
1930.
93:e årgången.

Kungliga brev,
Generalorder mm.



stra!.c•gi: kaptenen Oberg, 
taktile kaptenen Biörkl und, 
luftkrigskonst: kommendörkaptenen av 1. gr. Ornberg, 
internationel l riitt: kaptenen Biörkluncl, 
i'örbindelsctjänst : kaptenen Anclerherg, 
artilleri: komn1enclörkaptenen av 1. g r. Palm , 
t.orpeclhira: kommrnclörkaptencn av 2. gr. ]31om berg, 
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min lära: k a pl<'Jwn Agren 
kustfästningslilra : överst/löjtnanten vid kustartilleri et Clatts, 
lanikrigskonsi: övers tPliijt.nanten vid Kronobergs regemente 

La ge rberg, 
navigation: kaptenen Ulif, 
skeppsbyggnadskonst och maskinlära: mariningenjören av 1. 

g r. Löfven, 
ekonomi sk Jörsva rsbercclskap och industriens mobi lisering: kap

tenen Fåhraeus, 
kemiska krigsfö ringens nwdPI : kaptenen Tcgn&r. 

3. Följande offic<'rarc skola, med hilwldtllancle av sina tjän
stebrfattningar, deltaga i kurs<'Jl, nämJigcn: 

kommendörkaptenerna av :L. g r. Giron oc]L Palm, kornme ndör
kaptenerna av 2. g r. Flyga re, Bergman och Rudberg samt kaptonoma 
Blix, Granst.röm, Bager, K. G. Hamilton, Spens, Greflw rg, Södor 
hielm, Broms och Virgin, hoträffa nde Söderhielm i den m:Jn tjänsten 

övri g-t det m ed g i vor. 

G. O. 1052 de11 24/1 0 29 hrfallrr, att löjtnanten vid L 2 P. A. C. 
Ahlgren skall fr. o. m. elen J i nstunclancle novomber och tiJJsviclarc 
var a adjutant i kommendantsstahen i Vaxholms fästni n g-. 

G. O. 1056 den 25/10 29 hefaller, i anslutning till n!iclig·t lwslut 
denna dag, att C'JJ o:ffiee rsku rs vid radiostation ska ll anorrlnas i 
Stockl1olm under tiden novrmlwr :1929-mittf'n av april 1\)30, sko
lande för clPnna kurs följancle förrskrifter Hiucla till eftorriittc•lse 

:l . KursPn skall va ra u ndCI'ställd chefen för ma rin sl a hen. 
2. Rd6iH;mdP k ursens omfattning m. m. skola i OUR ~ 27 

utfä rclac1e lwstämmcl ser gälla mf'd de ämlringar, som enligt chefens 
:f'ör marinsta lwn lJC'Jn·övamlc· kunna :förmll<'clas av racliom alel'ir lf'n s 
(fi\rhinrlP lseväscn elds) utveckling. 

3. Såsom ledare och i nst ru ktionsofficcr lJcorcl r as, nwd bihe
håll ande av innrhavancle bdatl'ning, kaptcnrn Gester, 

såsom instruktionsofficc rar<' beordras kaptrncn R. V. A. Tho
ren och, med b ihchållandP av in nehavande befattning, löjtnanten 
Ericson, 

s1\som r·l <'\'<'r lH'anlras : 

G. O. 1929. 10 
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från flottan: 

löjtnanterna Fon:;lJcll i den utsträckning innehavande tjänstgö

ring det medgiver, Key, Lundquist i elen utsträckning innehavantl,. 

tjiiustgöring det medgiver, Lanclström, Fogclberg och fänriken Berg

man. 
från kustartilleriet: 

· löjtpanterna I saacsson och Lindahl. 
4. Stationsbefälhavarcn i Stockholm och chefen för kustar til

lniet iiga, efter överenskommelse med chefen för marinstaben, bl•

ortlt·a dem underlydande officerare jämväl till annan tjänstgöring 

1 den mån arbetet i kursen detta med giver. 
G. Erforderlig materiel fö r radiosignaleringsövningar m. m. 

skall av varvschefen i Stockholm stii llas till förfogande. 

G. O. 1073 llen 30/10 29 befaller, att marinattachens kommcu 

clörkaptenen av 2. gr. Arnberger, genom g. o. 988/29 'anbefallda 

tjiinst.p:öring v irl h0sldckningen i Köp0nham11 skall upphöra m C'1l 

utgången av denna månad samt att Arnhergcr därefter skall åter

intreida i tjiinslgöring vid beskickningen i Berlin. 

G. O. 107() !len 31/10 29 bcJ:allcr, a l t Jänr ikcn Cornelius skall 

Jr. o. m. den 1_ instuncl anlle noYembC'r 1 ill sviclare tjänstgöra y i,l 

skeppsgossekåren i Karl skrona. 

G. O. 1077 den 1/11 1929 befaller, alt marindirektören av L gr 

lft·rlin skall med utgången av elen 30 juni 1930 avgå från innelw 

vancl0 kommendering; samt 
att marindirektören av 2. g r. Zeti:C'rStl·önc skall f r. o. m . cleu 

jul i 1930 tillsvilla re t jänstgör a såsom m arinövercli roktörsassisl e11 L 

J11arinförva 1 t n in gen. 

G. O. 1{)82 den 2!11 1929 JastslällPr instruktion Jör farlygschd L' '' 

:"1 Stats ishrytaren att lända till eHc rrii!ielse undl·r Ia rtygets exp• 

di1 ioner vintern 1928- 80. 

G. O. 1(}83 den 2/11 1929 lJc [aller, aU. ul.a11 himlcl· av ]JC'sliill tlll t'l 

serHa i J\cg lcmenle fö r utbildning av o[Jiccran• t ilihö ramle J:lo!ta 11 ., 

sta 11t (OUH) g. o :n bHogade föresk riftPr skola på försök lända ti ll 

efterrättelse uneler utbildningsåret 1929- 1930: 
iörl1C'redanck officerskurs fö r torpedskola samt officerskurs v iLl 

io rpcclskola skola icke anordnas; 
förberedande oificer3kurs föl· torped- och minskola sault oH i 

L·crskurs vid torped- och millskola anordnas enligt g. o:n bifogadL' 

bestäm me l se l' ; 

():) 

skolande högsle IJdiUhavarcn över kustilottan fö re den 1 sql

tombcr 1930 ti ll olle l' en för försvarsdepartementet inkomma med dc 

erinringar och förslag i berö rda avseende, va r till crfarcuhcten kan 
haYa givit anledning. 

G. O. 1099 den 8/11 1929 Lclaller, att i avvaktan vå fastställrlse 

uv ny »H andbok i internationell rät t» chefer eller högre befiilhavarc 

å fartyg, som skola apsscra Orosund eller Bälten, skola dessförinnan 

1 äta i sj ö:lörsvarets kom m an do ex pecli tio n efterhöra senasto bosi.iim

melser beträffande örlcgsl'arlygs besök i främmande farvatten. 

G. O. 1107 den 13/111929 befaller, att överstelöjtnanten vid kust

artilleriet K. O. J. J3roman skall ti l lsvidare ingå såsom ledamot i 

krigsundervisningskommissionen vid bchamlling av frågor, som be

röra utbildning a v personal tillhö rande marinen. 

G. O. 11()8 den 13/11 1929 befaller att majoren vid kustartilleriet 

H. G. Obn gren skall tillsvidare vara ~tabschef i kommendantsstaben 
Vaxholms fästning (ordinarie tjänstgöring). 

G. O. 1115 den 16/11 1929 befaller, att majoren vid kustartill e

r iet Ball e skall fr. o. m. den 18 dennes och t illsvidare dock högst 

intill i g . o. n:r 808/:1929 angiven tid tjänstgöra såsom avdelnings

chef för marinstalJc•ns mobi licringsavdelning. 

G. O. 1116 den Hi/11 1929 inkallar kaptenen ]Jå övergångsstat 

Christiernin under tiden 12 januari-12 mars 1930 till full görande 

av honom undc·r ]Jerioden 1926-1930 åliggande tjänstgliringsskyl
dighet. 

G. O. 1118 den 16/11 1929 bcial lcr, att marind irektören av 1. 

g r. på övcrgång~st. al :Falkman skall för fullgörande av honom under 

]Wrioden 1 november 1928-31 oktober :1930 åliggande minsta tjänst

göringssky l dighet vara inka ll ad uneler 60 dagar fr. o. m . den 25 deJl 

ues samt därunder tjänstgör a i marinJörvaltningen. 

G. O. 1122 den 18/11 1929 befall er, att i reglemente för kust

signal väsendet §§ 20- 23 nämnda u tbildnin gs- och repetitionskurser 

för viss personal vid lots- och förstaten skola år 1930 anordnas vid 

flottans station er i Stockh olm och Karlskron a ; 

att till kurs<'rna och stationerna skall inkallas och fördelas per

sonal enligt nyssn;i ltmda reg lementes lJestämmPlser och uti av lots

styrelsen Lcräknacl om:fattnin g; samt 

att kurserna skola taga sin början å nrclan angivna claga1·, 
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11w d insi iilil'l sc vid sjömauskån·Jlo skolor på skep pshofmen resp. 
Karl skrona kl. 1U,00, I,;;ndi gcn: 

utl.Jildningskursen den 1J januari , 
rep<.:.t itio nskurscn 0111 4:2 dagar (len i~l januari, 

, om 2l dagar ckn :21 J'rhruari. 

G. 0. 1124 den 18/11 1929 bdalkr i anslutning till nådigt besl ut 
den 16 dc11 n cs, att kapten c•u vid tlottan E. D. Turen ska l.l fr .. o. 111 . 

dt•n 4 n:isiJ.;-on 11T1nndc Ll ecc lllill'r tillsvidare tjilnstgöra SO I.\1 manHaii n 
cltf>, t illi ka handLiggand e marina tl~· gä rt•mlt·n , vid Kun gl. MaJ: ts J,.. 

skickning i. \Vashiagton. 

G. 0. 112li den 18/11 1929 he [a\1<-r, nwd iindring av g. o. B68/:2<"• . 
. ·> att c·IL' ·t· 0·· 1·· 1·to· till övning·a r uwd l'loi.tans pc·r_soDal, som :1\ 111.0111 ,;:;.. ' ' . . b ( t:l 

~ hcJ~n 'fö r m arinstaben å rligPn av g ivas till chcl'en -!'ör f örsvarsdt • 

i. llt · i· s l·ola a y o· i vas före elen Fi dPCL'lllb('l' och omfatta tld t• n par e m. e c , ' · ~ · . · · 1 l 
j
. " . ' , .. . l ·a Jcl • , .. ~ 1. till och med uto·å ngc·n av chireiter J nJa l an1 ,. run pa~O.J< 1 t , u "' 

hmlgctå r. 

G. O. 1t31l clou 19/111929 befallrt· , att kommPmlörcn 'l!nger skal !. 
med bibeh tJILande a v innehavande heJattning, J'ör tiLlt·n tll~ och_ lll' ''

1 

utgången av juni. m.ånad 1930 stå till c ltefpns Iör mannstanen :fur lo-
gancle rör den sjökrig~hi storisk a Iorskmn g. 

G. 0. 1137 den 22/11 1929 llC'JalJ e r, att tartygschd('J: å kanol• 
].äten Svcnsksu n 1l under i. g. o. 325/29 anbefallLl t' X[Jed1tlon skal l 
]t i ss a sit t be"\'ä lskck•cn dl' n 20 innevaranek lllåuaLl , sa 1n t_ . .. 

tt ' l ' t ··'·a ll s tlat· ast tnoJ'Ii g·t t-ftcr vc·rkot'a llLl mm on,; t a t\anon Hl. en ~·' . 
ri uo· avn·å till rik e ts vä~tra kust Jör i'ls tad kom.man Lll> av ordmn g O(' h 
s ky~ld \~d li skds bedrivanek 

G 0. 1147 tlen 27 /11 1929 Eaststalin instruUion för fari.nr~ 
cheirn. å J,anonbåi.l'H Svrnsksund aH lä nd a till Pltr-nättclsc un d•· 

O. :1:2;; /:29 aubdalid a t•xpedition. Jar t.\·gc l3 g(\nont g. ~ 'J 

G. 0. 1.151 den 27 /11 1929 medgivC'l', att vPclelibåt av t~-p Sök n 
ren Jll å v icl ortlergivn in g, signalering och cl.dikt, iwnämnas t e1llll' '· 

O. 1153 den 27/11 1929 bel'allt•r, att g . o:n l!il'og aL1e >> grun; l
J;1o·ga~~ l>csi ännnclscr Jör utbildning av rl sgande pt·rson.aL> sk0·'

1 

"' · · 19''0 t'll.. ns lwtr·t llanck dt 'l' tillsvirlan• -[ rån ocb med tk n 2 maJ <> 1 · amp, .. '·. 
utbildning, so m tag0 r sin början nänJmla dag l'lic-r. dare! ter, s,::u ". 
att g. o. 843/28 jämi.t• till densanlilla Joga <lt· ht· ~iH IIIll l<'13<'1' s"o l.' 

u]lphöra ::lit gä ll a den 10 oktobe r j\130. 
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G. O. 1177 den 4/12 befaller, att n edan angivna manskap ur 
marinen skall beordras att under tiden från och med elen 9 inneva
rande månad t ill och med den 30 april 1930 tjänstgöra vid 2. flyg
kilren s detachement i Karlskrona, n ämligen 1 vapensmed och 1 tor
pedhantverkare frå n flottans station i Karl skrona samt 1 underbefäl 
(motorbåtsstyrare) ur kustartilleriet. 

G. O. 1181 den 6/12 1929 medgiver, att kaptenen Blix må, un
der genom g. o. 426/29 anbefalld tjänstgöring, fr. o. m. den 1 in
stundande januari å tider, varom högste befälhavaren öve r kustf lot
tan äger närmare be~tämma vara embarke rad å i undervattensbåts
::vdelningen ingående ubåt. 

G. O. 119V den 9/12 1929 beCaller, att :fart,,·gschefen å pansar
skeppet Sverige skall nedh ala sitt befälstecken å clag under fö rra 
hälften av instundande januari månad, som högste bcfillhavarcn över 
kusttlottan äger ],e3tiJnma, samt att fa rtygschden å pansa rskeppet 
Gt<stai V skall hi.ssa siit befälstecken därpå följande dag ; skolanek 
pansarskE>ppet G u st af V fr. o. m . den 16 in n eva r ande n'lånad ställas 
till högste befälhavarens över kustflottan födagande för i samband 
med avrustnings- och rustningsarbetena å ifrågavarande :[artyg er
for ekrlig förläggning av honom underställd personal. 

G. O. 1201. den 13/12 1929 medgiver i anslutning t ill nådiga be
slut elen 7 sistlidne november samt denna dag att varvschefen virl 
flottan s station i Stockholm må uneler elen tid i sagda nådiga beslut 
medgivna försök pågå, oavsett g0nom generalorder eventuellt anbe
falld a placeringar, fördela honom unelerställd personal till sådan 
tjiinstgöring, som erfordras för ett tillfälligt bildande av en bokfö
rin gs- och avlöningscentral samt 0n central upphancllingsavdclning. 

G. O. 1205 den 16/12 1929 befal ler, att marinläkarstipendiaten 
Jenscn-Carlen skall t. o. m. rlcn 31. mars 1930 tjänstgöra s:'t~om ka
sernläkare vid flottans station i Karlskrona. 

G. O. 121)6 den 17/12 1929 befaller, att specialingenjören av 2. gr 
på övergångsstat C. A. Ekelund skall för fullgörande av honom un
der perioden 1 november 1928-31. oktober 1030 åliggande minsta 
tj änstgöringsskyldighet vara inkallad 60 dagar fr. o. m. den 2 in
stundande januari samt därunder tjänstgöra å flottans varv i Karl s
krona. 

G. O. 12()8 den 17/12 1929 fastställer »Allm~inna föreskrifter för 
tj änsten vid flottan tillhörande kustrad i.ostationcr» att gälla fr. o. m. 
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den 1 januari 1930; skolande vid samma tidpunkt genom g. o. 228/1909 

1235/1920, 109/1923 oeh 1224/1928 utfärdade bestämmelser upphör; 

att gälla. 

G. O. 1209 den 17/12 1929 befaller, att löjtnanten Stael von Hol

stein sl,;:all, under den tid, han jämlikt g. o. 460/29 tjänstgör såso1n 

befälhavare för Karl skrona radiostation, stå till befälhavande allli

ralens i Karlskrona förfogande för att beträda vid handläggning-c·n 

av frågor rörande radioväsenclet m. m. inom Karl skrona fästni u~. 

G. O. 1224 tlen 24/12 1929 befaller, att följande föreskrifter skola 

l;~nda till efterrättelse beträffande flottans övningar m. m. (g. o. 

393/28) 
dels under somman·n ocll hösten 1930, 

dels uneler vintern 1930- 1931, 

dt>l s, preliminärt, uneler sommaren 1931. 

SOM~fAHEN OCH HOSTEN 1930. 

I. Upplösning <W ' 'interförband m. m. 

1. Eskaderchefen för Vintereskadern skall nedhala sitt beläl~

tecken å dag i mars eller april 1930, som högste befälhavaren öv•·r 

kustflottan äger bestämma, samt sistnämnde befä lhavare dagen diir

dtcr hi ssa sitt hc: fäl steckcn; skolande i högste befälhavarens öwr 

kustflottan stab ingående 1wrsonal embarkera å tider·, som av dcnnr 

befälhavare bestämme~. 
2. Pansarskeppet Oscar II skall snarast möjligt efter ankomstPil 

till K arlskrona i slutet av mars avmönstras och därefter klargöras 

för ny expedition (mom. 6). 

3. Den i g. o. 325/29 mom. 11 anbefallda stationera förlä gg

Hingen för i kustflottan ingående fartyg skall upphöra fr. o. m. den 

25 april. 

II. Siirskilda föreskrifter för sommaren 1930. 

A. Förbandsindelning m. m. 

4. Nedannämnda S8 rtyg skol a fr. o. m. den 25 april eller nr·

clan angivna claga r för hi ssan df' av respektive befälstecken tillsvi<lnrc 

-- vad beträffar högste bc:fälhavaren över kustflottan unelerställd a 

fartyg, med cle mindre avvikelser, som niimndc befälhavare må an

befalla - vara indelade i förhand eller avses för ändamål enligt 

:följande: 

a) Kustflottan, 25 april-20 augusti. 

1. pansarske11psdi visionen. 

Gustaf V (flaggsl\epp), Drottnin g _ Victoria, Oscar II. 
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Spaningsavclelningen. 

Manligheten (AC-fartyg). 

1. jagarflott iljen. 

3. jagarelivisionen: E h rensköld (FlO-fartyg) Nordenskjöld. 

1. jagardivisionen: Munin, Hugin. ' 

1. vedett b å tsflottiljen. 

örnen (FIC-fartyg). 

2. vedettbåtsdivisionen: A ltair, Antar es, Arcturus, Argo, Vega, 

Vesta. 

3. YcclettsUitsclivisior:en: Vedettbåtarna 35, 34, 33. 

Ubå tsa vclelningen. 

Svea (AG-fartyg), Spica. 

1. ubåtsflott ilj en. 

1. ub åtsdivisionen: Gripen (FIC-fartyg), Draken, Valen. 

2. ubåtsdivisionen: U t tern, Illern, Bävern. 

4. ubåtsclivisionen, 23 april-senare hälften av juni. 

Jacob Bagge (dcpåfJrtyg), Valrossen, Svärdfisken. 

Flygavclelningen. 

Dristigheten (AC-fartyg), 

Flygförband, varom framdeles bestämmes. 

1. trängcli visionen. 

Freja (måldepåfnrtyg), Sökaren, Sveparen, Sprängaren. 

b) I kustflottan icke ingående förbmul och fartyg. 

För sj(jlmdetters m. fl. övningar avsett fartyg. 

Falken, fr ii n dag i mitten av juni, som f ramdeles bestämmes

senare hälften av augusti eller början av september. 

För skeppsgossars övningar avsedda f artyg. 

af Chapman, 6 maj-senare hälften av sep tember. 

Skeppgosseavdelnningen, 7 maj-30 augusti. 

Najaelen (AC-Iartyg), Jarramas. 

För militär sjömätning avsett fartyg. 

Svensksund, 13 maj-mitten av augusti. 

5. a) övningsbriggen Falken skall under ovan omförmäld ex

pedition vara underställd chefen för sjökrigsskolan. 

b) Kanonbåten Svensksund skall under ovan anbefalld expodi

ton jämte fyra Karlskrona station tillhörande motorbåtar avses för 

arbeten med militärleder enligt chefens för marinstaben föreskrifter. 

G. O. 1929. 11 
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B. Rushting av fart.yg och hissande aY bcfiilstccken. 
6. Nedannämnda fartyg skola för ändamål, som framgå av 

mom. 4 och 5, rustas för att kunna utgå på expedit ion; skolandr' 
fartygscheferna hissa sina beHilstecken följ ande dagar: 

den 23 april, depåfartyget Dristigheten, torpedkryssaren J aco!J 
Bagge, ubätarna Bävern och SvärcHisken samt logementsfartyg<'! 
Freja; 

den 25 april, torpedkryssaren örnen, vedettbåtarna Altair, An· 
tares. Arcturus, Argo, Vega, Vesta, Spica, 35 (radiostation), 34 och 
33 (cie fyra sistnilmnda utan torpeclutrcclning) samt Sprängaren; 

den 2 maj, pansarskeppet Oscar II; 
den 6 maj, övningsskeppen af Chapman, Najaden och Jarramas; 
den 13 maj, kanonbåten Svensksund; samt 
ä dag i juni, som framdeles bestämmes, övningsbriggen Fall.-en. 
7. Nedannämnda förbandschefer skol a hissa sina befälsteckcll 

följ ande dagar: 
den 23 april div\2ionschefen för 4. ubåtsdivisionen; 
elen 25 april, avdelningscheferna för spaningsavdelningen ~ch 

flygavdelu ingen, flottiljchefen för 1. vedettbåtsflottiljen sa1~1t cl:v: 
sionschcfer n a för 2. och 3. vedettbåtsdivisionerna och l. trangd1 Vl 

sionen; samt 
den 7 maj, avdelningschefen för skeppsgosse avdelningen. 

C. Bl.'manningsföreskrifter. 
8. Beträffande f:n-tygens bemanning uneler sommaren 1930 sko

la följande särslölcl'a bestämmelser gälla utöver va~ här~tti~nan i_ ve 
clc rbörlig mobiliseringstabell eller reglemente för marmen ar foresknYet. 

a) Nedanstående fartyg skola vara övningsbemannade: 
vedettbåtarna Spica, 35, 34 och 33 samt kanonbåten Svensksund. 
b) Pansarskeppet Osear II skall bemannas till on:kring 

2
/3 h å n 

Karlskrona och till omkring 1 / 3 från Stockholms statwn. 
c) Vederbörande stationsbefälhavare må efter övercnsko:nrnelci•: 

med högste befälhavaren över kustflottan vidtaga de förändnngar ' 
lJesättningslistorna för pansarskeppet Manligheten och to:·pe~krysst' 
ren Jacob Bagge, som betingas av att dessa fartyg skola mg a såsol

11 

AG-fartyg i spaningsavdelningen resp. depåfarty~ för ~båta:· . 
d) Ubåten Valrossen skall erhålla bcmanmng fran bada ~L' 

tionerna; ubåten Svärdfisken skall bemannas från Karlskrona statwn. 
e) övningsskeppet af Chapman skall, i vad avser annan perso

nal än skeppsgossar, bemannas till omkring 2/3 från K~rlsl~rona_ och 
till omkring 1f

3 
{rån Stockholms station; skolande besattmngshstan 

tillfälligt ökas med två korpraler och två 2. kl. sjömän, skep pr
eller torpedeldare (motorskötare). 

f) Besättningslista för övningsbriggen Falken bestämmes a" 
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stat.ionsbcfäll1 a varen i Karlskrona efter förslag av chefen för sjö
krigssko lan. 

g) För torped inskjutningsexpedition under juli och augustt må
nader skall personal avses från Stockholms station. 

D. Utbildningsföreskrifter m. m. 
9. a) För dc sjökadetter, som blivit godkända i första sjökurs 

\intern 1929--1930, skall anordnas en extra kurs under tiden 19 
mars-16 april 1()00, förlagd till pansarskeppet Manligheten; sko
Jande för kursen i tillämpli ga delar gälla i g. o. 258/27 meddelade 
föreskrifter. 

b) Sjökaclettcrna i 2., 3. och 4. sjöl;urserna samt marininten
dentskadetterna i 4. intendentskursen skola kommenderas å pausar
skeppet Oscar II under tiden 10 maj-20 augusti samt å sjökrigsskol
avdelningens fartyg (mom. 14 b) under ticlen 21 augusti-9 oktober 
med iakttagande av att sjökadetterna i 4. sjökursen och marininten
den tskadetterna i 4. intrndentskurscn må avpolletteras omedelbart 
efter a Yla g d sj ö o ffi c<' r s- rcspcktiYc ma r.inin tenelen tsexamcn. 

c) Rekrytkurs för sjökadetter och marinintendentskadetter skall 
:morclnas vid Karlskrona station under ticlen 10 juli-lioktobcr; sko
lande ifrågavarande kadetter samt, i den mån så befinnes erforder
ligt, för dem avsedd~ kaelettofficerare å dag före elen 10 juli, som 
av chefen för sjökrigsskol an bestämmes, inställa sig i Karlskrona 
samt uneler rekrytkursen förläggas i Karlskrona kustartillcrirege
:·n e~tes kasern; ägande chefrn för sjökrigsskolan jämväl bestämma, 
1 v1lken utsträckning här omförmälda kaclettoHicerare och kaeletter 
skola var a sjökommcncleraclc å övningsbriggen Falken. 

el) Besättningen å elen för övande av sjökadetter m. fl. avsedda 
övningsbriggen Falken ska il fr. o. m. dag i början av juni, som 
framdeles bestäm mrs, ställ as till fartygschefens förfogande i Karls
krona för att biträda vid fartygets utrustning och under tiden intill 
befälstecknets hissande förläggas till skeppsgossekasernen. 

e) Reservkaclrtterna vid flottan skola kommeneleras å 1. vedett
båtsflottiljen uneler ticlen 3 maj-20 augusti samt å fartyg i kust
flottan fr. o. m. elen 2t augusti t. o. m. dag uneler senare hälften av 
oktober enligt högste befälhavarens över kustflottan bestämmande. 

f) kustartillerikadetter samt nedan omförmälda aspiranter och 
elever skola enligt högste befälhavarens över kustflottan närmare 
fördelning genomgå :föreskriven utbildning enligt följande: 

å pansarskepp: 
kustartillerikaeletter uneler tiden 15 maj-14 juni; 
mariningenjörsc'lcver av 1. årskursen under ticlen 27 juni-16 

augusti; 
mariningenjörselever av 2. årskursen uneler ticlen 18 juni.-16 

augusti; samt 
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å jagare eller vedettbåt: 

mariningenjörsaspiranter av 3. årskursen und(' l' t icl en 10 jun i

dag i slutet av augusti, som högsto bofä1havaren över kustflottan 

iiger bestämma. 

10. a) Dc skeppsgossar , som äro kommenderade å övningsskep

p<m Najaelen och Jarramas, må, därest så p å grund av vädorleksför

ltållanclona skul le anses påkallat, efter över enskommel se mellan a\·

delningsehefon föt· skeppsgosseavdelningen och chefen för skeppsgos

sekåren under tirlen f rån befälstecknens hi ssande och högst intill 

elen 20 maj i erfo rderli g utsträcknin g fö rläggas i skeppsgossekasPr

non i Karlskron a. 

b) ö vningsbriggen F alkon skall efter i mom. 13 a) nämnd av

mönstring under erforderlig tid ställas till s tationsbefälhavarens i 

Karl skrona förfogande för övning av skeppsgossar och för fartygets 

avrustning (g. o. 393/28 mom. 24) . 

E. Nedhalande aY befälstecken och anustningar. 

11. Nedannämn da förbandschefer skola nedhala sin a befälstec

ken å följande dagar : 

å dag under senare hälften a,v juni , som högsto befälhavar<'H 

C.iver kustflottan äger bestämma, divisionschefen för 4. ubåtsdivi

sionen; 
å dagar under senar () hälften av augusti, som högste befälhan

ren över kustflottan äger bestämma, aveleJningschefen för spanin g~

avdelningen, flottiljchefen för 1. vedettbåtsflottiljen och clivi siollS

che:fon fö r 3. vcdettbåisdivisionen; samt 

den 30 augusti, avdelningschefen för skeppsgosseavdelningen . 

12. a) Följande faltyg skola å nedan angivna dagar avgå till 

vederbörande stationer (depå) för avrustning, avmönstring och för

läggning i 2. beredskap: 

å dag under senare hälft en av juni, som högste befälhavarm 

över kustflottan äger bestämma, ubåtarna Valrossen och Svärdfiskt•n : 

å da g i mitten av augusti som chefen fö r marinstaben ägor lll'· 

stämma, kanonbåten Svensksu~ d ; samt 

å dagar under senare hälften av augusti, som högste heEälha

' aren över kustflottan äger bestämma pansarskeppet Oscar II samt 

vedettbåtarna 35, 34 och 33. 

b) Torpedkryssaron Jacob Bagge skall å dag uneler senare hälf

t en av juni, som högst~:~ befälhavaren över kustflottan äger bestämma. 

avgå till K arlskrona station för avmönstring; skolande torpedkrys

saren därefter klargöras för ny expedition (mom. 15). 

13. a) ö vningsbriggen Falken skall å dag un·der senar e hiilf· 

ten av augusti eller början av septomber som av stationsbefälha'> a

rcn i Karlskrona på förslag av chefen· fö'r sjökrigsskolan bestämJ1lC8 
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~mo~1~. 10 b), ?ch rövnin gsskeppct af Chapman snarast möjligt ef ter 

aterJ,omstcn t ll l l\.. arlsk ron a uneler senare hälf·te11 
t b 

.. 
. . av sep em e r av-

rr:onstr~s samt di~reftf'r anustas och uppläggas; skolande upplägg

rung sarbetena en h gr. var vschefens i Karlskrona n a·· r· 111 a .
0 

b t" 

b .. · ' 'r cs amman-

de . ~gra~sas med hänsyn till att. fartygen avses att utgå på 

peclltJOn ar 1931. 
ny ex-

. b) Övningsskf'ppen Najaden och Janamas skola seelan d 1-

mo-schcf f" 1 
' av c 

1t "' · en · or s ' cp psgosseavcl elningon nedhalat si U bd" l t J-

. " t .. T t .. 
a s cc ,en, 

sna_1as moJ 1g avmonstrns samt därefter avrustas och u11 l" 

l l t l . f" o 

p aggas 

en 1g 1e mec l · orcgacnclo punkt lämnade best ämmelser. · 

III. Sär~kilda föreskrifter för hösten 1930. 

A. Förbandsindelil.ing. 

14: .. a)_ E:mtflo ttans rustade fartyg skol a uneler elen tid yrkes

skolor :amlrkt mom. 18 iiro anordnade å kustflottan _ med de minel

re a:v1kelser, s~m högste bf'fälhavaren över kustflottan oberoende 

av gallande taktrska fö reskrifter må anbefall a - vara ind~lad " f " ._ 

band enlig-t fö lj ande: 
e 1 0 1 

1. pansarskeppsdivisionrn . 

Gustaf V (flaggske11p), Dl'Ottnin g Victoria, Manligheten. 

1. jagarflottilj en. 

3. ~ag ar d~ v~s~on en : E b rensk ö l d (FIO-fa rtyg), N ordcnskj öl el. 

1. Ja gardlV lSlonen : Mun in, Hu gin. 

2. vedett b å tsdivisioncn. 

Altair, Antares, Arcturus. 

Ubå tsavclelnin gen. 

Svea (A C-far tyg). 

l. nhåtsflot tilj cn. 

l . ubåtsdivisio1wn : Gripen (FlO-fartyg), Draken, Valen. 

2. ubåtsdivisioncn: Uttern, Illern, Bävern. 

Sign alskola vdolningen. 

Dristigheten (AC-far tyg), Niorcl, Spica. 

Flyga vclelningon. 

Jacob Bagge (AC-fartyg). . 

Flygförband , varom Jramdeles bestämmes. 

1. trängcli visionen. 

Freja (måldepåfari.yg), Sökaren, Sveparcn, Sp rängaren. 

b) I k ustflf1ttan icke ingåPnde förband : 
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Sjökrigsskola,,deln ingen, 21 augusti--9 oktober. 

Psilander (AU-fariyg), Ornen. 

1. vedettbåtsd ivisioncn. 

Argo, Vega, Vcsta. 

B. Rustning at fartyg och hissande aY befälstecken. 

:1 3. Nedannämnda fartyg skola för ändamål, som framgå a1 

m om. 14, rustas för att kunna utgå på Pxpodition; skolande fartyg~

cheforna hissa sina befälstocken följande dagar: 

den 14 augusti, logementsfartyget Niord, samt 

den 15 augusti, torpedkryssarna Psilander och Jacob Bagge. 

16. Nedanstående förbandschefer skola hissa s ina befälstecken 

Jö ljande dagar : 
å dag undN senare hälften av augusti, som högste befäl havarC'n 

över kustflottan äger bC'stämma, aYdelningschefen fö r signalskolav

delningen; samt 
den 21 augusti, avdeln ingschefen för sjökrigsskolavdelnin gen 

och elivisionschefen öfr :L vedettbåtsclivisionen. 

C. Bemannings- och utbildningsföreskrifter m. m. 

17. Beträffande fartygens bemanning uneler lt östen :1930 skola 

följande särskilda bestämmelser gälla utöver vad härutinnan i veder

börlig mobiliseriogstabell eller r egl<>monto för marin C'n är föreskrivet. 

a) VederböranclP stationsbefälhavare må efter övcrcnskommclsr 

rn ecl högste bcfälhavaren över kustflottan vidtaga de fö rändrin gar 

i besättningslistorna föe depåfartyget Dristigheten och torpedkrys

saren Jacoh Bagge, som betingas av att dessa fa.rtyg skola ingå i 

signalskolavdelningen resp. flygavclelningen. 

b) I sjökri gsskolavclc·lningen ingående fartyg skola vara övnings

bomann ad e. 

18. Yrkessl.;:olor anordnas å kustflottan från dag uneler srnarr 

hä llten av augusti till dag uneler senare hälften av oktobPr, som 

högste befälhavaren över kustflottan äger bestämma; skolande här

för erforderliga personalombyten äga rum å t ider, va rom högste bc

J'äJhavaren över kust[]ottan övcrrnskommee med stationsbefälha

varna. 

19. Högste befälhavaren över kustflottan äger att 

.a) dels föranstalta· om logomcntsfartygrt Nio.l'cls förflyttning till 

och från lämplig övningsplats; 

b) dels uneler ifrågavarande övningsperiod anbefalla stationär 

förläggning vid endel'a av flottans stationer för i kustflottan ingåen

dc uhåtsförbancl el ler ubåtar. 
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D. Nedhalmule av befälstecken och anustningar. 

20. N edanstående för banelschefer skola nedhala s ina belälstec

kcn följande dagar: 

. .. den 9 oktober, avdclning3chc.Een för sjökrigsskolavdelningen och 

c!lYJ Swnschcfen för 1. vedettbåtscli visionen; 

å dagar under seuare hällten av oktober, som hög3te bofälha

yar.cn ÖYer kustflottan äger bestämma, avdelningscheferna för sio·. 

r:al skolaYClolnin gen och flygavdelningen samt divisionscheferna i:r 

2. vcclcttbå tsdi vision en och 1. trängLli visionen. 

21. Följande fartyg skola å nedan angivna dagar avgå till 

vederbörande station er för avrustning, avmönstring t~ ch för] äggning 

i 2. beredskap: 

å dag i slutet av augusti eller börja av september, som högste 

befälhavaron över kustflottan ägor bestämma, ubåten Valen; 

den 9 oktober, torpedkryssarna Psilandcr och Ornen samt vedett

bätama Argo, Vega och Vesta; 

å llagar under Sl'narc hälHen av oktober, som högste befälha

varen över kustilotta11 äger brstämma, depåfartyget Dristigheten, 

torpedkryssaren Jacob Bagge, vedettbåtarna Altair, Antares Arc-

turus, Spica och Sökaren ~amt logementsfartyget Niord ; ' 

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

bdälha varen över lmsUlottan äger bestämma, logementsfartyget 

Freja. 

VINTERN 1930--1931. 

A. I~örbandsindelning. 

22. Fartyg, vi lka en ligt denna generalorder avaes att vara nä 

expedition vintcm 1930-31, skola f t:. o. m. dagen efter avslutand-et 

av i mom. 18 angivna y rkesskolor e ller fr. o. m. dagen :för hissaudet 

av fa r tygchefernas befälstecken tillsvidare - vad beträffar kust

flottan, med de smärre avvikelser, som högse befälhavaren över kust

Ilottan oberoende av gällande taktiska föresk rifte r tillfiillio·tvis må 

anbefalla - vara indelade i förband eller avses för vi ssa "'ändamål 

enligt följande. 

a) I kustflottan ingående fartyg. 

V i n tereskadern. 

1. p a n sars kcppscli visionen. 

Gustaf V (Il aggskf-pp), Drottning Victoria, Manligheten. 

1. j agarflottilj en. 

3. jagardivi sionen: Eh r ensköld (FIC-fartyg), Norclcnskjölcl. 

1. jagardivisionen: JIIIunin, Hugin. 

Ubåtsav delningen. 
Svea (AC-fartyg). 
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1. uhåtsflottilj en. 

1. ubåtsdivisioncn: Gripen (li'lC-fartyg), Draken. 

2. ubåtsdivisionen: Uttern, Illern, Bävern. 

Flyg-förband, varom framdeles bcst,immcs. 

* 
Sveparen, Sprängaren. 

b) I kustflottan icke ingående fartyg. 

För expedition till avlägsnare farvatten. 

Fylgia. 

För övervakande av vinterfisket m. m. 

Svensks und. 

B. Rustning av fartyg och hissande av befälstecken m. m. 

23. Nedann,imnda fartyg skola för ändamål, om framgå av 

mom. 22 rustas för att utgå på expedition ; skolande fartygschefern a 

hissa sina befälstecken följande dagar: 

å dag i oktober eller november, som f ramdeles bestämmes ,pa n-

sarkryssaren Fylgia; ' 

å dag i november eller december, som framdeles bestämmes, k a

nonbåten Svensksund. 

24. Högste befälhavarens över kustflottan befälstecken ska l l 

nedhalas å dag i november eller december, som sagde befälhavare 

äger bestämma, och eskaderchefens för vintereskadern bcfälstcckPn 

dagen därefter hissas; skolande efte r y rkesskolornas slut högste lw

fähavarens över kustflottans stab vara embarkerad till elen utsträck 

ning, som denne befälhavare äger bestämma. 

25. I kustflottan ingående fartyg skola fr. o. m. dag under SP

nare hälften av oktober, som högste befälhavaren över kustflottan 

äger bestämma, vara stationärt förlagda vid Hottans station i Karls

krona; dock att sagda befälhavare må anbefalla tillfällig stationiir 

förläggning vid flottans station i Stockholm för Manligheten oel. 

Sveparen samt för 1. jagarflottiljen och ubåtsavdelningen ingåend< 

fartyg, varvid den stationära fö rläggningen under ticlen för här a1· 

Leiingad förflyttning enligt nyssnämnde befälhavares bcstämmanl1 <· 

skall upphöra. 

C. Bemanningsföreskrifter m. m. 

26. Beträffande fartygens bemanning under vintern 1930-1931 

skola följ ande särskilda bestämmelser gälla utöver vad hä.rutin n a n 

är föreskrivet i vederbörande mobiliseringstabell och reglcmntc Jiir 

marinen. 
a) Depåfartyget Svea skall erhålla ejl i möjligaste mån rcduce-
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1·acl bemanning enligt l.Jcsättning·slis1a t · .. . 
y .1 1. . . ' som s atwn 2Lelalhavaren , 

\..Ut s dona efter sa rnr ~,d med högste• bdälltavar<·n över J\ustf lottan 

iiger l.Jestämma. 

h) Patlsarkry~:;a rcn F v l o· i a skall \"ad l . ·t ,,.,.,. . ... 
1 _ . · " ' uc 1 <l a1 underoil1ceran• 

oc 1 mansl,ap, und<' r 1 m ont. 2:! otnJörmiild PXJlPCli ti on 1 . 

!' "'t s'·t · 1-·11 1 .. t · . · J<·ma!lnas <'n-
,., · ciS d c JC':;a .l.n !tl!!:SIJsta varom Jramclc•lps l> t .. 

) Jr o . '. · E'S Hl11li1PS. 

c 1.. anon baren Svc·nsksunds hes ä ttn ingsl ist a s i-a ll · 9·' 

r . ,., 1 . . . ' . 1 mom. -~ om-

. OJ ma c l'XJWclttJOn 1111n skas med tre matroser olJProen 1 , , ·!-

"ren · sl·ol J 1 · ' c e a' \ 1 ,c s-

"' ' ' _anu• <'n av te 1 bPsä ttnings lista n ingående Plclarna. Yara 

uttagen till dykare•. 

'27. Eskadprchdcns för l"in1c•res1•a.c]a 1·n , ' stah skall ulg-öra s av 
2 flaggadjutanter, 

1 stabsingcn.iör, 

l stabs intPnclPnt sa mt 

1 stabsläka.J·P, tillika fartygsl ii l,are ii f1Rggskeppd. 

Sommaren 1 !!31. 

. 2R .1\t>dRn angiven ]>l'l'1iminär J>l a11 s l•a.11 1· 
11 , 'gga tiJl grund fö r 

· ottans övninga 1· 111. m. UIH1Pr somma rPn 193L 

a) ~ansa rs~'C'PI)Pi Manlight'tPn avsc·s anustas vårPn Hl31. 

;:· ~J) ::-ir·~annamnda f<J.I't~·g avses rnstas til l sommaren 1931 för att 

Jamtc Pnl1bt mom. 2~ 1 vmtc•n•skadl'rn ing-åc•JHIP rartvo· l 
clanta iV[ 1· 1 · .,,,.., - mPc un -

, g av l a11 ll!,'l l'tt•n- ntgfl pft extwdition : 

pansarkr.\'Ssa rc•n Fylgia, 

depåfartyget Dristighden 

minkryssaren Clas Flellli~n· 
"' ' 

toi"Jwdkrvssa rna Psilanclr•r, .Jacob Baggr och ÖrnPn, 

en ,Jagare, t.vp Sigurcl, f rån Karlskrona station , 

11båtama. Valen. Abborre n och Brnxcn 

l'rrn veclet.ih;ltar l'rån Karlskrona s tnl·ion, varnv f.vra l 
a k ter. 

me c svep-

fem Vt'dPtt.i>i'l ta r ·i_·,·a' .Il SJ 1 1 1 
• ,'()C\ lO lll S sta tion lllPd S\·epakiPI', 

vPclPtt.LåtPn Sökart•n . 

lugcnwntsJarl.'·gd FrPja, 

iivningsskPppPn :tf C'hapn1an. ~a.jaden och .Jarramas. 

övningslJril!·gpn Falk<•n samt 

kanonhåtl'n SvPnsksund. 

Kostnader. 

.. 29 . . K~stnaderna för i den na gene ralorder intill sommaren Hl31 

anJJcfallda ovntngar m 11 1 J- 1 1 .. · 
n . ... ·. · s 'o a Jcgransas J nom bP lopp, som berii.k-

as av chelPn lor mannstaliPn och sont 111 erlrl<' l~ s " genom sjii'försva
rc·is kommando<'XJWrliiion . 
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G. O. 1227 den 28/12 1929 bei'aller, att rnarinläkarstipcndiaten 
Banman skall med utgången av elen 9 instundande januari avgå fr ån 
genom g. o. 729/29 anbctalld kommendering i Vaxholms fästning . 

G. O. 1229 den 28/12 1929 befaller, att följande bcstämmolsPr 
skola lända till efterrättelse beträffande Jackutbildningskurs IJ:lir 

marinläkarstipondiater över stat och värn11liktiga läkare år 1930. 
l. Kursen skall anordnas i Karlskrona och taga sin början elen 

jQ instundande januari samt fortgå till och mod den 28 nästkom
mande februari enligt av marinöverläkaren uppgjort program. 

2. Marinöverläkaren skal l utöva överinseende över kursen samt . 
i vad angår ombord tjänstgörande elever , eHcr samråd med högst<' 
befälhavaren över kustflottan och, beträffande å Karlskrona fästnin g· 
eller station tjänstgiiramle elever , efter samråd med respektive lw
fälhavande amiralen och stationsbefälhavaren i Karlskrona utiärcln 
ntirmare erforderliga bestämmelser J'öt' undervisningen. 

3. Såsom ledare för kursen , tiilika lärare i. navalh~-gien, skal l 

tjänstgöra förste marinläkaren Lyttkens. 
4. Såsom lärare skola tjänstgöra: 
marinläkaren av 1. gr. Lindskog i ämnet sjökrigets kirurgi sami 

i reglementskännedom i vad avrer re glemente för marinen del I. 
II och III, hälso- och sj ukvård med härutinnan gällande speciPll a 

bestärnrnc1lser; 
löjtnanten Crom1borg i regl ementskännedom i vad avser regle-

mente i'ör marinen clel I § 176: 14 m. m.; samt 
löjtnanten Wasström i sjömilitär idrott; ägande stationsbefäl 

havaren i Karlskrona träffa överenskommelse med lämplig lärare i 

ä m n et läkemede lsekonomi. 
5. Eleverna skola den lO januari anmäla sig hos ledaren för 

kursen. 

G. O. F. 233 den !l/12 1929 lwfaller, att nedan angivna uniform s
persedlar icke skola ingå i flygvapnets uniform m/29 nämligen: 

skärmprydnad till skärmmössa m/29 för generals-(amirals)-person 

och 
skiirmprydnad till sldirrmnössa rn/29 iör rcgPmentsofficerare. 

Utdrag ur Generalorder 1930. 

G. O. 6 den 2/1 30 f astställer modell å kavaj för skep11sgosse. 

G. O. 7 den 2/1 30 bPfaller, att marinförvaltningen skall utfärda 
-erforderliga bestämmelser angående tidpunkten tör i g. o. 6/1.930 orE
förmäld modells införande. 

G. O. 9 den 4/1 30 fastställ er bestämmelser beträffande kommen
elrin g i fredstid av unelerofficerare och manskap i:rån marinen till 
flygvapnet. 

. G. O. 17 den 11/l 30 bdallcr, att beträffande tillslittancle av 
milltära befattningshavare som besiktningsmän för krigsmakten till
liörande mo torfordon , nedanstående bostärnmelser under år 1930 skola 
]ända till efterrättelse. 

1. Besiktningsmän tillsättas vid Karlskrona örlogsstation ar
meförvaltningen, I. 2 (striclsvagnsbataljonen) och Ing. 3 enli()'t' föl-
jande: "' 

l l 2 3 4 

l Besiktningsman verk- Framställning 
~ Besiktningsman ställer förrättningar om förordnan- Förordnandet 

förordnas vid det angives utfärdas 
' 

vid av 
av 

' 
Armeförval t- Marinförval t n in gen Armeförval t- l Överståthål-
ningen (2 be- n ingen i l areämbetet 
siktningsmän) Stockholm 

I . 2 (strids- Vaxholms fästning, Chefen för Öst- > 

vagnsbatalj o- KAl ra armefördel-
l n en n ingen 
l Ing. 3 Flottans station samt • > 

marinens myndighe-
i ter i Stockholm med 
' undantag av marin-

förvaltningen 

Flottans station Flottans station i Stationsbefäl - Länsstyrelsen i 
i Karlskrona Karlskrona, Karls- havaren i Blekinge län 

luona fästning samt Karlskrona 
i Karlskrona förlag-
da truppförband ur 
armen, marinen och 
flygnpnet 
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2. Som besiktnin gsmii n i öreslås i fö rsta han el o:f:CicC'r::t re ( w~

derlika r) , vilka uppfylla i förordni ngen av den 1:) jun i 1!l:23 (SF-..; 

n:r 281/23) § 3 stadgade fo rdringar och som t jänstgöt·a vi<l i pun kt 1 

upptagen örlogs3tation m. m. 
Om så erfordras, m å ti Il besiktnin gsman jämväl fö reslås offi r••r 

(vederlike), som t jänstgör vi(l i kolumn 2 ovan upptagna myn di"

heter m. rn. 
Framställning om fö rordnande sk all vara åtföljd av handlin g·at·. 

som styrka ve de rbörande ofJiccrs kompetC'ns och himplighet i"ör IH·

fattningen. 
3. Vid fö rekommande hehov göres f r amställning om :Wron.

nandc av vika rie för besiktning~man. 

4. Namnuppgift å vid örlogsstationen i Karl skr ona fö rorclH a,J 
besiktningsman skall av stationsbefä l h a var en därstädC's ins,indas W l 
sjöförsvarets kommandoexpedition. 

G. O. 18 den 13/1 30 befal ler i anslutning t ill nådigt beslut dt••• 

31 sistlidn e december , att genom g. o. 785/28 för löjtnant Clason a1 -
hefalld kommenderin g till t ekniska högskolan skall \ltsträckas ön-r 
vårterminen 1930, sko lande Clason under denna t id jämviil :full giit"'t 
anbefalld tjänstgö rin g ·i marinförvaltningen. 

G. O. 29 den 18/1 30 faststäl le r l~e krytumle rv isniug (U:MF :lHl. 

1930 å rs upplaga. 

G. O. 39 den 27/1 30 befaller i anslutning ti.ll § 1 mom. 2 i lk
stämm elser angåPndc antagning m. m. av rescr vunLlerofficersas] -
ranter vid flottan , att fö l jande för eskrifte r beträffande r eservun der 
officersaspi ranternas fördelning å statione r och yrkesavdelnin gar (yt ·· 
kesgrenar) skola lända till efterrättelse innevarande å r. 

l. Vid Karlskrona station m å antagas högst 9 och vid Stock 
holms station högst 6 aspiranter. För så vitt nu nämnt antal ic l <' 
kan fyl las vid dc•n ena sta tion, m å motsvarande ökn ing vidtagas v;,] 

den andr a stationen. 

2. Antagning ve rkställ es endast lJlancl l' orpr aler tillhöran<:,, 

däcks- och maskin av delningarna och på sådan t sä tt, att bland d· · 
antagn a omkring två tredjedelar k omma att til lhöra däck savdelnin g
c-n och en tredjedel maskinavclelningen, fö r så vitt icke härigenom 
det sammanlagda antal et antagna rcservuncleroffieorsaspiranter konl

mer att understiga 1!S. 

3. F ör iakttagande av ovanstående bestämmelser skall i J 11 

JGån så edordras sam råd iiga rum me ll an vederbörande station snt y J

dighctc r. 
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G. O. 43 den 29/1 30 befaller, att kaptenen Fåhraeus skall med 
bibehållande av innehavande tjänstgöring jämväl under innevaran
de år ställas till chefens för marinstaben förfogande för i g. o. 258/'29 
angivet ändamål. 

G. O. 54 den 3/2 30 befall er , att vedettbåten n:r 19 skall rustas 
för att fr. o. m . den 1 nästkommande maj t. o. m. dag under näs~: 

kommande oktobe1· månad, som framdeles kommor att bestämmas, 
stå till chefens fö r flygvapnet fö rfogande; 

att vedettbåten skall bemannas från flottan enligt härför gäl
lancle fö reskrifter ; 

samt att chef för förban d ur flygvapn et, som fått sig vedett
båten underställd, skall äga att vid behov tillfälligt ställa densam
ma uneler befäl av honom unelerlydande officer vid el le r i flottan . 

G. O. 55 den 3/2 30 fastställer modell å snörkängor, grova fö1· 
kustartilleriet" manskap. 

G. O. 61 den 6/2 30 befaller, att nedanstående officera re på över
gångsstat vid ku;;tartilleriet skola innevarande utbildningsår inkal
las till fullgörande av föreskriven rdnsta tjänstgörin gsskyldighet 
vid vederbörliga kustartilleriregementen å n edan angivna t ider, 
n ämligen: 

major en Akerlund 15 juni-16 juli, kaptenerna Nordqvist 17 
juni-18 juli, Wollin 15 maj-15 juni , Moberger 19 maj- 19 juni och_ 
von Rosen 16 juli- 16 augusti . 

G. O. 62 den 6/2 30 medgiver, att den stationära fö rläggningen 
för Vintereskaderns undervattensbåtar m å upphöra högst 7 dagat· 
unel er innevarande månad enl igt högste befälhavarens över kust
flottan best ämmande. 

G. O. 64 den 6/2 30 meddelar bestämmelser att innevarande [u · 

lända till efterrättelse beträffan de insänclandet av ansökningar och 
avgivanclet av fö rslag till kommendering av personal ur kustartille
riet t ill i g. o. 1153/29 omförmäld utbildning vid fl ygvapnet av fly
gande personal. 

G. O. 65 den 7/2 30 medgiver, att högst 40 skol yn glingar m å 
utan särskild kostnad för statsverket och enligt de närm are bestäm
melser , som f ramgå av bifogade »Föreskri fte r för kurs för skolyn g
lingar å övningsbriggen Falken », under instundande sommar med
följa å Ö'mingsbriggen Falken å detta fartygs genom g. o. 1224/29 
unbefallcla expedition ; samt 
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att i frågavarande ynglingar må, eHer :Era;11ställning av fa r
t vgschefen å övningsbriggen Falken , under kortare tid för e emhar-
1;o~·ingen födliggas till skeppsgossekasernen i Karlskrona. 

G. O. 71 den 8/2 30 befaller, beträffande kustartilleriet med upp 
hävande av g. o. 805/1917, att officer och underofficer tillhöranll<· 
marinen, som i r eserven erhållit sin första oHicers- r espektive under. 
officersanställning, skall, fö r erhållande av stadgad ekiperingshjt! lp, 
omedelbart efte r sålunda vunnen anställning anskaffa fö lj ande uni

±ormspersecUar, n ämli gen: 

flot ta n: officer: rock, kappa, 
underoffice r: blå väst, blå byxor , kavaj, kappa, mös.oa. 

sabel med portepe och koppel. 

lmstartilleriet: officer: koll ett, kappa, 
underoffiee r : blå byxor, kollett, kappa, mössa. 

sabel med portepe, livrom med btir
r em. 

G. O. 72 den 8/2 30 befaller beträffande komm endering aY 
-officerare vid sjökrigsskolan, att löjtnanten .Tocleur-Palmgren skall 
med clag und,') !' första hälften av nästkommande oktober månad, SO llt 

<'hefen för sjökrigsskolan äger bestämma, avgå från innehavan de• 
beställning såsom kaclettoHicer; sam t 

att kaptenen R. V. A. Thoren och löjtnanten :Melcher skol a 
tjänstgöra såsom kadettofficerare, elen förr e under tiden 5 nästk on t
rnande maj- 30 april 1931 och den senare fr. o. m. den 20 juni 1980 
·och tillsvidare; skolande nämnda officerare fr. o. m. angivna daga" 
i ör tillträdan de av här anbefallda kommenderingar tjänstgöra vi e! 
.B jökri sgskolan samt därefter vid i g. o. 1224/29 mom. 9 c) anbefall d 

Te krytkurs. 

G. O. 76 den 8/2 30 befaller, att fartygschefen å Statsisbrytare u 
·skall bissa sitt befäls tecken den 12 innevarande m ånad ; 

att statsisbrytaren skalL fr:'m och med samma dag vara fiit 
]agd i isbytarbe redskap; samt meddelar vissa bestämmolser rörand <' 

·dess besättning. 

G. O. 86 den 12/2 30 be'f:aller , att kaptenen W. P. Hamilton skall 
med elen 30 nästkommande september avgå f rån och kapton en Fal ken
berg fr. o. m. pål'öljanclo dag tillträda befattningen såsom militä r

ledsassistent i sjökartoverket. 

G. O. 87 !len 1212 30 befaller, att kaptenen Söderltiolm skall 111''•1 

u tgången av den Hl nästkommande april avgi'L f r ån innehavande koni-
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mendering såsom äldste officer vid sjöinstrumen t - och sjökarteförrå
det i Karlskrona ; 

att kaptenen Palmqvist skall under tiden 20 april-30 september 
innevarande år med bibehållande av innehavande kommendering till 
fälligt- tjänstgörn såsom äldste o-ff icer vid sjöinstrument.- och sjökarte
förrådet i Karlskrona; sam t 

att kaptenen Bäckström skall med bibehållande av innehavande 
kommendering tjänstgöra såsom äldste ekipageofficer vid Karlskro
na varv uneler elen tid kaptenen K. G. Hamilton järnlikt g. o. 74/1930 
är sjökommenderacl. 

G. O. 89 den 12/2 30 meclgive r, att 5 mariningenjörselever m å 
antagas 1930. 

G. O. 98 den 13/2 30 ut nä m ner och förordnar kaptenen vid Kungl. 
Flottan, greve A. Wachtmeister att vara adjutant hos H . K. H. 
Kronpri nsen. 

G. O. 104 den 14/2 30 befaller, att kapton en Nordgren i g. o. 
119/29 aniwf alld tjänstgöring såsom kadettofficer vid sjökrigsskolan 
skall upphöra med den 31 instundande mars. 

G. O. 109 den 15/2 30 befaller, att fartygschefen å övningsbrig
gen Falken skall hissa sitt befälstecken den 19 nästkommande juni; 

att fartyge t med undantag av segel och löpande tackling skall 
vara klargjort för exp•edition den 13 juni; samt 

att elen för fartyget avseelda besättningen fr. o. m. den 13 juni 
skall s tällas till fartygso llefem förfogande i Karlskrona. 

G. O. 113 den 17/2 30 befalle r, att ub. Ulven sl\:all sjösättas den 6 
mars 1930. 

G. O. 117 den 18/2 30 befaller, att marinintendenten av 1. gr. 
Burman skall med utgången av den 30 nästkommande september avgå 
från innehavande kommendering·; 

att marinin tendenton av 2. gr. von Schmalensee skall fr . o. m. 
den 1 nästkommande oktober tillsvidare tjänstgöra såsom kadettin
tendent vid sjökrigsskolan ; samt 

att marinintendenten av 2. gr. Carlfors skall under tiden 10 
juli- 11 oktober innevarande år vara extra kadettintendent med 
tjänstgöring vid rekrytkurs för marinintendentskadetter. 

'G. O. 121 den 18/2 30 medgi ve r, att den stationära förläggningen 
för Vinteresk aderns far tyg må med undanta g för depåfartyget Svea 

O. O. 1930. 2 
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upphöra högst sex dagar uneler senar e l1äHten av instundande m ars 
eller början av april månad enligt högste befiilhavarens över kust

tlottan närmare bestämmande; samt 
att följande oflicerare skola tör nedan angivet ändamål s täll as 

till nämnde befälhavares förfogande och tjänstgöra å Vintreskadern 
under l1ögst åtta dagar enligt närm~re övE'renskommelse mellan vt•
derbörande myndigheter och högste befälhavaren över kustflottan. 

nämligen: 
såsom fö rste stridsdomare kommeneliirerna Holmberg och Se-

lander, 
såsom biträdande stridsdomare kommcnclörkapteuerna av 2. gr. 

Blomberg och \V arfvinge samt kommendörkaptenen av 2. g:-. v id 

tJygvapnct Enell och 
såsom adjutanter hos :fö rste stridsdomarna kaptE'ncrna l3ol dt-

Christmas och ThorburD . 

G. O. 128 dl'n 19/2 30 lJeJaller i anslutning till nådigt beslu t 
den 7 novPmber 1_929, att följande officerare vid flottan skola tjänst
göra vid flygvapnet undPr nedanstående tider, nämligen: 

fr. o. m . den 20 april 1930 tillsvidare : kaptenen Skjöld ; 
Jr. o. m. den 2Cl april 1_930 t. o. m. clt·m l5 oktober: löjtnanten 

Rosensvärcl, samt 
att nämnda officerare under denna tjänstgöring skola anses bi-

behålla vederbörlig ordinarie tjänstgöringsort. 

G. O. 131 den 20/2 30 befaller, att elen löjtnanten vid I. 2 P. A. 
C. Ahlgren genom g. o. 1062/29 anbefallda konm1.enderingen att vara 
adj utant i kommendantstahen i Vaxholms fästning skall upphör a 

med den 14 n>ist],ommande april. 

R O. 132 den 20/2 30 lJcfaller, att kaptenen på övergångsstat vid 
flottan Darin skal l vara inka l l ad för tjänstgöring i övrigt (g. o. 
1376/26) under f,IJ dagar fr. o. m. den 22 nästkommande april samt 
J ör f u l l görande av honom under perioden l november 29-3l oktober 
31 åliggande minsta tjänstgöringsskyldighet under 60 dagar fr. o. m. 

den 21 nästkommande juni. 

G. O. 141 den 24/2 30 bd aller, att löjtnanten vid kustartilleriet 
Wesström skall mccl dPn 30 nästkommande september avgå från in · 
nehavande kommencleriDg vid s jökrigsskolan och därefter t. o. m. 
dagen för kustartillcrioffieerscxamen innevarande år tillfälligt tjän3 t
göra som Pxi;ra kadE'ttofficer vid nämnda skola, samt 

att löjtnanten vid kustartilleriet Lindeberg skall fr. o. m. den 
l nästkommande oktober och tillsvidare vara kadettoffieer vid sj\.i-

krigsskolan. 
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?· O. 146 den 26/2 30 befaller, att mar.inläkarstipendiatPn över 
stat Ekman skall f r . o. m . den l instundaDcle mars tillsviclm·e tjänst
göra såsom ext ra läkare i Vaxholms fästning. 

G. O. 156 den 3/3 30 medgiver i anslutning till nårligt 11rpv å 
handelsdepartementet elen 14. sistlidne februari att l1ön·st ·>c; ' ' ll"l. ·a .· . " . . , 0 , uu .. 0 1ng.:1 

1.alclE'rn 15 och oml<nng Hl år må, utan sä rsk ilci a kostnaelPr för siii-
forsvarPt., nwcl[öl ja å övningsske-ppet af Chapman unciPr detta I~r
tygs l g . o. 1224/29 anbefallda expedition samt under kortare tid förA 
embarkeringen förläggas i skeppsgossekasernl'n i Karlskrona· samt 

att till ifrågava rande yng lin gar må mot ersättni11g uttämnas 
lämpliga bekliiclnaclspersecllal· från vl'Cierbörande ·törri\cl. 

G. O. 159 den 4/3 30 medgiver, att antalet adjutantPr i rolwlens 
för kustart i ll erict stab må fr n m den 1 oi'to1·c,1· 1' 93rl el·· t " 

• • o - • - • • \._ u - · , , arcs, nagotl 
av l fragavaran_de _Jwrsonal Lestrider lä rarbefattning v.icl sjökrigshög·
skolan eller SJokngsskolan, ti ll svidare vara 3. 

G. O. HlO den 4/3 30 befaller, att i g. o. 1337/27 punkt L) medde
lad bestämmelse (ang. logementsfartyget Götas Jiirläggning till Hii
gcrnas skall fr. o. m. den l 5 nästkommande april Ul'l'hör a att gä lla. 

G. O. 168 dPn fi/3 30 befaller bl. a., att mariningenjören av 1 
gr. Forsberg skall fr. o. m. elen 1 niistkommande scptPmber tillsvi
dare tjänstgöra såsom instruktionsingenjör vid uncleroHicerss ko l an 

Karlskrona. 

. .. G. O. 169 den 6/3 30 fastställer modell till vit tygmössa :för 
SJomans- och skeppsgossekå rerna att användas uneler expeditioner till 
sydliga farvatten. 

. G. _ O. l7t den 6/3 30 mE'ddclar i anslutning till nådigt beslut den 
28 s1sthdne februari ))Föreskrifter för utbildning av rcservintenclcnts
kadetter» . 

G. O. 179 den 8/3 30 medgiver, att amerikanska kustbevaknings
fartygen >> Champlain >> och >>Mcnclota>> (salutpliktiga) må nDder ticlen 
21-26 juli innevarande år besöka StoekhoJm. 

G. O. 180 den 8/3 30 befaller, att :fö ljande officerare skola inne
varandE' år avgå från, respektivE' tillträda tjänstgöring såsom marin
attach6cr tillika handläggande marina :flygärenclen, nämligen: 

Vid K un g l. Maj :ts lwskickningar i London och Oslo. 
avgå: kommendörkaptenen av 1. gr. Beck-Friis elen 6 oktober och 
tillträda: kaptenen Öberg elen 7 oktober. 



Vid 1:: ung l. Maj :ts beskicknin g ar i Berlin och Köpenhamn. 

a vgå : kommendörkaptenen av 2. gr. Arnbe rger den 30 september oc h 

tillträda: kaptenen Dage r den 1 oktober. 

Vid K u ng l. Ma j :ts beskickninga r i P a ris och Haag. 

avgå : kommendörkaptenen av 1. gr . Cassel den 6 oktobe r och 

tillträda: kaptenen Biörklund elen 7 oktober. 

G. O. 183 den 10/3 30 bda lle r, att fö lj ande föreskrifte r skol a 

lända till efterr ättelse beträffande sjömätningarn a sommaren 1930. 

1. Genom vc clC' rböramle va rvschefs försorg skola följande sjö

mätningsfartyg var a kl argjorda för expedition den 22 i nstundand1· 

ap ril, nämligen: Svalan, Peter Gedda, F alken, Ran, Joh an No rdC'n 

anekar , Ejdern och Tä rn an. 

2. F 5r sjöm ätnin garna e dorderliga motorbåta r skola vara klar

gjorda å ticler och enligt fördelning, va ro m chefen fö r sjökarteverke t 

äger meddela vederbörand e var vschef. 

3. F a rtygscheferna skola hissa sina befälstecken å t ider, som 

av vederbör ande st ation sbe fälhava re ef te r anmälan av chefen fö r 

s jökarteverke t bestämmas. 

4. Fartygen och mätningsförläggningarna i l and skola l:Jeman

nas enligt g. o. !Jifogade besä ttningslistor, dock att vede rbörande sta

tionsbefälhavare skall äga att efte r överenskommelse med ch efen fö r 

sjökm·teverket vidtaga de smiirrc ändringar i hesättningslis torna, som 

av omstä ndighetern a kunna betingas. 

5. Chefen f(jr s jökarteverket skall beträffande personal , avseeld 

för P et er Gedda och mätningsförl äggni ngarn a i land, meddela ve

derbörande stat ionsbefä lh avare och depåchef tid och plats fö r per

sonalens inst ä1l else. 

6. Ovannämnda fhrtyg skol a efte r a vsl utade mätningsexped i

tioner och efte r anmälan av chefen fö r sjökat-teve rket iill vederbö

rande stationsbefälhavare avmönst ras och uppläggas. 

G. O. 187 den 10/3 30 befaller, att nedanstående marinintenden

ter på övergån gsstat sko la und er innevarande år vara i nkallade fö l

jan d ticlC'r för f ullgörande av dent å liggande tjänstgöringsskyldighet. 

nämligen: 

Yid Karlskrona station : 

marinintendenten a l ' 1. g r. von Malm borg, den 1-30 augusti ; 

Vid St ockholms station : 

fö rBte marinintendenten Ehrlin, elen 21 juli-4 augusti, 

marinintendenten av :1. . g r . Aurell, den 1-30 jul i, 

marinintendenten av 1. gr. Larsson, den. 14 juli- 12 augusti, 

marinintenden ten a v 1. gr . Zetterberg, ckn 1- 15 a ugusti och 

marinintendentC'n av 2. g r. Halm, elen 10 ·juni-9 juli 
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G. O. 2!l4 den 17;3 30 bdaller , 1n ed än drin g av g . o. 1224/29, 

at t Jart:ygscl!den Il kanonbåten Sv!'nsksu ncl , un Ller dess i mom. 

4 .. av 8agda gc• nPra lorclc•r a nbefa ll da expedition , s kall hi sBa sitt !J('

in lst.Pcken den G niistkom manclc· maj; 

. att Vl'cl!'tt lnHen Spica skall sn ara s t möjligt eJte r av,, lut.a ndct av 

JI1JJ('Va rand !' å rs un dP rvaltensh·'t ts l·ola av"·' t'll J' ·l J· · 
.. ' ·' "'" .1 \ a ! s , rona sta bon 

o,c~1 .av mon st ras sam t därefter k largöras för ny exprtlition (g . 
0 

1L4 !29 avd. Ilil ; samt 

~tt löjtnantl'n _G:v llenl1oH skall tjänstgöra såso m .fart:vgschei un

der namnda C'xpecht1on: skolande beLi lst eckn et hi ssas den Hl nästkom

man d!' angusti . 

G. O. 205 den 17/3 30 bdaller Id . a., att nedanstående oHicera rc 

s~o la avgå från inn ehavande• t.jänstehefttningar med utgången av 

n~stkomma n clc september månad rcspC'ktive t illträda angivna be:fai.t

mnga r Jr. o. m. elen 1 nästko mmaDcle oktober samt tillsvidare med 

un cl anta go a: dc tider, d:l de ]Jå gr und av utfärdel gf' IWr alorcle r nd1 

han1. Prha lht annan kommc·nclcriDg. tjiinstgöring Pnligt fö lj anclP, 

C hd för 5. matroskompaniet: 

avgå: kap!encJI Stepli enson-J\Iö!Jer ; 

tillträda: kaptenen E. E . Ström. 

Und e rvattPnshåtclc·pån i Göteborg : 

avgå: kaptenen 1\Trf'dc : 

i.ill träda: kap tenen D roms. 

G.~ O. 20() d1m 17/3 30 Jiiststäl lcr, mc·cl änclring av ticl iga rc utfä r

daclp Jor esk nlt.er , bPslåmnwlse r lwtriiffancle lJtSePnde m. m. av i olika 

utiJ il clmngsiöreskrifte r Jö r f loitau och kusta rtillerieJ· omnämnclii nw

daljer för y rk e.sskicklighel och jPt.onger. 

o G~ 0 .. 207 den 17/3 30 lwfaller, aH kanonh:Hen Svcnsks utHl sk:all 

avga till Jlottans stati on i Karls krona :tör att avmön stras och 1lär

ef1Pr k largör as Jö r ny expHli1 ion (g. o. 1224 /29 m om. 4 h). 

G. O. 214 1lcn 18/3 30 hefal ler, att kaptenen vid I. 2 E . .T. J'. 

No.rdJ:eldt s kall Jr. o. III. elen 15 inst un clando avril ti ll svidare: 

ad]utm1t 1 kon nn enclants,;talwn i Vax holms fäst nin g. 
va ra 

. G. O. 230 tlcn 26/3 30 lJdalle r, att den löjtn anten vid f lygvap1wt 

Sparre gen om g. o. 1027/:ZH aubcfa )J da tjänstgörin gen vi1l f lottan 

skall upphöra från oeh ml'cl elen ;)O innevarande m ånacl. 

G. O. 235 den 28/3 30 lw[aiier. att marinläkarsti 11encliatcn G· ·· _ 

v l l .,, l ' . l . l 011 

a v1 \C ll av mcc 1e1na sty rc•lsen antagits t ill ma ri niii karstipendiat 

G. O. 1930. 3 
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över stat fr. o. n~. den 19 innevarande månad, skall tillsvidare tjänst 

g öra såsom biträdande läkare v id flottans sjukhus i. Karlskron a. 

G. 0. 237 tl.<'n 28/3 30 befaller, att löjtnanten vid _kusta r t_ill erie t 

P. r. Lindst röm skall tjänstgöra såsom kompanibefäl v1cl armens un-

1 ff . J Ja 1930 1931 med inr vcknin g den 11 nästkommande ok-
c e ro 1ce rss '0 . - . • 

tobel.' och utryckning den 22 maj 1931. 

G. O. 245 den 31 /3 30 befa ll er, att förste marinintende nten i ma

rinen Lindqvist samt marinin te nde nterna av 1. !n:- Ha1:sell och RP

sen skola a,·gå från inneha vande bdattningar, Lmdqv1st ~ch H an 

sel! med u tgången av imwva rande m å nad, R.-sf>n med utgan ge n a v 

den 30 n~i stkommande septembe r ; . 

att marinintendenten av L gr. Hanse ll sk all fr. o, m. rlen 1 

in stundande april ti Il sv idare tjäns t göra såsom kassakon troll a n t :'t 

ka ssakontoret vid flottan s s tation i Stockholm; samt 

att marinintendenten a v 2. gr. B. Bring skall h. o. m . den 1 

instundande oktobe r till sv idare tjä nstgö ra såso m hiträdande inten

cl.- nt å varvschefen s i Karl skron a expedition . 

G. O. F. 50 deu 11/3 30 [as tstä li N »llestämm.- lse r angåL• nciP fi .vg

v·apnets u niform m /30 oc h i densa mrna ingående mode ll e r till un i

formspe rsed lar m . ITI.>> 

G. 0. F. 63 d<'n 27/3 311 bd a ll er i anslutning till n å digt bes~u t 

den 30 juli 1926 och med up ph iivancl e av g. o. F. 38/26, .. att cheien 

[ör fj·-gvapnet ell e r annan befä\hava rt', vilken har :fl~r gforbancl. Sl~ 

uncler:täll t (chef för flygkå r, cheJ för ständigt cletachem cn_t ur f ly!

vapnet, högste befä lhavaren över ku s~flott an .. m. fl.), skola 1 c\: .n m an 

sil dant kan sk.- utan men för de rn d t ta ra ovnmgarnas bed n vande. 

fj . f· ·a 1s tä ll anin o· f r ån vt>clerhörande tullmy nclighet.- r, beo rdra fly~

<' .e t t n . "' . .. f" ... 1_
 t' il 1 [· <> 

plan att utföra spa nin g i oclt 1cir upptac kande av OI so~ l o ov ·n 

va ruinförse L 

G. 0. 258 den 4/-l 30 befa ll e r med an lc·dnin g av Henm•s .. Majes:rit. 

D ro ttnin gens samma dag timade f rånfälle -~tt f~ Jjandc bestant~1~cls~'

an()'ående so rgs an läggan de m. m . skola, utuver. 1 regle n.1ent.e fot m,, 

r in"'en angivna föreskrifter, tillsvidare lända tlll eft rr nttelse. 

. 1. Fl agg män och generalspersone r samt H. M. I~onu~gen s och 

övrio-a Kun()'l. perso n et·s staber och f d. s tabe r skola v1d barande av 

iö lj a"'ude uniformspersed la r h ava desa mm a överdragna_ med krusfl~r. 

näm ligen epåletter m ed huJjoner och slejfe r, a~eltra.t~sar a,~- gu .c
1
L 

;i.g ilj etter, skärp e ller sabelkoppel a v g u l e\ ell er SI \k e Jam te , ul dbu · 

joner ävensom hattens guldbelä_ggninga~·· . . _ _ . 

2. Sjö-. k ustartilleri-, manlllntenclents- s~mt t ese i \ kaclette t an

Higga sorg i likhet med offieerarP och ,-ederhkar. 
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G. O. 21i5 rlen 7/4 30 utfä rdar ins truktion att läncia högste be

fä lhavaren över kustllottan till eHerrätte lse :för ltemföranclPt till SvP

rige av Hennes Majestät Drottning Vietories s tott. 

G. O. 268 den 8/4 30 medgiver, att danska marinPns övn in!!·S · 

kutter >> Svanen >> må uneler instundande juli hesöka hamnar och an

karsättningar å rikets södra och östra kuster ävc·nsom å Gotlaml. 

G. O. 276 dc-n !:l/4 30 mL•clgiver, att stationsbdälh avareu i Karl s

krona må, i den mån så anses erforderlin·t innevarande utbilclnin"s

il r .l åta tillfälligt kommendera KarlskroJ~a' station ti llh örande ub~t

cldare till Gotel.orgs ör.logsdepå ]'ör att vid därva raml 0 undcrvatteJIS

båtdepå genomgå rekrytkurs. 

G. O. 277 den !l/4 30 befa ll e r, med änd ring av g . o. 404/29 an

gående samövn in ga r av stö rre omfattni ng mellan ma rinen oclt flyp· .. 

varm et, att följande för eskrifter skola liinda till cttcnätte•lsP. 

1. Flygplan i rserv, omförmälda i ovannämneJa genera lord er. 

skola kvarbliva å flygvapnets förläggningsorter samt unde rställa~ 

befälhavare av marinen på rd;:\'isition ,när intr iiff'aclc ha ve rier där

tiJI föranleda. 

2. Rekvisition å r eservplan enligt pu11kt 1 skall st ä llas direkt 

till clwfen för 2. flygkåren (chefPn f ii r 2. flygkårr·ns cletacht>mPnt i 

Karlskrona) san1t efte rkomma s i den m ån materie ltill g!ing.-n det med

give-r. 

:3. Flygfö rLand (fl~·gplan ). undC'rställda hd ii lliavarf• a v mari

r.en , skola s:l. fiirläg_g·a s att flygplanPn i stönta möjliga utsträckning 

kunna förvaras i hangar unclf• r den tid, då flygöv nin g ick<• påg:h. 

4. För åst.aLlkommaude av i punkt 3 avsl't.t l 1a ngarsk~ .. dd skal l 

tills\·idarp e dorderligt l1angar- och för läggningsutrymme i I-l äger

näs, Få rös und, GötPborg och K a r! s k rona vid helioY upp] i\ ta s jiimviil 

för f ]_,·giörbancl (flygplan), understö ll cla befälhava re av marinen, i 

till~mpli ga delar i överensstämmelse med genom g. o. F. 44/29 ut

fä rdade bestäm n• el ser. 

G. O. 278 den 9/4 30 ht>faller, i anslutning till n å digt beslut den 

7 novem!J.-r Hl29, att IöljanclP fö reskriHer skola Hincia till dterriittel

se beträffande vissa officerares ur marinen tjänstgöring vid fly.C!:

vapnet. 

l. Fö ljanc\" offiC'C'I'are skola fortfarande tj~instg-öra vid flyg

vapn et från nedan angivna dagar till och mer\ elen 15 oktober l\1;11 

samt därvid anses hava nedall angivna ordina rie tjänstgöringsortrr. 

nämligen: 

O. O. 1930. 4 
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Jr. o. m. den 16 oktober 1930: 

löjtuante r na vid flottan Rosenlwrg och Rapp, liägrrn äs: Bc•r

thel sson och B r~·clolf, Karl skrona ; löjtnanten vid ku startilkriet Lu

gers tröm , Hägemiis samt underlöjtnanten vid kustartilleriet. Ado lfH

son , Hägern~is; 

tr. o. m. den 1 novembe r 1930: 

liijtnanten Yid flottan Sandström, Karlskrona och löjtnanten vi:] 

kustartilleriet Svenow, I-liigernäs samt löjtnanten ,-id kustartilleri l't 

Holl!l er, Hägcrn;is: 

vad angå r löjtnante rna Sveno''' och I-agers t.röm dock med u n

dantag iör Lll•n tiLl cle äro elever i s jökrigshögskolan. 

2. Löjtnanten vid flottan Schader skall fr . o. m. den 16 0k

tolwr 1930 t.. o. 111. elen Hi oktober 1931 tjänstgöra vid flygvapn c·t i 

marktjäns t. , med ordinar ie tjänstgöringsort Stockholm . 

G. O. 281 den 9/4 30 hdallcr, att följande unclc rnfJ'icc rarc UJ' 

marinen, vil ka fr . o. m. den 1 maj 1930 tillsvidare beordrats til l 

tjän stgöring vid :flygvapnet jämlikt bestämmelserna i g. o. 9/30, sko

la anses hava HägPrnäs såsom ordinarie tjänst.göringso rt, nämligt> u 

flaggmiskinist en vid f lottan Sjöbe rg, nnckrufficNarna a v :) 

g r. vid :!'lottan N. 1.L L un dg rPn och C. L A ndersson samt. vid ku sta!'

till c riet I~undst.röm och J(. .1. M. P ettersson. 

G. O. 289 den 11 /4 30 m edg iver, att fö reningPn arm1;_ och m a

rinfilm må im1 eva randc år filma vissa inomhordscener å i St·ockh oln1 

Jiggande undervattens båt; skolande erforderliga bestän,nJel se r röran

dc omfattning och övervakning av f ilmupptagningen med clc las uv 

inspektören 'för und r rvattensbåtvapnet. 

G. O. 291 den 11/4 30 befa ller, i anslutning till nådiga bes ltti 

clPn 7 no,·cmhe r 1929 och denna dag, a tt följanek hcstännnel scr s ko 1a 

Hinda til l e:i'tenättc lse bctdi[\'ancle lit ka rbesiktning och. kommen il e

ring av officera re ur marinen till i fl ygvapnets g. o. F. 228/1()29 (m a

rine ns g. o. 11:):3/29) omJ'örmäld utbildning vid flygskola m. m. 

1. Ncdanst:'\endc personal skall efter elen \l1 innp,·aranclc' mån at! 

å llag och tid som chefen för l'lygvapnet bes tämm e r, in ställa s ig a 

Ljunp:h~'hNl fÖr ~tt llä rst.~ides samt i .Malmö och Lund uncl e rgä ~iir 
s kild läkarbes i ktni ng, ni1mligen : 

uml1·rlöjtn anterna vid flott an ]3C'rgman, Falk och Hccllw r g: 

fänrikarn a vid flottan Zacco, And sherg, Corne li us och Johansson : 

undc·rlöjtnanterna vid ku startille riet Mohr oc h StadP; 

unele rlöjt na nten i flottan~ rPsc r v Sörlander; samt 

fänrikarna i samm a resetT 1-iclbeck, J. F . A. Anclersson nr!' 

An gnc r. 
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2. J\,· OYanuän Jncl a office rare skol a dP. so1u godkänts Yicl Jä

l,ar lwsiktningen, den 3 in st undanrlP maj inr,·cka Yicl l'lygskolkåre n :'\ 

LJungb_,·iJ,•cl liir att t. o. m. den 30 april 1931 tjän stgöra ,-icl I'J _,·g

\' aJl!lf' l. 

D e så lunda till Jlygutbi ldn ing beordrade ofiicl'rarn a på sta t 

anses unde r clc- nna kom1nemlering bibehålla ordinari e• tjänstögrings

ort. 

3. Chel'e n för Jlyg,·apnPt iiger att låta avbryta i mom. 2 an

given utbildning för ele v, som å dagalägger olämpl iglwt för sagda 

utbildnin g. Annt~ilan om dylik å tgä rd skall onwclclbart ingivas till 

ch cf1'n :fö r försvarsclepart'<•mentet i samband m ed förslag till kom

m enderingens upphörande. 

G. O. 293 den 11/4 30 befaller, i an s lutning till genom g. o. 

277/30 faststä llda ii nclringar, att följande fö reskrifter beträffande 

~agLla flygförhand 111. m. ~kola tilJs,·iLlarL' lända till cfte rrii.t te lsc . 

1. F lygl'örhanclen till lJögsto hdälhavarens övPr kustflottan för

J'ogandc s kola fr. o. m. elen 2:> dennes ingå i kus l rlotta n s J lygaYclel 

ning. 

2. Flyggrupven till. chdl'ns Jör kustartilleriet förfog a nde skall 

elen 10 in stunclancl e maj underställas sagLle chef. 

3. Fl~·gplanct i.ill lwhi lltavandl' am iralPns i Karl skrona [örf,-,

gande skal l fr. o. m. elen 25 april unele rs tälla s niim nck a1ni r al. 

4. Ovan i punktcl'JJa 1- 3 om :lörmälda J lvgl'örband skola un-

der elen t id dc äro uDdPrställlla beJälhaYare av .. 1~arin e n , benämnas. 

torpedg ru p pl'n: 1. marinii.vgclivi sioneu s 1. gru pp, 

jakt.g ru ppl'n: 2. m ar inflygdiYisionens 1. grupp, 

spani ng3d i,·ision Pn: 3. ma ri nflygdivisionen. 

An'nsom att i g . o. angiven personali'örclclning skall i huvud 

sak gälla fö r ifril ga ,·arancle JJ,,-gförhancl (l'!,,·gplan). 

G. O. Z9-l den 11/:l 31} befa ll er, att nedanstående o l'ficl'ra re s ko la 

i.j;instgöra Yicl jämlikt g. o. n:r 40-J/29 oc lt 293 /:)0 uppsatta l'h·g[ör

ba nd (fl,vgpl an). 

1. J\ us tflo tt an s ilyg·a\'(l<>lning. 

a) T oqwdgruppen : 

löjtnan tPn Yi !l fl_,-gyapnc-t Spa 1Te, gruppclwf, löjtna ntPrna vid 

flottan Hose nsdnl oc h San!ls iTÖJH samt Jöjtnant·pn i !'lottans n'scrv 

S i lherhl' rg. 

b) .J akt gr u Jll' L'll : 

lii jtnanten ,· ill rlygv apnd EmlPrlein gruppchef, sa mt löjtn a n

t en Yid Jlot.tall G. 11. \\T. H amilton. 

c) Spaningscl i,·isinnen : 

].;:apt!·nen 1·id llottan S kj öld , div isionschef, löjtnante rna vid J' l.Yg

Ya pnPt \\' c·string och \'id f lottan J~j ungtelt, Rosenbe rg, R app, Ber-
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thelsson och BryJolf, löjtnanten vid kustartilleriet Svcnow, Linrikar
na i flygvapnets reserv Lundberg och Cornelius f r ån och med J en 
3 maj samt fänriken i f lygvapnets reserv Jonsson irån och med den 

3 juni. 
2. Till chefens för kustariill erict förfogand e stiillcl spaning~-

grupp: "löjtnanten vid kustartilleriet TJage rström samt underlö2tnan 

ten vid kustartiLleriet AcloHsson. 
3. Till befälhavande amiral ens i EarlsJuona förfogande ställt 

f lygplan: löjtnanten vid flygvapnet IIårcl. 

G. O. 297 den 14/4 30 bemyndigar chefen för kustartilleriet ait 

fastställa »Handbok i gasskyddstjänst iör kustartilleriet» att på t er· 
sök lända till efterrätterse; åliggande det nämnda chef att snarast 
möjligt efter utgången av ju11i m:lnad 1932 inkomma med undenl :"t

ni.gt förslag till elylik hanclboJc 

G. O. 302 den 15/4 30 befaller, att den efter framlidna Hennes 

hlaj:t Drottning Victoria anlagda sorgbeteckningen skall, med un 
dantag av elen omkring vänstra överärmen av livplagg och kapr1a 
anbragta avläggas f r ån och med den 1 nästkommande maj, sl;;:olande 

sorgbeteckningen å vänstra överärmen avläggas från och med den 1 

därpå följande juni. 

G. O. 304 den 15/4 30 bd a l ler, i anslutnin g t i Il g. o. 29:3,130 

angående flygförband till Jllarinen, att viss personal från marinen 
(U. O. och manskap) skal l under instundande sommar kommenderno

till tjänstgöring vid sagda Jlygförbancl (flygplan) . 

R O. 3Hl den 17/-1 31l betalle r , att kaptenen E. Torcn skal l av

gå från sin befattning so m marini!ttach€> vid Kungl. hlaj:ts beskick

ning i \Vashington med utgåHgcn av elen 23 ins tundande maj: san d 
att Torcn sna rast d;ireftc-r skall å t.c·rvända till Stock holm. 

G. O. 314 den 17/-1 30 hdaller, att Statsisbrytat'ell skall avrustas. 

avmönstras och förläggils i 2. lwrelhkap , skolande avntönstri.ngen iiga 

rum senast den 30 i.nncYarancle m:':nacl. 

G. O. 310 den 22/4 30 hdaller, i anslutning till 11åcligt beslut 

elen 16 inn evarande m rlllad att gpnom g. o. 48:'i/28 utlärdacle hesttim 
melser angående inkallt ·l se' av för ste lllarinläkat'<'Jl Dahlmi!n oclt Jl1il

rinläkaren av 1. gr . Schrödl skola uts träckas att gälla jämväl und r·r 

tiden den l juli 1930-30 juni l9:3l. 

G. O. 321 tlen 22/4 30 befaller, att Jenna säsrb lcla instruktion 

Iör högste befälhavaren över kustflottan ska ll lända till efterrätt(·l 

se under kustflottans övni11gar våren oeb sommarPn 1930. 
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§ l. 

Psn sarskeppPt Oscar II skall enligt högste befälhavarens över 

kustflottan närn:are bestämmande vara detacherat från och med 
(\agen för lwfä lstc•ckn C'ts h issande till den 12 juli 1930; sko lande 

pansarskeppet å nedan angivna tider besöka följande hamnar: 
Antwerpen: 25-28 maj, 
Lissabon: 4--8 juni, 
Göteborg: 18-20 j u ni, 
Reykja vik: 25-omkring 80 juni, 
Göteborg: nwd ankomst å dag- i början av juli, som bliver bn

roencle på aYgången Jrån Rl•ykjaYik. 
Niirmare order för avgången från ]teykjavik inhämtas av U. 

K. H. Kronprin st>n, som nwd embarke rin g i Göteborg den ~O juni 
på kvä ll;n förklarat sig ämna medfölja pansarskPppet till Reyk,;a
vik och ate r ttll. Göteborg. 

Besöket i Heykjavik är officiPllt. Besöken i övr itr a hamnat· 

äro icke-officiella. 
Vägen tages såväl bort- som lwm resan förbi Skagen. 

~ 2. 

BcträffanclP i !'\ l anlwfallcla besök i utländska harrtJO ar sko la 

vecie r:Jörande svpnska beskickningar och konsulat genom fartygsche
fens a pansarskeppet Oscar II forsorg hållas unlll·rr ;ittade on t ck san

nolika närmare tidpunkterna för ankomst till rcspektiYe harnnar 
s kolande Ni i övrigt utfärda de särsk ild a föreskrifter som med an~ 
ledn in g av bC'rörda lwsök må bef inn as erforclP rliga. ' 

G. O. 323 fl en 22/4 30 meclgivc·r, att ön1ingsbriggen Falken m8, 

uneler dess f!"l'llOJ:l g. o. 1224/~0 anbefallda expedition , uneler a ugusti 
mi\narl inn evarande å r enligt. c iwft>ns för sjökrigsskolan hestänunan
c\co besöka dans 1.;:a ankarsättningar i Öresund Hle llan lil'l singör och 

'Taarbt>ck. 

G. O. 325 den 22/4 30 hefaller. att denna instruktion ska ll ländn 

~vJelning-schdl'll Jör elen gPnom g . o. 1224/29 anlwlallda expedition~"n 

nwd skeppsgosseanlelningen till efterrtittt>lst>. 

Expeditionens ändam å l framgår a,· g. o. 1224/2\J mutn. 4 b). 

§ ~-

Nedanståc•ndt' utländska hamnar skola av Eder understii llcla far

tyg hosökas undl'r löljancle antal dagar orh tider: 
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Oden se : 1:2--14 juli rned ankomst om möjligt elen 12 j u l i p å för -

mit1dagen, 

Svincmlindc: G dagar umlC'r tid en l S-24 juli , 

lia ngö : 4 dagar uneler tiden 28 juli-:5 augusti . 

Besö ket i Odens<' ä r off iciellt, l1esöken i övr ip.a hamnar iirn 

i c k e-o ffi c i c l l a. 

U ndr r tiden 1iJ nu;j-s lull't av juli m å nad äga skeppsgoss('av

cle lningeHS bdyg därjämte lwsöka danska ankarsiit!nin r;ar nw1la:1 

T aarbcck och Jlelsingör. 

Den :14 och l f5 jun i skola 1\dcr underställda fart yg !wfinna si;c 

Y id El l' snahhen, ,·a rdt<•r dc und Pr siutd av juni Pll c•r hö rj an av juli 

m ånaclcr under omk ring Pn vecka sko la lwsöka ]\ a rlskrc,na. 

Den 22 au g usti skall sl't'j)psgossPavdeln ingPn hPfillJla tig t:!l 

ankars i Nyniisha mn. 
:Förutom va d ovan sagts mil S\.\'lBka hamnar oc lt anka rsäH· 

uing·ar ])('sö ka s ('J IIigt Eded l)('dömanriC' . 

Veclerböran cl(' svrnska bes kickningar och konsulat okoia l1:"d !a" 

un clenäl'tacle orn de sannolika nii1'J11arc tidpunkte n1a för a nkom.ot 

ti.ll respektiYe ut länds ka hamnar. 

§ 3. 

Vid seg linp.· i öst ra delen av Ost orsjö n hör mcll hänsyn till ;in

nu förc komma nciP m infara erforderlig J:örsiktighet iakttagas. 

§ 4. 

Omkring var 14: e dag dlPr om enskilda ornst ä mlighdPr därtil l 

~'ö r an lcd a o.Etarc insändes aY Ed er underdånig rapport om v:::å son , 

må va ra att anmiiln. 
§ 5. 

J3eträffancle utbildning i scgelf>~ rtygstj ;i n st av ombord ä Eder 

unele rstä lld a fartyg· kommcnclP r ade f~nrikar skola bes tämm elserna i 

bifogade prog ram (h il. :l) t il li.i 111 pas. 

~ 6. 

Kun gl. :Uaj:t är fö nissad , ~it vid cle i illtällPn Gc.L ofö rntsulda 

händelser, som kunna in trä f'l'a, lJJcn J ör vi l k a tö r!'s kri ~"ter s alm a,, 

såda na r,tgärcle r skola av Eder vi c~tagas, solll bäst f'r>imja cxpcdili o· 

nens ändamå l och övcrpnsst;imma med flagg ans v::inlighPi. 

G. O. 326 den 22/4 30 be f a l ler , a i 1: denna instruktion ska Il läud a 

chefen å övnin gsskeppe t af Chapman t ill eJte nätt<'lse un der i g·. o. 

1224/:29 anbefall;] axpedition. 
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§ 1. 

ExpPditi onens änd am å l f ram går av g. o. 122-±/29 mom. 4 lJ). 

~ 2. 

1\eclanshlcndP hamnar skola av Eder bPsökas unclPr l'ö l jande 

anta l dagar oc h m1gdiirliga tider: 

DoYPr: 2 dagar uneler tiden 25 maj-5 juni, 

Ca rtag<' lla (Spanien): :S dagar uneler tiden 1H juni-2 juli. 

0<'nua: ii dagar unel er tiden 8-21 jul i, 

Oran: 5 dagar unele r tiden 29 juli- 11 augus ti, 

OstPndc: 3 dagar unclrr iiclPn 29 aup·ust. i- 11. septemhc·r, 

Ma lmö: 2 dagar m ecl ankom st senast 21 septemb<' r. 

Viigen tages såväl hart- som hemresan fCi rh i Skagen . 

Ef te r framställning genom V<'clerbörande bC':;kickning ti.grr :~i 

clärjäuJ tL', om sä e rford ra s Jör proviantering och dylikt, an löpa läm p

li g ha mn eJ le r an !,arsättning i .Engel ska kan a len ä v<' n som uncle,· 

uppehå ll et i JUedelhavet fö r samma än damål anlöpa Gibraltar och 

Dal Pariska ögruppen . Nsss nä 11111da ögr upp m !'t j;i mviil anlöpa s Jiir 

övn ingsi1 ndamå l. 

J3 csö kPn i ovan angivna utl ä ndska hamnar aro ickt·-officiel!a. 

Y<•derhörmld e svenska l>Pskicknin gar oclt kon sulat s kola av EdPr 

lu1lla s unelerrättade oJn dP sannolika när mare tidpu nkt('l'Jla J:ör öv

ningsskrpputs ankomst till r espeklive utländska l1amnar oeh anka r

sättningar. 
§ 3. 

Från varje av övningsske]Jpet besökt hamn e l ler ankars;i ttniPg 

insändes av Eder uuderdån ig skr ift lig rapport om exped ii.ionens fort

gång, doc k ej oftare ii n om kring var 14:e dag. Jämv;ll unele r på

gående kryssn ing bör Ni tid efter annan per radio insämla m edele

l ande om fartygets .läge samt om va d som i övrigt lllå vara att 

mE-cldPla. 
§ 4. 

Un<ler vis tPisen i utländsk h amn ska ll fö r bi ndelse genom om 

bo rd ~ii n dandC' av oHicer söka8 lii('cl dä rs täd es PV<'ntuelLt. betint'liga 

svenska llali<IC'lsfartyg i syfte att gagna sven sk hande l och sj(i[art. 

§ ::i . 

D å så med hänsyn till försva rs- eller annat st ats in t resse anses 

gagnel ig t, må l\i t ill åt'a lllanl ig svensk underså te att undPr begrän

sad tid och ulan kosinad Jör statsverket medJö lja övningsskcppet; 

skoJand <' Ni i Edra underd ånig-n periodiska r apporter anmäl a. t ill 

vilka personer sådant tillstun<l Jämnats un de r den tid rappod en om

fatt ar. 
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§ 6. 

Beträffande utbildning i segPHartygstjänst av ombord kom 
menderade unel erlöjtnanter och fänrikar skola hestiimlllelserna i bi 
iogack 11rograrn (bil. l) tilliirnpas. 

~ 7. 

Kungl. Maj:t är Jörvissad att vid de tillfällen och oförutserida 
händelser, so m .kunna inträ[f;, nwn :lör vilka tör t'sk rifter sak•1as, 
~åclana åtgä rd f'r skola av Eder vidtagas, so m bäst främja c·xpPclitio 
nens ändamål och öven•nss!i\rnma med tlaggans värdighet. 

G. O. 339 den 28/4 befaliN, dels att dc kaptenen vid flottan O
berg och mariningenjören av l. gr. Zcthclius genom g. o. 749/2(1 
rPspektive 400/25 anbPfallda komrnenc!Pringarna att vara lärare i. sjö
kr igsbögskolan skola uppl1iira med utgången av nästkommande scp
i.Pmlw r månacl. 

dels att ncclanståPndc> officerarE' och mariningenjör sko la tr. 
, .. m. ckn l o.ktolJer 1930 tillsvidare t. o. m. utgången av septembPr 
månad 1wdan aJtgi.vna år vara lärare i nämnda högsko la, nämligc>n: 

i allmänna högre knrsPn: kapten en vid flottan Ekstrand i tal :
tik 1935; 

i allmänna högrP ku rsen och högre kustartillerikurscn: kaptt>
]l(;n vid flottan Lindgren i marinorgani sationslära 1935 ; kaptenen 
\·id flottan Strömbäck i strategi 1935; majoren vid generalstaben E. 
O. Bratt i 1ant1<rigskonst 1935 ; 

i a llm änna högrP kursen, högre artilleri-, högre torped- oc h 
högre minkursc·rua: mariningenjören av :l. gr. Lincll wrg i skepps
byggnadskonst och maskinlära 1933; 

i högre kustartillerikursen och högre artillerikursen: översh•
löjtnant.Pn vid kustartill erie t Broman i kustfästningslilra 1933; 

allmiinna kursen, kust.a rtilleriofl'icorslinjen: löjtnanten virl 
ilottan I-JanlllJargren i taktik 1933. 

G. O. 340 den 28/4 30 medgiver, att två civila tvättare må uta n 
kostnad för statsverket medfö lja pansarskeppet Oscar II under de~' 

nu föreståcmle <'cqwcli tio t t. 

G. O. 341 den 28/4 30 meclgiver, att engPiska första minsv pp
ningsflottiljen må uneler ticlen 31 maj-7 juni innevarandP å r lw

söka Göteborg. 

G. O. 342 den 28!4 30 förordnar, kaptenen Ekstrand att uneler 
ticiPn l oktober 1930-30 st>p tPmber Hli:l3 vara ]~rare vid krigshö g
skolan i sjökrigskonst. 
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G. O. 345 den 29/4 30 medgiver, att tyska skolskeppet >> Niobe» 
må under tiden 0- 11 maj innevarande år besöka Göteborg. 

G. O. F. 72 den 4/4 30 befaller, att as1•iranten vid genera lsta
ben, löjtnanten vid I. 20 MLill e rn skall fr. o. m. den 23 nästkomman
de juni t. o. rn. clcu 14 därpå fö lj ande oktober tjänstgö ra i sjöfö rsva
rets kommandoexpedition (flygcletalj en). 

G. O. F. 75 den 9/4 30 befaller, att utan hinder av bestäm mel
serna. i g. o. :F. 6/1926 angående flygva pnets ständiga inde lning i 
ircdst~ d nedan angivna sko lor, kurser och övningar sko la uneler ti
den d"n l juLi 1930-30 juni 1931 anordnas vid f lygvapnet, n ämli gen: 

l. V i d l. f l y g k å r e n. 

a) Utbildningskurser för fast. anstäl lt manskap, en ligt g. o. F. 
200/28 och F. 99/29. 

b) Utbildning för värnpliktiga studenter och likställda, uttag
n a för utbildnin g i special tjänst., med unelantag a v expcclitions
bitriiden, enligt g. o. F. 4/26. 

c) Militär- och yrkesutbildning för värnpliktiga i a llmänhet 
m. fl., enligt g. o. F. 188/28. 

d) Tillämpningsövningar, enl igt chefens för flygva pnet be
stämmande. 

2. Vid 2. flygl<::åren. 

a) Marinspaningskurs, enlig(. g . o. F . 228/29. 
b) Utbildningskurser för fast. anstäl lt manskap, enligt g. o. F. 

200/28. 
c) Utbildning för värnpliktiga stuelenter och likställda , uttag

na för utbildning i specialt.jänst, cxpeclitionsbiträclen, en ligt g. o. 
F . 4/26. 

d) :Militär- och yrkesutbildning för värnpliktiga i allmänhet 
m. fl. enligt g. o. F. 188/28. 

~) Tillämpuingsövningar, enligt chefens för flygvapnet be
stämmande. 

3. V i d 3. [ l y g k å r e n. 

a) Armcspaningskurs, enligt g. o. F. 228/29. 
b) Utbildningskurser för fast anställt manskap, enl igt g. o. F. 

200/28. 
c) Mili tär- och yrkesutbildning för värnpliktiga i allmänhet 

m. fl., enligt g. o. F. 188/28. 
el) T il l ämpni u gsövningar, enligt ch eJ ens för f lygvapnet. he

~tämmancle. 

o. o. 1930. 5 
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4. V i d 4. J l y g k å r e n. 

a) Uthilrlningskurser för fas t a11 ställt man skap, rn li g"t. g. o. F 

:!00/28. 
b) Militär- och yrkrsutlJildnin g iör värnpl ikti ga i allmiinlwt 

m. fl. enligt g. o. 1<' . 188/28. 

~) Befälskurs (1 . per iodell), forisättn in g och avsl utnin g av d(' tl 

jiimli kt p;. o. F. 60/00 fiir Jlyguthilclaclf' värnplikti ga studt'nter och 

likstö llrla anord nade betäl skurscns 1. per iod. (:2. perioden Jörlagd ti 11 

andra kli re 1· , se g. o. F. G0/30, 13) . 

el) Till ömpningsövningar, en li gt chefen~ för l'l ygvil pn<'l ill' · 

s täntmitncle. 
e) Vinterövningar, <'n l igt ciwfen s föt· flygvapnet ])('stämrnanrl<'. 

5. V i rl f l y g s k o 1 k å r e n. 

a) Flygskola, fortsättning och avslutn in g av den jämlikt g. o. 

F. 90/29 Jör vä rnvlikti ga s tudenlr·r och liks tä lld a anord ua de sko lan . 

b) l<' lygs kola fö r flygvapnets pPrso nal sa mt för ur arme n nl"h 

lllarinr•n J, onJnw nd erad JWrsonal, cnlif!'t g. o. F. 228/29. 

c) Jaktk u,·s, e nli gt g. o. F . 228/20. 

d) U tl,ilclningskttrsc r för la st anstäl lt· man skap, en li gt g. o. F. 

200/28. 
c) Utltil tl nin g för vä rnplik tiga stutlPnt!'r och likställd a. uttag

na för ul.bildni tt g i bdäl stj iinst. och v ilk a ich utt agas till fl yg ut 

hilclning, cn li p;t g. o. Ji'. 4126. 

f) Militär- ocb y r kl·~u(l,i ldnin g löt· värnpl ikti ga i al lm tin!wt 

111. 1'1. , en li gt g. o. F. j 88/28. 

G. U t. o m E l y g k il r r ii r l a g rl a s k o l o r m. m. 

a) Landl'l ygs kjutskola, Pnligt. g. o. F. 168/28. 

h) Fhgskjutsko la en li gt g. o. F. 228/29. 

c) Fl;• gtorpedskol~. l' nli!!t g. o. ]~. 228/2\). 

d) SpPcialut.h il dnittg av viciS [lt ' rsu nal. c·vt•nlut•l lt l'ö r! agcl till sko

lor ocl1 kursrr vitl a nn (•n •lC h nt arint'n, enligt p:1 I'Ci r6lag av l'itel'cn 

J'ör flygvapnd framdch•s ut fänladl' lws tämnwlsr r. 

G. O. F. !17 drn 26 /<1 tn Nlgil-<'r. att !'1.1 förhand ur !tri t t.iska fl_,.!!. 

vavnet. om 4 stö n·u s jötlygp lan m ."1 undl'r n iistko utut itnde st·pll'uti>N 

månad uttd er J"l yg tt ittg till oclt l'r:"t n Jiinrlt· rn a k ri ng O~k rs .iön passt·rH 

öve r sve nskt Oltll' åde, samt att. sagtla Jlygfö rhand på sEtvii l h it- so t n 

[t1c rväg<·'ll mft J'örptaga nwll anlandningar oclt uptwh Etll , i <:öiehor g 

undc·r sattllllanlagl. omkring 7 dagat· äYr·nsom i Stocklwltn untl• ·r· 

samman lagt. Olllkring 1.2 daga r. Yitl J:lygningarna skola giillal\CI" 

Jö rr·s krift-er ang[t<'ndl' t.illträrle till Hl"t'ns kt krri toriutn sa mt ang;t 

end!' för lufi fa r t :[ö rb judna on n i't clf'n m. ·m. iakttaga s. 
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G. O. 357 dPn 2/ii 3(l fastsrä ll !'r l' öljanclP iindrin~· i r egl1.,1w 11 t(' 

!ö r marint·n. riPI Il l. l ~il. Hl m!'\ 04 : 121 : 4). 

l) Skodo n : 

Skodon 

D ~1 vit a hyx or lt iiras, nt [l h<' lt. vita 

lädl'r- r·lll' r· guttl tlri sul or an vä nda s : un 1lt-r 

e nd a~l, diirPs t w· rlf'rltö randt· ltdä llta,·art· 

111) S h·ulllJJOr: 

Svada r·ll!'r 

t-'·gskodon . 

duk- t·llr·r tygskodon 111!'tl 

t.jii11 stgiiri 11g i trupp dock 

s:hlant tnedg ivt·t·. 

G. O. 37() dt>ll 7/G :1() l' astsLillt•r mr·tl uppltiivantle a v o·. o. 30 / 1 0~(\ 

med diiri g,io td:t utttlriug·ar n.n1 ht·s r ii nt !l't'l'"~' att. li.int18 till,...l'ftr'näth•l

sr IJP träl'l'andt• v~i rnplikti g· a sl udr ·nlt' r of'h liksliiiJ,[A, SO IJI jäll!likl in 

sl_'.rivn in:'·sl' iirortlttingl'Jl, !'\ 7tl, s kola ut.t.aga s l'ör u thiltln in ~ i s twe ial 

tJ<llt.~L sasotn . elt·klroiug·t··njiirt'r·, ·'kt• ppsltyg·g nutl ;i tlg'l'lljiin·r , l.orpP<Iin 

gt-'ll jtJ I't ' r', radto ttt gt ·n jö t·<·r , kr··tt tislt"!' , inlt•Jttlt•ttl.t·r , liikat·t·· or il t.andh

kare vi d mariJWtl. 

G. O. 381J 1I P 11 H/G 3(1 l'aststi"il lt·r ny »Ttt s krivnittg·,,hok fö t· mari

nrn t.ill tlt-• l atlr• viirnpli ktiga ». upplaga 1000. 

G. O. 3!111 de n 13tG 3(1 J,l'fa llt-r , att ftir'·dP marinint 1·ntl!'nt 1'n Rh e 

ho rg och lltar ininf.l-•ntlen ten av :1. gr. Dt·'sl.lton skola nwil ul gil ngcn 

av den 30 iJBiundauLle ju Jti avg:'\ fdtil i g. n. Nl<!/:2!) a tthdalltla kom

nrf'ntleJ·i ng a r· : 

a lt. förs ll' IIHl r·inintt • Jttlt>~tf,•Jl Hll(·but·g or h marininl.t·nrlent.Pn a · . .-

1. g T , Dt· .> llton s kolit h . o. 111. tl''ll 1 n iis tkomtnatHi r· juli tillsvi(lnre 

tjän stgör a d''ll J'i.i r'l' t' silsunt va rv,;karun· t· a rP i ::itock l10lm orh t!Pn 

.~Pllat·r· i maritt!'iirvall ttitt gt·n : sa t~ 1 1 

att. lttarininlt•tttlr·ult'll av 1. g T . llu rttt an s kall tnl'tl hil 1(·1 1i't ll amlt' 

av jnJJ<·llaYHtit!(• lle l'atl.n ingar ulldvr Jidl'll 1 juli - 0 SUftus li ] 11 nevBrau 

cl(• <lr tillfiillig-t tjiiu s tgiira i marinfö r· va ltni 11 g 1·n. 

G. O. :1!)() !ll'n 14iii 30 hda ller i ans lutttin g lill n:1tligt IJt's lut tlt"l 

9 maj, nll ltiig·~j :3() ,V\lgJi n gn r i :ildt•r J'n'\ n l ,) till Ol ilkrin ~.:· 17 {jr f;) . 

r el.nidt•sv i ~_ ."l', vi_lka ii r· o llll'tllt •t tll\1ar nv frivilli g ltiOi or J1[1tst'luttil.i ,o]_ 

ler lt ava lor nv~ tkl all ltli va Jl lt•tllt'llllllar a v tlvl ik l'lnltil.i . 111 ;"1 under 

n a~tko tn JrtaJHll' juli lll tlllad tlr•ltaga i ut.J,iltlnit 1g.-;k 11 rs ;"1 logt'tllt'lll cif'H!'

I.ygl' l. JCn•jfl l'l! li!!;l tlt• niirttlarr• lii•shi tlllllt'I St'l' SOIII cltdt•n Jii 1· 111 arin

staJ,r•n r•Jkr Sfll ttl'lltl ltlt'd ltögs lr- hdii lh av at·f'·n iiv1·r kus l t'lo t.tnn ~ig· 1 .,· 

nw dlkla Ut r~ ty r eiSl 'll l'ör SvL·rigl'S Jrivilliga molorli:H~Id r: ' . 

n tt ku rHt'll ~kn ll ontfa lla g-rund lii ggantlr• s.iii tn ansuthildn i11 g o('!: 

s i tt und<·r ltiigs lt· ltdiilh nvan· ns öve r kustflottan Ö\'t'rins<·eurlr ·: sko

Janr· sagtlr• ltdiilltanHt· C' nli gt f rån chl'lt•n J'ör tlt arinstai 1L'l1 liimnatl
1

• 
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anvisningar ut.fi t·da fö r kursPn e rforcl0rliga närmare· H:i rPsk ri [IPr ocll 

e fl .pr kurse ns a vs l u t.ancll' till cltde11 fö r Jörsva rsdcpart.erne n t.ci. t n

komma med dc erin rin g ar och förs lag, vrtrti\1 eda re nheten kan giv a 

anledning ; samt 

ai.t såsom leda re :för ],urscn sk a ll tjänstgöra kap t<" nen Elliot . 

G. O. 399 den 14 /5 30 hcfaliPt;, att. följande ofl'irerar e 1\ resc·r v

s faL vid [ loti.Rn skola vara inkallade uneler nedan angivna ticl e r -för 

f ull görande av dem å ligga nd e frccl s t.j~in s t.göring och härunder tjän st

göra i marinstalwn, 11ämligen kemntendörkapten c n av 2. gr. Aspen 

berg, 13 oktolwr---1:3 december 1930 och j:j januari- Hi mars 1931: s an t<· 

kaptenen von Kru scn s tierna, tju goni o dagar unel e r maj-septemhLl' 

HJ30, å tielN, som chrt e n l'ör marins taben äger lwslämma: s koland e 

voll Krusen sticrna htirunder tiiiHilligt. tillhöra Stockholms station. 

G. O. 401 den 14 /5 30 befaller, att. kaptenen på övcrgångss b1t 

N uma s kall :fr. o. m. elen 9 niis t-komtn a nd e :juli t . o. m . elen 6 nä c; l

komrnande augu s ti vara inka llad för f ullgörallllc av honom undt·r 

l.iclspe ri oclL·n 1 nov. 1928- 31 okt. ·1930 å te rs t ående minsta tjäns t. gö

ringsskyldighci:. 

G-. O. 404 den 14/5 30 1Jcfaller, at.t. elen kaptf'n c n vid kust.artill <'

riet, Lange genom g . o. :1.223 /2G anhclallda kornmenriC'ringen at l vara 

a djui,ant i kommcnrlani:ss talwn i Vaxholms fäs f·. n i n g skall uph ö l' u 

med ele n 15 n iis i:kommauclf' juni, s a m t 

att lö:j1tlantPn vicl kustartilleriet Tottie sb.ll fr. o. m. ele n H\ 

i s amma m å nad till s vidat'c v ara acl:iutant i nämncia s tab. 

G. O. 40!l den 17/5 30 ],efaller, med ä ndrin g av g. o. 187/30, al t 

l'örsf e nl a rin intcnclent<'n ]lå övcrgå ngss l: a f. El1li n s kall ! ör Jullgön1nd ,, 

av hono111 å li gga]1(l(' tjiin s lgöt·ingssk y ldi g lwf·. vara i nkallaLl un ele r ti 

den elen 1- Hi n ästkomm a n etc augu s f·.i, 

G. O. 412 elen 17/5 ~O lwfallcr , att. kaptenPn vid flottan Sk.iöl·l 

s kall Jr. o. m . clrn 1 n ~i st kom!nandl• okf.oher und e r hemom genom g. 

o. 128/30 a n bel'alld tjäns tgö ring vi rl J lygvapnel: 1 iii s vidare hav a lli\

gernä s så out orclin::u·ie fjäli stgöringso rt.. 
· .. , 

G. O. 420 deit 20/il 30 nwdg i v(• r nwel ä nrlrin g av g . o. ~41/30, al l 

engL·I s ka förs ta min sv rpnings l'lol:tilj<'tl tnå un rll'r ,,efian angivna t.id(•t· 

innevarande år besö ka Jöljanrle hallinar n ä mling('ll Malmö uneler Ii 

elen 23- 28 maj och Götebor g under ticlen 29 rnnj - 2 juni. 
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~·O. 433 den 22/5 30 meel g i v~'r , att fran s ka kr_\'8sare n >> Duqurs tH' >> 

s amt Jagarna »LytlX » och » Lf'o panh m i't und<'t' tickn den 6- 11 in 
stumlnndP juni il<'söka Stockholm. 

G. O. 4:.18 dt'n 23/5 30 \'astst.ii llr·l· »G ass ky tl,li,in s l.ruklion fö r h t.s L

artiJJ e ti Pt (U as l 1\. )>, att t.ill sv id:trc' lända till dtC" tT~ttP i sC'. 

G. O. -t43 dl'll 24 /5 30 nl(' ti g ive r, 

l . att 41 IIHtnng·ivnn .v ng lin_g·ar mft, t tl,a n kost nacl l' ö t· st.nl.svcr 

ket, uneler intH'Vflt'Ottde :h tttr•d\'öl.ia övn ing·s ltriggrn Falkr·n s kolan 

de c!Pssa y nglingar d<·n J;) in s tnnda nd r jttni k l. Ofl3() in s l.iilla s i!; i L\:a rl d

kr0na , Vfln•s l d<· , oavs<'t t !H'SI. ii nt nwl su ·n a i g . o. G.'Jjj93ll, unel e r i sa m

m a ge ncralonlet· ni intnd tid 111 i'1 I'Crl iig·gas Jl tt s iitt st a t.i o ns ltdälha va r en 
i Karl s krona iig(•t· IH•stänltna ; 

2. att, LLin•s t l'öt·l'all inh·äffn r för ynglin g hiir ovn11 ni:imnd , 
f artygsc\iP!'(•n iig·L·t· l:lta an n an y ngling nwc\l'iilja . 

G. O. 4-t7 den 24/5 30 IJC'I' a ll<'r, att tnn r iningl'njör~a s piranl.erna j 

2. å rskursen sa tu t marini ngr•njörs as pi ra n l.< · n i t . :lt·skursc·n 1-liöl'lin .,. 

skola, dL'n Sl'tlfll'l' i a ns luhtin g till n :'tdigt J,.·s lut t!PH 2:~ inn cv.arand'~ 
månad, undn ticlen 10 juni-~:::1 a. u _g·usti inn<'v nrandP :h tjiin stQ· ö ra ~ 
flottan s Ya.r v i J\ a r\.s kt·ona l'öt· gpnomgår tHI•· nv i rC'g iPtll (' n k· Jbr m::t 

rinc·n del I ltil. :1 ~ ~i) andra styc ket, samt i 1!:- o. 423/1A <-Httl'örmä i,J 
uthilclnin g. 

G. O. 455 den 2fi/5 30 oeh 4!ltJ tlen 5/fi 30 nwdgivPr, att engc lsk:1 

kryssa ren »Ce tl tflu t· » samt jn ga rna >> Ca ntph c• l i», »Va lha!l a » »Wl'Si 

cot t.», »V es pen>, >> \\'alpolP", »V(•ssex », » \Voll'ltound», »V l·d ct.te » och 

»\ Vestminstc•r » må u11der Jll'dan s få L•nd e r tid<·r ittn eva r and c å r besöka 

följande hauJnar, nämli gen Slockltu ltn de n 1H- 2G juni och Ka rl sk ro
na den 27 juni- 4 juli. 

G. O. 45fi de n 27/5 30 l>cf'n ller, att Jöjtnantr n O. M. af Uggla s 

skall , m ed hilteltå ll a nclc av honont i övr igt, å lig-g-ande tj~ins tn·ö ri ll'•' 
f r. o. m. de n 7 instunc\and<' juni oc h till s vidare tjäns tgÖra / ' LI. :ic: 
H. 1\:ronprinsc·ns s t a b. 

_ G. O. 464 den 30/5 30 nwdgivcr, att unde r elen t,icl, Karlskrona 

st ads jubileumsutställnin g in s tunclanclc so ntllHII' pågå r varvscheJc n 

vid flottans s t at ion i Karl s krott a tn iL u töver i g. o. 12GGj20 meddelad<• 

f?rcskrifter ti llrä lli gt bevilj a ut.liinning tilltriide till örlogsv a r vet en
b gt n edan a n g iv tJa villko r : 

1. Utlättning, som önskar til ltr:tdc till varvet, s kall i samhand 

m od ti ll va r vschl'll'll ställd s kri\' fli g r•l\pr 11\Untli g lr a m ~tä l!nin g här -
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om J"öretc i kun gl. kungörei Sl' ll den :2() ma rs 19j5 iöreskrivrt t il ls U't nd 

för uppeh ål l jnom l'ä stningc'n S skyddsom ri\d('. 

2. Ut län nin g, so m si'tl uwl a hevi l jnts ti lltddP i.ill va r n'i skn ll 

,~ Höljas av l ä mplig person, som van·sc hefl'n i \'arjl' siirskil't J"n ll 

u t se r. 
:3. T illträde ntå c·j metl!!·i n ts till racl ios!a.tio twn, till vc•rl"t3d<' t 

(' ]ler \'örr ttd e lll'l' ti]J .å vn r vet Hi rl agcla Pj ru stalll' c·ilc·t· undc ·r n yil.Y!-!' >~ 

nncl, omlJyggnall c·lil'r rt' paration va ra nde rarty g. 

4. Fotogra l'i ap pa r a. tl' r m i\ Pj nwcHöra s. 

:J. Yan·sc ltefPn ska ll dkr uts tällnin gc' nS sl ut t ill chdl' l1 t(;r 

\'örsva rsdt'Jiartettten l l' t nwd de la, i v ilkL'n uts träckning lt tir Littuta t nll'd 

giva. ncle utnyttja t s. 

G. O. 465 den 3()/5 3() hf'l'aller lwtråffanc\e umkrul'iicf'rsskola f ör 

manska]J vid sjön;anskå r(•n s eko nonti- oc h hantvl'rksavll Plningar u tt 

(\(•r utbil d niltgså rt>t j930-193l , 
att för c lcn•r t ill ltö r andl· l'kono mi avdeln ingen skall anordna ~ 

L'ndast h ögre klass, rö rl agd til l S tockltOlnt s s tation ; santt 

all [ör e],•ver tillhörande llfmtvPrl<Sa\·cleluiugen ska ll ~n rdna >' 

,[els läg re och de l,; l1ögre klas,;, båda förlagda till Karlskrona stati<ll l 

H. O. -187 den 4/6 30 lwJ:all er, att Statsi sbryta r<'n skal l 

uppUggas: skolallllt• uppLiggningsarbetena en ligt va r vschC'i'e ns 

Stockholm närmar<' lwstämntanclP bPgrtinsa s med hänsyn t il\ ait [ar

tyget a vses utgå på ny PXlJl' <.lition instun<.lan clP höst; 

att Jartygd sl;al l genon t va r vsclt PfPns i Siockholm l'örsorg var a 

kla.t·gjo rt \'ö r l':qwdition clPn L5 n äsikotnmande oktober; skolande [ar 

tyget ru stas å dag, so n t IramdPi<' s lwstä ttt mes; 

att rartygl't l'ö t· d<'~s c·xpPcl itiOLw r vintPrn 19:)0- 19:::\j skall Pr 

i; å ll a bP tn anni u g: \'r l'l n Stockhol tn s stat ion , om så c• rl orcit- rli gt, kot !c

j>ldh' rad \' r i\ n Kat·l skrona stat ion ; sa ttlt 
att i g . o. :1 3:2:3/2G bil'ogad bL'3ä t.tningsli s La cka ll uneler sagd .\ 

l'Xpe ditiotwt· lti ncla ti ll l'Ht• n· ättl• lsP. 

G. O. l88 den 4/ll 30 nwdgivn i anslu tn ing t ill nåd igt bl'slut lh 

·' s is tlidm• maj tni'tna.d , att l'i!rl'niugen A rttl l'- och M a rin !'i lm må un 

der in1wva randl' il r vt• r ksLilla upptagnin gar av l' ö t· den tnilit>ir a 11\ t 

d•'rvi sHin g<·n b utpliga l'ilnwr vid utaritl<'n Pn li gt av sagda l'örc ni tt l-'· 

din·ld nwd Konung·1•n un<l c• rst ti ll da l>diilltavan• trti i'facl övPt·c•tt skot •' 

mel ~l' rörandc• s[l\·äl Li tnplig tid l'iir upptagningc· n solll öv ri ga å dt•n 

samma invL•t·kand<· fiirhtd ln nd cn: sko lan dc• tl ii r vi ll av \·c·cle rböran .J,. 

het'ti lh ava rc· lill sP3, att sådana tnil ittira l'örhållandl'n, so tn böra h<'ll i 

!ighå llas, ic k•· blottas sa mt att pågi'1cndP tniLiUit·a öv ninga r il' k• 

s töras. 
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G. O. 489 den 4/6 30 befaller, att k ommendö ren Un ger skal l, 

med lJibeh å lla mle av imwhavande befattning, under ticlen l juli-3il 

septembPr inneYa rand e å r st å till chefens för m a rinstaben förfogan

de f ör den sjök rigshistoriska fo rsknin gl'n. 

G. O. 4!l6 den 6/6 30 m edgi ve r, att vid avtäckningPil av en i 

Karlskrona rest staty av amiralgPnc ralpn \Vachtmeist r r salut m~\ av

givas frå n salutbatte riPt å Kungshall med 19 skott. 

G. O. 502 <len 10/6 30 medgiver, att högste be.fäl havarPn öw•r 

kustf lottan m å tillsvidare i svensk ha mn då förhåll andena så görn 

önskvärt, tillåta sve nsk medbo rga re att. u~an kostnad ]'ör statsn't:kd, 

medfölj a unckrly dancl e fartyg und e r en tid av högst t re cl ;)'gn; sko

lande i föreskrivna periodiska r apporter angivas, tiLl vilka porson el' 

sådant medgivande lämnats uneler den tid rappo rten omfattar. 

G. O. 507 den 11/6 30 medgiver, att aktiebolaget S\·ensk F ilm· 

i ndust ri m å, ut an k ostnad för s tatsve rk et, under innevarande år ve r k

ställa f ilmupptagnin g vid n ågon av Vaxholms kustartillerirege mentes 

a r till eriskjutnin ga r ; ägande kommendanten i Vaxholms fästning u t

Hi.rcla h ärför erforderliga närman• iöres kri!:te r. 

G. O. 520 dim 12/6 30 befaller, att fartygsintendenten å pansar

kryssaren F y lgia unel er detta fartygs genom g . o. :1224/29 anbefallda 

ex pedition t illika skall tjänstgöra såsom extra kadettintenclont. 

G. O. 531 den 14/6 30 befall e r, att underlöjtnanten vie\ knsta ,·

till eriet J\1:ohr skall med den 22 innevarande månad u pphöra att 

tjänstgöra vid flygvapnet . 

G. O. 541 den 16/6 30 befaller, att gen om g. o. 319/28 anbefall•l 

särskild u tbildningskurs för officerare i kustartilleriets reserv för 

,-innande av kompetens för befordran till kapten i kustartill e riets 

r eserv skall innevar ande å r anordnas, samt att antalet eleve r i sagda 

kurs ska ll utgöra högst 4. 

G. O. 545 den 17 /6 30 befaller, att i g. o. G15/28 anbefalld korr'

mendr ring fö r ma rin ingenjören av 1. g r. P osse skall upphöra; 

att marinin genjören av 1. gr. Zethel ius skall fo rtfarande t, n. 

m. den 30 nästkommando septembrr tjänstgöra såsom instruktions· 

i ngenjöre r Yid underofficersskolan i Stockholm; samt 

G. O. 1930. 6 
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att mariningenjören av 2. gr. Dölling skall fr. o. m. den 1 n äsi 
kommande oktober tillsvidare tjänstgöra såsom instruktionsingenj ör 
vid underofficersskolan i Stockholm. 

G. O. 549 den 18/6 30 bdaller, att marinläkarsiipencliaten Zcttet·
man skall uneler ordinarie befattningsinnehavarens semeste r den g i 
jnli-1G augusti innevarande i'u tjänstgöra såsom ·fästningsläkare i 
Vaxholms fästning och äldste läkare vid Vaxholms kustartillcri re
gemente, 

att marinläkarstipencliaten över stat Nyström skall uneler in 
btu nclanelc juli månad tjänstgöra såsom extr a läkare vid Vaxholm s 
kustartilleri r egernen te, sam t 

att marinlä karstipendiaten över stat :Moberg skall under ticle11 
elen 28 juni-12 augusti innevarande år tjänstgör a såsom läkare vill 
kustartilleriets skjutskola. 

G. O. 555 den 19/6 30 fastställer tjänstgör in gstider för till ersätt
ningsreserven uttagna, marinen i k ustartilleritjänst tilldelade vpl. 

G. O. 556 den 2G/6 3{) befaller, att, utöver i g>illanclc reglementen 
och instrukt ioner meddelade föreskri fter, följande särskilda bestäm
melser skola lämla till eften'ä.ttelse beträffande övningarn as anord
nande vid kustartilleriet uneler ticlen elen 1 juli 1930-30 juni 1931. 

1. Regcmentshvningarna förläggas till tiden 30 august i-30 
september . 

2. Chefen :för kustartilleriet bemyndigas att vid behov för ut 
-förande av fö rsök eller arbeten ställa erforderlig personal iill marin
förvaltningens eller kommendants i kustfästning för:f:ogandc. 

3. Regementschefer na och chefen för kustartilleriets skj utskol a 
bemyndigas att, i de fall, detta ej redan i vederbörliga utbildnings 
föreskrifter är medgivet, då så erforch-as och i den mån medel för 
ändamålet finnas tillgängliga, förlägga övningarna till lämplig platG 
i närheten av vederbörliga fästningar. 

4. För utbildningen erforderlig m atericl, tillhörande dc fäst
ningar, inom vilka utbildningen g v kustartilleriets pe1;sonal ii ger r u n•, 
skall av de mynighcter, som hava materielen uneler sin vård, på rek
visition och i den utsträckning för materielens utrustning och un
derhåll tillgängliga medel det medgiva, utlämnas till vederbörliga 
truppförband, åliggande det vederbörande regementschefer att sna
rast möjligt lämila nämnda myndigheter meddelande 0 .~11 den ticl , 
materielen i fråga är för övningarna erforderlig. 

5. A flottans varv befintlig, för kustartilleriets övningar er
J'orclerlig materiel må på rekvisition, i mån. av tillgång, ställas till 
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regementschefernas vid kustartilleriet förfogand e; bc·rande av den 
materiel, som sålunda kan komma att utlämnas frå n flottans varv 
den för Vaxholms kustartiller iregemente erforderliga rekvireras ho~ 
van-schefen i Stockholm och den ·för Karlskrona kustartilleriregil
mente erforderliga hos varvschefen i Karlskrona. 

G. O. 559 den 21l/6 30 medgiver, att högste befälhavaren övcc· 
kustflottan må btc'ordra kaptenen vid flygvapnet TornlJerg till flyg
tjänstgöring under den tid innevaranclP år, bemälde kapten genor'1 
flygvapnets g . o. I•'. 28/30 och marinens g. o. 74/30 kommenderats till 
tjänstgöring vid flottan i befattn ing som fartygschef {, depåfartyget 
Dristigheten. 

Rörande bestriclanelet av hiil av föranledda kostnader är stadga t 
genom nieliga heslut den 10 augusti 1028 och elen ;3 2ugust.i 10'20. 

G. O. 563 den 20/G 30 medgiver, att danska marinens kutter >> Th-:
ra >> må under tiden 27 juni-8 juli innevarande år besöka hamnar o~it 
ankarsättningar å rikets västra kust från .Marstrand och syd därom. 

G. O. 564 den 20/6. 3G befaller, 

1. s.tt g. o. bifogad tabell och fördelning skola lända till efter
rättelse under tiden 1 juli 1930-30 juni 1931, 

den förra angivande högsta sammanlagda antalet högbåtsm>Ll 
och övriga korpraler samt meniga inom sjömanskårens olika yrkes
grenar och 

den senare angivande fördelning av beställningarna för hög
b2.tsmän och övriga korpraler mellan de olika kompanierna; samt 

2. att under tiden 1 juli 1\li-l0-30 juni 1931 musikcJever må vara 
anställda till ett antal av högst 10 vid varelera av flottans stationet". 

G. O. 577 den 25/6 3() befaller, att i g. o:n angivna bestämmelser 
i fråga om uttagning och rekrytutbildning av eldledningsmän (av
ståndsobservatörer) skola utan hinder av bestämmelserna i Skolreg
lementc för flottans manskap, IV, Yrkesskolor m. m. (SRF: IV) tilJc,_ 
vidare på försök lända till efterrättelse. 

G. O. 580 den 25/6 30 fastställer plan för samövningar av större; 
omfattning mellan marinen och flygvapnet uneler tiden den 1 juli 
1930-20 april 1931. · 

G. O. 581 den 26/6 30 befaller, att denna instruktion skall lända 
avelningschefen för den genom g. o. 1224/29 an befallda sjökrigsskol
avdelningen till efterrättelse. 
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§ 1. 

Den un.Jer Edert befäl stti llda avdelningens sammrcnsättniug 

samt expeditionens ändamål framgår av g. o. 1224/29. 

§ 2. 

Ni må enligt eget bestämmande med avdelningen besöka svenska 

hamnar och ankarsättningar. 

§ 3. 

I början av nästkommande oktober månad skall Ni med avdel

ningen befinna Eder i Stockholm för kadetternas avpollettering, och 

befälstecknets nedhalande enligt ovannämnda generalorder. 

Omkring var 14:e dag ell er, om särskilda omständigheter därti li 

Jöranlcda, oft a re insändes av Eder underdånig rapport om vad sorn 

må .-ara att anmäla. 

Kungl. Maj:t är förvissad, att vid de tillfällen och oförutsedda 

händelser som kunna inträffa och iör vilka föreskr ifter saknas, så

dana åtgärder av Eder vidtagas, som bäst f rämja expeditionens änd a

mål och överensstämma med flaggans värdighet. 

G. O. 594 den 28/6 30 medgiver, att fyra motorbåtar tillhöranrle 

skyeldsk å rens i Finland marina v delning må under tiden 4-7 instun

dande juli besöka Stockholm. 

G. O. 598 den 30/6 30 bdaller, att kommendörkaptenen av 2::1 

graden i marinen K raft skall tillsvidare fortfara att tjänstgö ra i sji:i

lörsva rets komm a ndoexpedition, dock längst t. o. m. utgången av juni 

månad 1931. 

G. O. F . 12-t den 4/6 30 medgiver i anslutning til l nådigt beslut 

den 2 maj , att föreningen Arm.e- och Marinfilm må un der inn3va

rande år verkställa upptagningar Yid flygvap nets fö r band, skolor m. 

m. av fö r den militära undervisningen lämpliga fi lmer enligt aY 

sagda förening med chefen för J'lygvapnet träffad närmare överens

kommelse; skolande därvid sådana militära förhållanden, som böra 

hemlighållas, icke blottas samt pågående militära övningar icke 

>'töras. 

·G. O. F. 126 den 4/6 30 medgiver, att flygsty rel~en må meddela 

erforderliga föreskrifter i fråga om sammansättning, beskaffenhet 

och bärande av flygdräkt (speciell flygarbeklädnad) ävensom betr äf

f ande de skydelskläde r m. fl. persedlar, som i samband med fly g

tjänsten erfordras. 
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G. O. I<. 127 den 4/6 30 nwdg ive r, att t re danska militära land

:flygpl an av t.,vpen Fokker C. V. rn å un dC'r tiden de n G-l !'l nästkorn

maode sqJtPmbcr lwsö ka Stockho lm . 

Vid f lygninga rn a ti ll och från Stockholm skola gälla nd e l'ör•·

sk rifte r angående ti ll t räd e t i Il sve nskt te rr itori u 11 1 sam t a ngå<' n de [ö r 

hH.fart förbj udna omri\dcn m. 111. iak ttagas. 

l samband hä nn ed har Kung l. 1\fa j: t i n åder lJcl'allt. 

att nforderli ga a nordn ingar för f lygp la nr'ns mottaganLI P å 13al·

karby sko la vidtagas geno m chefPns för f lygva pnet försorg. 

G. O. 611 dN1 2/7 30 befaller i anslutn ing tii l nådigt bes lut den 

27 sistlidn e juni, att kapt <• m'n Thol andPr ska ll , med bibehå ll andL• 

av innehavande tjänstgöring, t ill svidare Yara depåbe-fälha vare vid 

H årsfjärdf'nS depå. 

G. O. lil2 den 3/7 30 fastst äll er besiittningslista fö r panser

krysoaren Fylg·ia undPr i g. o. 1224/29 mon1. :22 omfö r mäld ex ped ition. 

G. O. 619 den 4/7 30 nwdgiv<'r, att ncdanståf'n de tyska 1n a rin cn 

tillhöriga S<'ge lyachter må undP r nedan angivna t idt' r inneva rande 

år besöka sve nska harrmar en\ igt följanclP. 

Segelyachten »Co nd or» Stockho lm den 13-21 juli oc h 

St>gPlyac htPn »Comct» hantnar å väst kusten elen 10-31 aug usti. 

G. O. 634 dl'u 8/7 30 meclg ivP r, att Aktiebolaget Svensk Film

indust ri må, utan att statsw rkl't därige nom åsa mkas några kostna

der, å i kustflottan ingåPncle J'artyg uneler inne va rande sommar 

wrkstii lla filmupptagning, undPr iakttagande av dc fö resk rifte r och 

anvisniuga r högste befä lh ava ren ÖvPr kustflottan härför uHänlar . 

G. O. (i36 den 8/7 30 bifaller kapte1wns å övC'l'gångsstat v id flot

tan D. A. L indberg anhåll an att å motortankfartyget >>La urel», Stock

holm. J'å fö ra detl standert, som är medgivPn för befälhava re å han

del s fartyg, som är av lägst löjtnants grad i Ilottans rt>serv. 

G. O. 639 rlen 10/7 30 befaller, att g. o. 168/:30 anbefallda kom

mcndt>ringar fö r mariningenjörerna av L gr. Hal ldin och av 2. gr. 

Bolclt-C hr istmas sko la utst räck as att g ;i]]a, för Halldin t. o. m. elen 

26 innevarande månad oclt för Holdt-Christmas t ill sv idarf': 

att marining0njör0n av t. gr. H alldin ska ll, med :f rånträdandl' 

av inneha vande lwl'attning, \'r. o. m. ch'n :!.7 iun evarancl <' månad til ls

viclan' t jänstgöra i marinförYaHningf'n: samt 

att mariniug<'njörf'n av 2. gr. i. rPserven H ansson s kall f r. o. 111. 

dagvn pftpr i g·. o. 638/30 anbpfa lld avgiing från sjöko mm ende rin g 

.a. o. 19.10. 7 
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tillsvidare, dock längst t. o. n1. elen 30 juni 1931, tjänstgöra å fl o1-
tans varv i Stockholm. 

G. O. 658 den 14/7 30 medgiver, att lettiska avisafartyget "Vir
saitis >> minsvepningsfartygen >: Imante" och >> Vi esturS>> samt ubåtar
na >> Spidola >> och , RoniS>> jämte tre militära sjöfl.vgplan må under 
tiden elen 12-18 instundande augusti besöka Stockholms krigshamn 
samt efter avgången från Stockholm passera Kalmarsu nd . 

Vid flygningen till och från Stockholm skola iakttagas för r
skrifterna i Kungl. kungörelsen den 20 april 1928 (SFS 85/1928) § 27, 
angående för luftfart förbjudna områden. 

G. O. 660 den 14/7 30 fastställer med upphävande av g. o. 1129/23 
nedanstående förteckning å parad- och salu telagar att tillsvidare Hill 
da till efterrä ttelse. 

Den 1 januari 
.)) 6 juni 

)) 16 )) 

)) 24 )) 

)) 13 juli 
)} 25 augusti 
>> 6 no vem !;ler 
)) 1i )) 

}) 25 december 

Den 6 juni 
}} 16 }} 
>> 13 juli 
>> 11 november 

Paraddaga r. 

Nyå rsdagen. 
H. M. Konung;ens och H. E. H. Kronprinse ns 

namnsdag 
H. J\f. Konun ge ns födelsedag. 
.Midsommarda gen. 
H. IL H. K ronprinsessans födelsedag. 
H. K. H . .Kronprinsessans namnsdag. 
i}ustaf Adolfsdagen. 
H. IL H. Kr:mprinsens födelsedag. 
Juldagen. 

salutdagar. 

H. M. Konungens namnsdag. 
H . M. Konun gens födelsedag. 
H. J{. H. Kron prinsessans födelsedag. 
IL 1\:. H. Kronprinsens födelsedag . 

G. O. (169 den 18/7 30 medgiver , att. fran ska avisofatygen >> Sorn
me>>, »H ou se >> , >> Cisc>> , >>Vaaqucis >> och >> Bom iranonb må under tiden 
15-21 instundande augusti besöka Göteborg. 

G. O. 672 den 18/7 30 befall er, att följande officerare skola ne
dan angivna tider innevarande år, med bibehållande av innehavande 
befattnin gar, ställas t ill vissa myndigheters förfogande enligt ne
danståPncle, nämligen 

kn ' ~ n en :Muhl till marinförvaltningens förfogande den 21 au-
gusti-l-· IdoLer, 
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kaptenen W. P. Hamilton till marinstabens förfogande den 1-
31 oktober, 

skolande varvschefen i Stockholm efter överenskommelse med veder
börande chefer utfärda närmare bestämmelser rörande tiderna för 
nämnda officerares tjänstgöring; 

att kaptenen Falkenberg skall tillfälligt tjänstgöra å Stock
holms station f rån den 1 n ästkommande oktober till dag i slutet av 
samma månad, som stationsbefälhavaren i Stockholm bestämmer; 

att löjtnantfln Beskow skall tillfälligt tjänstgöra i marinstaben 
fr. o. m. dagen efter ub åt en Yalens avmönstring till tiden för in
stundande läsån början vid sjökrigshögskolan; 

att kaptenen T. M. Simonsson skall fr. o. m. dagen efter torped
kryssaren Jacob Bagges avmönstring t. o. m. den 30 april 1931 till
fä lligt tjänstgöra såsom kadettofficer vid sjökrigsskolan; samt 

att löjtn anten Lennquist skall fr. o. m. den 1 nästkommande 
november till dag i slutet av april 1931, då sjökommendering en
ligt framdeles utf ärdad order kommer att tillträdas, tillfälligt tjänst
göra å Karlskrona station. 

G. O. 675 den 19/7 30 befaller, att marinintendenten av 2. gr. 
på övergångsstat Bohman skall för fullgörande av honom under pe
rioden 1 november 1928-31 oktober 1980 åliggande minsta tjänstgii
ringsskyldighet vara inkallad till tjänstgöring under tiden 15 augusti 
- 13 oktober innevarande år. 

G. O. 67S den 23/7 30 föreskriver, att underdåniga ansökningar 
till en ledigblivrn kaptensbeställning i högsta löneklassen å mari
nen3 reservst at, kustartilleriet, må av officerare, som uppfylla för 
överflyttning till ifrågavarande beställning stadgade villkor, ingivas 
för e instundande augusti m ånads utgång. 

G. O. 682 den 26/7 30 medgiver, att tyska övningsfartyget >>Nio
h.-. ,, må und Pr tiden omkring den 20--27 instundande augusti besöka 
Saltsjöbaden. 

G. 0 ~'8:i den 26/7 30 bifaller under i g. o. 684/80 angivna vill
kor framställning från aktiebolaget Svensk Filmindustri angående 
Jilmupptagning av en kustflottan tillhörig flygmaskin. 

G. O. 687 den 28/7 30 medgiver, att i kustflottans fl~'gavdelning 
ingåend e flygplan må beordras att under tiden 18-21 instundande 
augusti besöka Jl(o; ;ingfors; skolande förefintliga bestämmelser rö
rande flygning över finskt om r åde därvid iakttagas. 
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G. O. F. 154 den 3/7 30 faststä !le r fördP irring a v å flygvapnets 

stat fö r otfieerarc och undt>roff icP rare 111. f l. upptagna beställningar 

m. m. att gäl la unclt•r t icle-n clt>n 1 ju li :J.930-clen 30 juni 1931. 

G. O. F. Hit den 9/7 30 m<>clgiv<>r, att e tt portugis iskt f lygplan 

med mi litiir lwsättning må under inneva ra nde månad passera över 

svenskt områcle samt vid beho v för<>taga landning dä rst ädes. 

Vid flyg n inga rn a skola gäl lande svenska föreskrifter för luf t

l'art iakttagas. 

G. O. 726 den 12/8 1930 befa lle r, i ans lutning till g. o. 577/30, ati 

av torpedmat roser avsedda, att under inneva ra nde utbildni~gsår 

utbildas till riktare vid lätt kan on skola från Karlskrona stabon 4 

och från Stockhol rns statio n 3 i stället utbi Idas till eldledningsmän 

(avståndsobservatö re r) och skola dessa för så.rlant ä_ndan~ål gcnomga 

rekrytkurs vid s ig n alskola i stä llet för ,rckrytkurs vtd skJutsko la. 

G. O. 727 den 12/8 1930 befal ler, att löjtnanten L anelst röm skall 

med <U•nd antag a\· dr t ide r han på grund av utfärdad generalorder m å 

hava erh ållit annan ko mme nde ri ng tjänstgöra i marinstaben fr. o. m. 

den 1 oktober 1930 t. o. m. de n 30 september 1931; samt 

a tt Land,c;t rörn skall fr. o. m. den 1 instundande septembe r, _under 

den tid ordinarie innehavaren är förhi.ndmd uppehålla befattmngcn, 

tjänstgöra såsom marinassistent i. telegrafstyre lsen. 

G. O. 728 den 12/8 1930 befal ler, att i nådigt beslut rlen 25 apr il 

inne\·a rnnd0 !\r omnämnt val av f ullm äktige i. flottans pesionskassa 

3ka ll föt'l'~ittas <1en 27 nästko rnmanet oktob!'r. 

G. O. 729 de n 1218 1930 bcfia ller. att i g. o. 967/24 utfärda.de be

stä mmelser ang ~te nde frivi lli g·a utbildningskurser för underofftceran' 

nv 3. g"·aden och und ewff ice rsko rpral er . amt förtjänta fla_ggkorpr akr 

och korpr·a ler skola lända ti ll efterrättelse jämvä l uude t· ms~undandL• 

utbildnin gså r. 

G. O. 73H den 1418 1930 bemyndigar högste befälhavaren över kust" 

flottan aH i enl ighet med de närma re fö reskrifter, som av hon om ma 

utfärrhs dctaclwra 2. ubåtsd ivisiouen bestående av ubåtarna Uttern , 
' . t" . dt• 

Illern och Bävem för att und e r s0 nare hä lften av augus 1 Innevaran 

:'t r besöka EsbjPrg: skoland e vedrrbörande besk ickning och konstd al 

genom sag,]e bdi:i lha vares försorg håll as lUnderrättade om den sanno 

li ka närntare tidpunkten för fartygens ankomst. 
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G. o. 737 deu 14/8 1930 befaller. att marinläkaren U\" 1. gr. sten

kul a skall tillsvidare tjänstgör,l såsom clistriktsliikare å Karlskwna 
örlogsstation. 

G. O. 739 den 14/8 1930 befaller, att kaptenen Bager , som genom 

g. o. 180/40 beordrat att ckn 1 nästkommande oktober tillträda tjänst

göring såsom marinattaeho vid beskickningen i Berlin och Köpephamn, 

skall fr. o. m. ovannä mnda dag tillsvidare jämväl tjänstgöra såsom 

marinattaeho vid beskickningen i Helsingfors ävensom, i anslutning ti ll 

nådigt beslut denna dag, vid beskickningarna i Reva! och Riga. 

G. O. 751 den 16/8 1930 befaller i anslutnin g till nådigt beslut 
den 9 sistlidna maj bl. a.: 

l . att en militiirpedagog-isk k urs s.kall anordnas under tiden 6-25 

nästkommande oktober vid sjöh r:igshögskolan; 

2. att i reglemente fö t· utbildning av officerat'o tillhörande flot

tans siam (OUH) § 1l angiYna fö r rskrifter skola tjäna till ledning 

beträffande' anorduandet av och 'Utbildningen vid nämnda kurs. 

G. O. 756 den 18/8 1930 befaller. i anslutning t ill nådigt beslut 

den 14 iime\·arande månad. att löjtnanten Larsson skall från och med 

den :Hi instundande sopternber tillsvidme tjänstgöra såsom biträdande 

marinattache Yid beskickning·arna i Riga och Rc\·al, med inställelse

skyldigbet i Riga n ämnda dag. 

G. O. 757 1len 18/8 1930 befaller, att nedanstående bestämmelser 

skola bl. a . lända till efwrrättelse. 

1. I kustflottans flygaydelning fö.r närvarande ingående flygför

band återgå till 2. flygkåren den 22 dennes. 

2. I g. o. 580/30 a ngiven spaningsgrupp till kustflottRn ingår 

fr. o. m. den 5 instundande september i kustflottans flygavdclning. 

3. Till tjänstgöring vid spaningsgruppen beordras följande offi

cerare, n ämligen t. o. m. elen 20 nästkommande oktober kaptenen vid 

flottan Skjölrl. gruppchef, löj tnanterna vid fl.oHan Rosensvärd , Sand

ström, Ljtungfclt och Brydolf ävensom t . o. m. den 9 oktober, fä nriken 

f lygvapnets reserv Lindner. 

G. O. 758 den 18/8 1930 befaller, att den g. o. 580/30 omförmälda 

särskilda övningen vid Vaxholms fästning under förra hälften av sep

tember månad innevarande år ickr skall äga rum, samt 

att d0 för sagda övning avsedela f lygplanC'n skola k va rbliva under 

chefens för 2. flygkåren respridil-o chefens för kustartilleriet befäl. 

G. O. 759 den 19/8 1930 befaller, att marinläkarstipencliaten över 

tat Moberg skall under t iden 20 augusti--30 september innevarande 

år tjiinstgö,·a såsom extra läkam vid Karlskrona kustartilleriregcmente. 

G. O. 1930. 8 
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G. O. 761 den 2~18 1930 befaller. i anslutning till n~cligt beslut 

tlen 7 no\·ember. att löjtnantL'n vid flottan Rosensvärd skall under 
tiden den 16-20 oktober Hl30 J'o.rtfaranclo tjänstgöra vid flygyapne t. 

G. O. 767 dPn 20/8 1930 bdalle r. att fartygschefen å pansarkrys

'aren Fylg ia under dd ta fartyg' genom g. o-. 1224129 anbdallda expe
dition kall hise;a sitt bcflilstccken lien 2\l instundande oktober. 

G. O. 7ti9 den 20/8 1930 befaller, a tt nedanstående bestämmelser 

beträffande idrottsbkhidnnc~ skohl till sv iuarc gälla för f lottans personaL 
A. Följande idrottsdräkter ma av Yederbörandc befälhavare an

befallas att anYiindas rr \- sjömanskårens ko rpraler och meniga samt av 

skeppsgossar. 
Idrottsdräkt n:r l: Idrottsbyxor av bU satin M/30 samt undertröja. 
Idrottsd r ~ill ~t n :r 2: Idrottsbyxor av b l å kypert M j:30 sa mt undertröj a. 
Anm. L Enligt Ycdc rbö rande befälhavares bestämmande må. då 

klädsel i id roits{ldkt iir anbefalld, 1mdertröja utb~·tas mot idrottströja 

::J/30 r(tillåtct plagg). 
Anm. 2. För att Yicl idrottstävlingar o. elyl. tillfällen särskilj a 

representanter fö r olika i<.l rottsförband. fa rtyg eller elylikt mä enligt 
\·ederbörandc befälhava res Lesb1mmandc idrottsdräkterna förses med 

särskiljande t ecken. 
Anm. 3. Vid lng tiiYlingar mi't för ol ika lrrgen annan ändamåls

enlig och lämplig idro ttsdriikt enligt Ycderbörande hdälhaYares be

stämmande användas. 
Anm. 4. Idottströja :1{J30 m i't utan hinder av föresk rifterna i g . o. 

235/29 ,och RekrytundcrYisning, 1930 å rs upplaga; mom. 88 anskaffas 
jämväl ay ;3_ klass sjömän C'nligt för öniga meniga gäll:lnde bcst.äm-

melscr. 
B. Idrottsd riiktcr. sammansatta enligt ovanstående. må även an

Yii ndas av fl ottans off icc ran'. ·underofficerare. flaggk orpraler och civil

m il itära personal. 

G. O. 782 den 26·8 1930 medgiver, att tyska övningsfartyget >>-:'\i obe» 

må under innev,uandC' augcsti månad hesöka Visby. 

G. O. 784 den 26!8 1930. befaller. att kommendörkaptenerna av l. 

gr. Becl.;:-Friis och av 2. gr. Wahlström skola tillsvidare . med undantag 
av dc ticler då dc på grund av utfärdad generalorder må hava erh ålli t 
annan kommendering, tjänstgöra, kommendörkaptenen Beck-Friis. fr. 
o. m. den 7 nästkommande oktob er såsom avdelningschef för marin 
stabens utrikcsavddning. och kommendö rkaptenen Wahlström fr. o. m. 
elen l nästkommande oktober såsom a,·._lclningscltef fö'i· marinstallens 

mo bil i ser i n gsa vdclnin g. 
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G. O. 786 den 26/8 1930 befaller bl. a., att kanonbåten Svensksund 
·skall rustas för att snarast möjligt kitllln·a utgå på omkring en månads 
expedition; 

att fartygschefens befälstecken skall hissas den 29 innevarande 
månad; 

att följande officerare s.kola tjänstgöra ombord, nämligen: kapte
nen E. E. Ström, fartygschef, kaptenen O. P. K. Odqvist, löjtnanterna 
van Rij swijk och Urscll. 

G. O. F. 186 utfärdar bestämmelser, utöver föreskrifterna i ar

mens g. o. n :r 695 och 2271/1926 och marinens g. o. n:r 1410/1926, att 
tillsvidare lända till efterrättelse beträffande rullföring och redovis
ning av beväringen til lhörande värnpliktiga klass B, tilldelade flyg
Yapnet ävensom beträffande manskap i fl ygvapnets reser-v. 

G. O. F. 194 den 22/8 193~ medgiver, att chefen för flygvapnet 
må beordra högst tre office ra re ur flygvapnet att 'följa undervisningen 
i genom m arinens g. o. n :r 715/30 för tiden den 6-25 nästkommande 
oktober anbefalld militärpedagogisk kurs vid sjökrigshögslcolan. 

G. O. 811 den 3/9 30 lJCfall er , att clenna instruktion skall länd a 
fartygscl1cfPn å pansarkr.Yssa ren Fylgia till eftcrrätt<'I SP under dess 
genom g. o. j2~M20 mom. 22 b) anbpfallcla expedition. 

§ 1. 

Expeditionen har till tillClamål att höja den ombord kommen
derac person alens sjömannaegenskaper och . _nkesfärclighet-. att visa 
svenska örlogsflaggan i :främmandP rarvatten och att i clc länder. 
som besökas, spr ieJa känn edom om och intressp för vårt land och 
elcss näringsliv samt härigenom lämna ett medelbar t stöd åt rikets 
reprt'sentant('r i ele besökta JändPrna och att stärka svenska under
såtars stöllning därstäcks samt :friimja cle svenska hanclelsförbin 
clels<'rna. 

§ 2. 

De hamnar och ank:usättningar, som av EdE' r skola he·sökas. 
ävensom el(' h('ri,iknaclc ticlt'rna för i·rrågaxarancle besök angiYas i 
bifogade ·f ärdp lan . 

Skulle förl1:llla ncl ena så påford ra, siirskilt med hänsvn till en·n
tuellt bt'hoY aY att verkstiilla extra kolning ellPr till ·möjlighd-Pn 
att f' rhålla kol till för eklaktigare pri s eller till övningarnas lämp
liga bedri,·andf'. m å Ni eftC'r framställning genom vederhörande be
skickning jämvtil uppsöka annan än i Järelplancn anbefalld ankar
plats. 

_ G. O. 1930. 9 
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:Färdpllfu för pausarkryssaren Fy lg·ia Yintern 1!131JL-193t. 

Hamnar T i d 

Karl skrona ............................. 29/ 10-6/11 

Falmouth ................................. 13f11 -15/ll 

Gibraltar (endast för kolning) ... 

Malaga ................................... . 

Port Said ................................ . 

Aden ...................................... . 

San si bar (Se an m. 2) ... .......... .. 

DL1rban ....... ........... ......... · · ···· ·· 

l{apstaden ... ... ... ..... ... .......... . 

21/11 

22/11-25/11 

6jl2--7f12 

15/12-17/ 12 

27 j 12-1 / l l 
11/ l - - 14/ l 

19/1-25/1 

Lobito Bay (Bahia de. Lobito) 

(Portugisiska Väst-Afnka) .. .... 3!2-5/2 

Freetown (Sierra Leone) ...... .... .. 17/2- 20/2 

Funchal (Madeira) .. .... ...... ...... ... '2/3-5/3 

Saint-Nazaire-sur-Loire ............ 12/3- 15/3 

Malmö 21/3-22/3 

1080 

1030 

G5 

1865 

1400 

1730 

1625 

825 

1400 

2160 

1580 

l!25 

1045 

155 

l 

Antal dygn 

till l till 
sjöss ankars 

6 

5 

10 

7 

9 

9 

4 

s 

11 

9 

6 

5 

l 

9 

3 

l 

4 

2 

3 

6 

4 

7 

3 

4 

4 

4 

2 

Karlskrona ..................... · .... · .. · 24/3-31/3 1---+--...,.--8-

17085 l 90 l 64 

An m. i .. l . Sl . l)å bortväo-en o-enom Kiel-
l. Vägen tages or 11 .;:agen ' o ' o 

kanalen på hemvägen. 

2. På vägen f r ån Aden till Sansibar må, om ticlen el~: n~cclo~ 

giver , Mombasa angöras, varom i så _iall _ framstallmno 

skall gö ras genom vederbörande besk10knmg. 

3. Beräknad medelfart över grund 8 knop. 

4. Kolning avses äga rum i samt li ga utländska hamnar ut

om Malaga (och Mombasa). 

u. Besökan i samtliga utländska l:amnar äro »icke-officiella». 
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Ni skall under färden hålla vede·rbör ancle svenska beskickning

ar eller konsulat underrättade om elen sannolika tid punkten för 

Eder ankomst till respektive hamnar eller ankarsättningar. 

§ 3. 

Skolor och kurser samt utbildning i fartygs- och stridstjänst 

anordnas i enlighet med gällande reglementen och instruktioner 

samt med iakttagande av bestämmelserna i g . o. 393/28, mom. 22. 

I rutiner och fördelningsböcker må Ni göra dc avvikelser, som 

kunna föranledas av klimatiska förhållanden m. m. samt av be

sättningens sammansättning. 

§ 4. 

I den mån utrymmet ombord och övriga omständigheter med

giva, skall Ni bereda tillfälle för medlemmar av Sveriges utrikes

representation att med stöd av från utrikesdepartementet lämnat 

uppdrag, på ärom gjord framställning, t illfälligt medfölja fartyget. 

Uneler vistelse i utländsk hamn skall förbindelse, genom om

bordsändande av officer, sökas med därstädes eventuellt befintliga 

svenska handelsfartyg i syfte att, i den mån det är möjligt, gagna 

svensk handel och sjöfart. 

Beträffande de iakttagelser, som Ni med avseende å de svenska 

handelsförbindelserna och därmed sammanhängande förhållanden 

kunnat göra, skall Ni vid expeditionens slut ingiva underdånig 

rapport. 

§ 5. 

SkuUc smittosam sjukelom förekomma i någon av dc hamnar, 

pansarkryssaren skall besöka, bör all försiktighet iakttagas vid ge

menskap med land och med å ankarplatsen befintliga fartyg samt, 

om så anses erforderligt, uppehållet å platsen avkortas eller besö

ket helt inställas. 

§ 6. 

Beträffande utväxling av örlogspost (SFS 747/1918) äger Ni, 

för erhållande av i sådant avseende utfärdade för eskrifter och ytter

ligare möjligen erforderliga upplysningar samt nödiga blanketter 

och poststärnpel m. m ., hänvända Eder direkt till överpostmästaren, 

Malmö I senast tre veckor före expeditionens början. 
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Kostnaden fö r expeditionen skall, såvida ej oförutseelda om
ständigheter det omöjliggöra, ],cgränsas inom belopp, som i skri
velse från sjöförsvarets kommandoexpedition meddelas. 

Ni må vid uppgörandet av kolningsavtal träffa övf' r enskom
melsc om kolens levererande fritt ombord. 

Ni äger med hänsyn till omständigheterna samt oberoende av 
föreskriftf'r na i vederbörande skjutinstruktioner och skjutregler an
befalla lämpliga inskränkningar i föreskrivna skjutningar och i 
förbrukningen av ammunition m . m.; börande ock, beträffande skjut
övningar med torped, skjutas minst två skott per tub under expe
ditionen. 

§ 8. 

Sverige står i vänskapli gt fö rhållande till alla nationer, var
för sorgfälligt bör unelvikas allt, som kan giva anledning till miss
förstånd eller rubbning härutinnan. 

All skyldig militärisk honnör skall visas varje nation och de3s 
flagga, men tillkommer det ock Eder att fordra, det SYenska flagga n 
visas den aktning, varti:1 hon genom traktater och kon ventioner 
är berättigad; ägande Ni i detta avseende ställa Eder till e.l'terrii.t
telse gällande traktater med f r ämmande makter. 

~ 9. 

Omkring varannan vecka eller oftare, om omständighet erna 
därtill föra n leda, i n sändes av Ed N underdånig rapOl)l"t rörande öv
ningarnas fortskridande och v11d i övri gt må vara att anmäla. 

§ 10. 

Kungl. :Maj:t. förväntar sig att vid de tillfällen och aJörutsedda 
händelser, som kunna inträffa, men :r:ör vilka föreskrifte r saknas. 
sådana åtgä rder av Eder vidtagas, som bäst främja expeditionens 
än damål och överensstämma med flaggans värdighet. 

G. O. 820 den 4/9 30 befall e r, att officerare av kommendörkap
tens och lägre grad på flottans reservstat och i flottans reserv 
skola i samband med insändandet av elen anmälan om adressuppgift 
m. m., som det jämlikt gällande reglementen och förordningar ålig
ger dem att avgiva nästkommande november månad eller mars 1931, 
till vederbörande stationsbefälhavare jämväl insända ,uppgifter i 
tvenne exemplar genom ifyllande av särskilt formulär; skolande det 
ena exemplaret av sistnämnda uppgifter överlänmas till sjöförsva
rets kommancloexpedi tio n. 
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(L O. 831 dt'n !1/!l JH ltdallt·r, all totaritlliikar~lipt'tHiiakn N
1

-_ 

CHIHkr skal l fr. o l 1(1 1 · 
. .. .. " · lll. L<'Jl - · 0 . III. d('ll J() iiiiii"VHrandt• lll ftnad 

IJanslgorn sa:;Oill <•:dra Ji.ikan· i Vaxholms fiistnin;r. 

G_. 0. 842 1lt•n J2j !l JO i>dnllt•r, <111 liiHil IJindt·r ;1\ ltt·~lii!lllll<"i 
:; t'IJI<I t il<·glr'lltl'nlr • tör ull>ildning n1· olfic<·ran· lillhör n 111 1<· l"loiiHII ~ 
s latn_ (OLTJ{) nt•danstfll 'tHI\' l"iit·<·skril'l.n s kola pi't Jörsök liiJtri<l lill d 
tc tTall<• l:;u untl<'r utbildnings;1 t·t··l 19HO- HJ;:l1. 

l"ii ri>(•n•tlandt• olfic<·rskut·,· liir lot"l"'tlskola ol'lt fiil'ill't"t•d;lltd t• o !'-
fic-r ·rsk urs i'ör tnitJ sko la santt (ll·l·,·c· 1•t· ." l,-111 ·.c· 1· 1· 11 1 1 1 1 " ,, or[ll'( s'" a <>rit ol"fi-
C'< ·rskurs vid ntinskola skola irkt• a 111ll"dtlfls: 

fi irht •rt ·d<lllllt• offiet•rskurs för lorp('d- oPit 11 1inskola sa nil. olfi
C<'r .-'l:urs 1·id lor!'''<l- orh Jlli!t;;kola ~kol<1 anonlllas j t• nlighl'l. llll'd 
ht ·8l.atnlli<'IS('I"IIa 1 g. o. 108:3 /:Z!l , llil. i\ ocli H. 

llögsl<' hl'fii 1havarl'n övr•r kusl"llot"lo ll sl,·all l·a··,.,. 1 
•• l I'Jl 1 Sl'[ll <' •11 -

lt<'.l" ~98 1 till cltl'i"Pn f ö 1· försv ar8d<•parl.t'lllr'nll't iukum 111 a IIJ<'d dt· 
<'J'IIJrJn~·a_r orli l"iirsl~g i berönla av~L'l'tldt•, va rtill eriarenltclen bu 
l1avn gtvJI. anl<•dning-. 

G. O. 84:) 11l'11 12/!) 3H ltl'l" illl r·t· Id. <1., all !llnrining•·JJjö
1
•1•11 nv 

2. gr. lJult ska ll tillsvitltll"L' ljiin~l . gii r a i tJJa.rit11"ör valt.niugen. 

. G. O. S:)!J dt•n 17/9 30 hdallt-r. lwlri.ilfaJJLlt• het1iimning- oeli 11 u 11 ,_ 
r<·r Jng av ku s tfiislningarna lilldr•ladt• maskindrivna håt.ar, att. Yl'

derh~rande kolllti!Pnclant skall j <'rl"orderliga !"all inko 111 rna med 
1111

_ 

dPrdnntgt förslag till beniimning L'll<•r nummer enligt ncclanståL'JJ'l<• 
grund<·r : 

JlliJJutläggar(' givas HUllllll L'I' 

ning:-11' g't 'lll cnsarr:. llLUHillCrscrie~ 
1"1·. o. 111. 1. i Pn för san d.liga f"ii~l-

!"ör närvaranriP Jördintliga vt•dl'tth~lta J· orh så 1lana, som ul
giira s al· från flottan överlörda. l. ll. torpPclbåtar bibel1ålla ~i11a 
numnl! ·r: hädandtPr anskalladt• vcdc-tth:'\tar av större typ g ivas 
nutJJilH'r Jr. o. 111. 61 och öniga lr. o. m. 7:1; 

mot.ors lupar, som hädaneftn anskafl'as, ångslupar, som molo
ri s<' ras, sa mt t ran SJJO rt- och bogs<> r båtar givas namn. 

. T s~mband härm<>d ha1· Kungl. Maj:t i nåder befallt, att fiii
Jandl• h:1tar 111. m. sko la fr. o. m. den 1 niistkommancle novetliiH·J· 
f' rl1ålla nedan angivna ändrad<' benämningar. 

G. O. 1930. lO 
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Nuvarande benämning Skall benämnas 

VaJ:holms (iistn-ing. 

Ångslupen n:r 6 

n:r 9 

n:r 10 

n:r 12 

TranS]JOrtbåten n:r 

n:r 2 

n:r 3 

Dynäs I 

Handkranpråmen n:r 5 

Motorslupen Saga 

Grisslan l 

Grisslan 2 

Grisslan 3 

Transportbåten Rindö 

Vaxholmen 

G arm 

Viking 

Bele 

Ka?'lskronc! {listning. 

'rransportbåten n:r 

n:r 2 

n:r 3 

n:r 4 

n:r 5 

Transportbåten Bore 

Hästholmen 

Sjöhästen 

Jack 

Björn 

G. 0 . 8H:! 1len 17/9 30 .i'<L~I.sl~ilil'L' fönklningsbok för ub lyp 

Bävern. 

G. O. 868 den Hl /!J 30 lJl'Jnlll'L' hl. :1., att kaptl'llCLL på övcrgiingti

~ (.al Darin ska ll va ra inkall ad Jör !j iinsigöriug i övrigt (g. o. 1376/~G 

uclt 1035/27) uneler ticlen 22 in nevarande månall-8 inslu1~cl~ncle o].:

fober och hiiruncl~·r stå till sjöförsvarets kommanclocxpecht10ns -for 

fogande·. 

G. O. 878 den 22/9 30 befaller, bol riil:fande s(ationsplacoring av 

uneler byggnad varande fartyg, 
att flygplankryssaren Gotland skall tillhöra flottans station i 

Karlskr.ona; samt 
att jagarna Klas Horn och Klas lJggla skola tillhör a f lottans 

station i Stockholm. 

G. O. 886 den 23/9 30 befaller anslutning till nådigt brev den 

13 sistlidne uj n i, bl. a ., 
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att on marinLikarkurs skall anordnas i Stockholm under tiden 
l instundande oktobPL'-R nästkommande no vc•mber ; 

ait marin live rl äka ren skall utöv a ö1·c-rinseende och ledning av 

k ursen, faststäl la program för utbi ldningen, samt lwstämma 1iclN 
och lokaler fö r undervisn in gens bc•clrivandf-•; 

ait i kursen skola in gEt ämnena uaval hygien, sjök rigeds kirurgi, 

gasfrågans medicinska del, gasfrågans sjömilitärt tekniska del, psy

kiatri, oftalmiatr ik, otia tri , lungsjukdomar, läkemedelsekonomi oc!1 
reglemcntskännedom; 

att eleverna skola elen 1 instundande oktober kl. l100 anm::ila 
s ig hos marinöverläkaren; samt 

att kostnaderna för kursen, häri inbegripet arvoden för lärarna, 

skola beg ränsas inom de t P:C'Jlom ovannämnda nådiga brev till l ör
Jogande ställda anslaget. 

G. O. 888 den 23/9 30 bdaller, alt marinliikarstipcncliaterna över 

stat Ekman och Grönvall sku la med ut:gångf·n av elen 30 instundande 
månad avgå fr ån innehavande komnw nderin gar. 

G. O. 907 den 25/9 30 bemyndigar chefen .för kustartilleriet att 

fastställa "Förslag till stridsbelysn ings reg lemente för kustartille r iet 

(Lys RK) » att på försök t ill s vida re lända till efterrättelse i stä ll et 

för genom g. o. 1039/1907 fastställt »StrålkastaHeglemente för kust

a rtilleriet»; åliggande det sagde chef att sna rast möjligt efter ut

gången av år 193:2 inkomma med slu tligt fö rslag i ärendet. 

G. O. 922 den 29/9 30 befaller, att nedannämnda officerare skola 
avgå från innehavande tjäustebe[attningar i land med utgången av 

elen 30 innevarande månad, respektiv e tillträda befattningar :fr. o. m . 

den 1 instundande oktober samt tillsvidare med unelantag av de ti

der, då de på gr un d av utfärdad generalorder må l1ava erh ållit annan 
kommendering, tjänstgöra enl igt följande: 

Chef -Iör 3. matroskompanict: 

a v gå: ka11tencn Aber g, 

tilllriilla: kaptenen }~. K Ström, med ändring av p;. o. 20fi/3il. 

Chef för 5. matroskompanict: 

tillt räcla: kaptenen Skarin. 

Adjutant hos cltcfcn för uncleroHicNs- ueh Pjömanski'trer.;!l 

i K a rlskro1nt: 

avg:l: löjtnmt (·eu AhiJLLark, 
ti lltL·ii<l a: löjt.nnnt-cn Liifgren. 
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G. 0. 923 den 29/9 30 IJcfallf'r, att löjtnanten vid !lottan Rose n-

.. 1 . 7~~r ; ·~o anbc·falld tjiins loörin!l· vid lntsil·loUan s ll_vg -
sva r c gcnon1 g. o. ·l u c; c: • r -

av riPining· skall ontPdrlhart upphöra, samt .. 
· 11 · t L o rs trottt skall tjänstgöra 

att löj t.nanh•n vid ku s tart.t PL'lt' · ~a,.,e o . 

l l · !'1·• o. 111. tktl ;~o tnll0\'a randt• manacl t. o. 111. 
\' ici sagda ·l'lyg·av r c· ntng· 

ti<'n :20 oktobe r. 

G 0. 933 di>n 3/10 30 hl'i'allrr, at! marinliikars tipt>ncliat.t•n _öv,•r 

l .t J • 1 si· c Il 1·1. 0 m dc·n 8 intwva r and<· mållad t1ll svnlar ,• 
s a . , aco )SOn "u . · . . 

tj~i.n sf göra silso m P:dra läka 1·t · i \'axholms l'ästntng . 

G. O. ~43 den 6/10 30 nwdg·ivc•r , att nämnd<· fa rf,Y gsclw i' Pn :'t. pan 

sa r k ryssa n· n F ,v l t!: i a må triiHa övert>ns kornnw_l s<' lllt'd " tv t• n l: t· elV d a 

1\ ä tJa re• a t t med följa kr)•ssarc•n u n dr· r cxpech L1onc·n 1\lu0- 1.().31. 

G. 0. den 7/Hl 3!! bdaller. att kaplPJJ0l1 på öv0 rg~ ngss t,a'. Da ri n 

l 11 · . · Lal' acl 1·0" 1· tJ' äno1oöri no· i övrigt under tlli<·n R tn l.H'Va -
s ..:. a ' a r a 1 n l\. c: .~c: · t"" - c-. • .. .. 

. 1 o l 1 ~l 11 ·a·s tl ·ommande clt•ct-mbN oc h ltiiruntkr tpn s1go r a 
r ance manac - _. ' ' 

s jö lörsva rds kum1n an doex p0cli t i on. 

G. 0. 947 den 7/10 31) fastsbiit•l' , RPkrytunder visning Jiir :Ku st 

a rtiii PriPt,, 1930 å rs uppla ga. 

G. 0. 949 de n 8/10 30 lwfalJ0r, att dl'n .\.lvsborgs Jäs tning l.il! -

' t 1 .•·l,·al.l 1'1·. o. m. clc·n l inst.undandP noVI'lll -
d0Jade t ransportha 011 n:r .o 

her henämnas Billingl'll. 

G. 0. 955 den 10/10 30 lwi'a ll Pr, aH ko nnn rndö re rna l~lo lmberg 

och Ber.rmark samt komnwncliirkaptl'lll'll av 1. gr. :Ehn't:sva rcl s kol a 

i u t ill dt~l 30 SPptemlwr 1931 vara IPdamöi'C'r av ~Pfordnngsko~Tii\L~ ~ 
s ioncn för av!l·ivancl0 av tö 1·slag till ht'i'or<lnngar lll~lll J lottan s, .. o. l·.-

l o .·l 1 1'111 ·1·:;11l'J1 •l å kotllnwndön·r I' PSpek1t\'t' komnH '"l'-1 · 
C(' l' 8,{ (-ll' VI( ( (' ' u ' \..c. . . . • • ~J, ~ 1 

l l . 1 "'l' J''illllikt rro·lt-'ll\('Uh· i l! r lltal'lll('ll dl:'l J, 1)11. L ,; 
..;: a v ,e n a,. . r- • ~ - - o _. . 

1110111 . 1. b ocu c sko la ingä i !tdordrings kolllllll SS!OilC'll. 

G. 0. 964 dl'n 11 /10 3\l hdall c·r. att marinunriPrintt' ud r nt<•n ilu ll 

,; kall lliNI utgfmg·1·n av cl<·n 27 imw va randt• 111 il n a cl a\'l!::"t fr å n i g . o. 

10l:'J/29 anbda ll d kotnm PJHkring: sa nd. 
l Il 1,\.ll s·vt' (!,o rl' t.J·änstg·urrr ~fts0111 

att marinintPndentPn Hallgre n s 'a n 

int0ncl Pnt å varvskonto ret i StocklJOlm. 

G. 0. 9H5 den 11 /10 30 lwl' a llt·r , i anslutning till n ~fl i gl. ],,.. , l t!l 

· l' 1 t" 1 ."T. SjlRI'I'P sk<1l 1 

dPn ~ inn (·'.'R r fl n(h• tn ~nn d, ntt Jllftt ' ttH ll' t ' \ •l>rr-n R \' '"" 

vara inkallad till fortsatt tjänstgöring v id :flottans station 

krona under tiden 21 september-31 december 1930 . 
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Ka rls-

G. O. 968 den 14/10 3() befalle r, att löjtnanten Thermacniu s 

skall, u tan si'irskild kostnad för statswrket, s t å 1ill marinattachEms 

vid svenska beskickningen i Louclon förLogande för särskilt u ppdra g 

under ticlen 17- 29 innev arand e mån ad; skolande Th erma Pni us t ill

t räda i g. o. 81/30 anbefalld sjökomm endering dPn 2 instundan de 

november. 

G. O. 970 1len 14/10 3-ll bc.faller b l. a ., att m a n n m ge njören a\-

1. g r. å övergångsstat Cassel skall va r a inkallad fö r f ullgörande a" 

honom å liggande t j änstgörin gssl;ylclighet un der tiden 20 innevaran

de m ånad- 18 n ästkommande december och häruneler tjänstgöra vid 

fl ottans var v i Stockholm . 

G. O. 972 1.:1 /l.O 30 Jastställ er "Fördel nings bok för pa nsarkryssa

ren F ylgia >> . 

G. O. 977 den 16/l.O 30 bcfnll er , att m arinläkars lipendiat0n A

kerman skall f r. o. m. den 10 instundande november tillsvidare tjän st

göra såsom biträ dande läkare vid flottan sjukhus i Karl skron a. 

G. O. 985 den 17/10 30 befall er , att n edanstående officerare skola 

var a r epetitörer vid sjökrigshögskolan unde r arbetsåret 1930- 1931. 

nämligen: 

vid f r å n f l o t t a n 

kaptenen Lindgren i taktik, a llmänn a högre kursen, 

kaptenen Vle tterblad i ta k t ik, allmiinna kurs0n, 

löjtnantc-n J,andström i s trategi; 

v id kn start illeri et 

löjtnanten Cellerstr öm i kustf.ästnin gslära , 

löjtnanten Nil::;,;on i matematik och m ekanik. 

G. O. 989 den 17/l.O 30 fastställer, m ed upphävandP av g . o. 675/2(\ 

, Regl enwnte för kustartilleriets skolor och övningar (SRK) >> . 

G. O. 993 en 26/l.O 30 fas tställer, m 0d upp hä vand P a v g. o. 336/27,. 

, l<'ördelnin gsbok fö r under vattensbåtar, 1yp Valen>>. 

G. O. 1930. 11 
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G. O. 1 O Hi den 28/10 30 fastställer nedanstående igcnkäm: ings

t<>cken :för isbryta re ingäen de m ed Danmark gemensamt orgams0r acl 

isbrytningstj ä n st. 

U n d e r 11 a g e r: standert unel e r r å nock. 

höjd 1: lå ngsida 2. 

~'"" / 
"" ·;;:~ ''" 
~ 

U n el e r 111 ö r k l' r : viol ett lantt'rna uneler rånocl.;:. 

G. O. 1017 den 28/10 30 lJt' fa ller, med >lnelring av i g·. o. 463/1930 

·!.!·ivna bestämmelse r, bet räffande unelerofficersskola för mans kap vi d 

~jörnan skårt'ns Jiantvt' rksavcl e lning undt' r utbildningså ret 1930--H)}\1, 

att för <' ll' VPr tillltöranclc hantverksavdelningen skall anordn~-~ tlrl ~ 

lägre kl ass :förlagd ti ll Stockholms s tation, dels högre klass torlagd 

.till K a rl skrona station. 

G. O. 1020 den 29/10 30 befall e r, att; högva ktstjänstrn i Stock-

110\m skal 1 på tider, som bestämmas av överkommcnclant<'n. i' ör Stocl.;:

holms o·arnison C'ltc r samråd med stationsbefäl havaren v1el :Elottan:3 

·station "'i Stockho lm resprktive komm endanten i Vaxholms fäst.nin ~·· 
lJes tridas av t ru pp från flott ans sta t ion i. Stockholm två gånger J m a 

naclen unclt' r t idrn 15 januari--31. mars 1.931 samt av trupp ur Vax 

holms fästnings ga rnison sex gånger u~dC'r tiden l cll~emb.~r 1~,3ll 

- 14 m ars 1931 och tre gån ger unde r ticlen 15 mars-l o ap n\ l!lc~ 1. 

G. O. 1023 den 29/10 30 ])('faller, att kaptenen på öve rgå n gssta1 

Gleve skall va ra inkall ad unelPr tidC'n elen l - 30 instund anclC' novt'rn 

lwr för fullgöra nde av v iss del av honom unrl er perioden 1900- 1931 

åli ggande tjänstgöring. 

G. O. l(t31. den 30/10 30 bda llcr, att fa rtygscht'fen å kanonbåtC'n 

Svensksund skall hissa sitt behi lstecken clPn 24 instun dande non·m

. ber; samt 
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a t t kanonb:Jt<·n skall snar ast möjligt <'ftC'r wrkstä llcl inmönst

Tin g avgå t ill rikets västra kust fö 1· lJC',·akning· av sjöte rritorit't och 

lämnancl<· a v hj ä lp å t [iskt'fart,rg. 

I fråga om gii lclandl't av kost nad erna -för hilr anbefallcl expedi

tion är fiirPskri ve t i å jo rdbru ksdPparte nwnte t u lfä rda t. nå el igt brev 

elen 24 innp,·a rancle månad: kommande siirsk ild kos tnadsbPriikning 

~1tt mC'clclelas ge non: sjöfö rsva rc•ts kommandoexpedition . 

G. O. 1033 den 31/1.0 30 befa i!Pr , att kaptP nf• n på iii·C'rgå ngss tat 

Karl s::;on s kall va ra inka llad fr. o. m. clPn 3 instuncland C' no vt•ml
1
('J 

t. o. m. den 4 januari 193l :för f u\Jgörandl• av honom uncl Pr uthil d

nin g3å rl't l930- l931 ä li ggancl r minsta tj änstgöring. 

G. O. 1052 den li /11 30 befaller , att :följ ande marinintendenter 

skola nedan angiYna dagar inncl'a ra ndc å r a1·gå från, respektive till

träda angi,·na befattningar vid flottans sta t ion i Stockholm och tills

vidare. med undantag n,- dc tide r. då de på grund av 11 tfärdad gencral

ord<'r m:'\ ha va <'rhållit annan komme nder ing, tjänstgöra enligt föl 

jande: 
Stati onslmssör: 

fl\· gå : fö rste ma rinintendenten Tr;ysen. den 26 n ove mber ; 

tilltriida: marinintt-•ndcnt r· n av l:a g r. Dahl g ren. d<' n 27 november ; 

Intend ent viLl stationsko utore t: 

avgä : marinintendenten a\' l :a gr. Dahlgre n, den 26 november; 

tillt räda : m a rinintendenten a1· l:a gr. R esen, elen 27 no,·ember . 

G. O . . 1054 den 6/11 3[) bdaller. att donna .instmtktion ska ll l ända 

fa r tygsc hefen å kanon båtC'u SvC'nsksund ti ll efterrättelse under detta 

fart-,,·gs g<·nom g. o. 1224/29 ilnbC'falld a expedition . 

l . 

Expeditione ns iindamål ä r att be1·aka sjötl' rri to ri et och mcdYorka 

till upprätthå llande a1· ordning vid f iskets bcdri1·andc å rikets Yästra 

];ust ii1·<·nsonr att Himna 0 rfordcr lig hjälp åt f iskefa rtyg. 

·) 

Yör Yi nn a nd c a,- de tta iinda må l skall. Ki tillhandagå vede rbö

rand e Kungl. Maj :ts bcfallningshaYande med det bi t räde. som kan er

ford ras för ÖVC' rvakand c a1· att obehörigt f iske ej bedrives inom sådant 

u mrådc, ya rest desamma iir u tes lu tande fö rbehåll.et s,·enska unde rsåtar 

(Ku ngl. k ungörc• lscrna den 6 maj 1871 - SFS n :r 21 - elen 2G okto

ber 1907 - SFS n: r 1.12 - och den 4 j1rdi 1910 - SFS n :r 73) även

som för förhimlra ndc a,- a t t o behöriga (utländska) personer idka jakt 

å sjöfågel i no111 s1·cn skt sjöte rritorium Y id onm nämnd kust . 
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Dessutom skall Ni lämna fiskefartyg erforderlig hjälp beträf
fande bogsering. isbrytning, sjukvård och transpoet av sjuka samt. 
efter därom gjord framstäl lning och mod iakttagande av att obehörig 
konkurrens med den e nskilda fö retagsamheten undvikes, lämna bi
stånd åt grundstötta eller av annan anledning nödställda fiskefartyg . 
Rel;;:Yisition av här omfö rmäld hjälp göres i regel genom vederbörande 
l änsstyre lse; äga nde Ni dock, då hjälpbo,rovet är särski lt trängande , 
att efter direkt t ill Eder gjord hänvändelse lämn a erforderligt bistånd. 

3. 

:För fullgörande av här medclelado uppgi-fter skall kanonbåten, 
med iakttaganle av vad i mom. 6 sägs besöka dc av svenska fiska.re 
vanligen använda fiskeplatserna, jämväl innefattande sådana platse1· 
i till nedan angivna län elle1· Danmark gränsande farvatten, varest 
fiske bedrives, men ej är uteslutande förbehållet ettdera landets under
såtar; skolande Ni lltöva tillsyn däröver, att i. ovannämnda kungl. 
kungörelser gi,·na föreskrifter vederbörligen iakttagas av svenska un
dersåtar ävensom att dessa ej lida något intrång i sina rättigheter. 
Kanonbåtrn skall härvid, i den mån för exped itionen anvisade medel 
och övriga omständigheter det medgiva, så mycket som möjligt uppe
hålla sig i närheten av sillfiskeflottan, vare sig denna är ute på fiske 
eller ligger i hamn. 

4. 

Kär så ske kan, utan eftersättande av i mom. 1, 2 och 3 angivna 
uppgifte r och verksamhet. skall ~i utföra sillrekognosceringar. 

5. 

D ärest Ki under i mom. 1-4 ovan angivna verksamhet upp
täd;:e r oloYlig införsel av sp ritdrycker och vin elle r försök till sådan 
införsel, skall Ni därom snarast möjligt lJå lämpligt sätt lämna med
dela nde till vederbörande chef för t!l1ll verkets kustdistrikt. 

6. 

Kanonbåten skall, såvida omständigheterna till annat föranleda, 
hava sin station å lämiJlig ort inom söd ra delen av Hallands län un
der tiden intill utgången av december 1930 och under mars 1931 samt 
å lämplig ort inom Göteborgs och Bohus län under jmmari och fe 
bruari 1931. 

7. 

Därest vid fif;kcts bedrivande i farvatten på rikets västra kust 
utanför annat l än än det, inom vilket k8nonbåtcn vid tidpunkten i 
fråga skall hava sin station enligt mom. 6, kanonbåtens närvaro skulle 
för äncl8mi'tl. som angiYes i mom. 1, 2 eflcr 3, påkallas, skall Ni, däl' 
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så ske kan utan Ytisentligt eftersättande av Eder i samma moment 
anbefallda uppgifter beträffande det l än, vari kanonbåten skall hava 
sin station, efter anmälan till Kungl. Maj :t s befallningshanmdo i 
detta län, t ill det and ra länet tillfälligt avgå. 

8. 

Av ycdcrbörandc Kungl. Maj :ts hefallningshavande , lotskapte n, 
f iskeri intendent och chef för tulh crkets kustdistrikt skall Ki inhämta 
de uppl ysningar, som äro behövliga för fyllande av ovan nämnda upp
gifter samt i övrigt ägnade att främja expeditionen s ändamål: börande 
k anonbåtens ,-erksamhct så1·itt möjligt bedrivas en ligt cle upplysningar, 
,som av YedcrbörandB K ungl M8j :ts befalln ingshavande i sådant av
seBncle kunna komma att lämnas. 

9. 

L ämpli ga anstalter böra av Eder träffas för att till lots- och fyr
personalen samt kustbefolkningen ingående Qmderrättelscr om sådana 
int räffade händelser, som krän1 Edert ingripande, snarast må kom
ma til l Eder kännedom. 

10. 

Vid gång utomsk~irs skall å kanonbåten föras fiskeriinspektions
standert. 

11. 

Ni skall, då andra uppdrag icke lägga hinder i vägen och då 
så erfordras, efter sam råd med chefen för Göteborgs örlogsdepå, läm!!~ 
Eder meclYcrkan till litgärd för minskande av minfara. 

12 
Ni skall håll a sjöförsvarets kommandoexpedition underrättad om 

kanonbåtens post- (telegraf-) adress samt i och för underlättande av 
ordm·s och me-clclelandcns sn abba överbringande under uppehåll i Göte
borgs och Bohus län lämna länsstyrelsen därstädos samt chefen för 
GötBborgs örlogsdepi'l, eljest länsstyrelsen i Hallands län, meddelande 
b eträffande kanonbåtens uppehållsort. Då kanonbåten är under gång, 
skall dess radiostation vara påpassacl. Vid l ängre Qlppchåll å platser, 
däe anknytning till r ikstelefonnätet kan åstadkommas, bör Ni träffa 
för sådan anl;:nyt ning erforderliga anstalter; äganclo Ni att hos varvs
che·fen i Karlskrona rekvirera för ändamålet behövlig materieL 

13. 

Ni skall med ledning av från sjöförsvarets kommandoexpedition 
överlämnad kostnadsberäkning ägna noggrann uppmärksamhet åt kost
naderna för expeditionen och snarast möjligt i början av varje ka
lendermånad till chefen för försvarsdepartementet insända uppgift å 
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den i fartygets räkenskaper bokförda kostnad, som under närmast för e

gående månad drabbat det jiiml ikt nådigt brev den 24 oktober inne

varande <lr för expeditionen am·isadc anslaget, ävensom att. därest 

något i förevarande asseondo skulle vara att erin ra, även vid annan 

än nu n ii 111 n d tidpunld o förd röj l igen därom i nrapportc ra; skolande J\ i 

jämväl i god tid inkomma mccl anmälan. därost cxp<'ditionen med 

häns~·n tiLl bri stand e medelsti ll gång synes böra avslutas före mar:' 

månads utgång. 
Samtidigt mod avgivande av ovannämnda uppgi ft å bokfördfl 

kostnader skall Ni därjämte insända dels uppgift å vcrldiga kostnader . 

dels uppgift å ombord förbm1kadc kvantitet~r stenkol m. m. Sist

nämnda båda uppgifter sko la avse sa rnma tid som uppgiften å bok

förd·a kostnader samt adattas i enl igbet m ed bifogade formu l är. 

14. 

Omkring var 14 :de dag ollor , om omständigheterna därtill föran

leda. ofta re ,.kall -:\i insända underdånig rapport, innehållande ko rt 

fntt~d r cclogö rolse över kanonbåtens verksamhet. 

15. 

K tmgl. :M aj :t förvän tar si g, att vid <le tillfällen och oförutseddn 

händelsrr. som under utförandet av det Edor härigenom nådigst an

fört rodda , uppdraget kunna intl"liffa mon för vilka föreskrifter saknas, 

sådana åtgärde r av Eder vidtagas. som bäst främja expeditionens ända

mål och överensstämma mod flaggans Yärdighet. 

G. O. 1C•66 den 12/ll 30 befaller, 
1. att i reglemente för klllstsignaldisendot. §§ 20- 25 nämnda 

k urse r skola å r :l931 anonlna s Yicl f lottans station i St.ockholm; 

2. a t t till ku r ,;crna sk a 11 ir;ka ll as personal Y id lots- och fyr

staton e nligt nyssntimnda reglementes bestämmelser och i av lotssty

relsen b0räknad omfattn ing; samt 

3. att utbildningskursrn skall taga s in början don 12 januari och 

42-dagars repetitionskurso n den 30 janua ri. båda m ed instä llelse a v 

clcYOl'Ua kl. 1000 i sj öm ansk år0ns skolor p å Sl\oppsholmen. 

G. O. 1068 den 13/11 30 h~r bd,Jllt. att marinintondonte n va 2:fl 

gr. Högström skall tillsvidare tillhöra flottans station i Stockholm; 

samt att Högström skall fr. o. 111. den 16 innenU"ande månad tillsvidare 

tjänstgöra i marinförvaltningcu. 

G. O. 10"i5 den 1"i /11 30' medgiYor , att i g. o. j224/29 mom. 25 

anbefalld station;ir fö rliiggning aY Vinteroskaderns fartyg må enligt 

högst e befälhavarens över k•ustflottan bestämmande upphöra högst 12 

Jagar uneler instundande clecombcr mån.ad. 
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G. O. 10"i6 den l"i /ll 30 befaller, att kommendörkaptenen a\· 2:>~ 

gr. Yid flottan Rudberg skall. utan hinder av honom e lj est åligo·andc 

t jänstgöring uneler de dagar fr. o. m . elen 24 inneva r ande nov:mb er 

t . o. m. d en 3:l mars 1931, d å til lämpningsöYn ingar pågå vid 2:a f lyg

kå ren, följa sagda övning a r enligt av chefen för f lygvapnet utfiirdade 

närmare bestämmelse r. 
I-Iära,· föranledda kostnade r komma ntt Lost r.idas nv t ill marin

förniltnin;;c ns förfogande st ående medel. 

G. O. 11l"i7 den 1"i /11 30 befaller hl. a., att statsisbrytaren i och 

för utförande a1· vissa proY skall rustas fö r att kunn a utgå p å omkring 

åtta dagars expedition. 

G. O. 10"i8 den 18/11 30 befaller, att donna instruktion för far 

tygschefen å statsisbrytaren skall lända till efte rrättel se under far· 

tygets expeditioner vintom 1930- 1.931. 

§ l. 

Expedit ionens ;indamål framgår av genom nådigt boslut den 28 

september 1928 fastställt »Reglemente för statons ishrytarfartyg>> 

(bil. 1). 
Beträffande det om råde, till vi lket Statsisbr,ytaren för Ya rje s ä r

skilt tillfälle skall förlägga sin verksamhet, kommor order eller direk

t iv därom, i anslutning till genom g. o. H57/27 fastställd »Allmän 

plan för statsisbrytarens verksamhet» (bil. 2) , att genom ledningens 

förso rg tillställas Edor. 
§ 2. 

Till Eder klinnedom meddelas bifogade »Utdrag av protokoll ö vet· 

handelsärenden, hållet inför H. M. Konungen i statsrådet å Stookholms 

slott den 29 januari 1926~>> (bil. 3), ägande Ni ställa Eder till efter

rätte lse Y ad Kungl. Maj :t en ligt detsamma e lle r eljest genom sär

skilda nådiga beslut föro·rdnat ifråga om elen c.konomiska förvalt

ningen och tjänsten i övrigt ombord å statsisbrytaren lll. ·m. 

§ 3. 

G nom sjöförsvarets kommandooxpedi tio n konune r a t t t illställ as 

Eder dels order angående åtgärder, som skola vidtagas omedelbart 

eller å angiYcn t id och oberoende ay fa rtygets Yorksamhet i öuigt, 

dels direktiv angående åtgärder, som bör a vidtagas, därest Ni ansor 

rådande förhällanden så medgiva, dels även meddelanden angående 

åtgärder , Yilka s utförande helt och hållet överlämnas till Ede rt bo

dömande. 
Text i skri,-clsc eller telegram kommor i allmänhet att börja mcrl 

ettdera av orden »order», >>d irektiv» eller >> meddelande>> angivande inne

hållets karaktär enligt yad oyan sagts. 
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§ 4. 
Med iakttagande av föreskrifterna i >>Reglemente för statens is

brytarfartyg» samt erhållna order och direktiv äger Ni att närmare 
planHigga och bestämma angående statsisbrytarens verksamhe:, sko
lnndo härvid följande allmänna anvisningar lända till efterrattelso. 

A. statsisbrytarens huvudsakli ga uppgift är att assistera fartyg 
från öppna sjön till för i sskruvning, drivis och dylikt skyddat far
\·attcn samt f r !J. n sådan t farvatten till öppen sjö. Därest flera fartyg 
iörväntas inom de närmaste dygnen påkalla ass[stans i samma rikt
n i ng, skall, då icke särsk ilda omständigheter till _annat föranleda , 
a ssistansen verkställas genom anordnande av konvOJ. . 

I den mån förhållandena det medgiva må i fall, då de lokala lS
brytarresursema oj äro till fyllest och statsisbrytarens huvudsaldi~a 
uppgift icl.;:c därigenom åsidosättes, isbrytaren användas för lokal ~s
JJ1·ytn iug. vilken dock som regel bör utföras i samband __ med Statsls
brytarens anl,o1nst till eller avgång från hamn. V:ederborand_c hamn
myndighet bör underrättas, att medverkan av Sta_ts1sbrytaren ICke kan 
pÅräknas för öppenhållande av sålunda bruten Jsranna. .. 

B. Fartyg i sådant läge, att fara finnos för fartygets sakerh~t, 
-elle r eljest <lå hjälp erfordras för räddande av ombor{h-aranclcs ll\-, 
skall ·i första hand bispringas. .. .. . }~öreligga icke sådana omständigheter, som nyss namnts, bor, l 
tl C' n mån 1,pprätthållanc1e av planmässighet i isbrytarverksamheten det 
medgiver. fartyg med huvudsaklig uppgift att befor~ra_ passagera;·e 
och post främst bispringas och därnäst fartyg med last -~1ll e;le1:. frun 
Sverige, samt inom vardera av dessa grupper fartyg på vag fran opp~n 
.sjö till hamn givas företräde framför fartyg IJ å .:'äg. från h_am~ .. t:ll 
öppen sjö, Utan hinder härav m å clock, __ där;st __ sarsl?ld~ skal ~~1t~ll 
föranleda, hjälp bringas l astfartyg, som ar pa va~ fran ~ppen SJO till 
l f öre fartvO' på v ä o· från h amn till öppen SJÖ medfot·ancle passa-laron J"' "' . . d , f" . gerare och post. Andra än här avsedda fartyg lJistås 1 en man ol e-
J iggandc omständ i g·heter föranleda. 

§ 4 1/2. 
I avseende å med Danmark gemensamt organiserad isbrytnings

tjänst gäller Yad därom må yara särskilt stadgat. 

§ 5. 
Finner Ni att statsisbrytarens verksamhet av någon eller några 

uppenbart misslJimkas. skall Ni härom vid lämpligt tillfälle insända 
anmälan. 

§ 6. 
Vid direkt samarbete mellan statsisbrytaren och annan av svcn

·ska staten j'örhyrd isbrytare skall, såvip.a icke annor1unda särskilt bc
. stämmes, det gemensamma arbetet ledas av Eder. 
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§ 7. 
Beträffande införskaffande ay erfo rderliga is- och diderloksrap

portc r grilla bifogade >H lotsstyrelsC'n 11tfärdaclc »Destiimmclser rörandt> 
Radiocodt>syst·em att- am-ändas mollan statsisbrytaren och utkiksstrr
tion tillhörande iss ignaltj änsten Yid l'a(liott>legrafering rörande is-. 
siktba rhC'ts- och vindförhållanden » (bil. 4) jämte av telegrafstyrelsen i 
samråd med lotsstyrelsen nppgjord »Dirig(' ringstabell för issigmtlmcd
medclclanden till och från Statsishryhln'n » (bil. 3). 

~ 8. 
Fartygets radiostation skall. med undantag som nämnes i ~ 9, 

ständigt vara p åp assad. Utväxling a,· radiotdegram mellan Ed<'r och 
marinens myndig·heter skall i stö rsta möjl iga utsträckning äga rum 
över marinens radiostationer. 

I av Eder till marinens myndigheter avsända teleg ram skall tC'X
tcn börja nwd ett fyrsiffrigt tal a11givancle tidpunkten å dygnet, när 
meddelandet a,· Eder avlämnats för befordran, Yilket tal Yid förefal
lande behoy kommer att användas såsom rcforensnumm cr. 

§ 9. 
Vid mppohåll i hamn bör, där så lå ter sig göra, telefoninkoppling 

äga r um till rikstelcfonnätct. När sådan inkoppling verkställts. skall 
meddelande härom lämnas till sjöförsvarets komman(]oexpedi.ti.on samt 
lämpli ga ortsmyndi.ghetcr. 

Därest knstradiostation åtager sig att mottaga till statsisbry
taren ställda radiotelegram, m:'t radiopåpassning upphöra under den 
tid telefon är inkopplad. 

§ 10. 
Jämte i RM li föreskri ven loggbok, skall föras dagbok, i vilken 

antecknas alla uppgifte r å av ,statsisbrytaren utfö rd isbrytarhjälp och 
andl"a arbeten. I loggboken må hänvisas till i dagboken fö rda an
teckningar, 

§ 11. 
Under gång för isbrytartjä nst insändes till marinkommando dag

r apport per radio omkring kl. 0900 va rj e dag omfattande kort redo
görelse för uneler sista dygnet utföj'(la a rbeten samt utsiktet· och pla
ner för det kommande; uneler arbeten av större vikt eller intresse in
sändes om behövligt rapport oftare. 

Skriftlig rapport med 1ut(lrag ur dagboken insändes därjämte i 
regel va r 14 dag ti ll chefen för sjöförsvarets kommandoexpt>clition. 

Ni skall i den utsträckning, som befinnes möjligt. hålla Statens 
Meteorologisk-H ydrografiska Anstalt unelerrätta el om i sförhåll a n el en a 
till sjöss utanför utkiksstatione rn as i land observationsområde . 

G. 0.1 930. 12 
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§ 12. 
För att hålla den pågående sjöfarten underrättad om statsisbry

tarens verksamhet sam t avsikterna beträffande assistans m. m. skola 
vissa dagliga radiomeddelanden avgiyas enligt bifogade >>Föreskrifter 
m. m. för avgiYancle av radiorapporter rörande Statissbrytarens verk-
.samheb (bil. 6). 

§ 13. 
I den gencralrapp'ort, som det jämlikt RM II åligger Eder att 

avgiva, skall Ni bland annat lämna kortfattad redogörelse över verk
ställd a observationer rörande isens beskaffenhet, utsträckning och drift 
i de farvatten , i vilka statsisbrytaren under expeditionen uppehållit 
.sig, dels uppgift å omfattningen av verkställd isbrytning, dels ock upp
gift å 1utförda bogseringar samt andra uppdrag ävensom de kostnader, 
som föranletts av varje särskilt uppdrag, varvid sammanlagd tid och 
ungefärlig kostnad för verkställda bogseringar och för lokal isbryt-
ning skola särskilt angivas. 

I övrigt skall rapporten innefatta erinringar och förslag , som 
avse främjandet av statsisbrytarens verksamhet. 

§ 14. 
Kungl. :M:aj :t förväntar sig, att, vid de tillfilHen och oförutsedda 

]
1
ändelser, som kunna inträffa, men för vilka förhållningsorder sak

nas, sådana åtgärder av Eder vidtagas, som äro bäst förenliga med 
.expeditionens ä ndamål och flaggans heder. 

G. O. 1083 den 20/11 30 befaller, att statsisbrytaren skall efter 
avslutandet av i g. o. 1077/30 omnämnda prov omedelbart utgå på 
minst en månads expedition. 

G. O. 1096 den 26/11 30 befaller, att kaptenen på övergångsstat 
·Cleve sk.all utöver i g. o.·1023/30 angiven tid vara inkallad under tiden 
1_-30 instundande december för f1ullgörande av honom under perioden 
193.0- 1934 åliggande återstående tjänstgöring. 

G. O. 110·1 den 1/12 30 hefaller, att nedanstående bestämmelser 
-skola tills vidare lända till efterrättelse beträffande insändanclet a\· 
.ansökningar och avgivandet av förslag till kommendering av offi
·cerarc ur marinen till i g. o. 11:\:)/29 omförmäld utbildning vid flyg-
vapnet av flygande personal. 

1. För att kunna beordras till ifrågavarande utbildning er-

Jordras: 
att vara o[ficer på aktiv stat; 
att betrMfande synskärpa och färgsinne uppfylla cle fordringar, 

-som beträffande velentä rers anställning vid flygvapnet angivas i 
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]~ung~ . Armeförvaltningens sjukvårdsstyrelses reglemente till led n· 
v1d lakarundersökning av dem som söl· -1 fast anst·a·ll · ·l l _mg 1- .. . . · ' ~' n1ng v1c -:ngs-
ma,~ten:. samt __ av varnp~1khga (besiktningsreglemente), äYensom att 
h a\~ g_ocl horse l. :fclfntt nervsystem samt goda cirkulations- ocb 
rcspuatwn sorgau; -

att den l maj det år utbildningen tager sin början icke hava 
:uppnått 30 å rs å lder ; samt 
. . . aU vill nyss_nämncl tidpunkt innehava err tjänstetid som officer 
Vlcl :flottan av rnmst 1 1 /2 år och vid kusta rtilleriet av minst 2 :Jr. 
. 2. o Umlt•rclånig ansökan om i mom. 1 ovan avsedd kom•n ende-

-~:Hl.g: _ma ~vgtva s av :lä r ti_ IL _jämlikt. sagda moment behörig personal ; 
·cnsokan skn~l :' ara ttll SJOEorsvarets kommandoexpedition inkommen 
SC' llast .d9~1 1u Januari det år utbildningen avses taga sin början. 
. Janudd >> Rc~lcmcntc fö~· utbildning av officerare tillhörandn 
f]ott~n. s sta nt . (ODR) >>, § 4, mlämnad anmälan .om uttagnincr till il y~tJan st _ (lu:ltfartygstjänst) må, beträffande officerare vid n~ttan 
•ersatta har omtalad ansökan. ' 

Vid ansökan fogas: 
sådant av läkare utfärdat betyg som omförmäles 1" I\.·· n ' ]-.. ] . ' U gJ. ~Ull· -gorc sen av den 22 januari 1926 •mo·åe11dc v1"ssa la··k-a d ··1 · , ~, ' o . run erso D11ngar 

(S. I· ~l/1~26), § 6, dock att betyget skall utvisa huruvida vederbö
rande ar tlll uttagning fö r flygtjänst duglig; 

ut~lni~ ur str_~ffregister och generalrulla, vilka utdrag genom 
·den mynchghets forsoro· som äo-E'r fo··r·a saO'd · t 1 11 . . .. "" ,., o a reg1s er oc 1 ru a 
skola b1 laggas ansökningshandlingen. ' 
.... 3. I mom. 2 ovan nämnda ansökningar överlämnas från sjö
J orsvarets kom~la~clocxpedition till chefen för flygvapnet. Sistnämn
;:le chef ska:l _arl Jgen senast dE'n 1 februari i tre exemplar insända 
-~ ,:· uncl~rclamg uppgift ~ d:t antal elever, som med hänsyn till 
_å\al petsanalbehov som t1llgang å medel och 0··vn· t .· 1 n 

b
.. tb"ll mgsma ene "nses ora u 1 c as, 

underdånigt förslag å de sökande, vilka böra beordras ti.ll ut
bildningen, sam t 

underdånigt förslag till de bestämmelser i övrigt, som kunna 
llefinn as erforderliga. 

I samband härmed har Kungl. Maj :t i nåder befallt 
. . .:·att offic~~· i reserven, cHirest i mom. 1 ovan stadgade' fordringar 
bet! affanclc l\l oppsbcskaffenhet och levnadsålder upp.fvllas · :· .··1 å . l .. ll . , .Jamva 1m avg~va tar avsE'~C underdån ig ansökan samt att i detta hänseen-
de bestamm clscrna 1 mom. 2 ovan skola lända till efterrättE'lsc•. 

G. O. 1116 den 5/12 30 befaller i anslutnino· t 1"ll 11 .od·g ]- ·· .. 
1 

. . , a 1 a ~u n go. 
J e sen el en 3 s1sthclna oktober (S F S 369/30) att 11 nc·l t • -' 1 .. · · . ~, ,ansaenJe)e-
;:;tammelser skola fr. o. m. elen l jnnuari 1931 tills vidare lända till 
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·1· · 1 ']t · s11'~n :för kr .il2.·sn,~dden·. <'fterriii t!'lse beträffamk m1 1bra )eSl' mng 1 1. ~ 

t illhöriga motariordon m. 111. 

1. Besiktningsmiin tillsilHas Yid Karlskrona örlogss,anou, ar

meförvaltningen, I. 2 (stridsvagnsiJaialjon) och Ing. 3 enligt följunde. 

1 

Besiktningsman 
förordnas vid 

2 3 

Besiktningsman Framställning 
verkställer förrätt- om förordnan-

ningar vid det ingives av 

Armeförvaltningen .M.arinförvaltnin- Armeförvalt
ningen (2 besiktnings- gen 

män) 

I. 2 (stridsvagns
bataljonen) 

Ing. 3 

Flottans station 
Karlskrona 

Vaxholms fäst
ning, KA l 

Flatlans station 
samt marinens 
myndigheter i 
Stockholm med 
undantag av ma
rinförval tningen 

i Flottans station i 
Karlskrona, 
Karlskrona fäst· 
ning samt i Knrls
krona förlagda 
truppförban_d ur 
armen, mannen 
och flygvapnet 

Chefen för Öst· 
ra armefördel
ningen 

stationsbefäl
havaren i 
Karlskrona 

4 

Förordnandet 
utfärdas av 

Ö verståthål
lareämbetet i 
Stockholm 

Länsstyrelsen i 
Blekinge län 

l l av besiktning·sman ingivl'S till Framställning om fö rorcnance -
l l. Bl~lön O'e län) av i kol. (~ an-överståthållareämbetet (liinss t.yre sen c .,. 

givna myndigheter. . . .. vil-

2. Såsom besiktningsman föreslå~ bärtill läm1:hg . ofhce~·, f". 

]·en u f Uer i § 1 i ni\dig:a instruktwnen for bes1ktnmgsmnJ: ~o~. 

' ~PJ y ·l 3 J-t 1 , · 1\l''O (R F S. 354/30) stadgade fordl'mga, Jnotorforc on l en o' o >l t '-' '-' · · . 

och som tjänstgör vid i punkt l upptagen örlogsstahon 111 . m. . 

Om så erfordras, må till besiktningsman jä~väl föreslås !)ff1Cer, 

som tjänstgör vid i kol. 2 ovan upptagna myndtgheter m. m. . 

Framställning om förordnande skall vara åtföljd a: band.I.:J~gar, 

som styrka vederbörand e officers kompetens och l amphghet fot be

fattningen . 

3. Då så erfordras, göres framställning om
1 

förordnande av 

vikarie för besiktningsman enligt en3:hancla g runc er. 
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~. ;.Ja,llnuppgiJt å Yic\ örJogsstation<'n i Earlskrona för ordnad 

ile~iklningsm8rt skall av stationsbPfälhava ren clii rstii\l <'s insiinclas till 
ojöförs1·arets kom lll anclo<'xpecli tion. 

G. O. 1122 dl'n 9/12 30 hf'fallt'r , att de !'yra veddtbåtar, vilkas 

hyggande> (!'<' nom ni\digt lwslut av elen 2j sistlid ne' novl'mber upp

dragits åt murinl'ö rvaltningf'n , skola erh ålla namnen .JägarPn, Ka· 

paren, Snapphan<'n och Väktarpn: skolande sagda vPclcttbåta r ti lls 
,·ida]'(· tillhö ra flottans stiltian i Eadsk,·ona. 

G. O. 1129 den 12/12 30 Lcfalh'r, att kaptenen Lindgren skal\ 

t . o. m. den 30 september 1D3l såsom vikarie uppräHhåll a lär n l'be
fattningpn i sjöhigskonst Yid krigshögskolan. 

G. O. 1136 den Hi/12 30 lJcfal ler , att marinattaeh6n, kaptene1• 

J3ager, skall uneler ticlen 16 januari- 20 febr uari 1931 tjänstgöra virl 

beskickningPn i Köpenhamn ~amt flfire:ftPr ätenända till Berlin. 

G. O. 1138 den 17/12 30 be[aller, att marinläkarstipencliaten över 

stat .Jacobson skall med den 8 jan uari 1931 avgå från genom g. o. 

933/30 anbrfallcl konm1enclc>ring såsom extra läkarr i \ ' axholms fäst
ning, samt 

att en av marinövel'iäkarrn jämlikt nådigt beslut elen o juni 

1930 till tjänstgöring inlwordracl marinläkarstipencliat skall under 

tiden 9 januari--l mars lll31 Yara extra läkare i ovannämnda fäst
ning. 

G. O. 1144 den 20/12 30 ml'clgiver, att såsom miJitär besiktnings

man vid Karl skrona station må, enligt i g. o. 1116/30 angivna grun

rler. jämväl före3lås civilmilitiir tjänsteman av officrrs tjänste 1dass. 

G. O. 114:3 deu 20/12 30 befaller, att kommL'nclören Söderbaurn 

skali unclrer nästkommande år stå till stationsbefälhavarens :i Stock

holm förfogande för att vid behov kunna beordras tjänstgöra dsom 

ställ±öret.rädar <' i stationens krigsrätt i mål, cläri regementsofficer 
är tilltalad. 

G. O. 1150 den 22/12 30 befaller, att följande fö reskrifter skola 

lända tilJ eftenätteJse beträffancle flottans övn ingar m. n1. (g. o. 

:)93/28) under sommarens :1931, hösten 19:31, vintern 1931-1932 O<'h, 

preliminärt, som maren 1932 ; skolande kostnaderna för i. denna gene- · 

raLorder intill sommaren :1932 anbPialJda övningar m. m., i vad an

går flottans fartyg, begränsas inom belopp, som beräknas av ehefeu 

för marinsta ben och som meddel as genom sjöfö rsva rcts kommando
expedition. 
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I. SOMMAREN 1931. 

A. Rustningar m. m. 

1. Chefen för vintereskadern skall nedhala befälstecknet å dag 

i mars eller april, som högste befälhavaren över kustilottan bestäm

mer, samt sistnämnde befälhavare dagen därefter hissa sitt !.Jefäls

tecken; skolande i eskaderchefens stab och i högste befälhavarens 

över kustflottan stab ingående personal debarkera resp. embarkera 

å tider, som av sistnämnde befälhavare bestämmas. 

2. Pansarkryssaren Fylgia skall snarast möjligt efter ankomsten 

till Karlskrona i slutet av mars avmönstras (mom. 3). 

3. Nedannämnda fartyg skola rustas (klargöras) för evpeclition: 

skolande fartygscheferna hissa befälstecknen å nedan för respektive 

fartyg angivna dagar, nämligen: 

den 22 april, depåfartyget Dristigheten, torpedkryssaren J acoL 

Bagge (depåfartyg för ubåtar), ubåtarna Abborren och Braxen samt 

logementsfartyget Freja (mål depåfartyg); 

elen 24 apri l, torpedkryssaren örnen, vedettbåtarna Altair, Argo, 

Castor, Polaris, Tltetis, Astrea, Spica, 36 (med radiostation) 34 och 33 

{de fyra sistnämnda utan torpeclutreclning) samt Sökaren; 

elen 28 april, pansarkryssaren Fylgia ; 

elen 6 maj, kanonbåten Svensksund, övningsskeppen af Chap· 

man, Najaden och Janarnas ; 
elen 19 juni, övningsbriggen Falken; skolande fartyget med un

dantag av segel och löpande tackling vara klargjort för expedition 

den 13 juni; 
elen 3 augusti, torpedkryssaren Psilancler samt för cleltagand•• 

i framdeles anbefalld k rigsövning, jagarna Sigurd och Vidar. 

4. Nedannämnda förbandschefer skola hissa befälstecknen föl

jande dagar: 
elen 22 april, chefen för 5. ubåtselivisionen ; 

elen 24 april, cheferna föt· spaningsavelelningen, flygavclelningen, 

1. vedettbåtsflottiljen, 2. och 3. vedettbåtsdivisionerna och 1. träng

·divisionen; samt 
den 7 maj , chefen fö r skeppsgosseavclelniugen. 

D. Förbandsindelning. 

5. Fartygen, med unelantag av torpedkryssaren Psilancler (mom. 

19) samt jagarna Sigurd och Viclar, ·skola - inom kustflottan med 

de mindre avvikelser, som högste befälhavaren ÖYer kustflottan mft 

bestämma - vara indelade i förband eller avses för vissa ändamål 

enligt följande: 

Sommaren 1931. 

KUSTFLOTTAN. 

1. pansu rskeppsdi visione•n. 

Oustaf l ' (flaggskep]J), Drottning Yictoria. 

S p an in gsa velelnin gen. 

~\Ianlighcten (AC-fartyg). 

1. jagarflottiljen. 

0 .. jagard.iv.i s.ioncD: . Ehrcnsköld (FlO-fartyg"), Norclenskjölcl. 
1. JagarcllVlSlOncn: .Munin, Hugin. 

l. ve el ettbåtsflottilj en. 

Omen (FlC-fartyg). 

2. vedettbåtsclivisionen : .-lltair, Argo C t p 1 · 
Astrea. as or, o ans, Thctis, 

3. vedettbåtsdivisionen: Vedettbåtarna 36, 34, 33. 

Ubå tsa nle l ni n gen. 

Svea (AC-fartyg). 
Spica, iill sena re hiilftcn av juni. 

1. ubå tsflottiljen. 

1. ubåtsclivisionen: Gripen (Fl O-fartyg), Draken, Ulven.*) 

2. ubåtsdivisionen : Uttem, Ill ern, Bävern. 

5. ubå tscli visionen, t ill senare hälften a v juni 

J acob Bagge, Abborren, Braxen. 

Fl.rga vdelningen. 

Dristigheten (AC-fartyg). 

Jacob Bagge, frå n senare hälften av juni. 

Flygförband, varom framdeles bestämmes. 

1. trängdi visionen. 

Freja, Sökaren, Sveparen, Sprängaren. 

F~rlgia, onligt högste befälhavarens över kustf lottan bestämmande. 

*)Avses att enligt särskild fö resk rift rustas för provtur i februa
ri eller mars 1931. 
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I kustflottan icke ingående förbaud och fartyg. 

J<' ör sjökaclettPrs m. fL övniDgar: Fal k en. 
För skeppsgossars övningar: ai Chapman. 
Skeppsgosst•avdelDi.ng: Najaelen (AC-fartyg) , Jarramas. 
För militäc s jömätn ing : Svensksund. 

C. SärskHda föreskriftel'. 

6. Den i g. o. 1224/29 mom. 20 anhdallcla stationära förHigg·
ningcn J'ör i k ustf lottan ingåeuclc fartyg skall upphöra med utgången 
av den 23 apriL 

7. Beträffande J'artygens bemanning skall :följande gälla utön•c· 
vad härutinnan i vederbörlig mobiliseringstabell eller regh·mente för 
marinen är :E öreskri vet: 

a) Vedettbåtarna Spica, 36, 34. och 33 samt kanonbåten S1·ensk.
sund skola vara övningsbemannacle. 

b) Pansarkryssaren Fylgia skall bemannas t ill omkring 2 /:~ från 
Karlskrona och till omkring 1 / 3 från Stockholms station. 

c) VeclerlJörancle stationsbefälhavare må efter ÖYerenskotnmels•: 
med högste be-fälhavarPn över k.ustnottan vidtaga de :Löränclriagar i 
besättningslisto rna för pansarskeppet Manligheten och torpedk rys
saren Jacob J3aggP, so m betingas av att dessa farty g skola ;ngå i 
s panin gsavdelningen resp. i 5. ubåtsdivisionen och :r:lygavdPlningen. 

d) ö vningsskeppet af Chapman skall , i vad avser annan personal 
än skeppsgossar bemannas till omkring 2

/ 3 f rån Karlskrona och till 
omkring 1 /a f rån Stockholms station ; skolande besättningslistan till 
:l:älligt ökas med två lwrpralcr och två 2. kl. sjömän, skepps- eller 
torpedeldare (mntorskötare). 

8. Dc sblppsgossa r, som äro komnwncleracl c å övniugsskcppen 
N aj a den och J an·mnas, må, chir est så på grund av väde rleksför hål· 
landena sku ll e anses påkallat, efter överenskommdse mellan chefer
na iör skeppsgosseavdelningen och skeppsgossekå r en i Karlskrona 
under tiden från bcfälsteckneus hissande och högst intill. den 20 maj 
i erforderlig utsträckning förl riggas i skeppsgossekasernen i Ka rl s
krona. 

9. övningsbriggen Fa lken skall under i mom. !5 n>imncl expedi
tion vara unelerställd chefen för sjökk ri gsskolan; skolande hPsät1-
ningslistan bestämmas av ~taticmslwJ älhavaren i Karlskrona efter 
förslag av n yssnärnncla cl1ef. 

Besättningen skall fr. o. m. elen 13 juni. ställas i.ill iörtygsclw
fens förfogande i Karlskrona för att biträda vid fartygets u t rustni.DI! 
och uneler tiden intill befälstPckn ets hissande förläggas på sätt sta 
tionsbefälhavaren i Karlskrona bes tämm.e r. 

Efter avmönstringen skall f artyget under erforde rlig tid ställa" 
till stationsbt>Hilha va rens i Karlskrona Jödogande för övning a,. 
skeppsgossar och fö r avrustDing (g. o. 393/28 mom. 24). 
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10. KanoHIJåten Svensks und ska ll uneler i mom. 5 nämnd ex
pedition jämte f~7a Karl skron a station till hörande motorbåtar avses 
-för arbdcn med militärl ede r en li gt chefens för marinstahen fÖr<'
skriHer. 

11. För iorpeclinskjutningscxpcdition uneler juni oclt jul i mi't
rtaclcr skall personal avses :f rån Stockholrns station. 

12. Rekrytkurs i skjutskola och signalskola m>1 under rlPllll•l 
period i. lämplig utsträckning anordnas enligt högste bef:älhnvaren s 
över k ust flo ttan bestämmande. 

13. Bcträflancl e sjökadetters m. f l. utbildning skola :f:ö!jandP 
hesHimmelser g>illa; 

a) För de s jökaclPtte r och m:uinintl'ndentskaclctter, som blivi t 
godkända i förs b s jökurs (intcndents kurs) vintern 1930- 1931 skall 
anordnas E'll extra kurs uneler ticlen 14 april-8 maj 1931 , r'ö rlagd 
till pansarske]l]W t Manligheten t. o. m. elen 23 april och därefter i 
sjömanskårens kasern i Karlskrona; skolande :för kursen i tilliimp
liga delar giilla i g . o. 258/27 meddelade föreskrifter. 

b) Sjökaclctterna i 2. , 3. och 4. sj ökurscrn a skola under tlclen 9 
maj-6 augusti kommeneleras å pansarkryssarPn Fylgia samt uneler 
tiden 7 augusti-B oktober å sjökrigsskolavdelningens :fartyg lmom. 
J9), m ed iakttagande av att sjökadetterna i 4. sjökursen m å aYtJollet
teras omedelbart eH e r avlagel sjöofficersex amen. 

c) Rekrytkurs för s jökadetter ska l1 anorcln as vid Karlskrona 
station uneler ticlen 10 juli- lO oktober; sko lande i:Crågavaranae ka· 
cle,tter samt, i den mEm så befinnes erforderligt, för dem avsedda ka
dettofficerare å dag :före den 10 juli, som av chefen för sjökri~ssko-
1an bestämmes, inställa sig i Karlskrolla samt under r ekrytkursen 
förläggas i Karlskrona kustartilleriregementes kasern; ägande ehefen 
för sjökrigsskolan jämväl bestämma, i vilken utsträckniHg h~ir om
förmä lda kadettorf"icerarc och kadetter skola vara sjökommcnderaflP 
å övningsbriggen Falken. 

el) R ese rvkadette rna vid Ilottan skola Jr. o. m. den 4 maj kom
meneleras å 1. vedettbåtsflottilj en samt enligt högste befälhavarens 
över kustflottan b<:s tämmancle frfw dag i hörjan a v augusti till dag 
under senare hälften av oktober å fartyg i kustflotta n. 

e) 2. intendentskurs för n,arinintcnclPntskacletter skall ano rdnas 
vid Karlskrolla station uneler tiden 9 maj- 10 oktober ; skolande 
ifråga varande kaeletter intill ticlen för början av sjökadetternas re
kryt kurs -förHiggas i skeppsgossekasernen och efter nämnda tid, ge
mensam t med sjökadetterna. i Karlskrona kustadill eriregementt•s ka
sern. Under ti.clen fö r förlägg ningen i skeppsgossekasernen skola ka
detterna, utom beträffande ut:bilclningen, vara unel erställda ehefen 
:för skeppsgosse kåren. 
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i) Reservintendentskurs skall anordnas vid Stockholms ,;tation: 
under ticlen 11 maj-14 augusti och vid Vaxholms kustartillerirege
mente under ticlen 15 augusti-:10 oktober; skolande ifrågavarandfl 
reservintendentskadette r uneler utbildningen vid Stockholms dation 
förläggas i sjökrigsskolan och under utbildningen vid Vaxholms Jmst
artilleriregemente på sätt chefen för kustartilleriet bestämmer. Un
der ticlen för förläggningen i sjökrigsskolan skola kadetterna, utom 
beträffaned utbildnin gen, vara unelerställda chefen för sjökrigssko
skolan eller eljest den officer, som stationsbefälhavaren i Stockholm 
bestämmer. 

g) Kustartillerikaelettor ~ amt nedannämnda mannrngenJo rsaspi · 
ranter och -elever skola enligt högste befälhavarens över kustflottan: 
närmare fördelnin g genomgå föreskriven utbildning enligt fö l:iancle :. 

kustartiller i kadetter 
mariningenjörselever 

augusti; 
mariningenjörsel ever 

augusti; samt 

å pansa rskepp: 

under tiden 15 maj- 13 

av 1. årskursen under 

av 2. årskursen under 

juni; 

t iden 27 juni-1\)' 

tiden 18 juni- H) 

å jagare eller vedettbåt: 
mariningenjörsaspiranter av 3. årskursen under tiden 10 juni: 

- dag i slutet av augusti, som högste befälhavaren över kustflottart 
bestämmer. 

D. A uustningar. 
14. Nedannämnda förbandschefer skola nedhala be:f;ilstecknen 

följande dagar: 
å dag under senare hälfi.eJ~ av juni, som högste befäU1avaren· 

över kustflottan bestämmer, chefen för 5. ubåtsdivisionen; 
å dag i början av augusti , som högste hefälhavart>n öveL· k.ust-· 

flottan bestämmer, chefen för 1. vedetthåtsflottiljen; 
den 9 augusti, chefen för spaningsavdelningcn ; 
å dagar under senare hälften av augusti, som_ 1Jögste l~ e.[ålha

var en över kustflottan bestämmer, cheferna för j _. JagarflothlJen, L 
jagardivisionen och 3. vedettbåtsdivisionen; samt 

den 29 augusti, chefen för skeppsgosscavdelningcn. 
1_5. a) Pansarkryssaren F ylgia skall den 31 juli avgå till Karls

krona station fö r avmönstring (mom. 26). 
b) Följande fartyg skola nedan angivna dagar avgå till ve~er

börancle station er för avrustning, avmönstri ng och förläggnin~ l 2 . 
beredskap: 
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å dag uneler senare hälften av juni, som högste befälhavaren 
över kustflottan besätmmer, ubåtarna Abborren och Braxen samt 
veclettbå ten Spi ca; 

den 19 augusti, jagarna Sigurd och Vidar samt kanonbåten 
Svensksund; 

å dagar uneler senar e hälften av augusti, som högste befälhava
ren över kustflottan bestämmer, jagarna :Munin ;och Hu gin samt ve 
dettbåten Castor. 

10. övningsbriggen Falken skall å dag under senare hälftep 
av augusti eller början av september, som stationsbefälhavaren i 
Karlskrona på förslag av chefen för sjökrigsskolan ·bestämmer, och 
övningsske·ppet af Chapman snarast möjligt efter återkomsten till 
Karlskrona uneler senare hälften av september eller i början av ok
tober avmönstras samt därefter avrustas och förläggas i 3. bered
skap; skolande arbetena med beredskapsförläggning enligt varvs
chefens i Karlskrona närmare bestämmande begränsas med hänsyn 
till att fartygen avses utgå på ny e•xpedition år 1932. 

övningsskeppen Najaden och Jarramas skola, sedan chefen för 
skeppsgosseavdelningen n edhalat befälstecknet, snarast möjligt av
mönstras och förläggas i 3. beredskap i enlighet med ovan i detta 
mom. lämnade bestämmelser. 

II. HöS'l'EN 1931. 

A. Rustningar. 
17. Logententsf artyget Niord skall rustas för expedition och 

fartygschefen hissa sitt befälstecken den 20 augusti ; skolande högste 
befälhavaren över kustflottan föranstalta om logementsfartygets för
:flyttning till och från lämplig övningsplats. 

18. Nedannämnda förbandschefer skola hissa befälstecknen föl
jande dagar: 

den 7 auguati, cheferna för sjökrigsskolavdelningen och 1. ve
dettsbå tscli visionen; samt 

å dag uneler senare hälften av augusti, som högste befälhavaren 
över kustflottan bestämmer, chefen för signalskolavdelningen. 

B. Förbandsindelniug. 

19. Fartygen skola - inom kustflottan med de mindre av-
vikelser, som högste befälhavaren över kustflottan, oberoende av 
gällande taktiska för eskrifter, må bestämma - vara indelade i för
band enligt följande: 
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Hösten 1931. 

KUSTFLOTTA:N. 
1. pansarskeppsc1i visionen. 

Custaf V (flaggskepp), Drottning Victoria, :M:anlighet<'n. 

3. j ag-ar di visionen. 

Ehrensk.öld, Nordenskjölcl. 

2. vedettbEt tslli visionen. 
Altair, Argo, Yedettbåten 36, Vedettbåten 3-!. 

Ub:'ttsavdelningen. 
Svea (AC-fart;)'g). 

1. ubåtsflottiljen. 
1. ubåtsdivisionen : Gripen (FlC-fartyg), Draken, Uhen. 
2. ubåtsdivisionen : Uttern, Ill ern, Bävern. 

Sign alskol avdelningen. 
Dristigheten (AG-fartyg), Niord, Vedettbåten 33. 

Fl.)·gayclelningen. 

Jacob Bagge (AG-fartyg) . 
Flygförband, varom f ramdeles bestäm mes. 

1. trängdi visionen. 

Freja, Sökaren, Sveparen, Sprängaren. 

I kustflottan icke ingående fö1:ba.nd. 

Sjökrigsskola vdelningen. 

Psilander (A.C-fartyg), Ornen. 

l. vedcttbåtsdivisionen. 

Pol a ris, Thetis, Astrea. 

C. Siirskilda föreskrifter. 
20. Betriifiando fartygens bemanning skall följande gälla ut

över vad härutinnan i vederbörlig mob iliseringstabell eller regle
mente för marinen är föreskriYet: 

a) Vederbörande stations!.Jefälhavare må efter överenskommelse 
med högste befälhavaren över kustflotta)l vidtaga de förändringar i 
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bcsät.t-ning~listan -för depå:t:adyget Dristiglwten. ~om !>dingas a\" alt 
fart_q~f't ska ll ingå i sigua lskolaHlcl ningen. 

b) I sjökt·igsskolavdelningl'n ingående fartyg skola vara Ö<il.li.ngs
bemannadc·. 

21. För produrse:-;pecl ition nwcl jagaren Kl.a s Hom skall bPsätt
ning, i vad ang,\r underoff icerare· och manskap, aYSPS från S1ock
bolms stat ion. 

~2. Högste heLi l!Javaren övt•t· kustllottan må anbt·i:alla statio
när fö rläggning ·vid enelera öl"iogsstationen för i kustflottan ingåen· 
de ubåtsförhand el ler ubåtar. 

23. Yrkesskolor anordnas å kustHotlan "l"n1n dag· under 'enare 
hälften av augusti till dag unde r senan• hälftc•n av oktober, SOJt, 

hög3te belälll a\·aren över kustflottan bestämmer. 

D. A nnstuingar. 
24. Nedanniimncla fö rh ancbehetcr skola JlCtlhala hdälslecknen · 

följande dagar: 

den 8 oktober, chPferna för sjökrigsskolanleJnin ge n och 1. V<'·· 
cletthåtsdivisionen; sa mt 

å claga r Ltnckr senare !Jii\Hc·n av oktober, som högste lJC.f:älhaYa
ren ÖYer kustflottan bestä1t 1m er, che\"e rn a för signalskolavdelnin ge n, 
flygavclelningC'n, 2. Yeclet!"b~dscli.visionen och j_ trängclivisionen. 

2!5. Fö lj ande fartyg skola å nedan angi.Yna dagDr avgå till vP
derbörancle stationer fö r anus1ning, aymönstring och Jör läggning 
i 2. bereds k a p: 

å dag i. slute t av augusti eller börJan av september. som högst(·' 
he[älhavar en ö\·cr kustf lottan hebtiimrner, ubåten Uttern; 

elen 8 oktobc•r, torped k ry~sa rna .Ps i l ande r och l> m en samt ve
tlettbåtarna Polaris, Theti s och Ast rea; 

å dagar unde r senan• h ä If ten av oktobe r, som högste lYJLilha
var!'H iiver k usUJottan bc•stämnwr, depåfartyget Dristigheten. tor
pedkQ·ssa ren Jacob Bagge, Yeclettbåtarna Altair, Ar~<o, 36, M, 3:1, 
Sveparen och logem entsfart:vget N.iord; samt 

å dag i slutet av oktober eller början aY november, som J.ögst,· 
l}eflilhaYaren ÖYt'r kustflottan bc•shimmer, logementsfartyget Freja .. 

III. VINT.EUN 1931-1932. 

A. Hustninga.r. 
:!G. ~C'dannämncla fartyg skol a rustas (klargöras) för e~~pedi

tion; skol ande fartygschderna lJ.i ssa befäl stecknen å nedan för res
pektive fart.vg angivna dagar, nämligen: 
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å dag i oktober eller november, som framdeles bestämmes, pan-
sarkrvssa ren Fylgia; samt . ä dag i noven<ber eller december som framdeles l.Jestamme<:, ],a-
nonbåten Svensksuncl. . . 

27. Högste befälhavarens över kustflottan befälst.ecken skall 
nedhalas å dag i oktober eller november, som sagde befalhavare t.e
stämmer och chefens för vintereskadern befälstecken dagen dar
efter hissas· skolande i högste befälhavarens över kustflottan stab 
och i eskad~r.;hefens stab ingående personal debarkera resp. embar· 
kera å tider, som av förstnämnde lJefälhavare bestämmas. 

B. FörbaiHlsindelning. 
·1 tfl tt l le mindre avvikcl-28. Fartygen skola - inom \US . o an meco c .. T • 

ser som högste befälhavaren över kustflottan ma be~tam1~~a. - 'al a 
incleladc i förband eller avses Jör vissa ändamål enhgt fol]ande: 

Vint.errt 1931-1932. 

KUSTFLOTTA:S. 

Vintereskadern. 
1. pansarskeppsdivisionen. 

Gustaf V (ilaggskeyp), Drottning Victoria, :Ji[anlighcten. 

3. jagardivisionen. 

Ehrenskölcl, Nordenskiöld, Klas Horn. 

Ubåtsavdelningen. 
Svea (AC-fartyg). 

1. ul.åtsflottiljen. 

1. ub åtsclivisionen, Ulven (FlC·fartyg), Gripen, Draken. 
2. ubåtselivisionen: Illern, Bävern. 

Flygförband, varom framdeles bestämmes. 

Sökaren, Sprängaren. 

I kustrlottan icke ingående fartyg. 
För expedition till avlägsnare farvatten: 

Fylgia. 

För övervakande av vinterfisket m. m.: 
Svensksuncl. 

C. Särskilda. föreskrifter. 
29. Chefens för vintereskadern stab skall utgöras av: 
2 flaggacljutanter, 
1 stabsingenjör, 
1 stabsintenclent, samt 
1 stabsläkare, tillika fartygsläkare å flaggskeplJet. 

6" ,) 

30. Beträffande fartygens bemanning skall följande gälla ut
over var härutinnan i vederbörlig mobiliseringstabell eller regle
mente för marinen är föreskrivet: 

a) Depåfartyget Svea skall erhålla en i möjligaste mån redu
cerad bE-manning enligt besäti.ningslista, som stationsbefälhavaren i 
Karlskrona pfter samråd mE'cl högste befälhavaren över kustflottan 
bestämmer. 

b) Pansarkryssa ren Fylgia skall, vad beträffar undcroffieerarc 
QCh manskap, under i mom. 28 omförmäld expedition bemannas i 
bil. 1 angiven besättningslista ; ägande stationsbefälhavarna att efter 
samråd däri vidtaga dc mindre ändringar, som av omstänclighetern:t 
kunna betingas. 

c) Kanonbåten Ssvensksunds besättningslista skall under i mom-
28 tomförmäld expedition minskas med tre matroser, oberoencl0 av 
yrkesgren; skolande en av dc i besättningslistan ingående eldarna 
vara uttagen till dykare. 

31. I kustflottan ingående fartyg skola fr. o. m. dag uneler se
nare hälften a v oktober, som högste befälhavaren över kustflottan 
bestämmer, vara stationärt förlagda vid Karlskrona örlogsstation; 
dock att sagde befälhavare må anbefalla tillfällig stationär förlägg
ning vid Stockholms örlogsstatlon för pansarskeppet :Manligheten och 
vedettbåten Sprängaren samt för i ::J. jagardivisionen och ubåtsavdel · 
ningen ingående fartyg, varvid elen stationära förläggningen under 
ticlen för härav betingad förflyttning enligt nyssnämnde befälhava
l·es närmare bestämmande skall upphö ra. 

lY. SOl\OIAREN 1932. 
32. I vintereskadern ing[\encle fartyg avses fortfarande va ra 

llå expedition. 

33. Nedannämnda fartyg avses rustas för expedition, nämligen: 
pansarkrysaren Fylgia, 
depåfartyget Dristigheten, 
torpedkryssarna Psilancler, Jacob Bagge och örnen. 
ubtåarna Valen, Abborren och Braxen, 
fem vedettbåtar från Karlskrona station, varav fyra med svep· 

aldPr, 
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1em H•dettJ,åtar från Stockholms sta tion med svrpakter, 

vedettbåten Svcparen, 

logentPntsfartyget Frl'ja, 

iivning3sk<'ppen at Uhapnoan, Najadrn orh .Tarrnmas. 

övningsbrig-g·en Fnlk(•n, samt 

kanon b.'t t<'ll Svcnsksu n d. 

04. Alternativt avses vitl vardrra örlog3stationcn rustas en ja .. 

garc, t.\ ]J Sigu rd , Yarv itl anta lrt V<'ckit.båtar i ställrt minskas. 

G. O. 1154 den 23/11 30 befa ll e r i anslutning till nådigt beslut 

den 7 no\·embcr 1929, att kaptrnen vid Jlottan Muhl skall Jr. o. m. 

den 10 in s t undandr januari ti Ils vidare tjänstgöra vid flygvapnet 

Jör särskild utbildning rnlip:t bifogat program. 

G. O. 1155 den 23/12 30 hl. a. bPfaller, att nedanstående bestäm

melser beträffande fackutbildningskurs för marinläkarstipemliatcr 

över stat och värnpliktiga läkat·c [Jr l93l sko la lända till eft0rrättelse: 

l. Kursen skall äga rum i. Karlskrona och taga s in början elen 

10 januari samt fortgå t. o. n 1. clcJJ 28 februari i enlighet med av 

m a rinöver.l ä karen uppgjort program. 

2. Marinöverläkaren skall utö va öw•rinsecnde över kursen samt, 

i vad angår ombord tjänstgörande elever, efter samråd med högste 

befälhavaren över kustflottan och, beträffande å Karlskrona ~tation 

dlC'r nistning tjä1tstgörandr l'leYer, dter samråd m ed respektive 

stationsbcfälhavat·en och IJefiilhavande amiralen i Karl skrona ut

Järda erforderliga närmare bestämmelser för under visningen. 

3. FörstP marinläkaron :Molander skall vara ledarP J:ör ku rse n, 

tillika lärare i navalhygien. 

4. ilhrin läkaren av 1. gr aden Lindskog skall vara hi rare i sjö

krigets kirurgi. samt i reglamentskännedom enligt reglemente för 

marinen, del I, H och III, hälso- och sjukvård med h~irutinnan giil

landc speciell a bestämwe l ser, kaptPnen vVesström i fys isk fo~tran 

och löjtnanten Croncborg i reglcm entskännedom enligt r0glemente 

fö r marinen, del I § 1.76 : 14 m. m.; iigancle stationsbe[älhavaren i 

Karlskrona träUa överenskommcbc mod lämplig lärare i läkem.edels

t·konomi. 
3. Elevema skola den lO januari anmäla sig hos leclan·n för 

kursen. 

G. O. 1156 och 1157 Ilen 23/12 30 fastställer ny moclell till möss

skiirm att användas till genom tidigare generalordc·r faststäl ld mössa 

för officerare, civilmilitiira tjänstemän, underofficerare, kadetter, 

mariningenjörsaspiranter, mariningenjörselevcr, flaggkorpraler och 

l1ög·båtsmän, mösskä rmen ska ll anläggas ~ mån av nyanskaffning. 
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G .. O. 1158 .. ~en 23/12 30 befaller, att g. o. 300!27, § 1 

skall elh ålla folJande iindracle lydelse: 7, mom. 4 

4. Färgen å - - (f" · 
el · . - - - argprov .M/15) varande det 

n~e g~.vet att tillsvidare begagna äldre uniformsplagg ~v annan blå 

far~ an .elen fas:ställcla, dock med skyldighet för envar att vid n ,_ 

anskaffnmg anlagga den fastställda modellfärgen. ) 

G. O. 1159 och 1160 de1~ 23!~2 30 fastställer modell å tyg till i g. 

0
• 300/27 § 16 mom. 39 omformalcl vit kavaj och vita byxor modell 

tyge-t skall anläggas i mån av nyanskaffning. ' 

, . G. O. 1164 de~ 27/12 30 befaller, att isbrytarfartyget Atle skall 

~na1 a st utgå på nunst en månads expedition. 
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kustartilleriet A. B. F. Lagerström samt underlöjtnanten vid kust
artill eriet S. G. E. Adolfsson må i kommandoväg beordras att från 
och med elen 16 oktober 1929 till och med den 15 oktober 1930 för 
fortsatt specialutbildning tjänstgöra vid flygvapnet, ävensom för
l<larar, att ovan angivna officerare under tiden för omförmälda kom
menderingar skola anses fullgöra ordinarie tjänstgöring å ort, som 
be.stämmes i kommandoväg. 

K br. den 18 oktober 1929. 
Medgiver, att innevarande utbildningsår må - utan hinder av 

bestämmelserna i reglemente för marinen, del I - högst 6 skepps
gossar, tillhörande tredje årskursen vid skeppsgossekåren i Marstrand, 
uttagas för utbildning till yrkesgren inom maskinavdelningen. 

Sedan högsto befälhavaren över kustflottan hemställt dels att 
föreskrift måtte meddelas rörande förfaringssättet mod vissa matro
~er, vilka vid vederbörlig i samband mod deras anställning vid sjö
manskåren fö retagen ögonundersökning befunnits äga normalt färg
sinne men sedermera ('fter kommemlering till 1928 års signalskola 
vid fö rnyad ögonunclersökning visat sig vara behä:[tade med defekter 
i avseende å färgsinnr.t, dels ock att nya bestämmolser för und.;r
s(;]mi ng rörande färgblindhet måtte utfärdas, finner Kungl. Maj :t -
som (·nligt beslut den 4 oktober 1929 förordnat om återupptagande 
av viss tidigare anbdalld mc·n sedermora avbr uten utredning om 
i!ntlring i bestämmelserna fö r undersökning röranclP fä rgblindhet -
JöreYa rande framstäiln in g i iivrigt icke föranleda annat Kungl. 
Maj :ts yttrande tin att handlin garna i ärendet skola iivorhimnas till 
chdPn för marinstaben för vidtagande uv ckn i'tb;:i.r ,i, t'<•lll enligt 
hans heprövande kan befinnas erforderlig. 

:Medgiver, att till kommendören U. F. Tamm. vilken i samband 
med inspektion av Sveriges frivilliga motorb åtskår.s Stock110lms- cch 
Norrköpingsflottiljer med vissa av flottiljernas h·lbr besökt Finland 
i och för studier av de marina skyddsk årernas organisation och öv
ningar under tiden don 14-den 20 august·i inneYa~·a nrle år, må såsom 
ersättning för ifrågavarande resa utbetaias ett "iJe!opp av 200 kronor. 

·Förordnar, att fö rhiggniJJg och förplägnad samt hälso- och sjuk
vård för 2:a flygkårens till Karlskrona förlagrlh del ,,kol a ;, 1ordnas 
i marinens lokaler :n•nom bcl'älhavando amiral ens i Karlskrona för
sorg; ägande denne utfärda dc närmare föreskrifter, som i anleclninp: 
härav må hdinnas erforderliga, varjämte föreskrives, ~. rt. kos~nader
na för berörda förläggning och fö rplägnad ävenscnn kostnu<lP•' Jla för 
utom flottans sjukhus till flygvapnets personal därstädes me<l<leiacl 

K. Br. 1929. lO 
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::;iukvård skola med till förfogande stående medel bestridas genom 

l'brsorg av stationsLPfä lh avaren vid :flottan station i Karlskrona eller 

e bd en :l' ör cl<'i i r u ppförl oaJ1d, varest tör l ägg-n i ng a no rd n as, sa lll t St'

clermcra ersättas av flygvnpnets vederbörliga an~lag. 

K br. den 25 oktober 1929. 

Bifaller c ltefens för l;ustartillcriet anhållan om tillstånd att , 

utan hinder av gällande töreskriftcr, vid upprättande av förslag till 

;Horllesättamk av en Jrån och Jned don 6 nästkomn1anc\o november 

ledigbl ivande majorsbestä llning vid kustartilleriet å lwfo rclrin gsiör

s laget ullpföra endast en kapten. 

Medgiver att en utbildningskurs för radiooJficerare vid mari

nen må nncl cr' utbildningsåret 1929- 1930 anordnas en ligt i komman

doviig meddelade bestämme lser; viljande Kung l. M aj:t framdeles ef

ter Llärorn av chefen för marinstaben gjo rd framställning, taga un

der överviigamle frågan om beredande åt officerare, som varit bc

<,rdrade till ifrågavarande kurs såsom ledare eller instruktionsofJico

rare. av särskild ersättning för arbete, som med anledning av denna 

kom-mend<•ri ng m :J st ut:förn s utont onl i n a r i c tjänsi gör i ngst i d. 

Finner gott bemyndiga chefen för l"örsvarsdepartenwntet att till

kalla två pprsoner för att inom departcmentPt biträda vid handlägg

J: i ng a 1· frågor a.ngi't<•ncll' riv ilanställning [ö r ankellat militiirman

skap. 

Lämnar utan bifall kapt.l'JWJlS viLl nottan A. 'N. H. Grd\wrg 

anhållan, att han, som v iss tid sistlidna sommar uppt•hålht lwfa ti

ning-arna St1Som Jörste adjutant hos stationsbefälhavaren vid Stock

hoh;ts station och chd Jör sjö manskå rens skolor därstädes, måtte 

enlednin12· härav få komma i åtnjutande· av vika riatsersilttning. 

Bemyndigar chefen i"ör marineiaben att föro rdna en honom 

understiilld oHicer att deltaga i luf:Hörsvarsutredninrren s arbete; ä

gande den så lunda förordnade att i fråga om beslut, vilka fattas av 

utredningc•n, .i enahanda ordningen, som gä ll er för ledamot av ut

redningen, tillkännagiva avvikande mening. 

K. br. den l HoYember 1929. 

Sl•dan mar in l"ön·altningPn hPmställt, alt konlnleJHiiirkaptPn<'n 

nv 2 :a gn:d<•n N. F. Ekc•roth 111åtlt' förordna~ att uml<'r dt•n tid, l;nnl

mc·nclör,kalltPnen av 1:a gralkn .K. C:. Bjunwr jiimligt. g . o. 42() /29. 

1 orP h<'Ol:dra<l sttson' l"8rt.1·gsc lwf å l' fl ll Snrs keppl't Oscar II uncl n 

1tämncla Jadygs iiirc•sL'tc' t lC!t- v:qwdition till avlägsna Jana ih·n, liD-
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]•ehålln Bj u rtl<'r3 hdattning ~åsom chl'l J'ör Jlla rin fön·nltningens ar-

1·iilerianklning. Yf\l"jcimtl' iim lwtsvc·rket pil anrö rcla skäl JlirPslagit. 

aH EkProth un<!,•r i.idPn fiir lwrörda förordnand P måttt' erhålla av

Jöning Pnligt. 1:2:t• lönPkla ssPn å löiwplaJt för ot'ticnarP uti ~-rij\Janclt' 
av lönings rPgiPJII\'Il1" för r, rm rn och marint•n. ' . 

Förordnar Kun g l. :l[nj :t l~keroth att till sYi<larP und<•r tid<'JJ för 

Hjunwrs onmiH'rö rda komnli'IHIPrill g UJWphi\1\a bdattning<'n såso 11 1 

cl1d Jiir marinlörvaltningt·ns artillerianl<•lning, IllC'll rinnl'r fram
s1· ~ 11ninp:<'n i önigi. ickt' kunna J.ilalla s. 

1J, ·ci.ll:i\·Pr, a1t Yissa fön·s lagnn ii ndringar i f r åga O!!l u:H~l' rY.is
ltingvn ,-icl s jök r igs\1ögskolan i'ingc· - utan hincl<>r a,- heställlnwl sc rna 

i I"P glc•mP ntl't fiir sjiikrigshög~kolan ci<'ll 17 sc•pt<'lllher 1923 (n:t· 3-59) 

voviso ri skt t i Il ii m pas j ä nwill uncl<'r arlwtså r ('ll 1929-Hl30 och Hl30 
- Hl31 c•nligt i l;o,nm,lntloYäg 11\l'Clclelaclc• närmare bestäl\lnlC'lser. 

llifa lln kapt<·n<'rnas, K .. r. H. Muhl och . T. O. Almgr<'ll , fram

~tiill ningar om Yikariatr> rsiittning. (Befattning såsom ii ldsta c\ppar

ic·lllC'llLsclll'f 1·icl a rtiiiPri-, iorJl<'tl- och minclvpart<•mentP;t vie\ f!ott.ans 
Yarv i ::::tockhoill!.) 

:\Jpc\ givt•r, att - i likhPt· nwd ,-ad jiimlikt hrPv elen 6 sqJt<•mbPr 

Hl2R ägt rum unc\Pr nästl idna budgetår - jänn-äl för innt• vara ncl<' 

louclgt't.l'tr ett belopp av högst tvåhundra kronor må mot reclovisnings

il k.l· ldighd. shill as ii!l hcfälha vande amiralens i Karlskrona t'örfogan 

d<· ·J ör a non\ nanrl<• av lörerlra g !ör officPran•, tillhöramlP ]\a r tskrona 

ii is t.ning·s garni so n: i'll i~gamlf' dl't. lwiälhavan<lP amirnlPn att till sjö

]: ,·jgshög·skolan iivl'rliimna dP kartor och ritningar, so m kunna kom 

n:a att an~kaffas i och J'ör f iirl'clragen, nwn ('j Yidare c•rl'onlras för 
ilråg·aval·a ndc· ~indallni.l. 

\leclgin·r . att" till J lo1t ans undP rbefäl s l'örcning i Stock ho \;n m:1 

'<USO III hi d r ag t i Il ht•stri dandr a l' kostnaclPI"ll a \"ör förh.n·a llllt ' a,. sa n~

ling o; \ok al i StockhoiJ'l und e r innc·,-aranch• huclgdår utlwtala s rtt 
l,p\opp a\· S<'x hundrn kronor. 

]~Jt1ll ''ligar ktoJnmc•ncliil 't'n Yid Jlottan C'. l<'. 'T'antm ·l' r ~n det ho

llOlll ckn :30 d: 'Ct'llllwr 1927 me rlclPladP fö1 ·orclnan clct att un,l<-'r två 

{Jr Yara onHiir nntl ,• i styJ·clsl' n för Svt>rig<'S rrivillig.a moi.orhåiskår, 

tillika k årchl'l' .. , amt hirort!nar kommPmlön•n i Ilottans n•sc•JT A. H. 

U is i ko uti u mkr <'ll t i el av f.na :\r, riiknat t rå n och me<l d<•n 1 no

Y<'lllhl' r 1929, Yarn ordl'iirnnlk i sl..nc•lst'n J'ii1· Sn·rig·ps f ri1·illiga mo
i or!H'\i ~kår, t i Il i k n ld re l1l'f. 

]~ntlc•(lig 8r koJtmwncliil'l;:ap1<'lH'Jl 3\' 1 :a gnHlL'll (:. l'. i\. 1~1Hcn -
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svärd J'rån det honom. den 13 novembe r 19:28 meddelade förorclnanclPt 

att för tiden intiil elen l ja nuari 1931 nra lPclamot, t illika ordfö

rande, i den i Iartygs uttr,gn ingslagen elen 9 april 1926 omförmälda 

fa rtygsuttagningskommission cn ; varjämte Kungl, :Nia j: t dels J ör

ordnar kommendören i fottans reserv A. H . Gisiko att fö r · tiden in 

till elen l januari 1931 vara ledamot, tillika areHöranek i niimnd:, 

fa rtygsuttagningskommission, dels ock :förordnar komn:endörkapte

nen av l:a g raden A. G. Mörner, a tt för samma tid va ra ställ fö re

träclanclc fö r ordtöranden i kommi ssione11. 

K. b r. den 7 no vem ber 1929. 

Medgiver, at t til l lejtnanten N. K IL llij swijk må utbe talas 

C'tt belopp av t rehundra kronor för av honom utom ordinarie tjänst

göringstid utfört arbde med ut arbetandet av f öt·slag ti ll. reviclPracl 

upplaga av instruktionsboken >> RPkry tunclrr visn in g (U.MF:IB) ». 

Finner Svcmslm undero:fficcrsförbundC'ts hPmställ an ont utfär

dande av föreskr i:f:t att till beställningshavare, som tvångsvis över

förts till övrrgångs.> tat, ska ll unele r sjötj änstgöring utgå lön, beräk

Had etter den ortsgrupp, till vilken den tjänstgöringsort hör, dit ho

stä l1ninl!shavaren inkallats t ill ordinarie tjänst gö ring, icke föran

leda n ågon Kungl. :Maj:ts virlare åtgä rd. 

Bi faller ko mmendörens vid flottan , E . H. Bergmark, :[ramstäl 1-

nin g om vikariatersättr, in g. (BPfa ttning såsom SBS.) 

Avslår ma rinintendentens av j :a gr aden A. I. F. Bagge-Lindahl 

framställning om vikariai.ersättning. (Befattning såsom sekretcrare 

hos sns.) 

Avslå r lö jtnantens. P. G. E. Sjövall, framsiällning om Yikariat

r·rsätining. (flp fattn ing såsom ad:i utant hos K CS.) 

:Finner di rektionens över flottans pensionskassa framstä ilning· 

i syfte att g ra t ifikationer fr ån invalidhusfonden skulle tillgodokom

m a jänwäl andra f . el. officerare och underofficorare än som avses i 

brevet elen l 8 juni 19:20 angående decentralisering av vissa ärenden 

rörande pensioner genom f'lottans pensionskassa och unelerstöd f rån 

invalidhusfonden ickr föranl eda n ågon Kungl. :Maj:ts vidare åt.gä rcl . 

J\[edgi.ver , att ett belopp av högst tvåtusensjuhundra k r onor m å 

ställa s till chefPns för sjöförsvarets kommandoexpedition förfogande 

till hestridande av den kostnad fö r t ryckning och utgivning m. m. 

av svenska mariHons rulla och rull a övct' svenska marinens underof-

licerare för å r 198U, som boräknas icku kunn a t äckas genom inil y

tande mPLlt'l av fö rsä ljning utav i f rågavarand e rullor. 

Seclan marinens ekonomisakkunniga hemstäl.lt at t l!larinförvalt

l,ingen mått e erh ål la uppdrag att låta utföra fö;·sök med 0 11 kon -

50entra t io n varvets upp h ancllinga r förr ådsbokföring t itelbol-för in o· 

;~vlöningsuträkninf,l· och and ra l i kn'ande aclministrati~a tlppgi [~er ocl; 

marin förvaltningen häl'ÖI'Or, efter inhämtande av VCS ytt rande och 

förslag avgivit utlåtande, har Kungl. Jlilaj :t Jö rordn at att å Jlottan s 

varv i Stockhol m skall uneler en tid av högst sex månader mecl 

t,örj an snarast möjligt å dag, som marinförva ltningen äger b~stäm 
ma, anst ä llas försök i dc av de sakkunniga an gin1a avsee nel en och i 

huvudsaklig överensstämm else mccl varvsche·fens förslag, dock med 

iaktt~ganclc av a tt :fö rr :'iclsförvaHarna icke befrias fr ån rPclovi snin gs

skyldighet för av dem förYaltade uppbörder , samt att lämpliga åt

gärder vidtagas för beredande av möjlighet till central kontroll övor 

redovisningen ; åliggand e· marinJörvaltningen att efte r varschefens 

hörande dels medelc ia erford erli ga på ämbetsverkE-t ankommand(' 

J"ärmarc bestämnwlser i änmet dPls ock till Kungl. Maj:t inkomma 

med förslag till ck ytterli gare fö reskrifter, so m må befinna3 av bc

hovd påkallade samt snarast möj ligt efter fö rsökens slutförande a v

gh'a rapport beträfJande des am m a. 

Medgivor, att f'tt bl'lopp av niohundrafemtio kronor må utbe

talas till k aptonen vid ku startill eri et H. G. Olu1gren såsom e rsättning 

för att han uncl<'l' :fritid utarlwtat beskrivningar övc•r den mod stöd 

av brev elen 18 juni j91!1, elen 10 no,-embPr 1916 och el en 19 juli l9l7 

för kusHästningm·n a anskaffade str:'ilkasta rmaterielPD. 

Medgi ver, clels att f ör utbilclning eller annan tj iinstgöring i 

fredstid vid Jlygvapnet må Pnligt i kommandoväg meddelade br

stämmelser å rligen beordras personal på stat vid armen och mari

nen till högst följ ande antal, nämligen : 23 officerare och 9 underof

Hcerarc ur armen, 22 o:fficerare, 10 underofficerare eller flaggkorp

r aler och 9 korpraler ur fl ottan samt 8 officerare, 3 underoffice ran' 

eller flagg korpr ale r och 3 korpraler ur kustartilleriet dels att till 

förut nämnd utbildning ell er tjänstgöring m å i ovan angiven ord

n ing i ställ ot för personal på stat beordras jämväl beställningshavare 

å övergångsstat virl marinen f ör tid, varunder vPderböranclc beställ

ningshavare fu llgör honom åliggande minsta tjänstgöring eller på 

grund av Kungl. Maj:ts medgivande inkallats till tjänstgöring där

utö ver. 
I samband hiirmecl förklarar Kungl. Maj :t att om:förmälda per

sonal skall, där så erfordras, uneler tiden för k~mrnendcringarna an

srs fullgöra ordinarie tjänstgöring å ort, som bestämmes i komman

doväg. 
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Yida rP l'öresk riYer 1\:ung \. Maj : l, att de a\' dessa koJliJ JU'ndJ·
ringar Jöranleclcla kostnader s kola Jws!r idas : tör lön 1'\t personaL H 
övl'rgi\ngsstat. vill m arinen Jrån anslaget t ilL av lön ing t i ll ]Wrsonal 
ft övl' rgångsst at vid marinen , för resekostn acb- och traklanwntser
siittn ing vid instäliPlsc till och avg:'t n g lr ån ljä nstgiir ing vitl f lyg
va pnet iivC'nsont fö r f!;yttningsc· rsät.tning i förekommancl1· falL -Erån 
Jl~·gn1pncls an slag till avlöning, n·k rylering, rPSI'kostnadJ•r 111. m . 
HanJt tö r t jänstgöJ·i ngstraktanH'Ilil'n oeh siirski lda Jö r n11\nt•r u n clet· 
fyglj ii nstgö r inQ.· iivt•n som liir liikan· uncle rsökn in g Jdm a ns lagd till 
l' [_,·g()v.J1iJlgaJ·. 

SPelan hcst..yrPisen liir ck11 ui·.siiilluing, som stacls l'ullmäki igl' i 
Karl s krona ]Jarl< · !'ör a,·s ikl ?.11 a nord n a år 1930 i näl\lnd.a stad till 
]Jöglicllig hålla n de av s tadl'nS ol'il diin·a rauck llottstation s s istniimn 
da ;J r intriitfandr tvåhundra temt io!'t rsjuhile u Jn, hl'm stiiltl at l uneler 
tid<>n Jrån oc h n'Pd ele n j.) 111 aj til l och me1l den l Sl' Pt<'m iwr 1930 
få kos1naJls1:ril·t men med uppf.vlla]l(\<• a v Yissa sk,·ldighl-'tl'r disponl'ra 
Jöljanclt' kronan tillhcjriga markon1rildt' Jl nch hyggnack r i l(a r lsk rona, 
Jtiiml ig-C'n: å 1'11 skr ivc-lSJ'D l! i lagel karta nH'<l hiigrii<l fli rg utJnä r k1.a 
oJn J·åd<'n, skPppsgos~ekå rens kasl' n wtabl issP m ang samt ciPI t ill Ka rl s
].: ron a k ust. a rt i 1\ Pr irrgr•Jtll'll te-~ kas<' L·nl'tah l issem an g bö r a n el C' <'X<' rc i s
! Jus ;iH'DSOill f ö r ana rdu anek u nd<'r l1ögst t r i' t ill ·t".n a dagar u nd t•J· 
olika d< ·l a r a,· ut·stä lln ingsl i<h'n fl\' tilli"ä ll iga utstäl ln i nga r niimn,la 
rl'g<'mentt•s kasnngård oc l1 mari.nlörvaltn i nge n härövn, <'l"t.0r vcclcr
J,ö ra n dl' mi litiira nwncli)!lwt.N3 hö r ande, avgivit utlåtand<' lwr KungL 
:Jlaj :t. lwm;· n cl i gat marinfö r vallningl'n att mecl lwst~·rr·l s<'n tör irrå
gavarande utstäl ln ing t r 3rfa avtal r öranek upplåtamh· av ovannäJnn
da områ<len ol'lt b.qrgnach• r ä\"l'n son l bdräffanck övr iga lllC'cl uppl:'t
tJ>l s"n sanu n anhänga!lLll' frågor på av hcstyrelsl' Jl angivna v illkor 
oelt undP r i.akttaf!·anrlP i öv r igt a1t kromlll ick<· tillsk.''Jl(laS skacia 
C' ll n Jörl ust . 

K. bl'. de n 15 uoYembel' 192!). 

St'dan marinfön·altnillg'<'!J - unckr l()rmälan alt SV<'nska tl'kuo
i0gförPJliugpn komml' att unclc•r tidl'n dl'n :20-d<·n :2:3 inn<'varanclP 
m :?t nad anortlna en fö reliisni.ngsknrs i soc iala och inclus lric·konomiska 
;, 1nn<·n smnt uneler framlli'! l\ a n d<· a,. önskvärrlhd<'n av att till fäll<' 
h<'rC'clclc·s llågTa ortic<'rHrl' och lwsLil lningshavan' Yid marining·l'njör
ld\rl'n a1.t tl;ltaga uti nEmncla kurs - Jwm s h1llt, att t i ll lws tr iclaucJ<, 
av kursavg·iHc•rna fi>r ovanniimncla l)J'rsonal intill d.t. antal av 14 
lliigst 3i50 kronor måtte ställas till JörfogandC'. ävrn so m att JJJC'rld 
mått(' anvisas till lwstridancl<' av kostnaclnna för erforclrrliga resor 
-riit' två k urscleltagarl', til lhö r amle Karlskrona statioll, l1ar Kungl. 
1 1aj : t ml'clgivit., aH kostnaclcma .tör i1' 1·ågavaranrk kursa vg i [tC'r, högst 
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300 kn)]Jo r, iiv<'nsom Jör <·rfordN iiga rC'sor Jör ovan omli>rmälcla två 
kursdeltagarP, tillhöra nde K arlsk rona s tation , må hestridas fr [tn s jö
förs\·arl'ts a n s lag t i Il extra utgiftN . 

FinJJl'r chefl'ns Jör maruistalw n Jramst-li lln ing i fr:'tga om vissa 
tiiiJällif!·a fi)r:.iclr inga r av lll arin s talwn s organisation il'ke l"iiranll'tla 
lli\gon Kung·\. _\laj : t D1f!iinl. 

M<·dg iv,• r , at t. c· n ofriePr ur kuslad illcril't m a 1 konJlllaJldoviig 
Ll<•o n l1· as a l t. u n cll' r å r Hli50 i T ysk land g<'nom g :1 elen huvudkurs fö r 
o:fJicc ran• oc h u n c!P rofTicPra n ·, som vo n ' avse del att äga rum vid 
Lc•h 1·gang· !'lir Ll' i\J('siihung<-'n i Miirw ik saf!·da å r samt atr. i anslut
ning till ck n na kur och tilL dl'n ut st räckning, som k unclc· a l\ Sl'S möjlig 
och iinclami'tl s<·nlig, stuelera unrl<•rvi s n ingsmdocln m. m. vid LC'hrgang 
[i ir Ll'ilws iihungc•n 1 ·Wiinstlorf oeh. D <'u tsdw H ochschul<' fli r T,e i
lwsiihung-r·n Fo r un1 i Bnli n. 

fi'örordn ar l<i.itnanl.en på öv<·rg:'ingsslal vid nona armcl"örclci
J,ing<·n ~- 1~. \' . l' a !Jni alt t ill svirla rl' uncl1• r förfall för löjt.nantl'n på 
öv<· r gång:;sta1. vi rl Got lands in fan t <-•rik :'i r S. E clqvist u p]wldi lla lwl'att
ning<·n s:ho JJ J sr• lq ·ptp ran' hos ri ksko rn m issionen Hit· 0konomisk -för
sva rs iH' r<'dskap; me< l di tt !'ö r J' al 1ni att und<'r t icll'n för lw riircla iÖ r
c,rdnalJdr• :H. n juta av l;inin g rn l igt LH'stiimnwlsPma uti anmärkning :2 
av gii l laJJd<' stat. tö r samma k01nmiss io n. 

Fö ro rd nar i. anslutning till stadgandet i 10 §, s ista stycket, av 
kungörc•lsl'n dc• n :2~ jun i 10:28 med a vlöningslwstä mnwlse r :för vissa 
eivi ln ol'h l'ivilmi! iti.i. r a ickP-orclinarir' hcfa1.1;n in gshavan-' Yicl försva rs
viisenclC't, att dä ri avsedd iilclPrsgräns s kall t i llsvida re, intil l d<·ss an
norlunda vareler förordnat , utgöra , 

!'ör kon slrukt.ör. ritar<-·. <'xt.ra poliskonstapPI, clcla rL' oeh 
ri t bi l.dcll' · 

\ör v<• r k mäsl.a t·,-·, labon1nt, konto rsskrivare, m'is ta n-', tör
man, konto ri st. l ahot·ato ri chiträclP, sjuklwsökarl', 
kon t.nrsl•iträde och s krivb it räde .. . .. ... .. .. .. ... . 

!'ör kan~lihit.räLlP, kvinnligt . .. . ... . .. ...... . .. . .. . . . . 
ri)J· kanslibiträtlC', manligt. oc lt kontorsvakt . .. . . ... . . 

60 år; 

6:) ~l r: 

64 år; 
G/ år. 

Tillika förk larar Kungl. :Maj:t, al.t clC'n i angivna kungÖr<'I Sl' 
11pptagna h·innliga sjukv:'\rcls- och ckollom ipNson aiC'n viLl marin0n 
skal l i fi)rc•varandc avsPPn<!<· liksUl la s nwd n;irmast mots,~aran<l <' pC'r
sonal. vid armen. 

J(. hr. den 16 noYember 1929. 
.M.Pclg i vr' r , att en off ic<'r vid J'lottnn må från och med dag un

de r nli.stinstunclanclc ckc<'mlwr månacl, som. i konunancloviig bestäm-
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mes, beordras att unde r en tid av hög-st sex månader tjänstg-ör a så
som marinattache vid Kun gl. Maj :ts beskickning i ·washington ii vcn
~om att till bestridande av kostnaderna för bemä lde officers resor till 
och f r ån Washington och vistoJse därstädes ett belopp av tillhopa 
högst 7,500 kronor må utbetalas f rån den unde r sjöfö rsva rets anslag 
till resestipendi er up)Jtagna posten ersättning åt off icerare, ingenjö
rer och intend en ter under anställ ning eller kommende ring utrikes. 

K. br. den 22 no,·e.mber 1929. 
Föreskriver , att år l930 må antagas högst 8 res<' r vl.;: ad e ttcr vid 

], ustarti ll eriet. 

M<'dgivcr, att t i ll skeppsgosse må vid julpermission utgå, ut
(iver den i r egl <' mcute i'ör marinen, del I, § l59 1

/• stadgade ersätt
uing för J:ä rd å järnväg eller ångfartyg jämväl ersättning för bil
jettkostnaden å omnibu Eslinje till och fr ån den närmast intill den 
J<ennitterades hem vi.>t lwlii g na järnvägsstationen cller tilläggspl at
SPn för ångfartyg. 

Medgiver, at.t torpedstyrmannen av 3:e graden G. Vv. Karlsson 
må till svidare intill utgången av år 1930 i kommandoväg beordras 
iill tjänstgöring vid sjökarteverket. 

Medgiver, att till p - ·ldningschefen för sjökrigsskoleavdelning
en må silsom bidrag till hans r epresentationskostnader under avdel
rängens besök i Vihorg elen 20-22 september innevarande år utbe
talas ett belopp av l OO kronor. 

Lämnar varvschefen vid flott:ms tation i Karlskrona begärt be
myndigande att beordra en extra föramn och en t imlönare att av
resa till Stockholm för att deltaga i en vid därvar ande hantverksin
stitut uneler ticlen den 6-clen 1_4 december in nevarande år anordnad 
mästarekurs i stålbchanclling; skolande härav föranl edda kostnader, 
däri inräknade kursavgifter, med högst 600 kronor bestridas av an
slaget till unelerhåll av flottan s fartyg oc.h byg-gnader m. m. 

Medgiver beträffande l929- l930 å rs expedition med statsisbry
taren att till personal från flottan, må för t jänstgöring ombord utgå 
sjötillägg med belopp, som angives i 8 kolumnen i tabellen i 15 kap. 
l § av gällande til läggsbestämmelser t ill de militära avlöningsregle
mentena, under iakttagande härjämte dels att under fartygets utrust
ning till och med dagen näst före avgångsdagen samt från och med 
dagen näst efter fa rty 9:cts ankom st till ort i och för avrustning till 
och med dagen för avmönstringen sjötillägg må åtnjutas allenast med 
belopp, som angivas i 4 kolumn en i nämnda tabell, dels ock att, vid 

s til la liggamll' eljest i bamn, sjöt illägget ftib oc lt med tredje dagen 
JIList C'ttcr d0n, unel er Yilket Jartyget ankommit till hamnen, 1ill och 
med dagt-n n>i st fö re avgångsdagen sk all utgå Jlled a llenst de i :2 k<>
Jumncn i samm a tabc·ll angivn a belopp. 

K. br. den 29 Hon:•m her 1929. 
:-lc·dan ch1·frn l' ör marin strilJ C'll h C' rn ställt, att giilland c Lestämnwl

scr rör ande a vs keds premiC'r vi el marincn måtte >i ndras därl1 än att f ör
lllånc•n finge utgå utan vi llkor av två å rs J'öm yad eller förlängd 
anstä llnin g, Jinlll•r KungL 1\Ja,i :t föreva rande framstiillning icke Jör
anleLla n ågon Kungl. Maj:ts vidare å tgärd. 

Seclan korpra lcn vid l: a yrkeskom paniet E . O. V. Claesson an
l, ållit, att han , som vid bli vaude ~vskcd hån tjänsten med utgången 
ftv h •bruari J9:29 komn,e att uppn å l'lt anställnin gstid av tillhopa 
G å r 9 m ll naclcr, måttP, oaktat J1an - so m imwhaYandc en första 
anstii llningstid a1r 3 å r 5 mtmadc•r - icke kunde räkna 2 å rs för
längd ans tiillning, Jå kom1na i åtnjutande av avskedspremic, h a r 
Kungl. M~j: t medgivit, att Claesson m å komma i åtnjutande av 
avskcdsp rcmi c, som utgå r för sex å rs anställning. 

Bifall c r ma rin fö r va ltningens hemställan dels om bemyndigande 
att. å tid, som iimbctsverkct ägde bestämma, beordra löjtnanten vid 
k ustartiller iet K . . K Ko lmodin att i samband med fö restilende be
siktningar i Ho llancl av därstädes hest ä Il d el dlednin gsma te riel under 
en t id a v högst 14 dag-ar, resdagarna obe räknade, lwdriva artillt•
ri sti ska studie r i nämnda land och Tyskland, i huvudsak vid Hazc
meyers fabrike r i H cngeJo ocl1 Krupps fabrike r i Essen, de ls ock att 
l'n K a rl skrona station tillhörande elektrotekniskt u th ildacl maskinist 
Jn{\itc iå beordras alt å tid, so m marinförvaltningen ägde bestämma. 
stå till ämbetsvPrkets förfogand e i och för resa till Vcnlo och H en
ge-lo i Holland Jör att därstädes under en tid av högst lO dagar, rea
dagama c·j inrä knade, f ullborda sin u t bildnin g i skötseln av :i [råga
Ya r ande e ldledningsm atcri el. 

K. br. den 6 tlecember 1929. 
SPelan rik sdagen.o just.iticombuclsman uti skrivel se el en l3 feb

ruari 1909 framhål lit, ait clrt vid jämförel se nwd grundlagens stad
).!'ancle, at t Konungen skuUc vid a lla bc>for dringar Jäs ta avseende Pn
das t å de sökandes Jörtjiinst och skickl ighet, nwn icke på deras börd, 
måste anses oegentligt, att vissa i administ rati v ordning uLirdaclr· 
lödattningar fö resk reve, att myndigh et, som hade alt urprätia i'ö r
Hiag till en bcfatt.nings ti ll siil tande, därvid jcimviil sku ll e lämna så 
kallat. föro rd :H elen av de sökande, som enl igt vissa nä rmare an-



36 

giYna grunder funnes Läst meriterad iör Ldattningen .ilr!'tga sam( 
justitieombudsmannen, med stöd av 19 § i den för justitieombuds
mannen gällande instruktionen, för Kungl. :Maj :t framlagt ifråga
varande förhållande till den uppmärksamhet Kungl. :Maj :t kunde 
finna saken förtjäna, 

finner Kungl. Maj:t, med hänsyn till vad i inkomna yttranden 
anförts, förenämnda fram:::tällning, vad angår ämbeten och tjänster, 
som till sättas på försvarsdepa rtementets föredragning, icke föranleda 
någon Kungl. :Maj:ts vidare åtgärd . 

:Förordnar i övercnbstämmelse med 1925 å rs riksdags beslut, att 
fänrik i flygvapnets reserv, vilken såsom officer i behörig ordning 
f ull gjo rt minst två månaders flygtjänstgöring, skall äga åtnjuta en 
gottgörelse av ettasen kronor, att bestr idas av för ändamålet beräk
nade medeL 

Bifaller marinförvaltningens f ramställning, att en å flottans 
varv · i Karlskrona tjänstgörande officer eller ingenjör av vederbö
rande va rvschef måtte få beordras avresa t ill Köpenhamn för att 
uneler en tid av högst fyra dagar taga närmare kännedom om verk
samh eten vid elen danska marinens museum å Köpenhamns örlogs
v arv vilket museum, enligt a v be m ä l de varvschef l ämnad uppgift, i 
mus~itekniskt avsPenclc vore synnerligen väl tillgodosett; skolande 
härav för an ledda kostnader med tillhopa högst 200 kronor bestridas 
av sjöförsvarets anslag till resestipendier. 

Bifaller marinförvaltningens framställning, att ersättning måt
te beredas dels marinintendenten av La g raden B. E. HanscH för 
det han uneler arbetsåret den j_ oktober 1928-den 30 september 1929 
omhänderhaft förvaltningen av arkivet vid flottans station i stock
ilolm samt ombesörjt s.rkivcts korrespondens m. m. mecl ett lJClol:P 
av 500 kronor , dPls ock i'!aggartillerikonstapeln ä övergångsstat v tcl 
flottan L. A. Olin med 100 kronor för biträde med viss utav mann
förvaltn in gen elen 23 februari 1928 med stöd av Kungl. Maj:ts br~v 
den 12 september 1913 anbefalld utgallring av handlingar ur dc ttll 
flottans station i Stockholm hörande räkenskaper. 

K. br. den 13 december 1929. 
Medgiver, att till Försvarsväsendets underbefälsförbund må f?r 

budgetåret 1929-1930 utbetalas ett belopp av tvåtusen h·onor t1ll 
främjande av fö rbundets hildningsverksamhct, att utgå med ott~sen
lemhundra kronor från JanHörsvarets anslag till extr a utg1Iter 
(1929-1930: IV. 2. H. 2) ech med femhundra kronor J'rån sjöförsva
rets anslag till ext ra utgifter (1929--1930:· IY. 3 . .T. 2). 
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\'idarc förc~kri1·e r Kungl. llaj :t., att sammanslutning av uu
dcrbcfäl, vilken önskar att för sin bildningsverksamhet komma i åt
r,jutanclc av statsbid rag. ska ll av egna medel iör ändamålet anslå 
ett belopp minst lika Etort som clet begärda statsbidraget. 

Slutligt'n ·rörcskt·ivpr Kungl. :Maj:t, att clet skall åligga För
s l·nrsväsen clets umkrheJiilsförbunds styrelse att senast elen 15 juni 
1930 till chcJcn föt· försvarsclcpadcmcntct inkomma med berättelse 
rönmclL' dc nu anvisnclp medlens användning. 

Finner gott dl'l3, nwd äudring av den 7 novPmber innevarande 
iir mcddc1aclc beslut, föreskriva, att därigenom anbdallcla försök 
mecl koncentration av veclerhörligt varvs förrådsbokföring icke skola 
komma till utföranclc, cl<'ls ock förordna, att utan hinder av stad
gandet .i rPglcnwnt ~' för marinen, del I, § 397 a) ansvaret Jör avlö
ningsutriiknillg~r ska ll uneler Hirsöken ifråga tillfälligt överflyttm; 
till en :'t varvskontoret ijänstgörandc marinintcndent; ägande ma
rin t ö rvaliningcn ~ tt. JllC'(lckla de fön'skriftcr i övrigt, som fö r för
sökt'ns utJöranclc kunna befinnas erforderli ga i stället för ovan av
sctl<la i omförmälda rcglementr meddelade cletaljbestämnw lscr, även
som att vidtaga dc än dringar i vederbörliga fo rmulär, som direk t 
betingas av försökuns genomförande. 

• Ställcr till marlnförvaltni ngens föriogande 12,685 kronor för 
isttmdsättanclc a v vedettbåten n :r 44, som tillhör Vaxholms fästnin g 
och som rlen [) cle('.Cil1bcr 1928 utsatts för haveri med ]l{tföljcl att bå
ten sedermera sj unkit. 

Godkänner av styrelsen för sjökartcvcrkct avgivet förslag till 
arbetsplan för sjökar teverkct år 1930, med rätt för sty rel sen att i 
r•iimnda plan vidtaga de mindre jämkningar, som av sä rskilda om
siiiJJdighetcr kunna påkallas. 

K. br. den 20 december 1929. 
Medgiver, ai.t högst 1,000 kronor må utbetalas för komplctt('

ring- och reparation av värjfäktningsmatcricl, anskaffad med stöd av 
brev den 7 clecPmbrr 1028 och avsedel att ·begagnas vid lektione r i 
\ärjfäktning för oHicerare och underofficerare vid flottans station 

Karl skrona. 

Förordnar översten i östra armMördelningens reserv E. Moss
]J('rg att från och med elen 1 januari 1930 tillsvidare intill elen l 
juli samma år utan särskild kostnad för statsverket fortfarande vara 
flygattach6 handläggande militära flygärenden vid Kungl. Maj:ts 
beskickning i London. 
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K. br. den 31 december. 
Förest:riYc r, att år 193() 1nf.L antagas högst SO sjökadeLkr. 

Föreskriver, att å r 1930 ma ·antagas högst 17 reservkaeletter VIe[ 

flottan. 

:McdgivPr ait till löjtnanten vill flottall N. R U. von Hij swijk, 
solll på grund a\· :försPnacle inrNlningsarbdPn i lJOnom ! il lcklad 
ijänstehostacl fl Sk('j>psbolJnc·n I':'Ht 1.ill1rtida n>inmda hos!rul J(ii·st (kn 
1.9 i stäl ld för den 1 oktober 1\)29, m å såsom ersättning f(ir honon1 
i an lcdni11g htirav åsamkacll' utgifter för hostad. m. m. uilJC'talas 0!t 
belopp av trehundratolv ];ronor G1 öre från sjöförsvarets an slag l.iiJ 
extra utgifter. 

Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1930-

K. br. den 9 januari 1929. 
Föreskriver, att år 1930 må antagas högst 4 marininteoden ts

kadetter. 

Lämnar chefen :för marinstaben begärt bemyndigande att låta 
utarbeta >>Instruktion i nautisk meteorologi för marinen>>; viljande 
Ku11gl. Maj:t, på cHirom framdeles gjord framshillning, taga under 
omprövning frågan rörande ersättnin g för utarbetandet av omför
mälda instruktion. 

Bifaller sty relsens för sjökartaverket framstä Ilning, att kaptenen 
vid flottan D. l,andquist, som åt styrelsen utfört - förutom omfat
tande protokolls- och annat kansliarbete - de förberedande uncler
sökninga r m. m., vilka erfordrats för utarbetande av allmänna rikt
linjer för sjömätning och sjökortutgivning, arbetsplan för sjökartc
verket, arbetsordning ävensom svar ä åtskilliga till styrelsen ställda 
remisser m . m., måtto för tiden intill den 1 januari 1.930 :få k omma 
i åtnjutande av ersättning härför med fyrahundrafemtio kronor, att 
utgå av till sjökarteverkets förfogande stående medel. 

Ställer till marinförvaltningen s förfogande för reparation av 
transportbåtarna n:r 1 och 4, tillhörande Karlskrona f;istning, och 
torpedkryssaren Ornen ett belopp av 2,849 kronor 35 öre. 

Ställcr till marinförvaltningens föriogande för repa ration av 
pansarskeppet :Manlighetens skador , uppkomna vid grundstötning don 
24 augusti 1929, ett belopp av 15,414 kronor 85 öre. 

Bifaller stationsbefälhavarens vid flottans station i Karlskrona 
framställning att få upphandla 250 sångböcker för beredande av un
dervisning i sång åt elever vid stamrekryt- och korpralsskolorna. 
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Föreskriver, att ett belopp av 5,595 : 65 francs, utgörande ett i 

llanque des Pays du Nord för Svenska pansarbåtsföreningens r äkning 

innest ående t ill godohavande, som på sin tid insamlats bland lanels

män i Paris, sk a ll s tällas tilll marinför valtningens förfogande för att 

användas ti ll kom pl etteringsarbeten å pansarskeppet Sverige i sarn

l_,ancl med de ändringsarbeten å fartyget, vartill medel anvisats av 

1928 och 1929 års riksdagar_ 

K. br. den 9 januari 1930. 
Förordnar löjtnanten pä övergångsstat vid norra amtE-fördel

ningen S. E. V. Palmi att till svid are till och med den 30 juni 1930 

vara sekretcrare hos rikskommissionen för ekonomisk fö rsvarsber ed

skap; med rätt för Palmi att däruneler åtnjuta avlöning enligt be

stäm melse i anmärkning 2 uti gällande stat för samm a kommission. 

K br. den 16 januari 1930. 
Bifaller gjord f ramställning, att vid en skiclkurs i storlien till 

såväl ledar e och biträdande leda re tör kursen som de för deltagande 

i elensamma t ill ett antal av 40 uttagna office r are måtte, då kursens 

syfte att utbilda skiclinstruktörer finge anses i hög grad tjäna för

svarsväsendets intressen, uneler ticlen för kursen eller den 9-den 16 

febr uari 1930 ävensom under r esorna till och från densamma få utgl 

oavkortade löneförmåner. 

Medgiver, att för anskaffning enligt av chefen för marinstaben 

uppgjord något rev .i cleracl plan av marinalmanackorna , Janes Figll

t ing Ships>> och "Taschenbuch der Kriegsflotten" till ett antal av 4 

respektive 52 m å innevarande år ett belopp av högst 775 kronor 20 

·Öre mot r edovisningsskyldigbet ställas till chefens för sjöförsvarets 

kommandoexpecli tio n förfogande; ävensom anbefaller marinförvalt

ningen att i nästavgivande förs lag till stater för anslaget till flottans 

krigsberedskap och övningar samt anslaget till kustartilleriets krigs

lJeredskap och övningar upptaga erforderliga belopp för anskaffning 

av marinalmanackor uneler b udgetåret 1930- 1931. 

Fastställer nya bestämmelser ang. utbetalande av felräknings

JlCnningar till beställningshavare vid marinen. 

Lämnar utan bifall stationsbefälhavarens vid flottans station i 

·stockholm framstäl lning om bidrag av statsmedel till bestridande av 

1wstnaderna för biografbesök för skeppsgossekåren i Marstrand. 

:Medgiver, att till kommendörkaptenen av 2:a graden i marinen 

'G . D. R. Frendin må såsom ersättning för utarbetande av beskrivninl' 

å 75 mm. luftkanon modell 28 utbetalas· ett belopp av 620 k ronor. 

K_. hr. den 24 januari 1930. 
Fmner stationsbefälhaYarcns vid f l tt . - • 

framstiillnino· i f rå o· a o ··)- ' .. o .ans statlon l l\.arl skrona 
. ... " "' m 11 ~so agens revisorers ·'"tt tt . 

VJssa fo rsvarsanläo· o·nino·ar - ]- f" l l I a a · taga del av 
gärd. oo " IC ,c aran ec a någon 1\:ungl. Maj :ts åt-

kall ri~n~r mari_n:förvalt.ningens f ramställnin g om ersiittning 

~Maj ~t:e å~;Kt:~m Icke a ro statsanställda, icke fö ran leda någon 
ti Il in
Kunp·l. 

Medgive r, att till samfund t J<t . .·· . . . 
från statens sjökrigshi storiska e ~H:nsv atcl I Helsu~g!ors må del s 

nas följande :föremål närnl' . ~a;Ilhn"a l såsom clcposttlon överliim
huggarc fö. ]- . ' . Jgen w m uskedunder Jlwd slagkrutsl ås .~ 

· 1 ~anomer, 2 huggare fö r ske o- " 'J ·· . ' -

parerplåt samt 2 änt ·>rb'l . 1 l l pps"o,se, ~ anteqJlkar utan 

fotoo-rafiska avb'll ~ l ~l, c e s_ oc ' ~åsom gåva överlämnas ett antal 
" l c Iungai av VIssa l fö ·c :· l -

liga fartygsmodeller och föremå l v ill· a ~ -lnlah~~ ~ttc a sanllhng. ar befint-
' · ' 1 · Ot svensm ilottorna. 

Finner o-att ur)) l · o t · .. . . . " l o aga a marmfo r valtningcn att n·å i r ·f +t 
limg om mfordrande av b l o b "" . ot a, -
_ 

1 
an u c a yggande a v den flygplankryssarP, 

v~rs ny Jyggnacl ingingc i det av 1927 å rs riksela . .. 
mngsproTammet i e ]' h t . g beslutade ersatt-

ve]se de: 19 dec,emb~·lf9~9 ~ne~l de av J:larin:Eör valtningen med skr i-

M 
. . . ~ lllgiVna ntnmgarna samt att till r J 

l aJ:t Jnkomma med berör da anl l .,. t . \.ung . 
J UC Jam e eget yttrande. 

. . Medgiver, att såsom bich·ag t il l bestr idande av lwstnadern ... 

:motclnancle av en minnesutställning vid flottans var, . ~ . - .a fOI: 
.samband med elen utstäl l ·. ' l l\.atl skiOna 1 

- ' mng som somm aren 1930 1- ll .. -
Karlsh·ona t ·n r . l ' s ~a aga ru m 1. 

belorJIJ~ av 3 0100 J~ t anc c av stadens 250-å rs jubileum, må utbe1·alas ett 
c , '-ronor. 

:M:eclgi,-er, att en arbetsförman ' l v l l 
Tas VJ.c J.\. a r s .;: rona va rv får beord-

deltaga i en mästa rekurs J'öt· t 1 l au ·omo J i l' I'Jleratörer i Stocklwlm . 

För(•skriver, att år l930 må antagas högst 1.3 rPse rvunclcroJ:I i-
-cersaspiranter vid flottan. 

K. br. den 31 januari 1930. 
Föreskriver, att år 1930 må antaa:as lt_o .. _o·st 8 l ~ _ .;: us tartillorikadotter·. 

. . Medgiver, att för anställande tillsvidare till och med den 30 

Jnm 1930 av ett skrivbiträde å kustarti'llct·I·et J s chefsexpedition ett be-
opp av högst l ,123 kronor må ut betalas. 

Föreskriver, at_t amiralitetspredikanten E . A. Collen skall f r·'tu 

{)Ch med clPn 1 maJ 1930 överflyttas t; ll l ' . . ' 
· ·~ con eJ.tor anurahtctsprcdi-
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kanten E. N. Petersson ledigblivna amir a litetspredikan tbefattningen 

å flottans ordinarie ecklesiastiksta t, varjämte Kungl. Maj :t vill, be

träffande den prästerliga befattningshavare, som utöver amiralitets

pastor och amiralitetspredikant må befinnas vara erforderlig för 

handhavande av församlingsvården inom amiralitetsförsarnlingen i 

Karlskrona, på cHirom gjord framställning, f ramd eles meddela beslut. 

K. br. den 7 februari 1930. 
Medgiver, att till 1929 5rs flottstationsutrednings förfogande må 

för värdering av mark och fastighete r å fö r inköp ifrågasatta om

råden m. m. stiillas ett belopp av högst 10,000 kronor. 

Bifaller marinförvaltningens hemställan, att ett belopp av högst 

300 kronor måtte sUll as till ämbetsverkets förfogande för att under 

viss förutsättning överlämnas till marinens civila tjänstemanna-för

bund i Karlskrona såsom bidrag till bestridande av kostnaderna för 

anordnande under innevarande år av en föreläsningsku rs i industri

ekonomsika ämnen för personal vid varvet. 

Bifaller chefens för marinstabens hemställan, att ett belopp av 

högst 20,000 kronor måtte under innevarande år få elisponeras för 

övningar med Sveriges frivilliga motorbåtskå r. 

J{. br. den 14 februari 1930. 
Finner gott förklara, att Llcn omständigheten, att undProHieeren 

av 2:a graden i flott an A. F. A. Stenholm icke är i besittning av 

normal synskärpa på vänstra ögat icke skall utgöra hinder för honom 

att vinna befordran till undero-fficer av 2:a graden vid flottan; ålig

gancle vederbörande myndigheter att tillse att sökanden endast an

vändes till sådan tjänstgöring, för vilken ifrågavarande kroppsfel 

saknar betydelse. 

Seclan sty rmannen a\" 2:a graden vid flottan H. Lagström an

hållit om bidrag av statsmedPl för verkställd tryckning i en upplaga 

av 6,000 exemplar av en utav honom utarbetad »Minnesbok f r ån 

värnpliktsticle 11 vid Kungl. Flottan>>, vilken publikation vore avsedd 

att kostnadsfritt utcklas til l f lottans värnpliktiga vid deras utryck

ning från militärtjänstgöringen, har Kungl. :Mn.j:t - som enligt 

beslut dE'n 23 august i 1929 lämnat en utav marin förvaltningen den 

27 juli samma å r i liknande syfte gjord framställning utan bifall -

:funnit nu förevarande ansökning icke föranleda någon dess vidare 

åtgä rd. 

K br. !len 21 februari 1930. 
Tillerkänner löjtnanten vid kustartilleriet F. BorgPnstam, vilken 

uppfunnit eu apparat iör sna l.b avläsning ·av meteorografregistrering-
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ar ävensom utarbetat ett meteorologiskt t.abellverk, en gratifikation 
av 800 kronor. 

Medgiver, att till förste marinläkaren vid marinläkarkåren O. 

L. J,undberg må för utförande av ögonundersökningar å personal, som 

avsåges att ifrågakomma vid vissa utttagningar till riktare, eldled

ningsmän eller avståndsobservatörer och som til lhör Jlottans sta

tion i Karlskrona, utbetalas - förutom honom författningsenligt 

tillkommande resekost11ads- och traktamentsersättning - en eftPr 

10 kronor för varje undersökt man beräknad ersättnin g. 

Medgiver, att mariDdirektören av La graden på övergångsstat 

I. F. Falkman, som för fullgörande av honom åliggande minsta 

tjänstgöringsskyldighet på grund av generalorder 1118/1929 varit in

kall ad till tjänstgöring i marinförvaltningen under 60 dagar från 

och med den 25 november 1929, må jämväl efte r utgången ~av före

nämnda tid tillsvidare till och med den 28 innevarande Jebruari 
tjänstgöra i marinförvaltningen. 

]~ämnar utan bifall marin:förvaltningens hemställan om ersätt

ning till löjtnanten vid flottan E. G. H. Olcen, vilken till ett pris av 

108 kronor under pågående kommendering till grmnastiska central

institutet anskaffat l äro böcker, vi lka lämpligen borde vara a t t tillgå 

i sjökrigsh ögskolans bibliotek för att utlämnas såsom lån till offi

cerare, som grnomgingo gymnastiska centralinstitutet .. 

K. br. den 28 februari 1930. 
Bifaller kaptenens vid flottan E. T. Hauffman anhål lan ati. 

ban, som från och med den 29 juni 1927 förordnats å sam t d~n 7 

oktober samma år utnämnts till innehavande beställning, måtte fii1· 

inplacering i löneklass få tillgodoräkn a sig ticlen för berörda för
ordnande. 

., 

Förardnar, i anlednin g av CMS elen 6/9 1927 gjord framställ

ning, dels utan hinder av bestämmelsern a uti § 20 mom. 3 och mom. 

3 1
/2 av gällande reglemente för marinen del I och del III att un

derlöjtnant i marinen, som utnämnts till denna tjänstegrad enligt 

bestämmelserna uti brev elen 31 december 1917, skall i förhåll ande 

till personal av unelerlöjtnants tjänstegrad (tjänsteställning) eller 

motsvarande tjänsteklass beräkna tjänsteålder i innehavande grad 

från anställningsdagen i samma grad dels ock att elylik underlöjt

nant i marinen, vilken efter erhållet avsked tj;instgjort inom fö r

svarsväsendet och därvid visat synnerligen framstående duglighet och 

utmärkt sig genom ett hedrande uppförande, må av vederbörande sb-

K. Br. 1930. 2 
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tionsbeiälhavarf', respektive chefen för kustartill eriet, :föreslås alt 
utnämnas till löjtnant i marinen. 

]~ämnar varvsehcfen vid flottans station i Karlskrona av ma
rinförvaltningen begärt bemyndigande att beordra en å varvet tjänst
f·örancle mariningenjör att avresa till Tyskland för att dels uneler 
fi dagar - rl•sclagarna oräknade - besöka en teknisk mässa, som 
uneler ticlen elen 2 - elen 8 nästinstundande mars komme att anord
nas i Leipzig, dels ock i anslutn ing h ärtill under högst 2 dagar hos 
firman G. & J. Jaeger i Elberfelcl inhämta kännedom om ett nytt 
s lag av fartygskättingar. 

Förordnar, att följande bestiimmclscr angåemlc antagning, ut
bildning, av löning m. m. av reservintendentskadette r skall · tillsvida
re gäll a. 

Antagning a v resenintcndcntskadetter. 

§ 1. 

För att utbildas till marinintendenter vid marinintendentur
kåren i f lottans reserv antagas, till det antal Konungen årligen bc
stännner, reservin tendcntskacletter; sko l ande beträffande fordring ar 
och ansökan san:tt former j'ö r antagning gälla vad i reglemente för 
sjökrigsskolan härutinnan är stadgat för marinintendentskaclett, dock 
att sökande uneler det kalenderå r, då anställningen sökes, skall hava 
iyllt eller fylla högst tjugutre å r. 

§ 2. 

1. Reservintendentskadetterna skola tillhöra marinens kadett-
kår. 

2. Där ickf' i detta brev eller i för reservintendentskadett sär
skilt utfärdade fört>skrifter annorlunda stadgas, skall reglemente för 
sjökrigsskolan i tillämpliga delar gä ll a i Jråga om reservintendcnts
kaclet t. 

Utbildning. 

§ 3. 

U tbilclnin g s ticlen för rese rvintendentskadetterna om f a t tar en tid 
av omkring ett och ett fji1rcledels år enligt följande plan: 

r e k r y t k u r s, avsedel för den första sjömilitära utbildningen, 
äger rum vid n å go n av flottans stationer tillsammans med sjökadet
terna unel er ticlen juli-september antagningsåret enligt i komman
doväg meddel a de bestämmelser; 

r e s e r v i n t e n d e n t s k l a s s; förla·gcl till sjö krigsskolan, om-
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fattar ett läsår om td. terminer lllcd början oelt a\·slutning i likhPt 
m ed Yad fö r sjökadPHe rna ii r l"öreskri\·et för skola i land: 

r e s c r v i n t c n el e n t s k u r s äger rum enligt marinö\·erinten 
clcnten s och cheicns för marinint.endenturkttren lwstämmanclf' an
tingen å någondera av flottan s sta tioner eller vid kustarti lleriregP
mente elle r kustfästning unel e r ticlen från omkring den JO maj till 
omkring den 10 oktober året efte r antagningsåret. 

§ 4. 

Erforderliga bcstämmei3l'r rörande liiro- och övningsämtwn , de
ras omfång, unelervisningen i desamma, tentamina och Pxamen, för
hör och uppvi sning, be1ygssii ttn i ng, ordningsföljd och uppflyttning 
u tfärclas kom m andoYäg. 

'rjänstcst}illning m. m. 

§ 5. 

Reservintcnclentskackt.t erhåller vid antagningf'n tjän stegrad så
som menig och tillägges E-ftf'r genomgången resc n·intenden tsklass a\· 
chefen för sjökrigsskolan f laggkorpra ls tjrinstegracl. 

§ 6. 

Omedelbart efter avs lutad rPservintendPntskurs föreslår chefen 
för sjökrigsskolan hos Konungen godkända reservintendentskadetter 
att utnämnas till marinunderintendente r viLl marinintendenturkåren 
i flottans rese r v. 

Ekonomiska för!'skrifter. 

§ l. 

1. Reservintendentskadett åtnjuter enahancia undt>rhåll och för
måner, som tillkomma marinintendentskaclett, dock att reservinten 
clentskadctt, so m i behörig ordning avslutat i § 3 föreskriven utbild
ning, därutöver rrhåller särskild ersättning fö r elen del av nämnda 
utbildningstid, som, med inberäknande av möjligen föregående värn
plig tstjänstgöring, öve rstiger elen för studenter och likställ da stadga
de uthildningst.idf'n, med belopp, för dag räknat, motsvarande skill
naden mellan 1/365 av elen me nig vid marinen tillkomamnde begyn
n.elselönen och det till värnpliktig under tjänstgöTil:tg utöver l40 da
gar utgående penningbidraget. 

2. Reservintendentskadett äger att efter antagningen utbekom
ma ekiperingshjä lp med 600 kronor, som utbetalas på sätt chefen för 
sjökrigsskolan äger best ä mm a. 

Bestämmelser om ikraftträdande. 
Ovanstående bestämmelser skola tillämpas från och med den 1 

mars 1930. 
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K br. den 7 mars 1930. 
Förklarar i anledning av en av f' örsvarsverkens arbetsledarföre

ning gjord framställning i fråga om rätt fö r nämnda fö renings med
lemmar att genom föreningen framföra sina önskemål samt att ge
nom ombud för densamma förhandla med vederbörande mynclgi.heter, 
att vad i brev elen 25 september 1920 och elen 24 ,febru ari 1922 före
skrives i fråga om förhandlingsrätt m . m. för arbetar e vid lant-för
svaret och marinen skall ~iga motsvarande tillämpning beträffande 
medlemmar av f örvsarsverkcns arbetsleclarförening. 

Medgiver, att Karlskrona kustartilleriregementes baracker å 
idmö jämte däri varande inventarier i befintligt skick må under 
ticlen den 25 juni-24 juli för ett planlagt gymnastikläger elispone
ras av Karl skrona folkskolas gymnastik- och idrottsförening, under 
villkor att fö reningen brandförsäkrar fastighet och inventarier un -· 
der elen angivna l ägerti elen, anställ er militärt ut bi l da el person till 
högste vårdare för lägrets byggnader och inventarier samt att fi\re
ningen :fiirbinder sig att ersätta vad som vid verkställd avträdessyn 
eventuell t befinnEcs skadat eller fö rkommet. 

Medgiver, att viss person al ur arrnEm och flygvapnet sam.t r erire
sentante~· för flottan och l;:ustartilleriet må i kommandoväg ställas 
till chefens för generalstaben förfogande; dels för utarbetande av 
instruktioner, erforderliga för signaltjänstens ledande inom armen 
och med denna samverkan de delar a v f lygvapnet, ävensom för ut
redning av i samband härmed stående, signalväsendet berörande 
:frågor , dels för b~handling av sådana frågor vilka kunde hava iu
verkan på det av chefen för marinstaben i ~amråd med cheJen för 
generalstaben planerade utarbetandet av fö reskrifter för samverkan 
mellan armens, marint>ns och flygvapnets signalorgan; vil j an de 
Kungl. Maj:t efter arbetets slutförande, på J ramstiillning av chefen 
för generalstaben, taga under övervtigande :frågan om ersättn ing till 
den personal, som tagits i anspråk för arbetet. 

K. br. den 14 mars 1930. 
13emyndigar flygstyrelsen att efter pr övning av varje särskilt 

fall medgiva, att till f.lygvapnet hörande beställningshavare vid andra 
Jlygkårens till Hägernäs fö rlagda del ävensom dit kommenderad 
l>Pställningshavare, vilken förklarats skola anses fullgöra ordinarie 
tjänstgöring därstädes, må så fra m t bostad å för] ä ggningsorten icke 
kunnat beredas honom och han förelensku ll måst bibehålla eller an
skaffa bostad å dyrare ort, från och med den 1 oktober 1929, resp. 
elen tidpunkt, b03ättning å sistnämnda ort ägt rum, tills vidare in
till dess bostad å Hägernäs kan beredas beställningshavaren, dock 
högst intill den 1 juli 1930, komma i åtnjutande av lön med belopp, 
som fastställts Jör den ortsgrupp, vartill den elyrare bostadsorten är 
att hänföra. 

Förklarar med anlPclning av marinför·valtningens framstfillning , 
att det skall a;1komma på nl.a-rinförvaltningen att i avseende ii kost
nader för förläggning m. m. enl. nådigt brt>v den 18 okt. 1929 av viss 
cle l av 2:a flygkåren i Karlskrona meddela cle närmare bestämnwl
ser, som be fin n as erforderliga. 

Bifal ler kaptenens vi el kustartiLleriet G. Bern hare! t framställ
ning, att elevern a i segla rskolan å segelyachten >>Gathenhielm» måtte 
t> rhålla till stånd att å marint>ns centra l a beklä dnadsverkstad i Karls
krona till ordinarie pris inköpa och låta t illve rka diverse bekläd
nadspersecllar, viika erfor-elracks vid siwlans s jöexpecli tion; dock un
der för utsättning att rPkvisition av ifrågavarande persed lar sker ge
nom försorg av chefen för · omfö rmälda skola samt att denne ansva
rar ·[ö r och ombPsörjPr Prläggancle av betalnin g för desamma. 

Lämnar chdPn fö r marinstaben begärt bemyndigande att låta 
utarbeta nya »Provisoriska bestämmelser för sanlverkan mellan flyg
strid sk rafter och marinstridskraHen>: varjäm t-P Kungl. Maj :t föt·
klarar sig vi lj a i kommandoväg ställa löjtnantPn vid flo ttan O. H . 
L. Hammargren oc h löjtn anten vid flygvapnPt G. A. vVestring till 
chefens för marinstaben förfogandE' uneler e'l:forclerli g tid för ifr å
gavarande uppdrag; vi ljan de Kungl. Maj :t f ramd eles eHe r arbetets 
sl utfö ran de, på fr-amstä llnin g av ehPfen för marinstaben, meddela 
lwslut i trf1ga om Prsättnin g· åt de beordrade fö r det av dem utförda 
arbetet. 

K br·. den 21 mars 1930. 
Fön·skrivcr, att å r 1930 må antagas högst 4 reservintendents

kacletter. 

FörPskr.ivcr, att v id nytryckning av ck efterspaningssedlar, som 
omförmälPs i kungörPlsen dn 18 juni 1926 (n:r 291) angående hämt
ning av vä rnpliktiga, som utPbl ivit från tjä~1stgöring m. m. (hämt
ningskungörelse), skall iakttagas. att i det för efterspaningssedlarna 
fastställda formuläret skall uneler rubriken >>Anvisning-an> såsom 
punkt 6) införas följande: 

>> Innan pfterspanacl och anträffad å sjömanshus inskriven värn
p liktig inställes, skall närmare meddelande angående inställel sen ef
terhö ras hos vederhörande sjöruliföringsbefä lhavare>>. 

Föl"o'rdnar, att vad i förordningPn den 31 maj Hl07 (Svensk För
fattningssamling n::· 31, s·icl. 3) finnes stadgat -angående armens 
sju k vård vid mobilisering och i krig skall äga motsvarande t i llämp
ning beträfiande marinens och flygvapnets sju kvård vid mobilisering 
och i krig. 

K. Br. 1930. 3 
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Bifaller marinförvaltningens hemställ an , att Lien ledigblivna be
fa1tning en såsom aktuari e och registrator hos ämbetsverket måtte 
fä uppehålla s medelst fö rordnand e til lsYiclare, dock högst inti ll den 
l juli 1930. 

K br. den 28 mars 1930. 

Förordnar kaptenen vid kusta rtilleriet S. G. Mäller att fo r tfa
r anLie fr ån och med den l oktober 1930 till och med den 30 september 
1931 vara lä rare i kustfästningslära vid sjökrigsskolan samt kaptenen 
vid J'ortif il.;:ationen friherre E. T. Lei jonhufvud att fortfarande från 
och med Lien l oktober 1930 t ill och med den 30 september 1933 vara 
lärare i befästn in gskon st och t opog rafi vi d nämnda skola. 

Bifa ll er kommendörkapten ens av 2:a gr aden vid flottan A. K. 
B. Låftman anh å llan , att han , som fr ån och med elen l apri l 1927 
förordnats samt från och m ed den 29 juni samma år utnämnts å 
innehavande beställning, m ä Lte för p lacering i löneklass få ti ll go
doräkn a sig t iden för berörd a fö rordn ande. 

Medgiver, att t ill vardera av öve rsten vid intendenturkå ren J. 
H. F. Söcle rbom och förste marin intendenten vid rnarinintenclentur 
l;åren U. H. F . V. G: son Ekman, vi lka inom försvarsdepartementet. 
bi t r ä t t med öve r arbetning av före ligga nd e förslag till omorganisa
ti on av i örsv :uets centra la fö rva ltning, m. såsom ersättning härför 
utbeta las ett belopp a v 750 kronor. 

K. bt·. den 4 april 1930. 

Bemyndigar, m ed ändring a v br ev Llcn 17 no vem be r 1899, che
fen fö r jöförsvarets kommandocxpeLlition att fastställa fö rsäljnings
pris å sådana tryckalster, som tryckas ell er anskaffas och tillhanela
h å ll as genom lwmmandoexpcdiii onens förso r g. 

Sedan kommissionen för Sve riges de ltagande i den internatio
nella utställning, som instundande sommar komm e att ano rdnas i 
Antwerpen, hos marinförvaltningen meddelat, att utstä ll n ingen, 
lJ land annat, vor e avseeld att giva en r epresentativ bi ld av Sve rigcg 
sjöfartsviisen , oc h marinförvaltningen hemställt, att en i marinmu
scum bdin t lig riggad typmodell utan namn å Chapmans linj eskepps
b:vggen omkrin g 1790 jämte monte r m åtte få utl ånas ti ll utställ
nings kommitten mot villkor att statsverket fritages f r ån va rj e kost
nad beträffande emballage, frakt och av utlåningen eventuellt för
an ledd r t>pa ration samt att modell en och montern utan kostnarl för 
sta ts ve rket försäkras för ett belopp av 20,000 kronor, har Kungl. 
Maj:t Li i.fa ll et föreva rande f rams tä ll ning. 
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'Mc•dgiver, att portionsersät tning med ett belopp a v ts å kronor 
50 öre för man och dag m å - i likhet med vad järnlikt brev den 
26 april 1929 iigt rum under sistlidna so mmar - jännäl under in
stundande so mmar, då u tspisni ng fr å n s keppsgossekå rens i Marstr and 
matin rä ttnin g icke fö rekomm e r, utbe ta las ti ll sagda stad kvan·aran
dc v id skeppsgossekå ren tjänstgörande versonal ay m anskaps grad. 

Finn e r himle r ej möta för va rvsc hefe n i Karl skrona at t e motta
ga erbj udna 1,000 kronor fr å n jubil eum sutstä llningens i K a 1·l skrona 
a rbetsutskott och 200 kronor f rån fru Ann a I da B roström i GötPiloro
vi lka bäcla belopp aYsetts såsom bidrag ti ll best ridande av kostn~~ 
clerna fö r anorduande a1· L>n m inn l's utställniug vid flottans varv i 
Karl sk rona. 

1\fc·clgiYer, att löjtnanten Yicl Väs terboHem regemen te .J. H . N. 
F . 1\Hi llern m å i kommanclo,·äg beord ras till tjänstgö,·in g· ,-id sjJfi.;r. 
s1·a rets kommandoexpedition , f lyg·clt'taljen, från och med clPn 25 juni 
till o0 h nwd clt>n 14 oktober 1930. 

K br. den 11 april 1930. 

Bl'myncl iga r chefen för un de roificPrs- och sjömansk:herna vid 
f lottans station i Stockhol m att i dton mån motsvarande antal va
kanse r fö refinn eo inom s jöm anskåren för t illgodoseende unele r SJO· 

kommenderingarna instundan de sommar a1· det oundgängliga IJelw
vet a v kockar oc h hovmiist are å stationen till hörande fartyg under 
tiden el en 20 apri l-den 31 oktober i nn e1·arande år ans tälla tillhopa 
högst :1 5 c ivi la kockar och ho vm ästa re mot en adöning av högst 7 
kronor :fö r dag jämte portion in na tur a m. m.; skola nd<· en av näm n
da kockar a vst>s för logemen tsfa rt~·get Göta. 

Belllyncl igar che[en för und e ro ffice rs- och sjömansk å re rna vid 
f lottans s tat ion i Stock holm att i den mån motsva ra nde antal ,·akan
se r fö refinnas bland uml e roff icer an· och fJaggkorpral Pr för tillgodo
see nde unele r sjökommenderingarna in stundande sannnar a,- det ound
gängliga beho,·pt ay maskinister å stationen tillhörande fa rtyg un 
der erforde rlig tid f rån och med den 22 april högst 1i ll och med 
den 31 oktober innPva ran dP å r anstä ll a högst 10 ci ,·i la l:a klass 
maskini ster mot en adönin g, he räknacl efter högst 400 kronor f0r 
mån ad inklusiw sjötillä gg än•nsom i törPkommande fall mäss pen
ninga r sa m t Yissa andra förm ii nt'l'. 

MPLlg-iw•r, att Ptt mo t 3,000 pesetas i swnskt mynt svarande be
lopp m ö utbetalas silsom Prscittning· till i La C'ot·uiia bosatte spanske 
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undP rEåi<" n F. Lil tH'Z Garcia med anledniug a ,· Jllissiland<•l , son1 dt> n 
14 novP mlwr ä honom Jö riivats av matroS<'ll å pansarskPpJWt Osca r 
lf n :r j ;):) G. A. Akc rhie \111 , skol anllt• det ~ ligga Juarintörva ltningen 
a lt Yid ta 12·a er-fo rder li ga åtgärde r fö r lwva kandc :n kronans r>itt gent
l'JilOt Akerhic \111 i Jö rev a rand;• avseen de. 

nl··d g ivcr llll'd birall ti ll J!la rin fö rvrlitning<'ll fram s tällning, att 
.trå n ll oitmJs a r kiv å Skeppsholmt•n m ått<• till 1Wdan an giv na a r kiv 
få övc r-rl yttas dels nPdan upptagna a rkivalin en ligt LIP närmar<:' an
visn ingar, som angåves i Pit av doktor Anw Forssl' ll upp~J;jort P. 

11. , del s ock 0nligt riksa rk iva ri<'ns pr övnin g för va rj e fall dc hand
lingar, t i Il hörande redan a vfö rcla ser i er, so m f ra m dc les kunde koll11lta 
att påtridJas v id ·fl ottans arkiv, n äm li gen: 

t i\J rikSa l·ki vPt: handlin gar ti\JhöranlJP i rJotialiS a rki v llll' r\ 

boh, tävt' rna D, :E, I<, L , M, ~' Q, R , U och Y lJd<'cknude scr in, om
fat taml e huvucl sa kligl'n a rki vali<·r f rå n förvaltningen av sjiiä rendena 
för t icl en ·frå n och nwd 1841 till och nwd 1877, marin rörvaltningens 
ka nsli - ocll civila av drl11ings a rki v hån och JJH 'cl 1R7R till och mc,] 
1SS1 kon stru ktio nskontord s m a ri növe rrlin·ldörskontords och maJ·in
iJlg<'n :i öravcle lnin grns arkiv' i'rån ocll nw cl 184 1 till och llll'cl lRR!l, 
c- lw l'sämhdds ·rör -rJottaD s mi li i.ärpe1·sonal arkiv :från och med l R7iJ 
ti ll och med 1884, ami rali tf'tskoll Pg ii och ci<'ss dtNfölj a res arkiv (ami
ra lit l'iskamrnarrättcns, c hdPns Jör armf. n s 1' \ott.as ch<'i'srxrwclition , in
~1w ktörens för n.va dock!J~·gget i Karl sk rona. ru llor dc.) , handlingar 
r örand 1• Gö tebo rg:s Pskack r . station och clepot, J.Rndskrona, St ral su ncls, 
~ f al m ö orlt Fi11ska 0skacl rarna, en sf'rie hio gra:li ska anteckn ingar rö
ramle v ill flottans olika stater anställ da ]Wrsonrr iiv0 nsom del s <'11 
lkl h a nd lin ga r rörancl<' ami ra litdsin kva d (' l'in gskassa n och clPl~ ma
nuskrip t nJ. m.: 

t ill krigsu1·l,ivd: hamllingar r öran<l•• krigskomn1issariatd. oc 11 
kr-igskolkgiPt: 

till -flottans a rki v i Karl skrona: handlingar l r:'\n ami r alitdshög
vald<'n chP rstl Ptalj<'n vicl örl ogsf lottan m. fl.; 

t il l Jotsstv rPl S<'nS arkiv: hanclli11gar , so m till hö rt amir al itetslots
kon ton·t samt. lot·skon t ord i nom förvaltningen av s jöh'Pmkn a; 

ti ll sjökartt•vt•rkPts a rkiv : ]Jamllingar, so m tillhö d; sjii JJJätnings
k>H('l l n1. m., sa lllt· s lutlig<'n 

t ill -flotb.ns Jlensionskassas i Karlskrona arkiv: handlingar f ri\n 
a lll irali tct-skrigsmans- och lll'nsionskassn n sa mt ä11l;e- och pupill
kassan. 

iivrnsom att till Forssel l, vil kt'n slut·fört ordnanuet av flottans 
arkiY å Sk<"ppsholmen mil såsom e rsiittning härför utiletalas en g ra
t.i [i aktion av dtuS<'ll kronor . 
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K br. den Hi april 1930. 
Förklarar hinder icke möta mot att musikkårer, tillhörande 

östra armeförclPlningen och f lottans station i Stockholm, efter av
tal med hesty reisen för Stockholmsutställningen 1.930 medverka vid 
utställningens öppnande. 

Förrskriver, att domkapitlet i Göteborg skall äga förordna vice 
pastor att från och med elen 1 m.aj 1930 tillsvidare intill samma dag 
år 1931 uppehålla pastoral- oc\1 själavård en inom Nya Varvets ·f0r

samling mot åtnjutande av ej mindre den från församlingen jämlikt 
brev elen 5 maj 1876 utgående lön , än iiven ersättning för mistad 
bostadsförmån beräknad efter femhundra kronor för år. > 

samt medgiver, att Nya Varvets församling må tillsvidare för 
samma tid i mån a\· lwhov avgiftsrritt elisponera samtliga de för 
J;ykliga behov och skolväsendet iivensom för fattigvårdE'n hittills be
gagnade. statrn ti llhöriga lokaler, Yilka J'ortfarancle skola av kronan 
underhållas, samt tillgodonjuta räntan av den för församlingen för
valtade skolkassan. 

Medgiver, att förste marinläkaren i mariuläkarldren, marinlä
karen av 1:a grad,Jn å övergångsstat vid flottan K. V. Dahlman samt 
marinläkaren av 1: a gr aden å över gångsstat vid flottan J. L. Schröcll, 
vi lka med stöd av Kun gl. .Maj:ts brev elen 24 maj 1929 i kommando
viig inlwordrats till tjänstgöring för tiden högst intill elen 1 juli 1930, 
Dahlman vid flottans stat ion i Stockltolm och Schröcll vid Göteborgs 
örlogsdepå, må, enligt i kommandoväg meddelade bestämmelser, in
lwordra s till Jortsatt t jänstgöring jämväl för tiden f rån och med 
clPn 1 juli 1930 tillsvilla re intill den 1 juli 1931 vid omförmälda sta-
1ion respektive örlogsdepå tillika med clrn å Nya Varvet förlagda 
P<' rsonal en från kustartilleriet. 

K. b r. den 25 april 1930. 
Finner gott förordna kommendören vid flottan C. O. Linclst.röm 

att tillsvidare uneler elen ticl kommendörkaptenen av l:a graden vid 
flottan H. V. Simonsson är sjökommenderad uppehålla befattningen 
88som inspel;:tör för unckrvattensbåtvapnet dock vad angår tiden 
intill clPn 1 niistkommanclr maj med hi.hel;ållande av hdattningen 
såsom l l aggkapten; ägande marinförvaltningen rätt att, efter sam
r:"Jd med högste bdä lhavaren över kustfLottan, beordra Simonsson 
att inställa sig i ämbetsverkrt, om sådant för behandling av ären
den beträffande unclervattenshåtvapnct prövas erforderligt. 

Bifaller professorns Yid Uppsala uni versitet A. E. V. Holmhäck 
anhållan nm E'ntledigande från honom den R juni 1928 meddelat J'ör-

K. Br. 1930. 4 
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ordnande att från och med elen 1 oktober 1928 tillsvidare till och 
rnefl den 30 september 1933 vara lärare i internationell rätt vid 1\SHS. 

1\ledgiver, att. tillförordnade mariningenjören av 2:a graden S. 
P. A. I-Ierlitz må för placering i löneklass vid tillträdande enligt 
förordnande elen 16 januari 1930 av innehavande beställning oeh töt· 
framtida uppflyttning i löneklass tillgodoräknas en tid av samman

lagt. 3 å r 3 månader 16 dagar. 

Bemyndigar marinförvaltningen att utan hinder av gli.l landc 
beshimmelser meclgiva inskränkning i föreskriven arbetstid å f.lottans 
stations· och kassakontor uneler ticlen 1 maj-elen 15 scptem hrr inne

varande å r med högst tre timmar i veckan. 

:Medgiver, att kaptenen vid Kronobergs regemente T. L. F. Fries 
må i kommandoväg, med bibehållande av innehavande befattnin g 
såsom adjutant i kommendantsstaben i Karlskrona fli.stning. uneler 
ticlen elen 5-den 24 maj 1930 ställas till chefens för Karlskrona 
kustartilleriregemente förfogande för att tjänstgöra såsom ltirare vid 
en vid sistnämnda regemente anordnad taktisk kurs för kust.artill<'· 

rik ad etter. 

J3emyncligar marinförvaltningen att till flygstyrdsen utan er· 
sättning överlämna l luftkompressionspump, 150-225 atm. 20 min . 
lit., 4 luftkompressionspumpar, 100-150 atm. 6-4 min. lit., 2 skjut· 

ställ tiJl 43 cm. torped m /04 och senare. 

Medgiver. att fartygschefen å övningsb riggen Falken Jllå uml<>r 
fartygets förPst ående Px pPdition, dä r så med hänsyn till ck n a n· 
strängande tj;insten och övningarna visa r sig erforderligt, lå ta ut
sp isa nftgon extra förplägnad åt ombord kommenderade kadettPt·, 
vilka därav kunna vara i behov, allt dock utan änclring av gällanrl" 
bestämmelser rörande åtnjutande av manskapsportion ombord in nn· 

tu ra. 

K br. den 25 apt·il 1930. 

Srdan elirektionen Ö\·er tlottans pi•nsion>'l,as3n clPn :27 maj Hl:2:J 
jämlikt§ :):i av förn~·adP rrg·lenwntd dPn 17 nm·<·m l>Pr l R!Jfl för rlnl
tans pensions]; ass a gjort an m ä l a n om kal kis<· för JWn sio nskassa t:s 
JullmäktigP. ,·ilka sPnast sammant rätt å r 1!123. att sammantr iida år 
1930: och har chinid elirektionen- med Prinran att Pnli;:d <l<>t i tull
mäktiges elen:=! nowmber 19:23 avgivna hNättc>lsP intagna ·för~lag- Iii\ 
nytt rrgl rmrntc> för pc>nsionskassan, som Iullmli.ktig-e för s in clf•l Le
slutat antag·a unflf'r § 4 föreslagits en :förli.nclring i valgrupJWr för 
fullmäktigeva'l för· t.illgodosPc'tHle, av, bland annat, undProfri eeramfls 
intressen - lwmsHi llt, att förslag·pt till valhc>stämmelscr mått<' i ifr tt· 
gaYarall(]<' av~PPnrl<• upptag·as iill siirsk ild prövning för Lest:immt•löc•r
nas tillämpning Yicl llPt hli\·all(lt• Jullmäktige\·alet. 

Förordnar Kungl. J\Iaj:t. att fullmäktige i flottans pension s· 
],nssa skola sammanträcia i Karl skrona måndagen dPn 1 rlecrmhrr 
19:30 sa mt att. utan hinclf'r av l'ljes l giillandr föreskriftt·r, fullmiik
tige skola lra\·a den sam mansättning och \·äljas Pnligt cle grunder, 
'OO!ll angiYas i förPnämnda förslag till reglemeniP Iör marinens pen
sionskassa, med iakttaganek cH.irvid, att lwstli.l lningsbavarl' vid fl:·g
vapnet., som en ligt kungörelsen tiPn 13 juni 1926 (n:r 2!):3) mPrl ,·iss8 
hestämmelsl'r i avseende å elen llli litä ra pPnsioneringens provi so risL a 
ordnande kvarstår såsom clPlägan· i flottans pensionskassa, skall till
höra den valgrupp, till Yilken han i nu inn ehavande tjänst.rställninr: 
skolat hänföras, därest han al ltj;imt tillhört marinPn och samma 
sta tion eller regemente, som han vid ö,·e rgången till fl y!:;"vapnrt till 
hörclr; vi lj ande Kungl. Maj:t, på framställning av direktionrn över 
flottans pensionskassa, i kommanclo,·äg hc·stämma clag i"ör fullmäk
l.igevniPt. 

K. br. den 2 maj 1930. 

J,ämnar utan bifall högste lwl'li.lhavarens över kustflottan hem
ställan, att kommendörkaptenen av 1 :a graden vid [lottan A. Örn· 

hrrg och kaptenrn vid flottan A. \V. H. Grc>fberg måtiP få komrna i 
i\tnjutanclt' av särskild ersättning i'ör av dem meddelad unelervi sning 
vid allm~inna Jänrikskursen. 

F i n ner fiirste mar i nintPndr nte ns S. I'. Lagerholm :framställ ni ng 
i syftp att komma i åtnjtanclr av vissa personliga ålclerstillii,!!g icke 
töranlrrla n i\ gon Kungl. :Maj:ts vidarr å tgärd. 

Seclan Kungl. SvPnska Segr>lsli.llskapPt anhållit. att >r Pll i sk ri.
n•lsen omförm~ild plats framför högvaktens byggnad å SkPppsholmcn 
i Stockholm i'å uppst;illa en minurssten av angivet utseende och rnerl 

K. Br. 1930. 5 
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iillika föreslagen inskription till hugfästande av sällskapets ckn 15 
maj 1930 inträffade 100-årsdag frän sällskapets instiftande, har Kungl. 

1\{aj :t medgivit, att berörda minnessten må tillsvidare vara uppstälin 
å föreslagen plats med skyldighet för sällskapet att bestrida samtliga 
med minnesstenens framtida vård och unel erhåll i'örenadc kostnader. 

I\:. br. den S maj 1930. 

Förordnar kaptenen vid flottan S. G. Weinberg att från och 
med elen 1 oktober 1930 tillsvidare t ill och med elen 30 septembcll' 
1934 vara lärare i torpedlära vid sjökrigsskolan . 

På grund av framställning av ordföranden bos de sakkunniga 
Jör verl..:ställancle av utredn ing i fråga om höjanclet av försvarsvä
sendets effektivitet- 192\l års fö l svarsutredning-har Kungl. :iVhj :t 
medgivit att hland annat kaptenen vid flottan H. Hj. I. Strömbäcl;, 
vilken delvis bestritt sekreterargöromål hos de sakkunniga, må, i 
vad avser ticlen intill elen 1 januari l\l30, uppbiira en gratifikation 
av 2,000 kronor. 

M:edgivPr, att specialingenjören av l:a graden vicl mannJnglen 
jörkåren, stationsingenjö rpn friberre P. S. C. Sparre, vilken elen 4 
april 1930 beviljats avsked från och med den 18 maj 1930 fdn in
nehavande beställning vid nämnda kår, må i Jwmmandov,ig inbeord
ras till tjänstgöring vid flottans station i Karlskrona f r ån och meJ 
sistnämnda dag t illsvidare intill dess omförmälda beställning bliv:t. 
återbesa tt med ny innehavare. 

Uppdrager åt marinöverläkaren L . G. E. Nilson att s:'\som om
bud för Sverige deltaga i elen internationella kongress för milit.i:ir· 
hälsovård och militärt apotcksväsende, som i samband med den in
ternationel la utställnin gen i Liege vore avsedel att äga rum därstädes 
under ticlen den 18--clen 21 juli innevarande år, dock utan rätt för 
honom att därvid biträda något för Sverige bindande beslut. 

.Medgiver i fråga om utspisningen ombord å flottans fartyg, att 
värdet av besparade portioner eller av i portion ingående viss pro· 
viant. v ilka besparingar uJ'pståH genom att manskap, som är berät
tigat att erhålla portion in natura, uteblivit :från vissa målticler -· 
ut an att detta l_~erott på frånvaro från tjänstgöring under tre da
gar eller längr e tid- eller genom att överblivna födoämnen på än
damå lsenligt sätt använts för mathållningen må användas f ör ut
spisnin gens förbättrande genom tillämpning 'av en kraftigare eller 
mera omväxlanrle utspisning, än den fastställda u ispisningsstaten 
medgiver; ägande rnarinJörvaltningen att föreskriva härav betingad 
ändring i vederbörliga räkenskapsformulär. 
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Sedan marinens reglernentssakkunniga avgivit förslag till nya 
beredskapsbestämmelser för flottns fartyg, motsvarande dre för när
varande i reglemente för 1narinen, clel I, bil. 38, meddelade, över 
vilket förslag vedrbörande myndigh eter yttrat sig, f örordnar på diir
orn gjord hemställ an Kungl. ~{aj: t, som vill i kommandoväg u tfänla 
nya sådana bereclskapsbestämmelser, att brevet elen 5 mars 1920, an
gående ändringar i regl emente för marinen, del I, §§ 252 och 257 sar11t 
bil. 3S, i vad detsamrna a ,·ser nämnda bil. 38, samt breven elen 213 
navember 1920, angående ändring i beredskapsbestämmelser rörande 
minfartyg, och elen 31 decPmbr•r 1H20, angående bestämmelser ifråga 
om upobördsmäns tjänstg·ö ring- i visst avseende skola upphöra att 
gälla. f~rån och med elen l juli 1930. ' 

Bifaller marinförvaltningens hemställan, att minutiliggaren n: r 
2 och vedettbåten n:r 4 måtte med hänsyn till deras å lder och nuY a
rande tillstånd Jå utrangeras samt genom försiiljning elle r på annat 
sätt tillgodogöras kronan. 

Sedan kommitterade i Karlskrona för resande av en staty över 
amiralgeneralen g-reve Hans Wachtme1ster gjort framställning om 
lenvisande av statsmedel för bestridande av de till högst 1,500 kronor 
beräknade kostnaderna för grunrlläggnings- m. fl. arbeten för ifrå
gava rande staty, vilken vore avsedel att uppställas på kronan till
hörigt markområde vid Kungsbron i Karlskrona och att såsom gå,·a 
överlämnas till kronan i samband med det högtidliga öppnandet aY 
Karlskrona staels jubileumsutställning den 18 juni 1.930; har KungL 
Maj:t medgivit, att ifrågavarande kostnader må med ett belopp av 
högst 1,500 kronor bestridas av sjöförsvarets anslag till extra utgifter. 

Medgiver, att en militärpedagogisk kurs för officerare vid ma
rinen må anordnas vid sjökrigshögskolan hösten år 1930 i enlighet 
med i kommandoväg meddelade närmare bestämmelser för en sam
manlagd kostnad av högst 4,000 kronor med iakttagande av att t:ll 
militär beställningshavare, som tjänstgör såsom lärare vid kursen, 
härför icke må utgå högre arvode än efter 40 kronor för under vis
ningstimme; skolande omförmälda kostnad bestridas a v resena tioner 
å marinens 1;nde r visningsanslag. 

Medgiver, att löjtnanten vid flottan S. H:son Ericson må, därest 
tillstånd därtill pEt ministe riell väg utvei,kas, att i kommandoväg 
beordras att avresa till Frankrike för att under ticlen elen l oktober 
- elen 14 dec e m ber 1930 bed r i va språkstudier samt under ticlen från 
och med den 15 sistnämnda månad uneler omkring fem månader del
taga uti en i Frankrike anordnad stabskurs för sjöofficerare. 

Hiirjämte tilldelar Kungl. Maj : t Ericson för deltagande i nämn
da stabsku t s ett stipend ium å 1,200 kronor att utgå från elen under 
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sjöförsvaret;; anslag till resestipendier upptagna anvisning till er
sättn iEg åt officerare, ingenjöre r och intendenter under anstä!lHing· 
eller kmJJJnenclering utrikL'S. 

8lutligcn Jö ronlnar KungL hlaj:t, llll'Ll tillänqmillg av ~ 13 i 
avlöu in gs reglcmentet Llen :20 maj 19:21 för ofiicL·rare uch underoHi
ce rare m. fL, aH Ericson ska ll unckr tidPJl Jör niinm.Ja koJIIJllL'J'd''
ring äga upplJä r a oad.;:ortacl lön. 

K. br. den 16 maj 1930. 

Medgiver i m1slutning till .sitt elen 31 maj 1929 llimnaLle mecl
givancll', att till elen, som UJ']Iehi\ller befattning såsom ve rkstaclsi,l
genjör vid toqwcl- och minckpartementet i Karlskrona, må, LLtövr·r 
lön J'ö r hans egen be:fattning enl igt kungö relsen ckn :22 maj 192S 
med avlöningslll'stämmelsPr för vissa civi la och civilmilitu ra icke
ordina rie lidattningsllavarl' viLl Jörsvarsvtisenclet, hån oC'h m<'Ll elen 
1 juli 1930 och tillsvidare utgå l'tt sä rsk ilt arvock av 3,000 kronor 
tö r ål'. 

!lledgiver, alt - där <'.i l'lir s;i rski lt fa ll annorlumla fö rPsk rive~ 

lw2tlillningsltavande vid fiirsvarsväsemiet vilke11 erhftllit 1\uu::;:. 
1\iaj:ts tillstilllCl att intill den 1 juli 1930 mecl imwhavaudP lwställ 
ning förena viss tj;inst, bel'all"ning e ll e r upp<lrag, må . el:'\ tillsHmclet 
mecldelats efter an sö kning, som avsett jämYiil tid dter ntimmla clac;. 
i förekommande fall tillsvidare intill den 1 juli 193l jämte best;i!l
ningen inneluiva s all! ma tjänst, befattn ing pJler uppdrag; i': ligg;ltlr\,, 
det chef el ler annan veclerhönmcle myndighet att, cliirc,,t förenande· 
av tjänst m. rn., val'Om här lir fri\ga, på grund av förämlrflcle tjänst
görings-l'örhållandrn (exc·mrclvis >rimlrad tjiinstgöringsort) elle r av 
annan anle Llning kan anses inve~·La hinderligt -l'iir tjänstgöringen vid 
i'örsvarsvä,eDLlet, clärom göra anmälan hos KungL Jiiaj :t. 

Förorclna r, a tt för utvaran clc Vaxholms grenaLljänegewcntes sjuk
hus med tillllörancle inventarier m. m. skall f rån or.h mecl elen l juli 
1930 överHinmas till vå rd och Hirvaltning av Vaxholms kustartilll'· 
rirege nwnte samt från och mecl samma dag disponeras såsom en för 
c!P i Yaxllollll orh dess omnc·jLl fö rla gda truppförhan;lc•JJ gelllCJISaJn 
sjukvå rdsinrättJiiDg m. m. 

K br. d<'n 2:3 maj 19311. 

Fil111t'r, lllCLl hiinsyn till Jij rekommande omstiindiglJC'ter . skäligt 
medgiva, att l;mninenclören i marilien kommendörkaptenen av 1:a 
grac!L·n viLl Hotlan U. P. Heinius må, 'mell lJillehtlllancle av inneha
vande fö rordn rmde si\som chel' Jör sjökartcverket, kYarstå i tjänst 
tillsvielate högst intill Llc·n 1 juli 1901. 
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Medgiver, att personal från flottan må, p<'t s;i tt i kommandovi~g 
närmarr lw!'tiimmes, ställas ii11 varvschei'<·ns viLl tlottHns station i 
Stod::holm förfogande tör torpeclinskjuiningsänclmni\1 frl\n oeh med 
clag, scm lwstiinllnc" i kommandovi~g. under L~n iicl DY omkring sex 
vr•ckor ävensom att i inskjutni ngsexpediti on<'ll deltagande personal 
mi\ unclrr dPn tiLl, expedi tionen pågår, i avseenLl<' ii avlöning, hespis
nin~· och l'örlJ ~lllanclen i öv 1·igt ombord jllmställas mrcl s jökomm en
derad ]Je r;;onal. 

:\[<·clgiver, att till Jartygscllden ;) Jlamankeppet Oscar TI vi,\ 
des~ förpsJ·åencle e:qwdition t i l l titlänclska tarvatten må utbetalas ett 
!Jeloi•Jl av l1ögst 1,GOO k ronor såsom bid rag till reprcsC'ntationskostna
cler vicl rartygets besök i td.Hincld::a hamnar med skyldighet för far
tygschelen att eft<'r avslutaLl PxlH·clition till ma rinförval t ningen av
giva n·clovi s ning enligt cle närman• \;estäiJimelst'r, som ä inhf'tsve rkd 
äge r ait utfij1·da . 

Förordnar, aH oHieeran· och uncl erofl'icerare virl marinen som. 
tvång~vis Ö\'erJörts till övergi\ngsstal, 1m1 i koilllnancloYiig -!'ö r 'ti1len 
från och med en 1 juli 1930 till oe]! 1ned elen 30 juni HJ31 ini H•orclni s 
till tjänstgör in g utöver Yederltöraml<-' !wställningshavare åliggancle 
mim l a tjänstgörin~·, i den mån elylikt in iJCordrancle m ed llänwn till 
att den nya marinorganisationen icke blivit fullstiincligt. gen~mförrl 
prövas oundg;ingligen ertonlerligt fiir tjänstL·ns lJehörif.!a uppehttllan
de. l-Järjämte Jör esb·iver Kungl. :\fa j:t, att vid nu mcclgivna inbeorcl 
rancle till tjänstgöring skall iakttagas, att. statsverket åsamkas minstcl 
möj liga kostnader, att inbeonhHnclet, i elen mån så låter sig göra mecl 
Jtjnsyn till tjänstens krav, sker på frivillighetens väg, samt att m ec! 
dc·lanclc angående inkallelse till och avgång f rån tjiinstgöring, clä1· 
så E'kc kan, län!nas veclerböramle i god tid före 1kn tidpunkt, då in
ryckning till respektive avgång från tjänstgöring s kall äga rum. 
Slutligcn l'öreskriver Kungl. J\iaj:t, att hiirav föranledda särskilda 
l\Oslnacler skola hestridas av anslagd till avlöning till 1wrsonal å 
öwrgi\ngsstat vid warinell. 

K br. den 28 maj 1930. 

Fas tsttiller, med ändring av genom lJeslnt den 31 mars 1928 fast
ställcia ritningar till den Jlygplankryssare, vars nybyggnad ingingL' 
i det av 19:27 }u·s riksela g ilesl utade ersii ttningS [lrogramml't, dc a r 
marinfö,·valtningen överlämnade ritningarna till i l' rfig·avarancle flvu:
plankryssare, med cHiri av ämlJPtsv <•rket föreslagna än,Llringar i Jrftg~a 
Olll fartygets maskins tyrka. artilleribestyckning oclt strålknstarc sa1~: t 
m ed r ätt tör wariniörvaltningen att i avscenclP [t ritningarna vid
taga säclaua mimlre avvikelser, som under ilyggnaclsarhetets utröran-· 
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de befinnas änclamålsE'nliga och vilka kunna verkställas utan att de 

för fa rtygets byggandE' tillgängliga mE'dlen ÖvE' rskridas. 

D ä rjämte bE'myndigas mar införvaltningen att på grundval av 

de så lu nda f as tställ da r itningarna s luta kontrakt med aktiebolagd 

Götave rken att mot en betalning av 11,550,600 kronor bygga il'råg:J

varandc fartyg, nwcl rätt för bolaget att dä rvid, i dE'n omfattning 

·och på de villkor ma rinfö rvaltnin gE'n förE'slagit, anvämla utländsk 

materiE'!. 

K. br. den 30 maj 1930. 

Medgive r, att till kaptenen vid flottan C. O. Ftirst må såsom 

€ rsättni.ng för utarbetandet a,· spärr tabell er för 10,5 cm. undervat

t ensbåtkanon modell /2:'5 utbetalas ett brlopp av 465 kronor. 

Medgiver, att t ill kaptem'n vid flottan J. E. Gester och löjtnan

ten vid flottnn S. H . Ericson , vi lk a genom generalorder 1036/29 be

ordr ats att, med bibeh ållande av innehavande befattningar, tjänst

gö ra vid den genom brev el en 23 oktober 1929 anordnade särskilda u t

hildningskursen fö r rad ioofficerare vid m a rin en, GE'ster såsom l E'Cl ar0 

och instruktionsofficPr och Ericson såsom instruktionsoff icer, m å 

:J'rån den ti ll K ungl. :Maj :ts elisposition st ående de len av sjöförsvarPls 

undervisningsanslag utbetalas till Gester 690 kronor och till Ericson 

510 kronor. 

Finn er gott att med ändrin g av brevet en 29 oktober 1926 an

gående befor .:h·an till beställ nin g inom högre lönegrad å övergångs

stat vid marinen m. m. såvitt avser beställningshavare av unde roff i

cers tjänsteg rad (tj ä nsteklass), fö r marinens vidkommande förordna . 

att f råga om befordran av, ti lläggande av lön å t eller uppflyttning 

till högre lön eklass av dylik beställningshavare jämlikt resp. 26 § 

jämförd med 15 §, samt 27 och 28 §§ i kungörelsen den 23 oktohe 1~ 

:1925 (n :r 429) skall av myndighet, som enligt förenämnda b rev haft 

att vidtaga däri åsyftade åtgtircl er, i var je särskilt fall underställas 

Kungl. Maj: ts pröming. 

L ä mnar marinförvaltningen begärt. bemyndigande att låta upp

:föra nytt boningshus fö r ti ll syningsmannen vid H å rsf järdens deptt. 

Bifaller flygsty reisens framställni ng, att genom brev den 11 

m ars 1930 er hållet bemyndigande att bestämma dyrortsgrupp i avlö

ningshänseende fö r bestä llningshavare vid 2:a f lygkårens till R ä

gernäs förlagda del ävensom dit kommenderad beställningshavare 

måtte få gälla j ihn vä l tills vidare intill den .1 juli 1931. 
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J(. br. dt'u H juui 1930. 

Finnf'r hitHkr t•j mött-r för mnt·iniin•rliiknrf'n att i cnlio·hf't med 

fö r lwnom ""il lan 1, · .1 . l· (' ... .. 1 
" 

till t·: · , .. :','. 't tllo tu' 1011. J<tnn-a undt•t· hudgl'ltlrd 1\):30- 1\131. 

.]dnstgotJn!': tttlH•ordra m a nnl;ibtrf' Yid mnrin1iikarki\rf'n i riot -

ta ns t't'S<· t·v under " J ·( J.. t · ... · · . 
... .. . SclllUl lan 3:J. 1og·s 111 0 1,lanslg·örtngs1n<lnadPr . un-

<l<'r 1 or u Isa l hnttg att h;i n.1 ,. l'öt·an ](•d dn kos tnad (' r för s!n l~n·rkd i ck<' 

OVPrs l tgn llppkonttJHlllri<' lJ<'spariugar å de i stai<·'Jt lör ltucln·pl·'lret 
1 0 30 j \)':)1 ' . " ' 
J~ - • l.IJljli.agna pos l.t·rnn l.tll nrvoclf'n :H marinLik;n· p av 2:a "Ta-

d<·n och marinliikarstil)('nclint<•r. ~ 

M<•d giv<·r. att majon•n i lllarint·n R. G. II. Engström må i korn

manclovä g IH'ortlrns till l'ortsatt ljän ,tgii rin g v id .flygvapul'i 1 illsvi

LlurP un clf' r <•tt 1\ r, riiknDt l'r8Jl ocl1 nwd d<·u 1 juli 1930. 

K br·. dl'Il 13 juni 1!l30. 

Bifallt>r gjord [ram~tällning, atl samtliga vid marin<'ns förs,·ars

rcn s t:alicr i 1\.arlsi;Ton!l ansiiilida nriwtan• och ickf'-orclinarif' bcf'att-

1111\g·shlll"<ll'l ' . lingP, nwd hihl'h :',Jlnnd t• av avlöningsl'ö l'ln å nCI', åt n juta 

it'tilglwt un dPr de·n 1N jtini 1!)30 t·llt·r tlag-t'u fö r jubilt•umsulsbll

n i_ ngl'n ~ i Karl , krona öpp11andt•, dock tncd dt•n i n~k r ;inkn i ng, om

si:; ndtghPIPrna beting-ad<', n1 r n mPri rätt l'ör d<' ll. so m ]Jå grund här

av giuge mist<· om lwrörda ledighet, att å tnjllta motsvarandC' J'ör

tn ån en sena re dag. 

U ppdragf'r å t gPneraHii ltliikarf'n F. J. Bauf't' och 111 a rinö 1·crlä

kar<•n L G. E. Nilso n att såt<olll ombud för Sv<'rigP d<>llaga j rii.Jn. 

korsPts ljortondt' int.t•t·nat.iOJwlla konl'f'r<'ns i J3ryssel den G-cl<•n ~O 

okioht'l' Hl30, <lock utan rött l'iir dPlll al ( diin·id hitt·;; da n:'tg-oL !ör 

S1·<·rigt> bimlandt• beslut. -

Fimwr gotl förordna, att »'> ]Jt·c if' ll l'l ygarlwkl iiclnad » skall fdu 

och nH•d LiPn 1 nästkomntamlP juli hänföras till g 1·up1w 11 ]Jf' rso nli ga 

II.tn·dnJJ1~·s- och rPmt.I' /XSP<'t'st•dlar satnt i mi'tn av tillg1'1ng undt>J' rlyg

tJ u ns lgonug och anna n diirttwd jiitnl'iirlig tjiinstgöring 1·id flyg 1·ap

Jll'i. LostnadslntL tlllhandahi\llas all JH'rsonal diirsLärlf's. 

.ilfedg·in·r, ntt komnwntliirkaplt•Jw n av 1 :a g ratlPn vid flottau 

C. C. "\. Ehn·n::;l'ärd ll J~t vid Pil tillär ll ad shJtli<•rp.c;a till F'inlaml :H

llJUI.a t't•sd;:o~!na<is<· t·sii t t n i n g l'<.i r t' c•so r hån Stocklwlm t i Il J-Ei J s i n g

lor.; och iltt·r. 

K br. rlt'u 2(} juni 1930. 

F örordn a r kontll lc•ndörkaptenen av 2:a g raden ,·jc] flottan U. K 

H. BrauDcrhielm att fortlarande under tiden hån och med elen 1. 
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oktobe r 1930 tillsvidare till och med elen 30 septembe r 1932 vara le

damot av marinl'iir valtningPn och chef fö r ämbetsverkets nautiska 

avdelning. 

Förordn a r majoren i annrn, kapten0n i Västernor rl ands rf'ge

mentes rese rv A. G. Nilsson-Hiort aLt under tid0n från och med den 

1 juli 1930 tillsvida re ti ll och med de n 30 juni 1931 vid dc tilllälJen , 

tlå kommendanten i HPmsö fästning- vid Jö rfall Pll f' r unclPr tjäns tlP

dighet icke kan avlän1n a beJii.let i den ordn in g, som oml'önniiles i 

brevet den 28 ap ril 1922 angå<>ndP stä. l! l'örC't1·ädande kornm 0n dant i 

nä mnd a lästning, med iakttagantk av l'ön·skrifh•rn a i s 223 mmn. 2 

av gäl landl' reglemente· för ma rin Pn, ck! III, upprätthå ll a kommen

dantsbefattningen i fii s tnin gen mot åtnj u tandP dä ru nclPr av ersätt

ning m0d t"tt bPiopp av tio krono r för dag. 

SPelan insk ri vnin gsn•visionen för Nor rbottens inskrivningsom

råde för det ändamå l, som omfö nn ä iPs i ~ 23 viirnp li ktlagt·n, över

lämnat utdrag av rPvision l'nS protokoll Jö r dl'JI 24 ap ri l 1930, ut visan

de att , Sc•dan vt•d e rbörande insk ri vningsbefä lh ava re, UllCle1· å be ro

pande av s 22 c) v~i rnplik t la ge n, lH•mstii llt, att rnvi sionen mätte upp

hä va av inskri vni ngs nii.rnmJr.rna för l'Uli fö l·in gSO II1 rihl<•na 11 :r 72, 7:3 

r>ch 74 mPcldf'lacle lH•s lu t om hikal ll'lse a v nio vä rnplik t iga från vä rn

plik te ns Jul lgö raudl' undt•r frr·d si id, samt fr:'tp;a uppsUttt, huruvida 

revis ionPil vo rP lagli ;s,e n hdog ad att i fö rPvarandt' ordnin g vr·rkst;il]a 

överp rövni ng och eventue ll t tindring av it'r :'\g·ava ra nd e beslut, rt' Vi

siOIJen uti samm a dag uwclllPlat lwslut funni t sig sa kna el y lik riitt , 

ha r Kun g l. Maj:t fas tstä ll t in sk rivnings r~Pv i siunen s ifr[igavaJ·anclr· 

bes lut. 

För ordn a r· avdelni ngschefen i rederiakti ebolaget Norclstjärnan, 

sjökaptenen T. Meye r och befä lhava ren på ångfartyget H eimclal l, 

s jökaptenen O. N:son Hallborg att fortl'arand t' fr ån och med den 1 

juli 1930 tillsvidare in till dPn 1 juli 1931 va ra led amöter av sty relsen 

för sjök a rteve rket. 

Medgiver, att marinintPnclentPn av 1 :a g raden W. L ilj a må, 

<'n l igt i kom m au do väg medeldalle bestännncolsc•r, in kall as till tjiin st

gö ring vid flottans station i Karlsk rona, Llock högst för tiden int ill 

den 1 juli 1931. 

Föreskriver, att gene ralbesiktning å logeme ntsfartyget Non·kö

ping - vi lket fartyg enli gt fastställd plan inneva raude å r är i tur 

att undergä el ylik lwsiktn ing, nKu inom närmaste tiden komme r att 

utra ngCI'as - innevarande år icke skall äga rum. 
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Seclan marinförvaltningen hemställt, att genom nådigt beslut 

den 7 n ovember 1929 med däri genom nådigt beslut elen 13 decen1bPr 

sam ma år gjord ändring meddelade fö reskrifte r angående koncen

tration av örlogsvarvens upphandlingar m. m. må tt0 få bibehållas 

även för ticlen efter den 1 juli 1930 tillsvidare intill dess L: ung!. ~Iaj: t 

annorlunda fororclnade, har Kungl. Maj :t bifall et förevarande fram

ställning för ticlen tillsYidare intill utgången av buclgetä rPt .1930--

1931, med skyldiglwt för marintörvattningen att omedelbart cbrdtl'l' 

till Kungl. Maj :t inkomma med rapport rörande fö1 söken. 

IL br. den 20 juni 1930. 
J<~örorclnar ll'damöter och suppleanter i försvars\·äsenclet.s lönc 

nämnd för ticlen fr ån och med den l juli 1930 tills vidare 5ntill clPn 

1 juli 1931. 

Finner fö rsvarsväsendets unclP rbcfäls[örbunds hemställan, att det 

iast anställda manskapet måtte be redas ständig rt'presentation inom 

försvarsviisenclets lönenämnd, icke föranleda någon Kungl. Maj:ts 

-vidare å tgärcl. 

Förordnar, att flygvapnet ti ll hörande personal skall äga att un

cler tjänstgöring vid rustad sjöstyrk:a för ticl.en .från .oe~1 .med den 

1 juli 1930 t ills vidare intill den 1 juli l 931 atnJuta SJOt~ll.agg, som 

~~·nligt o'ällancle tilläggsbestämmelser till de militära avlomngsregle

menten~ t illkanuner motsvarande beställningshavare vid flottan un

der tjänstgöring. 

Sedan arti ll c· rikonstapeln av 3:e graden. H. Göransson anhållit, 

att han som efter frivillig överföring till övergångsstat från och 

med c; e 1~ Hi oktober 1926 ijänsigjorde såsom tillsyningsman för sjö

krigshistoriska samlingarn a och mari nmu seet mot å~njutande av hi:i.r

iör lwstämd ersätt.ning, måtte v id denna tJiinstgonng få behå~la 

lönen å övergångsstat oavkortad, har Kungl. .Maj :t fö~klar~t hm.

der ej n1öta för Gö ransson att i föreva rande :[all uppbara Jonen a 

övergångsstat oavkortad. 

Sedan innPvaranclc års riksdag, i sammanhang med anhallan 

om föranstaltande av skyndsam utred ning rörande frågan om ord-

11andet av driften vid Kinnekull everken för framställni.n~ av hrän;lo 

ur skiffer för marinens bebov, bemyndigat Kungl. MaJ.:t att vid

t aga åtgärder för uppehållande av driften vid verken 1 den mån 

sådant. i avbidan på resultatet av utredningen kunde anses C'rf~r· 

dm·ligt, har på framställning av marinförvaltningen Kungl. M~J :t 

_ som genom särskilt beslut dPnna dag anbefallt kommerskollegmm 

och marinförvaltningen att g0mensamt verkst älla och före den l no

Yember 1930 till Kungl. Maj :t inkomma med ovan omförmälda av 
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riksdag0n lwgärda u t rednin g - got t bemyndiga marinförvaltningell 
att träffa avtal rnd äga ren till Kinn ekull eve rken angåPnrle di spo
sitionsrätt ut an kostnad för honan till därstädes befintli g s ki ff(~l·
olj eanläggning i och för anordnande under en tid av omkring tre 
månader av försökselritt vid densamma ävensom att av Leh å llna me
del å förrådstitl a rn a fo r kol samt motor- och pannbrännolja elispone
ra ett belopp av högst 60,000 kronor till bE'stridande av dels utav 
fö rsöken föranl!'clda 0ngångs- och driftskostnader dels ock de kost
nach' r för provkörnin gar med flottans fartyg, som i samm anhanf!: 
med försöken kunna bef inn as edo rcle rliga. 

K Br. den 27 juni 1930. 
Förordnar kommendörkaptenen av 1:a graden vid i' loitan G. A. 

W este r att t ill s vidare till och med elen 13 juli 1930 uppehålla be
fattningen såsom clwf försjökrigsskolan samt komm endörkaptenen 
av 2:a g rad en vid flottan A. IL E . Låftman att unde r ticlPn den 
14-den 2G juli innevara nde år uppehålla bpfattningen såsom chef för berörda skol a. 

:Medgiver, att ett belopp av högst 1,100 kronor st ä llas till chP
fens för marinstabens förfog-ande för anordnade -vid stockhalms 
borgu rskola av kurser i tyska och franska språken för officerare 
till h örand e marinen ; ägande bemälde chef att utfärda de n ä rmare 
besUimmelser, som i förevarande hänseende m å erforch:as. 

Förordnar, at t ii rencl en , som angå anslag till flygva pnets öv
ningar, skola - utan hinder av bestämmel se i 4 § 1 mom. i in struk
tionen iör flygstyreisen elen 18 juni 1926 (n:r 286) - frå n och metl 
elen 1 juli til.lsvidare handläggas å flygstyreisens intendenturbyrå. 

Sedan f lottans maskinistförening i Stockholm hemställt, att 
vissa befattningar vid fl ottans varv i Stockholm måtte besättas med 
personal i aktiv tjänst samt att sådana bestämmelser måtte utfärdas, 
att pensionerad pe rsonal av underofficers grad ej kunde anställ as i 
befattningar , chir befäls rätt medfölje över personal av unel erofficers 
grad i aktiv tjänst, h ar Kungl. :Maj :t f unnit förevarande f ramställ
ning icke föranleda n ågon Kun gl. Maj:ts vidare åtgärd. 

Föronlnar, at t fö rste marinläkaren vid marinläkarkå ren C. E. 
\VestP rberg, som genom gene r alorder el en 12 april 1929, n:r 332 be
ordrats att tjänst gör a såsom fästningsläkare i Vaxholms f iist~ing 
och äldste läka rP vid Vax h olms kustart.i ll erireg·ementP, skall f rån 
och med elen 1 juli 1930 tillsvidar E' intill den 1 juli 1931 fortfaranek 
jämväl ombesörja läkarvård en vid Göta livgardes fästni.ngshataljon mot åtnju tan de av et t ei'te r 2,920 k ronor för .]Jelt å r hP räkn at ar .. 
vode, varå dyrtidstillägg ej må utgå. 
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1\llccl"'iver att ti ll kasernläkaren vid flottans station i Karls
rkona må" för 'upprätthållande av hälso- och sjukvården vid 2:a flyg
kårens därvarande detachement för ticlen clPil 1 juli 19~~-~en :-\0 julli 1931 utgå e tt arvode ber>llmat efter 7,200 kroilar for ar. 

Medgiver, att förordnade kaptenen v.icl Karls~orgs ar t illcrirE'
gemente T. Melancler och förordnade löjtnanten vtcl sauuna_ rege-

t E • 7 r~ud'·e rg må enligt i kommandoväg meddelade narmare men .e . "-'. -" u ~ . o hcstämmelser beordras att undPr högst tre veckor wnevarancle ar 
följa kustartiJ1 8 riets Juftvä rnsutbildnin g med särsl~il t u ppdr_ag a t t 
s tudera den senaste fr ån utlandet inköpta eldlcdmngsrnaten clen. 

Med o-j vor, a t t såsom bidrag till bestridande a v r epresen t a tians
m. fl. \ostnader i samband med utländska örlogsfartygs_ och repre
sentanters för utländska m.ariner besök -i Sverige uneler !llnevarandc 
a r m å till chefen fö r sjöfö rsva rets kommandoexpedition 1110t re~o
visning enligt av che-Een fö r försvarsdepartementet godkanda r ak
ningar utbetalas ett belopp av högst 5,000 kronor. 

Fastställer fö ljande föresk rifter angående H årsfjärckns depå. 
att lända till eHerrä ttelse från och med den 1 juli 1930 : 

1. H å r s f j ä r d 0 n s el c p å omfattar dels de områden ~ id 
H-å . f ... -el n som äo·as eller arren ele ras av kronan för försvare ts rakr s Jat e , , . J l · . ning, dels clärst:i.des uppför da byggnader ,shpar, bryggor oc l caJer 
m. m. jämte tillhörande inventarier. 

2. Depån står uneler över inseende av högste LeCälhavaren över 
kustflottan och iir i första hand avseeld för kustflottan samt k ust
flottan tilldelade flygförband, men må . e f t :- r . överenskomm~lsc we~ 
h ögste bei'ä lhavaren över kustflottan t11lfal1Igot anvand~s aven ~. andra fa rtyga- eller f lygförband, i den mån sa utan olagenh et fc,r 
k ustf lottans övningar kan ske. 

:3. Depå n förvaltas av högste befälhavaren över ku stflott~n un-. - · f l · t · l J' gt dc narrnare cle r marintörvaltmngen respektJve ygs yre se n, e n l 
J'ö reskrifte r som beträffande marinen t illhörallde fast i_ghete r, bygg
nader och i~ventarie·r m. m. utfiirdas av marin[ör valt mn ge n och !Jp .. 
träffande flygvapnet tillhö rande byggnader och inventari e r m. rn. 
av f lygst yrclsen ; bö ra nde högste befälhavareils över k~stflotta n ytt
ran<le i n h ä m tas, i n n a n dessa {öreskrifter fastställ as. 

4 a) Såsom högste berälhavarPns över kustf lo ttan biträde vid 
rlepån kommenderas officer vid flottan , dcpåbefälhava re, tjänst~öran: 
c1e unel er erforderlig tid å kustflottan och 1 ovngt å ~tockholms 
station, varvid bemälde officer skall med bibehållande av wnch~~ande bc·fattning st1 ti ll l1ögste befä lhavareils över kusH lotta n forfo· 
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gande för f rågo r lwtdHandt· depån. lns t.ruk lion för df'nrw officPr 

utfärdas av lrögs te hefälhavarC'n över ku stflottan efter sam råd mC'd 

l'lygstyrelsen i så clant avse t'ndt>, som lwrör ti I l Ilyg;vaJnWt hörande 

anl~i.ggni ngar inom dPpåns ornri1de samt eHe r samri\d mC'cl stations· 

IJC'fälhavaren vid tJottam station i Stockholnr i avseE·ndl' å omfatt 

ningen av orfieerns vP rksamiwt vid derän under den tid, dt>nnC' 

jämviil lwstridC' r lwfattning vid nämnda sta tion. 
b) Såsom uppbördsman vid dPpån korn:nenderas undt>roffieer 

vid Jlottan. 

Fö rordna r komnwnclö rkaptenen av 2:a graden i mari rwn, kap

tenen i flottans rC'serv T. A. 1\issPn att t.i l l~vidare in till dC'n 1 5uli 
j931 uppehålla hdattningen såsom ·hihliotC'karie vid marinstaben 

nwd riitt för llonom att i sådan egenskap åtnjuta ersättni ng-, beräk

nad efter ett arvode av 3,180. kronor för :'lr jämte dyrl.itlstill~gg en
ligt. för nyreglerade verk stadgack grunde r: skolande i. avseende ~ 

iHnjutande av n>imnda arvode cle i 13 kap. av kungörelsen den :?2 

juni 1928 med t.illägg-sbPstärnmelser till de milit.~ra a.vlöningsregle

meniPna mecld<'iacle föreskriHe r rörande ickC' ordinarie befattnings· 

haYare i t.illänrpliga delar ]ända till eHerrMt.lsc. 

Mf'dgiver, att. såsom hiclrag t.il l rPpresen tat.ionskostnaclcr under 

anbefallda expeditioner i utländska fa rvatten innevarande år må 

till fartygschefen å öm ingsskrppet af Chapman och a.vdelningsche· 

Jen för skeppsgosseavdPln i ngen, med skyldiglwt. för dem att cft.Pr 

avslutade expeditiom· r t. ill marintö r valtning<·n avgiva rf'Clovisning en

ligt de närma re brstämmelse r, som ämbet.svl' r ket. äger att utfärda . 

utbetalas, till fartygschefen å övningsskC'f)Jlet af Chapman C'tt. belopp 

av högst :1,200 kronor och till avdelningsche·fen för skep rsgosseav 

delningen ett belopp av högst. 600 kronor. 

K h r. de n 3 jnli 1930, 
MedgiYc r , a tt officerare och lllldoroffieerare samt civilmilitär per

so nal av mot.s \·ar2 nde tjiin stekl~ss Yid 2:a f lygkåren . som på grund a.v 

rå~landc förli:iggn.ingsförh:''rllanden Yi<~ Hä gc rniis måst bosfit.tn. sig utom 

l:Iägmnäs. skoJ.a tillsvidare intill den 1 juli 1931. iign att- utan hinder 

a\· stadganclp i ~ 4 fredsförpHif,·nadsrcglcmcntet den 11 oktobC'r 1907 

- utbekommu del av pol'tio·n för d.'i..romot svaranclf' kostnad. Yarom 

flygstyrelscn s knll iiga ntirmare bestämma: ' ' il.iancle ·Kungl. Ma.j :t. efter 

närmare utred·ning av flygst~r relsen rörande bland annat möjligheten 

att genom kronans försorg ordna erforderligR tt-ansporter· för berördR 

porsonals inst.i:i llelsc t ill den dagliga tjänstgöringen och återfärd däri

från, i (]on mån orclnandct il\' d,vlika tran sportC'r icke anses kQrnna skt>, 

på därom gjord framställning t.Rga unii:lf'r om p rövning frågan om be

redande ~v f' l'Srittning åt perso nalen för n•soi· till och från tjänst
gött· ]ngcn. 
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Sedan hamstälJning gjort. rörande vidtagande av atgärder för 
civilanställning m. m. för v issa till uppsägning ifragasatta kompe
tenta korpraler vid flottans station i K.arlskrona, finner Kungl. Maj :t 
förevarande framställ nin g fö1· närva,raiHlc icke föranleda annan åt

gärd iin att Kungl. Maj: t förklarnr sis vilj .a på framst~llning i före

kommande fall pröva huruvida bdat.tningsh.aYare. som här avses, må 

mc<lgiYas rätt att. diircst han så önskar-. knrst:'l i tjänst. 

Medr>·iyer, att till de extra bofHttnin.gshayare, ~om förestå SJO

;..artPverk~ts kontrollstationer. mfl f rån oeh med elen 1 juli 1930 tills

vidare under budgetåret 1930'--1931 från för Ändamålet anvisade medel 

utgå arvo0cn m ~<l tillika angivna be.lopp, ÅYcnsom att e1war kontroll

föreståndare må erhålla en fjärdedel av dc avgifter . som Yid den rugen
ilutr. han föres t il r. inflyta fö1· vorksti.illd-a undersökningar av nautiska 

instrument och skeppslanternor samt för utffir<lade certifikat. 
Vidare medgiver Kungl. Maj:t. att arvoden må under ifråg·ava

rande budg<.'tär fn1n vede rbörligt anslag utgå med, för år räknat, högst 

6 420 kronor till e n föreståndare för sjökartevorkets militärclotalj, högst 

4:400 kronor till en cxtr:.o befattningshavare vid sjökartaverket med 

uppgift att muLesörja vissa nrbctcn beträffande den av kartvorket ut

givna publikati onen »Svensk Lots» samt högst 1,740 kronor till en 

extra befattningshavare med uppgift att grans],a, renovera och kata 

logisera kartv-erkets samlingar av kartor och sjökort . 
Slut.ligen bemyndigar Kungl. Maj :t chefen för sjökarteverket att. 

umder iakttagande av att det i var je särl3kilt fall angivna a ryodesbe

loppet icke överskrides, bestämma grunderna för semester lit samtliga 

ovan omförmiildn extra befattningshavare. a rvodets fördelning vid Yi

kariat m . m. 

Srdan Kungl. Maj:t. genom beslut den 9 maj 1930 medgivit, att 

;·peiCialing('njören av 1:a gracen vid ma·riningonjörkåren, stationsingen

jön·n frihene P. S. C. Sparre, vilken don 4 april beviljats avsked från 

och med den 1.8 maj 1930 från innehavande b0stfi llning vid nänmnda 

kår. finge i kommandoväg inbeordras till tjänstgöring vid flottans 

sta tion i Karlskrona från och mNl sistnämnda dag tillsvidare intill 

<less omförmälda beställning blivit. återbesatt 1ned n:v innonavare, har 

Kungl. Maj~t medgivit. att Sparres inbeorclrnndc må avse tiden intill 

dess en le<lig befattning silsom spceialingenjör. st.ationsingenjör, blivit 

återbesatt. 

Saclan manmngonjoron av l:a grMlcn p å öv('rgångsstnt O. C:son 

Röös anhållit. at.t han- som fr ån och med ar 1926 förordnats att tills

vidare vara examensförrättare i vissa maskinistklasser vid naYigations

skolorna oeh som för särskild utredning rörande samma skolor under 
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on kortare tid yarit förordnad såsom ext ra befattningshavare i kom

merskollegium - likväl måtte få uppbära lönen å övergångsst,at, oav

l;:ortad, har Kungl. Maj:t fö rklarat Böös berättigad att i förevarande 

hll åtnjuta oaYlwr tad lön å övergångsstat. 

Medgive r, att för budgetåret 1930-1931 ett belopp av 1,000 kro

nor må utbotalas för •und erstödjande av verksamheten Yid Kronprin

sessan Vieta ri as skeppsgossehem i Karlskrona. 

K. Hr. den 11 juH 19'30. 
Medgi,·c> r . att såsom unde rstöd åt föreningen a rm e- och marinfilm 

under budgotåret 1930-1931 må utbotalas ett belopp av högst 12,000 

kronor, å ligga nde det förenin gen att för medlens användning ställa sig 

t ill efter rättelse de kont roll- och redovisni.ngsföreskri. fte r , som arme

förvalt ninge ns c ivila depar tement äge r meddela. 

Föreskri,·er, dels att depåfartyget Ble nda. ka nonbåten Skuld och 

\·edettbåton n :r 38 skola omedelbart samt undervattensbåten Definen 

elen 1 oktober 1930 /Ut rangeras, dels ock ,att \·edettbåten n:r 37 skall 

upplä,ggas i det sk ick densamma bdinner sig och endast nödtorftigt 

unde rhåll as. 
I sam manh ang h ä rm ed fi nne r Kungl. Ma,j :t, såvitt angår förc

nämnda ti.ll utr angering avsedda fartyg. gott ej mindre bemyndiga 

marinförva lt ninge n att - på sätt prö v·as för kronan fö rm å nligast -

efter omständigheterna låta antingen försälja eller nedskrota ifråga

varande fa rtyg ell er ock anY~inda dem såso m skjutmål vid kustflottans 

övninga r ell e r för tekniska försök med iakttagande att dessfö rinn,an 

undantag its v'ad ,om av fartyget s inve n ta rier, inredning och utrust

ning i övrigt möjligen kan a nses böra för marine ns beh ov bibehåll as, 

varvid det, som icke avyt bras och som ä r av inventarienatu r, utan e r

sättnin g övel'tagas av fl ottans varv, me n fa ll ande materalie r inlevere· 

ras t lil veder börande materialförråd mot e rsättning enligt ve rkställd 

uppskattning. än även fö resk riva. att, i den mån oven bUJellt inflytande 

fö rsäljningsmedel elle r ersättn ingar fö r fa llna materialiar kunna kom

ma att ö\·ersk juta slopningsl~ostnaderna, dessa medel skola ti llföras 

fondon för Jn·igsfartygs byggande. 

K Br. den 14 juli 1930. 
Föro rdnar öve rs te n i ö stra armefördelningens reserv E. Mossberg 

att tillsv ida re intill utg[wgeu av å r 1930 u tan särskilrl kostnad för 

s tatsverket fo rtfa rande va ra f lyga ttache handläggande mi l i tära flyg

ärenden vid Kungl. Maj :ts boskickning i London. 

Sedan Kung l. Maj :t genom beslut den 22 november 1929, medgivit, 

att två leeliga befattningar i lönegraden B 21 i marinförvaltn ingen 
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fin ge' n:pp;·ätb:'t llas mede ls t förordnanden tillsvidare, dock högst intill 

den 1 juli 1930. livensom g2nom beslut dC'n 21 mars 1930 bifallit 0n av 

marinförv>llt ni ngcn gjord f ramställning ,att don lc>d igb lima befatt

ningen såso m aktuarie och registrator hos ämbots\·erkd måtte få upp

r ätthå llas medelst fö rordnande t ill svida re dock högst intill don 1 juli 

1930, har Kungl. Maj :t medgivit. att ifrågavarande befattningar må 

fortfarande upprätthållas medelst förordnande t ill s\·idarc. dock högst 

intill den 1 juli 19M. 

MedgivPr, att vid gcnC'rals tab0n - i. likhet me'! \·a.:l gE'nom brev 

SC'nast de n 20 juni 1929 meJgivits fö r biixlgc>tå ret 1929- 1930 - ett 

fotograf iskt cent ra ll aboratorium må under innevarande budgetår för

söks'Vis anordnas. 

Medgiver. att - i likhet m<>d vad jämlikt b rev den 1 no\·c mber 

1929 ägt rum l tudor budgdå ret 1929-1930 - jänwäl under inneva

rande budgetår ett belopp av högst 200 kro nor må mot redo\·isni ngs

skyldighet ställas till bc:fälh avande amira lens i Karlskron a förfoga nde 

för ano rdnande av förPd,rag fö r office rare, t ill!törande Karlskrona fäst

n i ngs ga rn i son: å liggande det befälhavande am i ra len a t t t ill sjökrigs

hög,kolan öve rl ä mna dc kartor och r itni ngar. som k1unn,t komma att 

anskaffas i och för fö redragen. men <>j ,·ida rr• erfo rdras för ifrågava

rande ändamåL 

Medgi\·er. att t ill marininte n(lentc>n av 2:a gradpn G. W rngren, 

vi lken und e r å r 1929 förestått vå rden av fl ot tans a rkiv i Karlskrona 

må såsom e rsättni ng utbetalas ett belopp av 400 kronor. 

K. Br. den 2() juli 193(). 

Förord na t·. att de genom brPv den 29 j uni 1926 meddela{le be

stämmelse r a ng. ök ade fö rmåne r åt pL• rso na l. tjänstgörande å u .-håt, 

skola gälla jä mvä l tillsvida re f rån oc h med ;kn l ju li 1930 till och 

mod den 30 juni 1931. 

Sedan flygstyte lscn hems tällt. att 13 kap. 4 § i gällande til läggs

bostärnmelsor ti ll de militära av löningsroglPmcntl' nn måtte e rhåll a så

dan ändrad lydelse ·att vad däri föreskrives i f råga om dagarvode tilt 

officer \'id flygvapnet. so m fö ror.cln a(los att host ri(la intendenturb{)fatt

ning vid flygvap net. sku ll e gälla. äve n för dd fa ll ·att dyl ik befuttning 

bestrede~ av !l it kommenderad off ice r vid arrn~ n cll <• r ma r inen. har 

Kungl. Maj:t funn it före\"aram.le framstä.llning för närvarande icke 

föranlf'da annan åtgärd. än att K;uingl. Maj :t fö rk la rar sig vi lj.a, på 

framställning i varje särs.kilt hiir avsett fall p rö\·a huru,·i<.la if råga

vanmclo förmån må 11tgå. 
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K. br. den 1 augusti 1930. 
Bifaller marinförvaltningens hemstä l l an, att iill den vi L1 

skeppsgossekåren i Marstrand tjänstgörandE' pf'rsonalf'n finge under 

budgetåret 1930--1931 utgå avlöningstillägg en li gt do grunder, som 

gälla beträffande fttnjutande av sjötillägg vid stationär förläggning. 

Lämnar utan bifall löjtnanten vid kustartilleriet H. hl. Bolin 

anhåLlan att fl\. komma i åtnjutande av vikariatsersättning för 

tjänstgöring s:lsom kompaniclwf vid Knrl sk rona kusfartillerireg('

mento. 

Finner hinder ej möta för varvschefen vid flottans station i 

Karlskrona att av en person, som önskade vara okänd, såsom gåva 

emottaga ett belopp av 1,000 kronor, avsett såsom bidrag till bestri

dande av kostnaderna för a11orclnande av en minnesutställning vicl 

flottans varv i Karlskrona. 

Bifaller marinförvaltningens framställning, att idrottsbyxor av 

satin och av blå kypert måtte få tillfö ras beklädnadsstaten för sjö

mans- och skeppsgos3ekårerna, skolande härav föranl edd utgifts

ökning genom motsvarande utgång ur beklädnadsstaten av vita kal

son ger inrymmas inom vederbörlig beklädnadskostnad. 

Medgiver, att - i likl1et med vad enligt brev den 9 augusti 

1929 ägt rum uneler nästlidna budgetår - jämväl under innevaranetc 

budgetår ett belopp av högst tvåhundra kron.or må mot redovis· 

ningsskyldighet ställas till kommendantens i Vaxholms fästning 

förfogande för anordnande av föredrag inför officerare och under

officerare t illhörande fästningens garnison; åliggande det kommen

danten att. till sjökrigshögskolan överlämna de kartor och ritningar, 

som komma att anskaffas i och för föredragen men f'j vidare er

fordras för ifrågavarande ändamål. 

Medgiver, att ett belopp av 150 b·,onor må utbetalas till kap

tenen vid flottan S. Å. Linder, vilken, med bibehållande av inn f'·· 

havande befattning vid flottans station i Stockholm, ställts till cbf'

fens för marinstaben förfogande för utförande av visst översätt

ningsarbete, för under budgetåret 1929--1930 å fr itid utiört elylikt 

arbete. 

K. Br. den 14 aug·usti 1930. 
Medgiver, att kaptenen vid flottan H. J. G. B a ger, som f rå n 

och med den 1 oktober 1930 skall tillträda tjänstgöring såsom ma

rinat.tache vid boskickningen i Hälsingfors, f!t i kommandoväg hf' -
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ordras att från och med samma dag tillsvidare intill den 1 juli 1931 

tjfinstgöra sil3om marinattach 0 -- förutom vid bf'skickningarna i 

Be rlin , Köpenhamn och Hälsingfors - även vid beskickningarna i 

Riga och Reval med tjiinstgöringsskyldighr-t vid sistnämmla beskiek · 

ningar i sambanJ med tjiinstgöringen vid beskickningen i Hälsing

for s. allt p:l sätt i komnJanclo\·iig närmare bestämmes. 

:1\ledgiver, att löjtnanten vicl flottan U. Larsson må i komman

doväg beo rdras att undf'r ticlf'n den 1 septPmber 1930 tillsvidare högst 

intill den 1 maj 1931 tjänstgöra s~som bitr~idando marinattachc Yid 

Kungl. l\Iaj:ts hPskickningar i Higa och Bcval. 

Förordna r förste arkivarien i utrikesdepartementet, filosofie 

doktorn, juri ~ kandidatrn K. f:>. T. N. Gihl att från och med elen 1 

oktolwr 1930 tillsvidare t ill och med den 30 september 1935 vara 

Lirare i internationell rätt vid sjökrigshögskolan. 

K hr. den 15 augusti 1930. 
11cdgiH'r, att till kaptt>J1l'n vid flottan C. \V. H. C. Gahn och 

löjtnanten vid flottan S. K. G. Montelius, v ilka ulom ordinarie 

tjänstgö ringstid utarbetat förslag till förclelningsböck!'r för under

vattensbåtar av i ypC'l'na Bävern och Valen, må utbetalas g ratifika

tionf'r nwcl 300 respektin' ~00 kronor. 

K br. den 22 augusti 1!130. 
Medo·ivN aH vid kustflottan mä, enligt i kommandoväg mod

clolacle n:nna~·"' bestämmclser. hösten är 1930 anordnas flygutbild· 

ning Jör 10fhcP rare. 

Finner högsto he[älhavan'ns över kustflottan framställning om 

representationsbidrag till lc>d aren för i kustflottans [!~, gavdf'lning 

in gående flygplan under besök i Rälsing[ors den 18-:21 innevarande 

augusti. icke J'öranlecla någon Kun gl. Maj:ts vicbn' åtgärd. 

L~inmar utaa bifall högste lwf~ilhavare ns öv0r kustflottan fram

s tällning om traktaments<'rs>i tining till porsonalc'n å i kustflottans 

n,vgavddning ingåemle f lygplan under besök i Jiiilsing[ors den 

H~-~1 augusti inn f' \·aran <lf' <~r. 

K. br. den 28 augusti 1930. 
Förordnar, att kostnaderna för en genom genoralorder elen 26 

augusti. 1930 anhdallcl pxpodition med kanonbåten Svensksund [ör 

]:('mtransport frtm norsk hamn till SCoekholm av d0 på Yitön vi.:] 

~petsher~en Junna kYarl evorna efter m edkmmarna av Andres 11olar

expecli tion år 1897 och resterna av expedition ens higer skola av 
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marinförvaltningen förskotieras av omhänderhavande medel för att 
efter expcditi01wns avslutande av marintörvaltningPn hos Kungl. 
J\lfaj:t anmälas till ersättande från det i riksstaten uppförda an
slaget till oförutsedda utgifter. 

K. br. den 29 angusti 193(). 
:Medgiver, att mariningenjörsaspirant må u11cler sjötjänstgöring 

irmevarancle år å fartyg, varå kaelettmäss ej är Hnordnad, åtnj uta , 
i stäl let för naturaportion eller därför utgående kontant ersiit1ning, 
mässpenningar i liklwt med besLi1iningsha·,,are i den mäss, från vil 
ken aspirantr>n bespisas. 

Finnee artillerikonstapelns av 3 :e graden ~L öv0rgån~sstat vi.J 
flottan G. J. E. A. Bergman anhi'd len ;,tt, -tör tHlcn o en 1 j 'tl i 19'28 
-den 30 juni 1929, varuneler han varit inkailad till tj~1mtgiiriag, få 
komma i åtnjutande av tjänstgöringstrJktamcnt<', icke Iö~·anl ecla 

någon Kungl. .Maj:ts vidare åtgärd. 

1\i[edgiver, att uppbördsmannen vid statens sjök rigshistoriska 
samlingar i Karlskrona må utsändas till Köpenhamn för att und.?r 
en tid av bögst 14 dagar bedriva museitekniska studier vid flottsta
tionens modellsamlingar och härens tyghus drirstiides. 

K. br. den 4 september 1!130. 
:Föreskriver, att gottgörelse till rekryt eringsombud och vän-

Dingsförrättare må under budgetåret 1930-1931 utgå med högst 
trettio kronor för varje antagen man eller skeppsgm;se. 

Nlcclgiver, att löjtnanten vid flottan D. F. G. E. Thcrmaenius 
som genom generalorder den 20 augusti 1930 beviljats tjänstle

dighet uneler tiden den 31 augusti-elen 19 oktober 1930 iör idkande 
av språkstud ier i England- må uneler hela den honom för ifråga
varande ändamål sålunda beviljade ledigheten uppbära oavkortad 
lön, med sky!dighet likväl för Thermaenius att under vistelsen i 
England stå till marinattach6ns vid Kungl. :Maj:ts beskicknin g i. 
Lonelon förfogande enligt i kommandoväg mcclclclaclc bestämmelser. 

D if a !ler marin:Cörvaltnin gens hemsbill an, att marindirektören 
av 2 :a graden S. A. Samzelius, vilken av ämbetsverket förordnats 
till kontrollant vid byggande av flygplankryssaren GoiJancl oclt vars 
tjänstgöri ng i nämnda egens];ap komme att omfatta en tidrymd av 
mer än 12 månader - uneler vilken tid han jämlikt bestämmelserna 
i byggnadskontraktet komme att å byggnadsplatsen åtnj~ta bostad 
in natura på kroDans bPkostnad - måtte under hela ifrågavarande 
i. j änstgörin g få å i.nj ut a t j änstgöringstra Idamen te enligt närmare an

g·ivna grunder. 
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K. br. den 12 september 1930. 
MPdgivcr, att för främjande av Svenska unclcrofficersiörbun

clds bilclningsverksamhPt må jämvul Jör budgdåret 1930-1931 utiw
tala s Ptt helopp a1· :3,000 kronor, att utgå med 2,000 kronor i'l'l\n lant
rörsvarets anslag till vxtra u!.giH.vr ocl1 med 1,000 k1·onor från sjii
Jörsvarcts anslag ti ll extra utgi ftt'r, ävensom .föreskriver ckl s ntt 
unclprofficerskår el ler annan sammanslutning av underoHicerare, vil 
ken önskar att fö r sin utbilclningsverksalllhct komma .i å.tnjutamlc 
av statsbidrag, skall av egna medel för ändamålet anslå ett belopp 
1ninst lika stort som dPt bPgärlla statslJidraget, dels att det skall 
illigga Svenska unclerofficPI'SJörbunclPis styrelse att senast elen 15 
juni 1931 ti ll chefen Jör l'örsvarsdcpartenwntet inkomma med be
rättelse röranrle nu anvisade' medlens användning. 

Seclan röreningen PensioneradE' officerare och Sven ska unclPt'
oJJicersförbund<>t i s>irski lcla skrivelser gjort framställning röråmle 
ny pensionsJTgkring Jör vissa jicligare avgångna beställningshavarc' 
vid försYarsväsc' llcld, har Kungl. Nlaj:t. funnit törevarande framställ
ning ide föranlt'da n>Jgoll K n ng l. Maj :ts vidare åtgärd. 

Seclan töreningen Pcnsio1wracle officerare och Svenska under· 
oHicersförbunclct i gemensam skrivPlse gjort framställning i syfte 
att gratifikationer från i tll'aliclhusl'onden skullce tillgodokomma jäm
viil andra f. el. officerare och unc!Profl'icerare än som avses i breven 
clPn 6 februari och den 1H juni 1920 angående decentralisering av 
Yissa ärenden rörande bland annat understöd från inl'alidhus[onden, 
har Kungl. Jl.iaj:t, som genom IJf'slut dPn 7 novemlwr 1929 lämnat 
Pn av direktionen över flottans pensionskassa i liknande syfte gjord 
framstäl lning utan bifall, fum1it förPva rancle framställ ni ng; icke för
anleda någon 1\ungl. Maj:t.s vida re åtgä rd. 

.MC'clgiver, att i marinförvaltn ingen tjänstgörande kaptenPn v id 
kustartilleriet K. R. Kolmodin må å tider, vm·om övenmskomnwlsc 
llli'L trtifJas mellan cht'JPn för lllarinl'örvaltningen och chefen för 
kustartilleriet, ställas t i Il s istnämnda ch e f s lör.l:oganclc J ör att i. 
denurs stab bitr>ida vid utarlJ<'tanclet av ))skjutinstruktion för kust
artilleriet» samt vid. omarbetning av "handledning vid kustartillc
rif'ts skjutn ing· ,, vi lj ande Kungl . Maj:t hamdelPs, efter uvpdragets 
s lutföranck, på framställning av chei'C'n för kustartillPril't taga un
der Övl'rvägancle Jn'1ga om ersi1jjnillg ~1L Kolmodin för ifrägavarau
de arbete. 

K. b r. den 2() september :1930. 
Bifaller löjinantPus i l;u Bta rlillel'i e ts reserv A. J\. Bergman 

anhållan , att l1an , vi lken enligt ·J'rivilligt åtagamk ililJeordrats till 

K. Br. 1930. 9 
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tjänstgöring vid Vaxhol1ns ku startilleriregemente under ticlen elen j april- den 30 september 1930, m å tte för befordran få tillgodoräkna sig ifrågava rande tj änstgöring såsom fullgjord r cpe tion sövning. 

Finner gjorda :[ra ms l·ällnin gar i sy f te att förtidsavg~.ngn a, i rPSC'rven kvarst åPndc oHice ra re mi'tt1C' i a vsPende å pen sions förmåner likställas med i reser ven ulnämnrla ofl:iccra rc icke Jöranlccla någon Kungl. Maj :ts åtgärd. 

K. br. den 2fi september 1930. 
Mdg iver, a lt t ill av(lPlningschdC'n för kus tflott ans i lygavclelning, kaptenen l'. Skjölcl. m å såsom C'rsii Il ni ng !"ii r rep resentationskostnader unde t· avdelnin gens besök i H elsingfors inneva rande års sommar utbeta lil s ett belopp av 17G k ronor. 

Finner gott. dels uppdraga åt che fen för marinstaben att ga 1 författning om utarbetande av f örslag till komplettering i v issa hänseenelen av instruldionsboken Under visning för manskapet vid flottan (UMF: III), Artilleri, del I och del II, dels ock medgiva, att 2 officerare ur flottan må, enligt i kommandoväg meddelade närmare bestämmelser, med bil)(dtållandc av innehavande befattningar ställas till ehefem för marin stabu för.Coga n de för berörda ändamål; viljande Kungl. :Ma: t framdeles, på dä rom av chefen för marinsta ben gjord förnyad f ramställning, t aga uneler omprövning f råga n om l.Jer cdaudc av ersättning åt omförmälda off icerar e för ifrågavarande arbete. 

Finner goH dels uppdr aga åt chefen fö r ma rinstaben att gå i författning om utarbetande av förslag till nytt exe rc isreglemente Jör fltotan (ER), VI, Handvapen och landstigning (l-lER) samt av förslag t ill komplcttcri11 g och erforderlig ändring av Skjutin st rukt i.on fö r marinen: H an elvapen (HSI) , dels ock m edgi va, att 2 off icm·arc nr i lot.tan och 1 uHicer ur k us tartilleri et må, enlig t i ko llllll ancl.oväg mcdLle lack• närmare bcsiiimmelse r, mNl bibehål lande av .innehavancl c ilefattningar ställas till chefens för marin staben i örl"ogandc fö r beriirda tiudamå l; vi ljande Kungl. J\'Iaj :t framdeles, på dtiwm av ehoten för marinstaben gjonl .Cörn.)·ad irams tä llning, i.a!?:a under omprövning frågan om beredande a v ersättnin g åt omförmälda oHiccrare f ör ifrågavar ande arbete. 

IL br. den 2 oktober 1930. 
Seclan Jörrningr n P e11 sionN adr oEficr rare uti sk rivrlsc den 25 scp temhrr 1930 gjo r t fö rn yad fra mstäLlning rörande ny pe nsion$~ regle rin g för v issa tidi gar e avg11ngna bsctällnin gshava re v id. för-
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~var~ vii~cmll'l., har Kulig\. .Maj :l Iuu 11il lörei.,HUIIllc .lt·atuställuing 
icke fö ranleda någon Kungl. Maj:l s [tlgi1rcl. 

K. br. den H oktober 1930. 
M\'dgivf'r, att .för Jrilm janck av l<'ö rsva rsviise 1llkl s u_ndet:J,diil~Jörl,ullds lli\dningsvC' l·ksamhct m å Jör budget:'\rct 19:30--1931 l1ll cldsa m111 a ulheb las ett Jwlopp av tv81usen lo·onor, att utg[t med clluS<'nJc 111hu11clra kronor JrAn lanti"ö rsvards och nwcl il'mhundra kro11or 

rr tt n sjötö rsvarets ansla g till exiTa utgifter. . , Yiclare fö res kri ver Kun gl. J\Ia:j: i, aU sa mmanslutning av un derlwLil vilken ön3ka r att för s in hilLln ingsvcrksamhd komma :i !1 1·· 11 jut~ndc av stalshiclr ag, skall av egna medel Iö1: [i ndam ålcL ansEt clt helopp minst lika stort som det l>cgii rda sta lslndragct. . .. S lut ligPn föreskriY<' r Kun g l. 1\Iaj : t, aLt det sk all å h gga ~or~ s1·arsväsen drts unckrbcf[i\sfö rbunds sty relse att sena st elen 15 JUTll 1931 t ill clwfen Jör :försv arsdepartementet inkomma med herätte lsl' 
rörande de nu anvi sade medlens användning. 

J-IPdgivcr, alt Jör umlervisning i r.vska språket 1tt oHiccran· l.jii mtgö rande . i 1\l arinstahen 0ller vid flottan s s_Lal.ion i ~-loekholn1 uneler v intern j!}:'l0- j93l må l.i\1 eltefens för mannstahcn :forfogamk mot r eduYi snin gssk ylclighet sUtllas ett belopp av högst 900 kronor. 

Medgive r att vikariatsersätl.ning, som avses i 16 och 27 §§ i kungörelsen (leD 22 juni 1928, n :r 21:5, m e(l avlöniugshest~imln c l scr Jör vissa civila och civilmililära icke-ordinari e lwfattnmgsltavarl' vid försvarsväsendet 1nå uppbä ras vid :fö rordnande att i full utsträckning uppehålla orcllnarie ell er :icke-ordin arie l>cfattni.U. g i högre lönegrad än elen, som gäller fö r verlel"lJö rancles C'!!(: n. tJn:1st_; . sko lande vad sålunda stadgats lända t i Il dl.n-riiti.t>l se t il Is v1<la re 111t 1l l dess an-
ltorltlncla va r der bes tiimt. . I detta san11uanltang finner Kungl. Maj :t gott iillika fö reskn -va alt - vid semester eller annan ledigh et Jör inneha:ar c av ilr~to·a'var anclc bc.fattnin gar - vikarie ick e mä Jörordnas 1 annat fa ll , :n då sådant oundgängligen erfordras Jör arbetets jämna gtmg . 

i\Jt>clg ivcr, att. elen personautomobil, som för när va ran_de ~tod c till hefiilhavan cle ami r alens i. Karlskrona födoganck, må tJ.llsvJ.dare uneler i nncva ranclc budgctå r fö r vinnande av ytter l i g a r<' crfare11 het hetdtfand<> kostnaderna fö r edorderliga autol1lob ilJ'ärder .. ~c~. clc:1 
l :· 11li gas te (list1ositioncn av marinens person a utonlObllPr forsok sv1s am · l c1·· t" 1Jibchållas i K arlskrona och stå till befälhavande am 1r a ens ars ·a-
des förfogande. 

I samband h ärm ed anbeEaller Kungl . Maj:t marinförvaltningen, 
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K br. den 24 oktobet' 1930. 

F ö l'!darar, att JTiusi ktlii 'Pktö ren i r! 1-t . . .. 

nan(Jp rl Pn :1 4 ianuari j9,>~1 tt t ' l/ . l o an J. P'. liog lJ('rgs Ji\ronl-
" ' - a l SV]( a r1 • L ) j o IJ · · 
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m <"mad t932. · · , a a lllet ulgångt•n av mar~ 
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cli"anclp att t'll t"· .. . , , t ams tallmng C' lll /l('invv il· 

"' J Janstgonng uJJClPt' li<lPH till ocll 
lll Pcl cl<'n 30 juni 

3'1 

Ul3:1 iukalla Pn til l ö\·ergångsstnt tvångs ,·is ÖYedörd unelerofficer 

v id kust a rtilleriet , avsedd att efter f!e nom gångP n u t bildnin g hes trida 

befattning såson1 förestå nclare för det. t i Il Vaxholms i'ästning hör an

de laboratoriet v.icl Mjölcl a nltTten. 

.Medgiver, att. t il.l övergångss tat ö1·c rförlle t orpeds tyr m a nnen av 

3:e graden G. \V. K arlsson, vilken m ed s töd av brev den 22 novem

lJe r 19~9 inkall ats till tjänstgöring vid s jökarteverket tillsvida re in

til! utgånge n a \· år 1930, m å i. kommandoväg beordras till fortsatt 

ijänstgiiring v ill s jökar tevt• rkP t ti ll sv itlan· intill utgången av är 1931 

K Br. den 31 oktober 1930. 

}'inner gott de ls bevilja l Uraren i e lektrotekJJik v id sjökrigssko

lan , docont() n O. A. Liljeström, tjänstledighe t från hans inne havande 

lärarbefattning vid sagda skola under läsåret 1930- 1931, dels ock för

o rdna sp ec ialingenjören av 2 :a graden vid m a riningenjörkå ren O. E. N. 

Hansson att undr r samrn a tid uppe h ä lla hofa t tninge JJ såsom lärare i 

~lcktrotc•knik Yid sjökrig~s lwlan. 

Piiro rdnar kommendören vi{l f lottan E. H. B ergmark att fr å n och 

m ed den 3 JlO>V<'rnber 1930 t ill s v ida re uuder de n tid s tationsbe fälhava 

ren vid flottans s tation i Stockholm ko-mm er att deltaga i den förbe

redanek avrus tni ngskommissione n s arbete i Ge neve uppe hålla befatt

ningen s:ho m sta tionsbefi:ilha vare vid flottans station i Stockholm. 

Domy111ligar Ya t·,·schcfcrna v id flott>Jns st a tione r i Karlskrona och 

Stockholm att till doltagande i o ndera a,- två kurse r för a rbe ts ledare 

Yid arbe tsledareinstitutet i Stockholm, vilka kursc t· komme att an

o rdnas d{' n 10' no,·cmbe r- 20 decembe r 1930 samt den t2 januari~21 

:februari t93t, Leorcl ra a rbetsun de rbe f ä l till e tt anta l av högs t 4 fr ån 

X arl skrona va r ·,r och högs t 2 från Stockholms v>trv. 

K. Br. den 7 novembet: 1930. 

Förordnar. att ~ 4 m om. 4 i för Juigs,·-cto nsl.;: apsRkademicn gäl

lande stadga r skall e rhåll a följ a n d e ii nd rad C' lyd-f'lsc: 

Det i mom. 2 för avdelning bos tämda antalet l edamöte r m å ö\·er

skridas, i don mil n a vtl.clni n gen ri:ikna r leclarniitor, som i m er än 20 år 

t illhör t akade mien. 

l<'innor gott m edgiva, att ett bolopp av h ögst 700 k r-onor må från 

de n ti ll Kungl. M aj :t s elisposition stående delen av marinens undervis

ningsan slag stti ll as till stationsbefälhavare n s vid flottan s station i 

Stockholm förfogan d e fö r aJJo rd n ande försöks 1·is av militärpedag-ogiska 

K. BT. 1930. lO 
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fö reläsningar fö r underbefälet vid flottans station i Stoekholm under 

utbi ldningsåret 1930- 1931 i enlighet med i kommandOI'äg meddelade 

närmare bestämmelser , med iakttagande ay att till militär hcstäl1-

ningsh ava re, som tjänstgör såsom fö re läsare, härför icke m å utgå 

högre al'\'ode än efter 40 kronor för före läsningstimme. 

Med giver, att de i b rev den 22 november 1929 meddelade bestäm

melse r angående förhöjt sjötillägg till personal å statsisbrytaren un

der 1929- 1930 års expedition må äga mots1·arande tillämpning betr äf

fande 1930'----1931 å rs expedition. 

Medgiver, att, i likhet med vad under fö regående budgetår ägt 

rum, ett belopl) av högst 500 kronor må ställas till chefens för sjö

försvarets kommandoexpedition förfogande fö r anordnande under inne

varande budget:1r av utbildnin g i frfunmande språk för expeditionens 

office rare . 

Förordnar öYersten i östra armefördelningeDs reserv E, Mossberb 

att från och med den 1 januari 1931 til lsvidare intill de n 1 j uli samma 

år utan särskild kostnad för statsve rket fortfarande vara flygattachs 

han d l äggande mili tära flygärenden ,·id Kungl. Maj :ts beskickning i 

London. 

L ämna r ma r införvaltningen begärt bemyndigande att t ill f lyg

vapnet få överEmna viss angiven äldre för torpeders luftfyllning, 

skötsel vård och förvaring nöd ig materiel, avsedd att användas å flyg

vapnets fasta statione r. 

Förordna r chefen för marin:Eön·altningen, konteramir alen .J. C. 

Schneidler att var a ordför ande hos fullmäktige i f lottans pen sionskassa 

vid fullmäktiges sammanträde i K a rlskrona den 1 december 1930 jäm

likt Kungl. :Maj :ts beslut den 23 sistlidne april. 

K. Br. den 14 noyember 19311. 

Medgiver, att E:tt belopp av h ögst 150 kronor må f rån den t ill 

Kungl . Maj :ts disposition stående delen av marinens runde rvisnings

anslag st ällas till chefens för marins taben förfogande för an ordnande 

fö rsöksvis innevarande år, i enlighet med i kommandoväg meddelade 

närmare bestämmelse r, av fö reläsningar i sjöhistoria fö r fänriknr i 

f l ottans reserv. 

Medgiver. ntt t ill marinintendenten av 1:a graden vid, marinin

tendenturkåren B. E. I-I ansell må såsom ersättnin g för handhavandet 

av fönaltningen av arkivet Yid f lottans station i Stockholm samt 

ombesörjandet av arkivets korrespondens m. m., allt uneler arbetsåret 

den 1 oktober 1929--den 30 september 1930, utbetalas en gratifikation 

å 500 k ronor. 
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1-Jcclg iH' r. p å framstii llning av mariufö rvaltningcn. att iimbets

vel"l;c't~ chd och clwfcn för dess ingen jörawklniap; SH tnt ('Il i limk'ts

ve rkE't tjänstgö ra nd e marining·enjör må anesa till Ty,klad för att 

unde r högst 14 dagars vistdse därstfid es inhämta niinnarC' kännedmn 

om dels modernaste <li<',;C' Im oto re r a\· Maschinenfah ri k Augshurg-Xiirn 

he rgs t il h ·e rkn i ng. dels tu rbin- och ångpan neanläggn inga r för h ög l 

ångtryck . IVftg ne1·s system, dels ock katapultkonstruktioner för flyg

plan. 

1Jcclg il·er. att ett br lopp nv högs t 2.7:25 krono r må ställa s till 

chefe ns för sjöförsn1rets kommandoexpedition fö rfogand e till bestri

dand e av den kostnad för t r~·ckning och utgivning m. m. a1· SH'nslm 

ma rinr ns nulla och rulla ön~r sn•nska marinens unde roffice rare för 

<'11· 1931., som bnäknHs icke kunna t äckas genom in·Eiytnnde m ccl<'l av 

fö rsä ljnin g u bl\· if ri\gantrnnd e rullor. 

Medgiver. att ett bdopp av högst 6.500 kronor mi'1 mot redods

ningsskyklighet utbetalas till fartygsche f<' n å p ansa rkryssa re n Fy lgia 

att under fa rtygets expedit ion t ill avl ägsna far vatten Yin tern 1930-

:1931 e nli gt fariygschcfe ns bestämmande användas till bekostande a\· 

ound gänglig· offi ciell och kommersiell rC'p r ~:sentation i utliincl sk,a h am

n a r, skohtn{k nämnda belopp u t gå med h ögst 4.873 kro nor från sj[) 

försya rets nnslag ti ll extra utgi.fter och med högst 1..6:23 .kronor från 

h and<' ls- ocb sjöfartsfonden . 

I\:. Br. deu 21 nOYt:'mber 1930. 

Fö resk ri 1·rr. att :'\r 193t m :"t a ntagas högst 8 rescrd,ade ttcr v.i d 

kusta rtillt' ri et . 

Finner gott <ki s fastställa av marinförvaltningen ö1·erläm nad rit

tJ in g till dr 4 w det tbåtar. so m ingin gc i det av 1927 års riksdag lw

slutack c t·sii ttningsbyggnacl sprog rmnm et för flottan. att lända t ill ef

ter riitte lsc Yid fa r tygens bygga nde, med. rätt fö r m arinfö n ·altningen 

at t fra llldc les. om så befinnes iinclamålsenl igt. Yidtaga mindre fl iTi 

kelse r fr ån ritninge n samt att i stä llet för å ritningen ang i,·et ång-

1mrbinmaskine ri flnYä ncl a annat ma ,kinsystcm. allt uneler förutsättning 

att änd rin ga rna kunna Yrrkställa s, utan a tt drn nu lJeräknacle kost

nadrn fö r ifråg:wa ranclc fa rtygs anskaffnnig därigenom överskrides, 

dels ock lJemyndiga marinfö rv altningen ait Yidtaga crford C' rliga åt

gärder för Yecldibåt arnas byggande' . 

MeclgiYer. n H mariningenjören ay j :a gn1den O. E. Skog. flyg

in genjören HY 1 :a g raden I\. V. K jellson och löjtnanten vid flygyapnet 

K. Br. 1930. 
11 
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B. J. E. Krook må i kommandoväg beordras att avresa till England 

för att under en tid av högst 14 dagar, resdagarna oräknade, dels, 

enligt på ministeriell väg meddelat tillstånd, stude r a vid Woolwich 

befintlig katapult för startning av f lygplan, dels ock i samband där· 

med inhämta k ännedom rörande katapultflygplan och andra militära 

flygplan, vilka tillverkas vid engelska fl ygfabriker och kunna var a av 

intresse för flygplanet att känna. 

IL B r. den 28· no vember 1930. 

Bifaller löjtnantens i flottan s rese rv H . A. Edvinsson anhållan 

att fö r '-'innancle av kompetens för kaptens befordran bliva beord

rad till ful lgörande av repetitionsövning uneler sex månader, oaktat 

två å r förflutit sedan sådan repetitionsövning jämlikt § 8 i kungö

relsen elen 18 juni 1915 angående antagning, utbildning och pensio

nering av hcJäl i flottan s r eserv senast skul le fullgjorts. 

Förordnar, att i de Jall, då beg ravningshjälp jämlikt fö rord

l!ingPn elen 18 juni 1927 om ersättning i anledning av kroppsskada, 

ådragen under militärtjänstgöring, til.lkommer dödsbo efter unde r 

dylik tjänstgöring avliden fasl ans tälld av manskape t eller värn

pliktig vid armen, marinon ell er flygvapnet samt fråga uppkomme t· 

om utbetalning förskottsvis a v medel för anskalfan d<" av ki sta, svep

ning o. d. i och för den avlidnes beg ravning 0Jler för h elt ombesör

jande av beg ravningen i fråga, vPdPrhöranck militära myndighet 

sk all, såvitt omständigh ete rn a det medgiva, :före dylik utbeta lnin g 

ell er elj est, så fort ske kan, :i"d\n veclPr böramle dödsbodelägare in 

hämta skriftligt medgivande att från riksförsäkringsansialton u t 

gående begravningshjälp <"i lr'r r'dorcler lig clc'l av elensamma må u t

betalas lli rokt t ill elen mi liHira myndighe-ten såsom gottgörel se för 

-förskottsvis utgivet belopp: ftligganclo elen militära myndigheten till

lika att inforrlr a vNkrbörligt intyg dä rom , att medgi' anckt läTJ1 nats 

av person, so m jämlikt gällande .fö rordning angåend{' vård a1· clöcl 

man s ho därti l l. är behörig. 

K Br. deu 4 december 1930. 

Bi fall e r kaptenens i Jl ot !ans r ese n · S. O. H . BrynoH anhällen 

att bli va unclerimstad bestämnwlscrna i. i'örorclningcn dPu 3 clecem

ber 1915 an gående anställning i Jlott.ans reser v av persona l, som 

förut t il.lhört någon av flottans militära k årer , oakta t h an icke en 

ligt över gån gsbeshimmelse rn a t ill 1927 å rs rPscrvbef älsföordning fö r 

flottan för e Lkn 1 januari :19:!8 förklarat sig vilj a fo r tfarande nra 

underkastad bestämmelserna i förstn ämn da· fö rordning . 
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Bifaller f ramställning från vissa flaggkorpra ler Yid fl tt· . 

i" · y 1 1 tl" f T f.. .. . o atlS s ta
:Ion 1 1.ar s -:rona, sam 1ga · ann J O ·orsol']are, att unel er komnw ndr- -

r ing ti ll genomgående av en Yicl :f lottans varv i Stockholm med bör

jan den 3 november j 930 anordnad repetianskurs för minstyrm ~ n få 

- i stället fiir inkvartering och fö rplägnad in natura genom kro

n ans försorg - komma i :'\t.njutancle av tjänstgöringst r a kt>~mPntp 

enligt därom gä llande bestämmelser. 

:Medgiver, att: till lö jtnan ten vid .[ lottan E . Ciason må utbetalas 

en gratifikation av 100 kronor såsom ersättning för av honom u t

arbet ade tabeller över luitE'ns oge nskaper på olika höjder över jord

y tan, avseelda att an vändas vid bcriikningar rörande projektilbanor. 

Anvisar me eld t ill r epara1.ion a v vissa flot t ans fartyg. 

K. Br. den 19 december 1930. 

Föreskrive r, att å r 1931 mi'L antagas högst 20 sjökadette r. 

Föreskriver , att å r 1931 må antagas högst 17 resorvkadetter vid 

fl ottan. 

Förordnar, att kostnaderna :för genom g. o. 786/30 anbefalld ox

pedii.ion mod kanonbåten Sve,nsksuncl för hemtransport från norsk 

hamn till Stockholm av de på Vitön vicl Spetsbergen funna kvarle

vo rna efter medlemmarna av Anclrees polarexpedition år 18\l7 och 

r est erna av expeditionens lägPr, t illhopa 17,226 kronor 83 öre, skola 

hestridas f rån det i r iksstaten uppfö rda anslaget W l oförutsedela 

utgifter. 

Förodnar, att - utan h i.nclcr av bestämmelse rn a i regh~ mento 

iör marinon samt i brevet elen 8 juni 1917 angående :föreskrifter be

-tr äffande organisationen av Jl ol.tans örlogsdepå i Göteborg - föl

jande bestämmelse r skola lända till efterrättelse från och med den 

25 dccE'mber 1930 t i.llsviclare uneler fred st id, då Alvsborgs fästning 

ick.o är försatt i försvarsberedskap eller mobilise rad. 

1. Den till tj äns testä llning främs te av chefen för Göteborg~ 

·örlogsdepå och kommPnclanteu i Alvsborgs f ästning är platsbefäl

havare å Nya Varvet. 

2. Platsbefälhavaren å Nya Varvet lyder omedelbart under 

Konungen. 
3. PlatsbefiUltavarcn ltar befälsr ätt: 

a) i vad angår garnisonstjänsten ,och ordningens upprätthållau

·cl o ÖYer till Ny a Varvet förlagda trupp:(örhand samt 

b) i vad angår ordningens upprätthållande jämväl över krigs 

makten tillhörande personal, som tillfälligt ä r förlagd eller elj est 

uppeh åller sig å Nya Varvet. 

'1. Platsbefälh avaren t il lkommer r;it.t att med avseende å far

tyg, som utan att va ra honom sii.rskilt understä llt befinner sig inom 
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Nya Varvr-t ellt'r kc.mmunict•rar härmecl, utfärda erfot·ckrliga fö t·c
~k riftcr i vacl rör onlningcn ]Jå stället. 

'i. Df· åliggamlen, so m jä mlikt· :förordningen elen ;)j cleec-mber 
19Fi (n :r .)80) angå<'ncle använtlande av militär pe rsonal till U!)JlräH
Itållanc!c av allmiin ordning sumt för <'iclsläckning och andra dylika 
;inclamå l p,}vih kummendantc•n i Alvsborgs histning, sko la fullgöra s 
av plail:;bl'Jiilbavan·n å )Jya Varvet. 

ö. Dr· )'tlc•rligare lwshitnmelsf'r, so m m å lw finnas c•donlcrl iga 
1 ör r l'gl,• rancle av platslH•·i'ällt8varc·ns å liggancl cn, utfärdas i kom
Inancloväg. 

Lämn~r st. a t:ion sbefiilhavaren vid rlottans station i Stockholm 
begärt i.Jemyncligancle att, med hänsy n t il l be hovet av undervattens .. 
IJåtst y rmiin och utan hindc•r av lwstänmwlse i regl enwnte iiit· ma 
rinen , ch•l I , !l 38 mOJn. l l /2. f, till ilaggkorpralc·r öwr stat lwfo rdra 
~ stdion en t illhörande kompetenta undervattensbåtmatt·oser. 

U]lpclragc•r å t statens oragnisationsnämnd att V<'rkställa utr<'d
ning angående ntöjlighcterna för OC' It lämpliglwten av t' ll sa mman 
!>lagning av sjöka rteverkPt med lotsvcrkt't. 

K. br. den 30 deccmb<'•· 19311. 
Seclan s ty rl•lsc•n för sjökartPverkd meddelat, att. sty rclsPn un

der tiden f rå n och nwd clt'n l juli inupvarand år - förutom <lct. lö
pande a rbetPt - ägnat. sig åt slutiörandet av si11a uppgifter rörande 
planliiggningen av sjökartevrrkets ira:nticla arbete och beträlfande 
verkets organisation m. m. ävensom e rinrat om att betänkande och 
l'örslag i ämnet numera ingivits till Kungl. Maj:t samt förmiilt att 
styrelsens sekreterarP kaptenen vid f lottm1 D. Lanclquist - ut.öv<'r 
det betydande arbete, som de löpanek gö romålen inom verket åsam
kat honom - nedlagt synnerligen stor möda och nit vid n tarbetan · 
det av betäukand0t. i fråga, har Kun gl. Maj :t medgivit, att. till Land 
fln ist må såso m ersättning i iörevaranclc• hänseende utbetalas en gra
tifikation av l,OOO kronor, att utgå av till sjökal'ieverkets förfogande 
stående medel. 

.M:ecl!-!·ivcr, att till förste marinintC'nclenten C. H. F. V. G:son 
Ekman och marinintendentPn av l . g r. Burman må såsom ersättning 
för utarbetande av en lärobok i intendenturtjänst för sjökrigsskolan 
utbetalas g ratifikationer med 0,700 kronor till den förre och l,20U 
kronor till elen sena re med skyldighet fö r dem att utan ytterligare 
e rsätt.ning verkstfilla sådana rättelser i hiroböckerna, som kunna bliva 
betingade av Ptt nytt rPglemente för marinen. 

Bifall er marin-l'örvaltningens ll cmställan rörande förvärv av 
vissa markområden invicl H å rsfjärden. 




