'ylkr ck fordringar , sum nngivas i § 3 Jnom. !'i a) av ht·ove t rl PIJ ~ 
sepl.!' mher 192G angå,~ncle antagning , ut.hildning 111. m. a v r c•s,·r vk n
ri PI tt ·r vid !' Io t t an . 111 ~1 ic kt• u t göra h i 11ll(•r l ör ho nom a t t. inn evara ntk 
år antagas t.ill rl'scrv k adctt vid J lo-ttan. 

Chclc n för marinst.a hPn lwm yncliga s att. unel er J,uclgcH\ ret 1!):)(i 
- 19;)7, j elen utst.r;ickuing si'1 priiv as nöclv~inrlip;t . , nn lih1 lJP rSolH' I' u To tn 
siaiJ, ·n fö r /l: l'ilOlll gi'lt'Jllk (' ·vt•ntuc·lli ö v,•rsätt.andl') a v s jömilitiir li t
t.Pratur 5 språ k, vilkH ick e behärska.s ;tv inom s tahen t.jäns tgö rntuk 

person a l. 

Såsont <' rsät.t.ning t.ill utom ttl a rins t al,cn t.j ;in s tgörnnd e 1wrs,·J:1 l. 
som med s t.iid a v br ev elen 19 j u li 193f) und PI' ti< len rlc11 1 janu a ri d<• il 
;~O juni 19:)G anlitat s f ör gr·no tu gä<'ndc• (övl' rs~ittandl') a v vi~s 1tl
l ~inds k s jömilitiir litt.l'ratur, mi\ utiJet al ns ett: helopj1 av hög;;! li l 
kronor. 

Si'1som l' rs fit.tning för u t.arhdat. förs lag till , Skj u t:,hanrlhok tii r 
'kus tnrtillerid >> m å uthl'la las iill kaptl' nt ·n v id kustart.il 1Pri ,·1 J\. . H. 
Kolm odin 510 kro·llor, ka p lPn ,·n vi1l ].;:us tartillrori c t A. J . Y . N,,·nJan 
1,500 kronor s amt till Jö,jt.nanten vid kustar t illeriet S. K U agln11d 
1,125 kronor. 
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G. O. n:r 575 den 2 juni 1!13ti. 
ex p c di tions tc kniker. 

U ttagnin g och ut.l,ildnillg av vpl 

G. O. nr : 577 den 2 juni 1936. P erson a l till SFMK Iö doganclc•. 

G. O. n:r 580. den 2 juni 19•3fi. NamnchiJI'cr för Pri11s Bertil. 

G. O. n:t' 585 den 2 juni 1936. Anordn ande 193G- 37 av vissn 
k lasser i U O-skol a gem e ns am t för båda station e:rna. 

G. O. n:r 586· den 2 juni 193!i. Andrin g i vaponö vninp·s tahell en 
f·ör vpl g assk ydcls tekuike r. 

G. O. n:r 588 den 1.1 juni 1936. Andrin g 
fö r vpl Hi kare. 

vat•cnövnings tabc l len 

G. O. n :r 595 dcu 4 juni l!J3(i. 
t e'knil-rer. 

G. O. n :r 596 den 5 jun i 1936. 
kf l :s övninga r. 

G. O. n: r 5!!8 den 5 j u ni 1936. 
tion vid KSHS. 

G. O. n:r 5!)!1 den i) juni Hl3f}. 
uppb ör. 

·utbildning av KA:s gasskydds-· 

Kpt vid GS HallcnlJorg följ e r 

Kpt Simonsson lii rar l' n aviga -

LjL !Jjarkes an s t.ä llnin g ä Y111or 

G. O. llOrJ de n 5 juni 1!13fi. Tys ka ö·rlogs lartyg l.esoka Sthlm. 

G. O. n:r li1 2 tlen 8 j'uui 193fi. J\lar .-D (I. ka pten Satnu e lsons t.jäns t
göl'iug ·i Rom UJ•phör. 

G. O. n:r fl23 den 9 juni 1!)36. "\rsans!lilluing av porw n a l i't JS 
brytari:Ht .. l90G- 1931. 

G. O. n:r (i28 dPu 10 juni 1931i. l <' ns ts täll er I\'T, de l U. 

G. O. 11:r (i47 tll'n 15 juni 1!131i. E x p. lll l'd lllin svl'p anl e p ~s fartyg. 

G. O. n:r li5()o den .15 juui 1936. Kpt .) uthl's inkalll'lSl' uppi 1ör 
ele n 20 juni. 

G. O. n:r 653 den Hi juni HJ36. Kmd lleinius t jäns t gör 
budgetä rat 1936- 37. 

G. O. 1936. 

SKE 

5 
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G. O. n :r li68 dl'n 18 juni 1936. Pro vtursexv. m ed jagaren >>\~ii-

teborg». G. O. u:r 73.9 den 1 juli 193tl. L j t Lan ge t il l kJl:s övni ngar. 

G. O. n:r 6H9 den 18 juni 193fi. ö vninga rs ordnande vid KA hutl

getå ret 1936-37. 

G. O. n:r 683 den 20 juni 1936. K k A ngelin tjänslgör i Oslo. 

G. O. n:r (i8ti den 2, Ojuni 1936. Chefsskapet vid K A unde r CK"\ :s 

r . .J i.instledighet. 

G. O. n :r 687 den 22 juni 1936. För! äggning av yr keskurs fö r 

res.-kad. 

G. O. n :r {i89 den 22 juni 1936. Tilldelning av studie,stipcnclium 

ål k. 5 mk. 21~ T ilcsius. 

G. O. n:r 692 den 22 juni 19-36. K pt Anderberg tj ä nstgör i Ha ag. 

G. O. n:r: 6!13 den 22 juni lH36. Perso nal t i ll i pl k r . Gotland. 

G. O. n:r 6!!4 den 22 juni 1936. P e rso n a l t ill fplkr. Gotland. 

G. O. 703 den 26 juni 1936. Inkallelse av vissa vpl t ill h. ersätl

ll i 11 gs r eser ven. 

G. o. n:r 70-1 den 26 juni 1936. stabstjänstövnin g vid marilW!l. 

G. O. n : r· 709 den 27 juni 1936. T j ä nstgöringstider för vissa vp l 

t.illh. e rsättn in gsrcserven. 

G. O. n:r 723 den 30 juui 1936. F önle Jn i ng av .Les,tä ll n ingar viLl 

KA 1936-37. 

G. O. n :.r 724 den 311 juni l93fi. Fördelning av lJcställ n in gar vid 

l\ A 1936-37. 

G. O. na 731 den 3() juni 1936. Suppl c,anter lJefordringsh>tll-

JIJ iss ion t. o. m. 30 september 36. 

G. O. n:r 733 den 30 juni l93fi. Fö rdelning å y rkesgrenar ueh 

vissa best ä llningar vid sjömanskånm 1936-37. 

G. O. n:r: 738 lleu 1 juli 1936. Ljt Bcekow fö lj er ö'vningar vi d 

K A ~-

G. O. n:r 744 den 1 juli 1936. 13ras il ia nskt ö r] ogslH•sök i Götebo rg. 

G. O. n:r 7tifv den 1 juli 193fi. Tysk yacllt hc·sök <' r Stockhollll . 

G. O. 11 : 1' 754 de n. 2 juli 1936. Tnst ru ktion !'ö r c h. sjök r igsskolavrl. 

G. O. u:r 758 dt•n 3 juli H13fi. Nii rll1 a rf' om ilJ· as il ianskt ö rl ogs
Iwsök i Gö i>Pho rg. 

G. O. na· 772 de n 4 juli 1931i. LJ]J De llin f'n ti ll K MF lö rl'og. 

O. O. n:r· 7"i;3 den (i juli HJ3ii. 1\pt IAmdquist l: ill (!JVI S l'ii rl' . 111 r,d 
hi lw h. t j ii ns tg örin g vid KSH S. 

G. O. n:r 77il den 7 juli 193fi. K appsPgli ng i KiPl. 

G. O. n:r· 771i deu 7 juli 193fl. llestämm e lser lör rPkryt f',r in g 19::JG. 

G. O. n:r 782 den 8 juli 193fi. Omh ud för KMF i standa rrlkcm
mission . 

G. O. m 784 df'n 8 juli 1936. TV[a J·.- läk.-stip. till fl ott ans sjuk
ltUs i K - a. 

G. O. n:r 785 den 10 juli 193fi. USS Qui ncy lwsöker Stockhollll . 

G. O. n:r 790 den lO juli 1936. Fi nska patr ullbåta r hesöka Unw å. 

G·. O. n:r 791 den ll juli 193fi. Ma r. -l äk. in kall as. 

G. O. na· 792 den 11 juli 193fi. Ab rah am Rydhc•rg fö r liiggPs i'ill 
Nya Va r vet. 

G. O. n:r 798 den 14 juli 1936. Komp.-off. ur I\:A t i ll CK F för l'og. 

G. O. n :r: 799 den 14 juli 1936. An cl r. i R M HI A, § 1!ll: l i.. 

G. O. n :r 803 den 15 juli 193fl. Num mer :'\. ny mi n utlägga rf'. 

G. O. n: r 811o!l de n Hl juli 193ft. Uthi lcl ning av torpPcl- och min
matrose J· 1935-1930. 

G. O. n:r 812 den 17 juli 1936. Statssekr. medföl jer kf l. 



Hl 

G. O. n:r 814 den 17 juli 1931i. An dr. besättningslis t a l ör p:; k. 

Oscar Il. 

G. O. n:1· 815 den t7 juli 1936. .Polskt örlogsfarty g lJC'SÖkPr l'issa 

hamnar. 

G. O. U:l' 819 den 18 juli 193(1. :Maj. CC'ckrlöf (KA) l'ölj t' r u th il<i 

nin gl'n vid arti ll e ri ets skjutskola. 

G. O. n:r 822 den 18 juli 1936. Sjukhusint. vid OSK. 

G. O. n:r 82.7 den 22. juli 1936. Kpt Oxl'nstil' raa till 01_\' 111 Jii .,ka 

spn lr>n i B< ·rlin. 

G. O. n : r 83()• den 22 juli 1936. St·at. -rörläggnin g av uh. Dr> lti n<'JJ . 

G. O. na· 837 den 27 juli 1936. Ombyte av mar. ass. i t• ·IPgnr

st .v rl' lsen. 

G. O. n :1· 838 den 27 juli 1936. .:If i l. lrcls ass. i SV. 

G. O. n:t: 840 den 27 juli 19311. Andringar och tilläg g hlltl-

komm. a v O 1936- 37. 

G. O. n :r 843 den 27 juli 1936. Omhy tc av bitr. mar. -att. i P nri.'. 

G. O. n:l' 847 den ':.!:.7 juli 1931i. Lamlkomm. av ma1·ing. 19;3(\ ·:1. 

G. O. n:r 852 den 27 juli 1936. Kpt Linels t röms (KA) kon1 11J. 1· irl 

KA 1. 

G. O. Ila' 866 den 31 juli 1936. Exp. med ull Ha.kn . 

G. O. 11:1· 867 den 31 juli 1936. 1\:ommendcring av a vcl. -('hdn 

MS. 

G. O. 1<'. n:r 93 den 2 juni 1936. Dan s ka t'l_yg]Jian lwsöka ~~-··rig< '. 

G. O . . F. n:l' 1m1 den 26 juni 1936. L <> tliskt 1'l yg lwsök i S t lllJJI. 

G. O. F . n:r 120 dt•n 3fi juni 1936. Jnka ll r> lsP av vi ss a v]JI t ii i!, , 

ersiitt.ni Ji gs rescrv vid FV. 

G. O. F. 11 :1' 123 den 1 juli 1!)36. Nors k>! fl _vgplfln lllfl ÖYI'J'i' h't: '· 

SvPri gc. 

G. O. J?. u:1' 138 den 23 juli 1936. USS Quincy 's l'l~·gp l a11 111 '
1 

övp rf\ yga sven skt te rritc rium. 
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En luftförsvarsövning må under hösten 1936 enligt i komman
Joväg utfärdade närmare föeskriftcr anordnas inom Stockholms, Väst
rnanlands, Kopparbergs, Gävleborgs cch Uppsala län. 

Anvisar för civilanställningskommissionens fortsatta verksamhet 

till och med den 31 december 1936 ett belopp av högst 3,060 kronor, 
att utgå med 1,500 kronor från lantförsvarets anslag till extra ut
gifter, 1,500 kronor från sjöfö.rsvarets anslag till extra utgifter 
samt 60 kronor från flygvapnets anslag till extra utgifter; skolande 
samtliga medel omhänderhavas av armeförvaltningens civila depar
tement, som har att utano·dna för civilanställningsverksamheten er
forderliga belopp samt äger lämna nödiga föreskrifter rörande kon 

troll å medlen och deras redovisning. 
Tillika medgiver Kungl. Maj :t 
dels att fanjunkaren på övergångsstat vid Jämt~ands fältjägar

regemente V. K Schcdin må under kommissionens fortsatta verksam
het enligt eget åtagandll tjänstgöra såsom föreståndare för kom
missionens expedition mot åtnjutande härför av kontant ersättning 
med fyra kronor 50 öre om dagen av anvisade medel; ägande Sche
din jämväl åtnjuta fri sjukvård för vissa beställningshavare vid 

armen, 
dels att till kommissionens ledamöter och expeditionsförestån

dare må utgå resekostnads- och traktamentsersättning enligt de i 
7 kap. 1 § gällande tilläggsbestämmelser till de militära avlönings
reglementena angivna grunder vid resor utom Stockholm, som för 
kommissionens verksamhet prövas oundgängligen erforderliga, dock 
att resa, som finnes böra företagas till ert, belägen utom Stockholms, 
Uppsala eller Södennanlands län, icke må äga rum med mindre till
stånd därtill inhämtats av chefen för försvarsdepartementet; skolan
de de av ifrågavarande resor föranledda kostnader - liksom utgifter 
för resor med spårvagn, omnibus eller färja inom Stockholm samt 
med omnibus ell er båt till och från förorterna - bestridas av de till 
kommissionens förfogande ställda medel, 

dels slutli gen att till tjänstgöring såsom biträde vid kommissic~ 

n en och sUillföret rädare för kommissionens expeditionsföreståndare 
beordrat underbefäl må för måltider, som han på grund av tjänst
göringen nödgas intaga å privat spisningslokal, åtnjuta särskild er
sättning med en krona. för dag, att mot redovisning likaledes gäldas 
av de till kommissio·ncns förfogande ställda medel. 

Lj t Hoving (KAR) må tillgodoräkna viss tjänstetid såsCJn rep.-
övn. 

Anvisar medel för viss befattning VF. 

K.. Br. 1936. 6 
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Vikariatsersättning åt kpt Samuelson såsom chef för kustilot
tans flygavcl. 

Avskcclsprrmie åt k. 2 yk. S. 1'. P ettersson. 

Stat för husmödrar etc. vid marinens matinrättningar. 

Ilepresentationspenningar åt ljt Gyllenhoff såsom F C ub Norc]. 
kaparen. 

Gäldande av kostnader för bespisning av riksdagsmän und<•r be
sök å kustflottan. 

Ang. uppl åt else av servitutsrätt för f ramdragande av en Yait<· n
leclning, ti Il h. Karlskrona stad. 

K. Br. den 2·3 juli 1936. 
Vissa bestämmelser rörande :flottans reservsta t. 

K. Br. den 24 juli 1936. 
Viss personal ur mariningenjörkåren må - utöver de tv å ma

riningenjörer av 2:a graden i flottans re5erv, som enligt bestämn1else 
i staten för mariningenjörkåren m. fl. må inkallas till tjänstgö ring 
- efter eget medgivande i kcmmandoväg inbeordras till tjänstgöring 
vid flottan tillsvidare under vissa angivna tider. 

En pensionerad flaggunderofficer må förordnas att för ticlen från 
och med 1.6 augusti 1.936 tillsvidare intill den l oktober 1.939 uppeluHiu 
den för pensioner ad underofficer avseelda bE.>f attningen såsom förr åds
uppbördsman vid skepparinventarieförrådet vid Karlskrona örlogs 
varv och avdelningsföreståndare för a rbets·avdelningen (varvsbodcn); 
den underofficer, som sålunda förordnas, må under tiden för iö rord
wmdet åtn juta ersättning, beräknad efter ett arvcde av 2,130 kronor 
för år, jämte dyrtidstillägg enligt för nyreglerade verk st adg-1 clc 
grunder ; skolandE· i avseende å atnjtancle av nämnda arvode df' 1 13 
ko.p. av l<ungö relsen den 22 juni 1.928 med vissa t illäggsbestämnwlsl' l' 
till de militä ra avlöningsreglementena meddelade fö reskrifter röran
de icke-ordinari e befattningshavare. i tillämpliga delar lända ti ll 
efterrättelse. 

Ersättning åt ljt Hammargren för studier vid handelshögskolan. 

:M:ar.-int. Lundh (KFH) tillgodoräknas t jänstgöring. 

Befordran av UO ögs Martinsson. 
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G. O. n :r 871 den 3 augusti 1936. J agaren Ragnar a v mönstras. 

G. O. 872 den 3 augusti 1936. O. ur flottan till stabstjänstövning. 

G. O. n :r 875 den -l augusti 1936. O. ur KA till stabstjänstönting. 

G. O. n:r 884 den 6 augusti 1936. Polskt örlogsbesök i Sverige. 

G. O. n:r 887 den 7 augusti 1936. Andr. i g. o. 1430/35. 

G. O. n:r 888 den 7 augusti 1936. Bevil jar löjtnant Zacke tjänst
ledighet 10-29 augusti 1936 för deltagande i internationella kapp
seglingar i Kiel. 

G. O. n:r 889 den 7 augusti 1936. Beviljar löjtnant Krusell 
dito för dito. 

) G. O. n:r 894 den 7 augusti 193fi. Vissa UO-komm. 1936..:._37. 

G. O. n:r 911 den 14 augusti 1931i. Kapten Hilder följer viss 
offiecrsu t bildning vid f ältartill er i et. 

G. O. n :r 912' den 14 augusti 1936. UO ögst vid OSK må i.nkallas. 

G. O. n:r 917 den 15 augusti 1936. Db Delfinen till l\.MF förfog. 

G. O. n:r 924 den 18 augusti 1936. Personal till Ymer. 

G. O. n:r 929 den 19 augusti l93li. UO ögst O. G. K. Svensson 
tjänstgöring. 

G. O. 941) den 21 augusti 1936. OKA må anbefalla vissa ändringar 

StUIK. 

G. O. n:r 947 tlcn 22 augusti 1.936. Läk-komm. vid OSS. 

G. O. n:r 951 den 25 aug·usti 1!}36. UppbörclsmannaLef. vi Ll KA 

att bestridas av fönådsförv. 

G. O. n:r 952 den 25 augusti 1936. Antal adjutanter i OKA stab 

fastställes. 

G. O. n:r 953 den 25 augusti 1.936. Antal UO OKA stab fast

ställes. 
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G. O. n:r 959 den 27 augusti 1936. Komm. O hos prins Bertil. 

G. O. n:r 961 den 27 augusti 1936. Kk Angelin tjänstgör i IUi
penhamn. 

G. O. n:r 963 Ilen 27 augusti 1936. Personal till HF. 

G. O. 11 :1· 972 den 31 augusti 1936. Ljt Forsberg t ill Y me t· 19:30 
-37. 

G. O. 973 den 31 augusti 1936. Ombyte av f laggkapten i CKF 
stab. 

G. O. 974 Ilen 31 augusti 1936. Landkomm. av O. 

G. O. m !181 ticn 31 augusti 1936. Uppskjuten inryckning för 
vissa Ypl vid 1\:A. 

G. O. n :r 983 den l september 1936. FC å Y mer och At le. 

G. O. 988 (len 1 september 1936. O till stabsi;1iänstövning. 

G. O. u:r 990 den 2 septembe,,· 1936. Kpt Juthe inkallas för 
tjänstg. å Ymer. 

G. O. n:r !J97 den 3 september 1936. Komm. för ljt Beskow upp
häves. 

G. O. n :r 99H den 3 september 1936. Inkallelse av expeditions
tekniker. 

G. O. n:r 1000 den 3 september 1936. Uppskjuten inryckning av 
vpl p. gr. aY harnförlamningsepidemi. 

G. O. n:r lOH den 4 september 1936. O till stabstjänstövning. 

G. O. n :r 101-t den 7 september l931i. O till luftförsvarsövning 
m. In. 

G. O. n :r 1019 den 7 septembe •· 1936. Polskt örlogsbesök i Karls
k r ona. 

G. O. n:r 1021 den 7 septemLe1· 1936. O till C.M.S förfogande. 

G. O. lfl24 den 8 september 1936. Uppskov med vpl-inställelse. 

19 

G. O. 1021) !len 8 september 1936. L:ppskjuten vpl-inryckning p. 
gr. av barnförlamningsepidemi. 

G. O. n :r 1028 deu !) seJJtember 1936. O till U D förfogande. 

G. O. 11:r 1029 den 9 september 193ti. I anslutning till nådigt 
brev den 29 augusti skola g. o. bifogad<' ändringar oeh tillägg till 
Reglemente och utbilclningsföreskriJtE'r iör sjökrigsskolan på försök 
tillämpas under l ä så ret 1936- 1937 bett·iiffanclc ·[örsta klasserna å sjö
officers- och kustartiJ J cri.lin j nna ä vensom bet r ä .l± ande mar i. n i n ten

den tslinj en. 
G-enom g. o. 361/35 fastställda ändrade bestämmeJser rörande un

dervisningen vid sjökrigsskolan under läsåret 1930- 1936 skola jiimväl 
under Jäsåret :1 93G-:1937 tillämpas beträ:[Jancle andra klasserna å 
s,iöoffie0rs- och kustartilleri linjerna. 

G. O. n:r lOM den 10 september 1931). O till stabstjänstövning. 

G. O. n:r 11135 den 10 september 1936. O följa luJtförsvarsövning. 

G. O. n:r 1037 den 10 september 193fi. O ti ll K1!F. 

G. O. n:J' 1.060 den 15 september 193ii. L;ikarkomm. i Karlskron a. 

G. O. n :r 1063 den 15 september 1936. Amlr. i vissa laudkomm. 

för O. 

G. O. n:r 10170 den 16 septemb~r 193li. Kaptc·n Puke, KA, adju
tant hos H . K. H. Kronprinsen. 

G. O. n : t 1074 den 16 septembl'r 193(i. O till stabstjänstöming. 

G. O. n :1· 1084 lien 1.7 september 1936. O ti ll AUS. 

G. O. n:r 1085 den 17 september 193(i. \'iss ~·apporicringssk~·l

dighet ang. anstä lln . a\" persom1l ÖYer ,;lat. 

G. O. n :r 1088 den 17 septl'mber 1931i. O till \'F. 

G. O. 11:1· 10.(J(l d!'n 18 septem ber 193ti. l "nndkomm. för mar. 

und.-int . 

G. O. n:r 1094 d!'n Hl seJl temlwr 1931i. KA n •sl• rystats ijiinst

göring i t rvdslicl . 
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G. O. n:r 1100 den 22 september 1936. Ing. Ekblad till KMF 

förf og. 

G. O. n:r 1105 den 22 september 1936. Insändande av vissa upp

gifter aug. utlänningar. 

G. O. n:r 1106 den 22 september 1936. Visst anställn.-villkor 

för manskap vid KA. 

G. O. n:r 111l•7 den 22 september 1936. Tillämpandet av vissa 

ändringar i utbilcln.-org. vid KA. 

G. O. n:r l1H8 den 22 septcmbe'r 1936. Repetitörer i KSHS. 

G. O. n:r 1111 den 22 september 1936. O till annefält.tjänstövning. 

G. O. n:r 1115 den 22 september 1936. Jacob Bagges bemanning. 

G. O. n:r 1116 den 22 se,ptember 1936. Läkare i KSS. 

G. O. n:r 1131 den 25 septembe'r 1936. Läkare i KSS. 

G. O. n:r ll31 den 25 september 1936. :M:arinläkarkurs i Sthlm. 

G. O. u:r 1135 den 26 september 1936. Läkare vid Flottans sjuk

hus, OSK. 

G. O. n:r 1137 den 28 septembeL' 19,36. USS Porter besöker Sthlm. 

G. O. n:r 1146 den 29 september 1936. Ledare för specialkurs för 

mar.-ing.-asp. 

G. O. n:r 1149 den 29 september 1936. korum. av mar.-läk. vid OSS. 

G. O. n:r 1150 den 29 scpfl'mber 1936. Inkalle1sr av UO å ögst. 

G. O. n:r 1151 den 30 SC]Jtembe.· 1936. Antal FUO med ljt i ma

rinen t j änstest. 

G. O. n:r 1153 den 30 september 1936. Pollux ingår i kfl fr. o. 

o. m. 10 okt. 

G. O. n :r 1154 den 30 septmnher 19,36. O i beLordrings kommission. 

G. O. n :r 11ti6 den 30 september 193tl. SekreterarP i typutredning. 
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G. O. n:r 1159 den 1 oktober 1936. Fänrikar fl. reserv uttag
ning och utbildning. 

G. O. n:r 1160 den l oktober 1936, Fänrikars fl. reserv ansö
kan om utbildning. 

G. O. n:r lHll den l oktober 193ti. Tid för ansökning t ill res.-kad. 

G. O. n:r 1162: den 1 oktober 1931.i. Kk Schulzos lanclkomm. 

G. O. n:r 1168 den 1 oktober 1936. Bifaller marinintendentens 

av 1. gr. i reserven Dahlström anhållan om uppskov mod fullgörande 

av rrpetionsövning. 

G. O. m: 1170 den 2 oktober 1936. Kpt Carle lärare i gynm. och 

idr.-kurser. 

G. O. n:r 1171 den 2 oktober 1936. Elever i gymnastikkurs. 

G. O. n :r 1172 den 2 oktober 1936. Flk till fäktinstruktörskurs. 

G. O. u:r 1174 den 2 oktober 1936. Stat. plac. av O, elev vid 

kurs i gymn. o c h i dr. 

G. O. n :r 1175 den 2 oktober 1936. O ä fl. res. stat tjänstgörings

skyldighet. 

G. O. u :r 1176 den 2 oktober 1936. J ag. Klas Ho m till prins 

Gustaf Adolfs födog. 

G. O. n:r 1179 den 2 oktobe'r 1936. O elever vid gasskyddskurs. 

G. O. n:r 11.85 den 3 oktober 193ö. Tyska övn.-fart. Horst W esse! 

besöker Fårösund. 

G. O. n:r 1189 den 5 oktober 1936. Kpt Nordgren till Tallinn. 

G. O. u:r 1195 deu 6 oktober 1936. O till tjänstgöring vid FV. 

G. O. n:r 11.96 den 6 oktober 1936. Två maskinister till KMF 

förfog. 

G. O. n:r 1200 don 8 oktober 1936. O till gasskyddskurs. 

G. O. n:r 1203 den 8 oktober 1936. Högvaktstjänsten i Sthlm. 
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G. O. n:r 1204 den 8 oktober 1936. Ypl. inkalla~. 

G. O. n :r 1219 den 9 oktober 1936. O ur FV till »Gotlan d». 

G. O. n:r 1220 den g, oktober 1936. Viss personal medföljer jag. 

Klas Horn. 

G. o. n :r 1221 den 9 c ktobCI' 1936. studieresa för mar.-ing. 
KFR Linden. 

G. O. n:r 1223 den 10 oktober 1936. Ymcr på expedition m. m. 

G. O. n:r 1224 den 10 oktober 193fi. Repetitör vid KSHS. 

G. O. n:r 1225 den lO ol•tober 1936. Utbildning av RA-kadetter, 
antagna 1936. 

G. O. n:r 1228 den 12 oktober 1936. O till CSHS förfo g. 

G. O. n :1: 1229 den 12 oktober 1936. O till gasskydds kurs. 

G. O. F. u:r HiG den 31 augusti 19·36. I anslutning till nådiga 
Les lut elen 30 jun ; och elen 29 a ugusti innevarande år samt sedan 
H ans 1\f aj: t Kon ungen l ämna t sitt nådiga tillstånd till a t t beteck
ningen d\ ungliga >> ti !Iii g ges vissa f lj•gvapnets fö rband och unstalter, 
skola fr. o. m. clrn 1 instunclanclfl septemb<"r dessa ·förband m. m. 
namngivas : 

J\ ung!. Västmanlands flygflott ilj (F 1) ; 
Kungl. ltosla f1:t'llS flygflottilj (F 2) - flygflottiljen Rägernäs; 
Kungl. ö.stgöta llygflottilj (F 3); 
Kungl. JfirniiRnds flygJ'lottilj (F 4); 
Kungl. .Flyg-krigsskolan (F 0, FKS); samt 

dr ~v riksclagl'll bcslutaclt>, ännu icke uppsatta förbanden (skolan): 
Ku ngl. Västgöta fl.vglottilj (F 6) - flygflottiljen i Karlsborg: 
Kungl. V;innlnnds flyflottilj (F 7) - fl ygflottiljen i Karlstad ; 
Kung!. Svea [lygilottilj (ll: 8) - flygUottiljen i Barkarby ; 
1\:ungl. Flygkrigshögskolan l.FKHS). 

G. O. F. n:r 188 den 17 september H•36. Finskt flp må över.ll.v
ga SvPrigL'. 

G. O. F. n:r 2.12 den 9 oktober 1936. F 2 K upphör m. m. 

G. O. F. n:r 213 den 9 oktober 1936. Ang. befordran till sergeant 
Yicl FY. 
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