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Utdrag ur Generalorder 1931. 

G. O. 1 den 2/1 31 fa ststii lll'l' tjänstgöringsticler för vid marine n 

tjänstgöringssl,.rlcliga vä rnplikti ga vid f ullgörande av dem jämlikt 

§ 27 VL åli ggande tjänstgöring. 

G. O. 2 1!en 2/1 31 JRstsi.ii llcr l,estäm nt (•lsm· rörande Lil iLh• lnin g 

uv viirnpl. i n skrivna å sjön tansltus till flygvapnet. 

G. O. 5 dl'n 2/J 31 hdallt•t·, ai.t marindirektö ren av 1. gr. på 

ii vt·t·g[tn g;sstat Fulk !u an sk a ll i'öt· ·fu llgörande av honom å li ggande 

111 i n sta tjänstt!;iiringssky Id i g ltd. a v BO daga r vara i nkallacl t.ill tjänst

p.·ör ing uncl t>r tidPn 2-Bl iJtttt• vu raJille m :"lll a d samt däruneler tjiiusi.

gö ra i marinlörvaltningen. 

G. O. 12 d<' n 8/1 31 ht'i'allt•r, att HH11'iuingcnjiireJJ av 1. gr. p :"t 

ilvc· rgiing·ss t.at HöiiH ska ll vara inkallad till. tj~nst.göring Ultcler ti

den 1~-!'l l. inn t'V<lt'antle må ll ad oclt chiruDtlcr ljiinstgöra i mariniör
vn l t 11 i_ngun. 

G-. O. 18 dt•n ti)/1 31 bf'i'allt·r bl. a., att l'ö t·.,;tt• marinittLl'ndcnt.en 

R lt l' IJo t· g s ka ll Jt·. o. m. den 1 oktober 1981 ti ll svida re til lhöra f lot

tans stat ion i Karlskrona. 

G. O. 19 den 15/1 31 befaller, att följande marinintendenter 

sko la nedan augivna dagar imwvarande år avgå från, respektive 

tilltditla angivtJa ht•l'attn ingat· och tillsvidarr, med undantag av de 

ticlrr, tlå de g••nom utfärllacl generalorder må hava erhållit annan 
kommPnclt:ring, tjiin stp-öra enligt följande : 
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Chef Jör s talions kontoret vid Jlottans s talion i K a rl sk ron a 

avgå: fö rste lllarinini.endenten Lagerhohn elen 8 februari ; 

i.illtr~ da : fö rs te m a r.inin tencl enten R yclC>n elen 9 februari. 

Slation sintencknt v id flottans stat ion i. Karl skrona: 

avgå : fö rste marinini.<'nclcnten R yd&n elen 8 ·[cbruari ; 

tillträcla : Jö rste marinintendeJJt t>n Bb cbo rg don 9 Jpb ruari . 

Tjänstgör a nde intemlt•nt i marinl'örvaltningen: 

avgå: marinintendt'nten av l. g r. Desthon elen 25 janua ri . 

1{ a mn·rar(' å va rvskontoret vi d :U ottans sta tio n .i Stoekltolm: 

avgå: l'örs le marinini.Pndenlen Rlwborg den 25 januari , sko la ll 

dc Rh cborg :fö r avlämning av tj än s ten stå till ves förfogan de Ull

de r ticlen 26 januari-3 [Phruari ; 

tilltr i.icla : marinintendenten av l. g r. Desthon den 26 januari. 

G. O. 28 den 29/1 31 iaststiillcr >> Förl<->ckning över läro- och In

struktionsböcker för kustartill eriets manskap >> . 

G. O. 3!1 den 26/l i11 faststä-ll er pla n m. m. för s am öv nin ga r a v 

s törrt' omfattn·ing mPllan Jl ygvapnet och marinen uneler ticlen Lletl 

21 april-30 j u n i l93l. 

G. O. 46 d!'n 30/l bda l.l e r i an slutning till nådigt heslut clell Hl 

clPcem ber 1930, 
dels alt mPcl Nya Va rvet skall avses det kronan til lhör iga, 111 D

ri.n('Jl uncl f' rSttillcla områckt inom . l'örutvaranclc Nya Vat'evts soeken . 

de ls att h0träl'fandt> plat.slwhi.iltavarcns :'\ Nya Varvet å li ggaJt 

J cn Jöljan c!P be.stämm else r skola t ill s vidare Linda i.ill efterrätJel sc. 

l'lais lll'fä lhava ren åli gge r: 

at.l u trä r da <l<' föreskrifter röramlt' g a rni sonstj ii.nsl och o:·dn i 11 tr 

''II S llliJJr iitt h3llaude saJil t kaserntjii n8t , sorn med hänsyn t ill elen g •· 

JlJ('USantm a l'örlägguin gt>n å N~·a Varv('{; äro t>rl'orclr: rliga. 

att, då siirskilcla omst.än clighd.cr därtill för anl eda, nwdde la l' ii 

rcs kriftPr om insh·änkn in g i e ll or åtP rkaJiancle av sådan tj 8JJ St!t • 

di ghet ell e r ]W rmi ssion för personal tillhörande å Nya Varvet för 

lagda tr uppförhand, som beviljats av honom unelerl ydande chef sand. 

ifråga om tjänstledighet, som bevi lj ats av annan myndighet, göra 

vederbörlig fr amställning, 
att utfärd a fö resk rif ter rörande 

den allmänna h älsovården, 

e ldsläckni.ngsväsendt>t och 

ö1·logs rla ggans hissanek inom ~~ya Yarvl't, samt 

att, i elen mån fö r tjänstt•ns behö1·iga gå ng så iir crJonl<'r! igi. 

meddela föresk rifte r röran rle gemensamma kommunik ati.on t>r ävt'Jl

som röran de anvä ndningen av och tjänstPn vid för gem t>nsamt bruk 

avseelda an st a ltr r och inrättningar, dock med sky ldi ghet att i de a v

sct>nden ifrå gavarande Jöres kril' te r hava inflytande på hushå ll ningt>n 

dessl'örinn an ntt>cld1•la s ig mt'd veLINbörande förvaltniDgsmyncli ghet, 

skolandr, clbn'st skiljaktig mening uppstår me llan ]d atslw[älhava

rcn oeh. nämnd a myncl ig lwt, Iö r1·skri l' tern a llllden;t.iill as m~ r i n-J'iir 

va l t.ni n g(~u s vrövning. 

G. o. 48 den 31 /l 31. ra s tstiiller lwstiillllllel sP r oelt ]1rOg l'nlll för 

ut-hilclningrn v id Jl ygio r JlPd s koln. 

G. O. :F l tlen 2/1 31. F lygvapnets vapenö vnin gstabell 1931-32. 

G-. O. 56 den 3i2 31. medg iver, att högst 40 skolynglingar m å 

utan sä rskild kostnad Jör statsvPrkd och t'n li gt de närmare bPstiinl 

mPlser som framg å av >>Fön·skrifter för kurs för skolyn glin ga r å iiv

niD gsl.Jriggpn Falkc·n >>, und e r instundand e sommar medfölja å öv-

uin gsb ri ggcn F alkt•n å clc'tta fartygs grnom g. o. llG0/30 anhefallr.h 

expedition . 

G. O. 57 och 85 den 4/2 och 12/2 31 befaller i anslutnin g till 

g. o. ll50/80 moln. G, att uh ått>n Ulven skall rustas för att utgå pit 

exprdition i och Jö r prov, var om marinför valtningt'n iigcr utfä rda 

edorderlig a fö res kri [ter ; sko lande Jartygschofens bdäl steckeu hi ssas 

å dag, som efter anmälan fr å n marin förva ltningen framdeles be

stä mm e s; 

att ubåten s kall bemannas i huvudsakli g övP!'ensstämm clse 

nwd för ubåten Draken fas ts tälld lwsättningslist a; 

ait hPsii.ttn ingt'U skall i ni" i Il ticiPn l' ör IJP J ä Is tecknets hissa n de 

sbllas t ill van-sc hdl'll S i Karl skrona Jö rJoga ucl e, o[[ict'l'l:ll'na och 

uppbörd sstyr m ann('Jl fr. o. Hl. den 9 samt övrig·a f r. o. m. elen 16 

innrvarande månad: samt 

att följa·mlt' of'ficemre skola tills vidare t jänstgöra å ubå ten 

nämli gen, k apt1•nen Sanmc lsson , f artygschef, löj tnanten ]Je rlin g och 

löj tnanten Boltm: s kol a nde fiir kaptc•nt>n San1u elson gPnom g. o. 

940/30 an bdalld l'omnwndc•ring- upphöra mt>cl utgången av elen 8 

imwva rancle månad. 

Be träffand e kostnaderna l'ör l1 ä r an he:l'alld e-xpedition komma 

cdorrl e rli ga fö )'( •s kri ftc r att ut.rärclas av ma ri nförvaltningen. 
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Kungl. Maj :t h a r i g. o. 85/31 vidare befallt, att JartygscheJ'eu 
å ubåten UJ ven sk all hi ssa si.tt befälsteck en den 16 innevarande m ft 
n ad, samt 

att fartyget skall fr. o. m. angiven dag under erforderlig ti d 
stå t ill marin-f:örvaltnin gens förfogande. 

G. O. 59 den 4/2 31 befaller i anslu tning till n ådigt beslut clr n 
7 november 1929, att följande officerar e vid flottan skola tjänstgöra 
vid f lygvapnet uneler n edan angivna ticler med inställelse enli gt a1· 
chefen för flygvapnet utfärdade närmare best ämmelser, 

löjtnant"n Ljungfelt fr ån och med elen 20 nästkommande apri l 
till och med elen 30 därpå fö lj ande sept ember , 

löjtnanten Borlind (i marktjänst) från och med elen 23 nfi st 
kommancle april till och med den 15 därpå följande oktober, 

löjtnanten Lennquist från och med el en 1 nästkommande septcm
ber till och med elen 15 oktober 1932, samt 

att ifrågavarande officerare uneler denna sin tjänstgöring sko
la anses fullgöra ordinarie t jänstgö ring i Stockholm. 

G. O. 61 den 5/2 31 faststiil lcr på försök ökning av depåfartyget 
Dristighetens besättningslista. 

\ 

G. O. 65 den 9/2 31 medgiver, att fi losofi e doktor C. Bolinder 
må - utan sä rskild kostnad för statsve rket - mPclfölja pansarkrys
saren F ylgia f rån Fredorn till sven sk hamn. · 

G. O. fi6 den 9/2 31 bcJalll'r i amilutning till i § 1 mom. 1 Jk
stämmeJ se r för antagning m. m . av rescrvundcrotiicersaspirante r 
vid flottan, att fö lj ande för eskrifter beträffande rsee r vunclerofficers
aspiranternas f ördelning å station er och yrkesavdelnin gar (yrkesgre
nar) skol a lända till efterrättPlse innevarande å r. 

l . Vid Karlskrona station mt't antagas högst 9 .och vid Stock
holms stat ion h ögst 6 aspirante r. l''ör så vitt llU 11ämnt antal ick<' 
kan :lyll as v.icl rlen rna stat ionen, må motsvarande ökning vidtagas 
vid elen andra stationen. 

2. Antagning verkställes enelast bland korpraler tillhörande 
däcks- och maskinavdelningarna och på sådant sätt, ·att bland cl e 
antagna omkri11g två t.rccljeclc' lar komrna att t i.llhöra cläcksavclelnin g;
en, för så vi.tt icke härigenom det sammanlagda antalet antagna 
n 'servuncl eroHicc rsaspi ran t<' r l;omn1er att unelerstiga 15. 

3. För iakttagande av ovanståt'ncle best~i mm el ser skall i den 
mån så edo r d 1·a~ samråd äga I'Um mel lan vedt '·riJöranrlc stationsmyn 
cli ghc·tcr. 
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G. O. 69 den 9/2 31 befaller, att följande officerare på över
gångssat vid kustartill eriet skola innevarande utbildningsår inkallas 
för fullgörande av dem åliggande (minsta) tjänstgöringsskyldighet 
å nedan angivna tider, nämligen : 

Grad och namn 

Majoren Åkerlund ........................... .. ..... . 

Kaptenen Nordqvist ....................... .. .. .... .. 

·wollin ....... ... .. ...... .. ...... . ........ . 

Mo berger ............ ... ...... .. . . . ...... . 1 

von Rosen ............ .... ...... ..... . 

vVulff ... ............................. . ... . .. 

Brusewitz ........... .. ................... . 

Bergman ...... .. ........................ . 

Inryck
ningsdag 

Utryck
ningsdag 

G. O. 74 den 9/2 31 befaller, att beträffande l andkommendering 
av officerare fö lj ande skall lända till efterrättelse: 

1. Nedanstående officerare skolå 
avgå från innehavande t jänstebefattningar med utgången av näst

kommande september månad eller särskilt angiven dag inne
varande år, respektive 

tillträda angiven befattning fr. o. m. elen 1 nästkommande oktober 
eller särskilt angiven dag innevarande år samt tills vidare eller 
uneler nedan angiven tid, med unelantag av de tider, då de på 
grund av utfärdade generalorder må hava erhållit annan kom
mendering, t jänstgöra enligt följande. 

Kommandoexpeditionen: 
avgå: kaptenen Strömbäck den 5 september; 
tillträda: kaptenen Landquist den 6 september. 

Marinförvaltningen: 
avgå: kaptenerna Fåhraeus, A gren och Bolclt-Christmas samt löjt

nanten Clason; 
tillträda: kaptenerna Ternberg, Furst och Hedin, tillika adjutant hos 

Inspektören för undervattensbåtvapnet samt löjtnanterna Urseli 
den l juni, Oxenstierna och von Essen elen 6 maj. 

l\farinstaben: 

avgå: kommendörkaptenen av 2. gr. i marinen Gustafsson, kaptenen 
Landquist den 5 september och löjtnanten Landström. 

o. o. 1931. 2 
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-till häda: kommendören Akerblom, avdelningschef för komrn_unika
ti0nsavdelningen, kaptener na Ros, Angelin, T. M. Si·mousson den 
1 maj, Gahn och Falkenberg samt löjtnanterna Tham och C. 
M. af U g glas i och för provtjänstgöring t. o. m. den 30 sep
tember 1932. 

Sjökdgshögskolan: 

avgå: kaptenen Lindgren; 

iillträd.a: kaptenen W. P. Hamilton, adjutant. 

Elever i allmänna kursen arbetsåret 1931-1932: 

löjtnanterna Lagerman, C. H. M. B. Falkman, Fogelbet·g, Friberg, 
S. S. G. D. H ermelin, Hagwall, Gavalli-Björkman och A. O. J. 
Falkman. 

SjökrigsHkolan: 

.avgå: kaptenen R. V. A. Thoren, den 31 mars i stället för i g. o. 
72/30 angiven tid samt kaptenen R. A. E. Ström och löjtnanten 
Tham ä dagar i början av oktober månad, som av chefen för 
sjökri,gsskolan bestämmas; 

iillträda: kaptenen C. A. Simonsson, kadettofficer, elen 20 juni-30 
april 1932 med fränträdande under denna tid av innehavande 
kommendering vid skeppsgossekåren i Karlskrona och löjtnanten 
P. M. O. af U g glas, kadettofficer, den 4 maj; skolande Simons
son och af U g glas tjänstgöra vid sjökrigsskolan fr. o. m. da
gen för tilltr-ädandet och därefter vid 1931 års rekrytkurs för 
sjökaeletter samt löjtnanten OdJmer, kaelettofficer elen 1 no
vember. 

Karlskrona station: 
Chef för 3. yrkeskompa nie t: 

.avgå: kaptenen Ros; 

-tilträcla: kaptenen Ekelund. 

U ndenJfficersskolan : 

.avgå: kaptenen Adlerstråhle och löjtnanten Bacher ; 

-tillträda: kaptenen Fallo11an och löjtnanten Linclh, instruktionsoff i
cerare. 

skeppsgossekåren: 

avgå : kaptenen Bal ck elen 30 april 1932, löjtnanten Posse den 30 
april 1931 och underlöjtnanten Fm·sberg; 

:tiHträda: kaptenen R. A. E. Ström, kompanichef, löjtnanten Ljun g
felt, löjtnanten V. H. af Klint elen 1 maj samt fänriken .Starck. 

Radiosta tiorren: 
avgå: löjtnanten Stael von Holstein; 
till tr.äda: löjtnanten Benedictsson, befäl h a vare. 

Karlskrona varv: 
Ar till eridepartemen t et: 

avgå: kaptenen Svedelius; 
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tillträda: löjtnanten Clason, äldste artilleriofficer, kaptenen Falkman 
och löjtnanten J edeus-Palmgren, tjänstgörande officerare. 

Tmped- och mindepartementet: 
avgå: löjtnanten Bacher ; 
tillträda: löjtnanten Lindh, torpedofficer. 

U nclerva ttensbå tele på n: 
:lvgå: löjtnanten Holdt-Christmas; 
tillträda: kaptenen Kahl. 

Stockholms station: 
Kasernbefälhavare: 

avgå : kommendörkaptenen av 2. gr. Låftman; 
tillträda : kommendörkaptenen av 2. gr. Wallin. 

Underofficersskolan: 
avgå: kaptenen Ternberg och löjtnanten Oxenstierna. 
tillträda: kaptenen G. O. R. A. von Schoultz och löjtnanten T. O. 

Sahlin, instruktionsofficerare. 

skeppsgossekåren i Marstrand: 
avgå: kaptenen Ahlbom och löjtnanterna Lindqvist och Ringi samt. 

unelerlöjtnanten Lindgren; 
tillträda : kaptenen Skjöld, kompanichef, löjtnanten Lind af Hageby 

samt fänrikarna Ljungholm och Herin, skolande Het·in uneler 
kommendering till Marstrand tillfälligt tillhöra flottans sta
tion i Stockholm. 

Stockholms varv: 
Torpeclclepartemen t e t: 

avgå: löjtnanten Key ; 
tillträda: kaptenen R. V. A. Thor{!n, r adioofficer och löjtnanten T. 

O. Sahlin, torpedofficer. 

J\lfindepartemen te t: 
tillträda: kaptenen Ågren, minofficer. 

U nclerva ttensbå tdepån: 
tillträda kaptenen Bäckström. 



2. De officerare, vilka icke erh ållit förordnande eller kommeu . 
clerats till viss tjänstgöring ombord eller i land, skola under tider, 
l oktober 1931-30 september 1932 enligt stationsbefälhavarens bo
stämmande tjänstgöra å respektive stationer eller - vad beträffar 
Stockholms station tillhörande officerare - efter framställning frå n 
vederbörande chefer och efter samråd med chefen för sjöförsvaret ~ 

kommandoexpedition av stationsbefälhavaren kommenele ras till till 
fällig· tjänstgöring inom marinens överstyrelse eller hos annan i 

StocJ;::holrn befintlig, till sjöförsvaret hörande myndighet. 

G. O. 79 den 10/2 31 medgiver i anslutning till nådigt brev ~~ 

handelsdrpartementct don 23 sistli dne januari, 
att högst 3ii ynglingar i åldern mollan fyl ld a 15 och omkring 

18 å r må, utan särskilda kostnader :för sjöförsvaret, medfölja rt öv
ningsskeppet af C ha pm an uneler detta :fartygs i g. o. 1150/30 anbe
fallda expedition samt uneler kortare tid föl.·e e m ba rkeringen föt·
läggas i skeppsgossekasern en i Karlskrona, 

att till ifrågavarande ynglingar må mot ersättning utlämnas 
lämpliga boklädnadspersrcll ar från vecl01·börancle föråd. 

G. O. 80 den 10/2 31 utfärdar bestämmelser aug. rustning av Vb 
19 för flygvapnet. 

G. O. 84 den 12'/2 31 befaller, att kaptenen vid flygvapnet Wi
gert skall under ticlen den 22 april--20 augusti 1931 tjänstgöra vid 
flottan enligt i m arinens g. o. 7l/3l angivna närmare be>Stämmelser. 

G. O. 86 den 12/2 31 befaller, att följande föreskrifter skola lända 
till efterrätte lse bet räffande sjömätningarna somrnaren 1931. 

1. Genom voderböranclo varvschefs försorg skola följande sjö
mätningsfartyg vara k largjorda för expedition elen 27 instundandP 
april, nämligen: Svalan, P eter Gedda, Falken, Ran, Johan Norclon
anckar, Ejdern och Tärnan. 

2. För sjömätnin ga rn a edorclrrli ga motorbåtar skola vara klar
gjo rda å t.iclN och enli gt fördelning, varom chefen för sjökarteverkei 
äger meddela vede rbörande varvschef. 

3. Fart~'gscheferna skola hissa s ina befälstecken å tider som 
av vederbörande stationsbefälhavare efter anmälan av chefen för 
sjökarteve rket bestämmas. 

4. F artygen och mätningsförläggningarna i land skola beman· 
nas enligt donna genoralorder bifogade hesättningslistor, dock att 
vederbörande stationsbe-f'ä lhavare skall äga att el'te r överenskom
melse med chefen för sjökarteverkot vidtaga de smiin·a ändringar 
besättningslistorna, som av omständigh eterna kunna betingas. 
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5. Chefen för sjökarteverket skall beträffande personal avsedd 
för Peter Gedda och mätningsförläggningen i land medeleJa veder
börande stationsbefälhavare och depåchef tid och plats för persona
lens inställelse. 

6. Ovannämnda farf.yg skola efter avslutade mätningsexpedi
tion er och efter anmälan av chefen fö r sjökarteverket till veclerbö· 
rancle stationsbefälhavare avmönstras och förläggas i 3. beredskap. 

G. O. 88 den 12/2 31 medgiver, att 5 mariningenjörselever må 
an tagas 1931. 

G. O. 109 den 20/2 31 be.Eall or med upphävande av marinens g. o. 
390/26, att fotografier eller hiografbilder, som upptagits från militärt 
luftfa rtyg mot jämlikt bestämmelserna i nådiga kungörelsen elen 20 
juni 1930 för fotografering från luftfartyg fö rbjudna områden, icke 
få överlämnas, försäljas eller utlånas till ensk ilda militära ell er civila 
]•ersoner, till bolag, föreningar, andra samfälli ghetor och stiftelser 
ulan medgivande av chefen :fö r f lygvapnet, skolande sagde chef därvid 
vad beträffar 'fotografier (bi Idor) av ifrågava rande slag, vilka beröra 
lanHörsvaret respektive ·s jöförsvaret vidkommande förhålla nden, 
samråda mod chefen för generalstaben respektive chefen för ma
rinstaben. 

G. O. 110 den 21/2 31 beslämmer ang. kommendering av 4 vpl. 

studenter och likställda till KSV. 

G. O. 112 den 23/2 31 befall er, att följande marinintendenter p§. 

övergångsstat skola innevarande år å nedan angivna ticler vara in
kallade för fullgörande av dem åliggande (minsta) tjänstgörings
skyldighet, nämligen: 

Grad och namn 

KarlsMona station. 

Marinintendenten av l. gr. 
» l. > 

> l. > 

> l. • 

Djurbergh 
Carlsson ........ . 
von Malmberg .. 
Lind b ohm. 

Stockholms station. 

Förste marinintendenten E hl in .... ............ .. 
Marinintendenten av l. gr. Larsson ....... .. 

> l. • Zetterberg .... .. 
> 2. • Sjöwall .......... .. 

T i d 

l juli-29 augusti 
17 juli-~14 september 
15 augusti-29 augusti 
13 .april-12 maj 

21 ]uii_:_29 augusti 
2 juli-31 juli 

5 atigusti-19 augusti 
2 maj-31 maj 
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G. O. 114 den 23/2 31 befaller, att följande bes tämmelser skol :1. 

äo·a til lämpnin"' beträffande militär (civilmilitär) personals deltagan 

cl ; vid inspelni~g (upptagning) av biografbilder samt inspelning (upp

tagning) av biografbilder inom militärt etablissement m. m. 

1. Inspelning av biografbilder, i vi lken i uniform klädd mil i

tär (civilmilitä r) personal (trupp, försvarsväsendet tillhörigt fartyg , 

fl ygpl an o. s. v.) avses deltaga, upptagning av biografbilder, vilkn 

avse att framställa militär (civilmilitär) personal (trupp, försvarsvä

sendet tillhörigt fartyg, flygplan o. s. v.) uneler Jörhållanclen, vil ka 

icke äro att hänföra till högti d lighet, pa rade ring, förevisning m. m .. 

till vilka allmänheten äger tillträde, ävensom inspelning (upptag

ning) av biografbilder inom militärt ctablissement (ombord å fö r 

svarsväsendet t illhörigt f artyg, fl ygplan o. s. v.) må äga rum endast 

efter tillstånd av 
vid armen : vederbörande armefördelningschef (militärbefälhavar e) 

och chef för truppförband, skol a ,o. s. v., som icke lyder under sådan 

chef; 
vid marinen: Konungen direkt underställda sjöstyrkebefälhava-

rc, kommendanter och platsbefälh avare; samt 
vid flygvapnet: chefen för flygvapnet. 

2. Sådant till stånd må lämnas endast under förutsättning 
att ifrågavarande inspelning (upptagning) icke blottar mili 

tära förhållanden, vilkas uppenbarande kan skada rikets försvar ; 

att de inspelade (upptagna) biografbilderna icke komma att 

framställa militära förhällanel en på ett för krigsmaktens anseende 

nedsättande eller i övrigt olämpligt sätt och icke heller äro avseelda 

att sammansättas med andra bilder av el en art, att fi lmen i sin hel

lid kan komma att förete ett såd ant framställni ngssätt; 

att inspelningen (upptagningen) icke medför olägenheter för 

den mi litära tjänstgöringen; samt 
a tt elen icke medför några kostnader för statsverket. 

3. Befälha vare, som lämnat ovan nämnt till stånd, insänder o

l'örclröjligen anmälan därom till statens biografbyr å. 

G. O. l16 den 27/2 31 befall er, att: beträffande lanclk,ommenclc

riug av marinintendenter följancl (• skall lända ti.ll efterrättelse. 

1. N edans tå ende marini n ten den ter s kola 
fr ånträda innehavanda tjänstebefattningar med utgången av elen 30 

nästkommande september eller nedan angivna dagar inneva

rande är, respektive 

tiLltr äda angivna befattningar f r. o. m. elen 1 n ästkommande oldohcr 

el ler nedan angivna dagar innevarande år samt tillsvidare med 

unelantag av de tider, då de på grund . av utfärdad generalorder 
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må hav a. e rhå llit annan kommenderin g, tjäuslgöra enli gt 
följande: 

Mal'införvaltninge·n: 

tillträda marinintendenten av 1. gr. Berg el en 1 maj. 

Karlskrona station: 

Expedi l i on sin tenrl cnt. vid s f. a. tiansin tenden turen : 

avgå: marininten denten av 2. g1·. Carlfors ; 
tillträda: marinintencl.snten av 2. gr. Widgren. 

Förrådsin ten elen t vid sta t i on sin tenden turen : 

avgå: marinintendenten av 2. gr. Lindgren ; 
tillträd a: marinintendenten av 2. g r. Cm·lfors. 

Stockbolms station: 

Intendent å stationskontoret: 

avgå: marinintendenten av 1. gr. Berg den 30 april; 

tillträda : marinintendenten av 1. gr. Freidenfelt. 

Kustartilleriet: 

I Karlskrona fästning såsom regementsintendent vid Karlskrona 

kus tartilleriregemente: 

avgå: mHinintenden ten av 1. gr. Freiclenfelt.; 
tillträda : marinintendenten a v 2. gr. Lindgren . 

2. Dc m arinintenclenter, vi l k a icke erhållit förordnande eller 

i kommandoväg beordrats till viss tjänstgöring ombord eller i l and 

skola under tiden elen 1 oktober 11131- den 30 septemqer 1932 tjäns t

göra å respektive stationer, eller, vad beträffar Stockholms station 

tillhörande marin in tenden ter, efter :framställning f rån vederbörande 

chefer och efter samråd med marinöverintendenten av stationsbe

fälhavaren kommeneleras till tillfällig tjänstgöring inom marinens 

överstyrelse eller hos annan i Stockholm befintlig till sjöförsvaret 
hörande myndighet. 

G. O. 121 den 23/2 31 be f a Uer i anslutning till g. o. 1153/29 F. 

75/30 och 35l31, att föl jande bestämm elser skola gälla beträffande 

1931 års marinspaningskurs uneler elen tid densamma är ställd uneler 
befäl a v högste befälhavaren över kustflottan. 

1. Marinspaningskursen bildar ett ur 2. flygkåren detacherat 

förband , l_vdancl0 uneler högste befälhavaren över k ustflottan. 
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2. Vid kursen bedrivas dels samövningar med kustflottan en
ligt högste befälhavarens över kustflottan bestämmande, dels fort
sa t t utbildning. 

3. Den fo rtsatta utbild nin gen skall omfatta: 
flygning enski l t och i fö rband under dager och mörker, 
formell och tillämpad utbildning i f lygspaning, flygbevakning 

och flygeldledning, 
förbindelseövningar, 
förberedande utbildning i skjutning och bombfällning, 
avslutande av påbörjad utbi ldning i teoreti ska ämnen. 
4. Närmare bestämmelser för utbildningen utfärdas av högste 

befälhavaren över kustflottan efter samråd med chefen för flyg
vapnet. 

G. O. 122 den 23/2 31 befal ler i anslutning till nådigt beslut dm1 
7 november 1929, att följande officerare vid flottan för fortsatt ut
bildning f.ortfarande skola tjänstgöra vid flygvapnet under tiden 
l maj-15 oktober 1931, nämligen: 

löjtnanterna Bergman, Falk och Hedberg samt underlöjtnanter
na Zacco, Andsber g, Cornelius och Johansson, ävensom 

att ifrågavarande officerare under denna sin kommendering 
skola anses bibehålla ordinarie tjänstgöringsort. 

G. O. 139 !len 2/3 31 medgiver, att engelska kryssaren Centau r 
jämte flottil.j ledaren Wallace och åtta jagare må under tiden den 
18-25 juni innevarande år besöka Malmö. 

G. O. 145 den 4/3 31 befaller, att isbrytadartyget Alle skall 
snarast utgå på omkring åtta dagars expedition. 

' G. O. 146 den 4/3 31 medgivet·, att elen stationära förläggningen 
för Vintereskaderns ubåtar må. upphöra högst 8 dagar under inne
varande månad enligt högste bBfiilhavarens över kustflottan be
stämmande. 

G. O. UH den 4/3 31 lwfnllf'r, att . .följande bestämmel ser skola 
lända till efter rättelse innevarande år beträffande förberedande kurs 
för flygtorpedskola. 

L Kurson anordnas uneler tiden 26 mars-23 april vid 2. flyg
kårens ·detachement i Karlskrona. 

2. Till kursen beordras, med biLrltål laude av dem åliggande 
annan tjänstgöring, följande officerare: 

såsom ledare kaptenen vid flottan T .. V. H. Thor{m, 
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såsom instruktionsof.f:iccr löjtnanten vid .llygvapnet Sillverborg, 
samt 

såso m elev löjtnanten vid flottan Bcrthelsson. 
3. övrig personal samt erforderlig mate·ri.cl ställes til l kur Pns 

lödagande av clteJen för f lygvapnet. 

G. O. 150 den 4/3 31 befaller i anslutning til l nådigt beslut den 
7 novrrnhn 1929 att kaptenen vid J.lottan T. V. H. T itOrEm skall 
uneler ticlen för honom anbefalld kommendering till förberedandE1 
kurs för flygtorpedskola 1931 med bibehållande av honom åliggande 
tjiinstgöring vid flottan tjänstgöra vid flygvapnet. 

G. O. 156 den 7/3 31 metlgiver, at.t Svenska Röda Korsets sjuk
vi't rdsmärkc må bäras till uni[orm t>nligt de brstämmelser, som gälla 
för Lärande av Idrottsmärket. 

G. O. 157 den 7/3 31 fastställ er nedanstående ändringar i och 
tillägg till g . . o. 721/26 beträffande gradbeteckning m. m. för flagg
korpraler; skolande här anbefallda beteckningar vara anlagda se
nast , elen 20 instundande april. 

1. - - - - - - - - - - - -

2. Flaggkorprals distinkstionstccken utgöras av: 
A va rdera unde rärmen, 8 cm. från ärmens underkant såsom 

gradbeteckning ett blått redgarnsband (modell), däröver yrkesbeteck
ning (av för flaggkorpral fastställda modeller) så placerad att av· 
ståndet mellan r edgarnsbandets överkant och yrkesbeteckningens un
derkant ]) lir l cm. samt på motsvarande avstånd över yrkesbeteck
ningen såso m gradbeteckning en l.;:rona (modell), yrkesbeteckningen 
samt kronan tillverkade av gult (flottan) eller rött (kustartilleriet) 
kläde 11 å blå botten. 

Uppmuntringstecken samt rikt- och mätartecken (g. o. 1.204/21) 
skola icke anbringas å flaggkorprals uniform. 

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

G. O. 159 den 7/3 31 fastställer nya modeller till Y'rkesgrensbe
teekning!1r för flaggkorpraler tillhörande flottan och kustartilleriet. 

G. O. 161 den 7/3 31 befaller, i anslutning till nådigt beslut den 
2G sistlidne februari , bl. a., 

att de skeppsgossar, vilka under utbildningsåret 1931-1932 av
ses att genomgå 3. å rskursens utbildning, skola före den i reglemente 
[ör marinen, del I, § 44 1 /. omförmälda fördelningen till olika yr· 
kosgrenar uncledcastas läkarundersökning för utrönande av deras 
lämplighet för utbildning till riktare och avståndsobservatörer; 
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att vid skeppsgossarnas fördelning hösten 1901 för utbildnin g 
till olika yrkesgrenar hänsyn skall tagas till läkarunclersökningen H 
resultat, varvid de gossar, som lämpa sig för utbildning till riktan ' 
!öre trädesvis böra avses till artilleri-, torped-, ubåt- och minmatrose:. 
.och de, som lämpa sig föt· utbildnin g till avsHmdsobscrvatörer, J'örc
träclesvis till. signal-, torped- och uhåtsmatroser, allt i ovan näm11 d 
c rdni.ng. 

G. O. 174 den 13/3 31 be:f:a ll er, att mariningenjören av :L gr. 
Swensen skall fr. o. m. den 1 nästkommande oktober tillsvidan' 
tjänstgöra i marinförvaltnin gen. 

G. O. 179 den 14/3 31 befaller, i anslutning till nådigt beslut 
den 7 november 1929, att följande officerare ur marinen skola undPr 
tiden 16 oktober 1931- 15 oktober 1932 tjänstgöra vid flygvapnet och 
därunder hava nedannämnda platser som ordinarie tjänstgöringsort , 

nämligen 
löjtnanterna vid flottan Schaefer, Stockholm, i marktjänst samt 

Sandström Karlskrona, ävensom 

löjtnanterna vid kustartill eriet Holmer och Lagerström, Häger
näs samt Adolfsson, Karlskrona. 

G. O. 191 den 21/3 31 befaller, i anslutning till nådigt beslut 
den 7 november 1929, att följande bestämmelser skola lända till eftf'l'
r ätte lse beträffande läkarbesiktning och kommendering av personal 
ur marinen till flygutbildning. 

1. Nedannämnda officerare skola på ticler efter elen 14 instun
dande april, som chefen för flygvapnet bestämmer, inställa sig å 
Ljungbyhed för att därstädes samt i Malmö och Lund undergå sär
skild läkarbesiktning, nämligen: 

unelerlöjtnanterna vid kustartilleriet Lennquist, Weidling oeh 

Hessle, samt 
fänrikarna vid flottan Zacke, Wachtmeister och Wennerström. 

2. Av ovan nämnd personal skola de, som godkänts vid ]ä
karbesiktningen, elen 4 nästkommande maj inrycka vid flygskolkåren 
å Ljungbyhed för att t. o. m. den 30 april 1932 tjänstgöra vid f lyg· 

vs.pnet. 
3. Chefen för flygvapnet äger att låta avbryta utbildningen 

för .elev, som ådagalägger oHimplighet för utbildningen. Anmälan 
e>m elylik åtgä rd skall insändas till chefen för försvarsdepartementet 
i samband med förslag till kommenderingens upphörande. 

4. Den till flygutbildning beordrade personalen skall uneler 
denna kommendering anses bibehålla ordinarie tjänstgöringsort 
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" G .. O. 192 den 21/3 31 befaller, att kanonbåLen Svensksund skall 
a vga tt l L flottans station i Karlsk rona i ör att avmönstras och där
afler klargöras för ny expedition (g. o. 1150/30 mom. 3). 

G. O. 193 den 21/3 31 befal le r· alL g. o. 1150/30 mom. 13 a) ska ll 
erhåll a iu ljande ändrade lyd~lse: ' 

>>a) :För de sjökadetter och mari ninlc ncl cniskacleLter, som bli.v.iL 
godkänd a i forsLa sjökurs (inLcnclPnl.skurs) v intern l930- l93l, ska ll 
a_nordnas C'n exl ra kurs uneler ticle n j4 avril - 8 maj l!l3l, :törlagcl 
t1ll skeppsgossPkasernen och sjiimanskån'ns kasPrn i Karl skrona C' l l
ligt stationsbefälhavarens närmare lrcsl.~imrnancle, skolande för kur
sen i tillämpliga delar gälla i g. o. 258/27 meddelade föreskriften· 
samt ' 

att löjtnanten ~1[Plcher skall. nwcl upphävande av i g. o. 71/31 
an IJcJal Id komm cndt>ri.ng, till D l! igt i,:j ii. nstgöra å Karlskrona statio11 

undPr ticlen 14 april-8 maj inne varande år såsom ledare [ör här 
anbefalld extra kurs för sjökaelettor ocl1 marinintendentskadetter. 

G. O. 197 den 24/3 31 bemyndigar elrr!'en för kustartilleriet atL 
efl.er sa mdrd mecl marinförvallningPn Li llsviclare bestämma och :[ör
ckla clPn artillPri-, lrandvapens- oelr mirranrnruniti011 som j den ut
sh·äckni.ng tillgän g li ga medel medgiva må föl'lll'uka; för ku s tartille
riets övningar. 

G. O. 200 den 26/3 31 faslsl.ällpr plan för samövningar av större 
om [altning mellan marinen och flyg vapnC't uneler tiden 1 juli 1931-
20 april 1932. 

G. O. 209 den 28/3 31 befaller bl. a., 

nt l; vcclcti;hhått>n Arg-o skall ruslas l'ii r att undt>t" förstfr lriilftPrr 
av irr slurrd;rndP a]Hil må11acl utg·å på C'X]lPclition oeh stå till marinför
vaHningcrls förfogande Eör att anvällClas såsom efterföljarbåt vid ubå
tPn Ulvens provturer; 

att lö:jtnan t"n Bolclt-Christm n~ ska l l t. j ä nstgöra såsom fartygs
clref å vedctthåten uneler denna expedition. 

G. O. 21!'i den 30/3 31 hefallN, att för vidmakthållande av den 
i allmänna högTC' kursen eller högre ku startillcrikursen, allmänna 
linjen ellPr mi.nlinjen, i sjökrigshögskolan för tjänstgöring i opera
tiv sl:nh mPclrlPladP utbildningen i förhillClcl seväsende och chiffer che
l'en för mariJ1 stalwn må till kaptPncr och subalternofficerar~ vid 
kustartill eriot, som genomgått elylik kurs, efter samråd med och ge
nom cheff'n för kustartilleriet utHimna länr pliga denna tjänst berö
rande uppgifter av sådan omfattning, att bPsvarandet av elylik kan 

G. O. 1931. 3 
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medh innas å tjänstetid under en arbetsdag; skol ande de utarbetad ~> 

svaren inlämnas till chefen för marinsta hen för granskning, vars re

sultat delgives veder börande .officer. 

G. O. 218 den 30/3 31 befaller. al.t följandP oJiicerare vid Jl.vg

va pnet sko la f r ån och rn ccl nedannämnda dagar 1931 t.ill svirlare tjiin s t 

göra vid f lotUm enlig t i mari nens g. o. n:r 223/31 angivna närma n · 

Gest.ämmelser , nämligen 

löji.nant.l•n Krook Jr. o. ' ''· rl0n 21 Aug usti, sam l. 

löjtn anterna Hård ocli 1-tap]J f r. o. m. elen 21 okf.ober. 

G. O. 226 den 30/3 31 hdaller , 

atl. fö lj ande of:Ji c(-•ra re s kola f r. o. m. d ~· u 1 ntls tkommRn dc ok 

tober t.il lsv irl aw ell er Ullfle r angivPn tid , :n ed und a ntag av de t idr ·:·, 

då d(• t.i \1 fö ljd av uträ rrlacl gene ra torrl er rnå ltava e rJ, :'\1 \il. a una n koJn 

mendering, tjäns tgöra en li gt följande: 

Mal'inföl'valtn in gen: 

t illträda: k ap t.en e m a l\iultl och R. V. A. Thor ,'on L o. Hl. den 30 
september 1932. 

Kal'lskron a sta tio n: 

Älds te instrukl.ionsoHice r v id s jömans k å re ns s kolor : 

avgå: kaptenen Sch u \z e den 30 i ns tuudande apri l ; 

t illträrl a: kaptenen Spen s fr. o. m. den 1 m aj 1931 L o. m. de n :.:\0 
september 1932. 

S tockhohns , ·an: 

Torpecld0pa r t enw n t 0t: 

g. o. 74/31 anbefa ll da kommenrl0ringar tör kav l.e 11 c J: .R. V. A . 'L'Iw
rr'n och Jö j t.nanlen J{py upphäva s. 

Jl,lindepartemen tct;: 

avgå: kaptenen 1\{uh\ : 

tillträda: kapt.en0n .Agr en, clcpartt'mr·ntsrl:d; sa mt 

att kaptenen F il liracus skall t.i ll sv iclare, med lii lw ld't lla :t d.l' av 

honom i övrigt anbefall d tjän stgö rin g, s tå ti ll c lwfens för ma rin

staben förfogande för i g . o. 258/29 angivet ändamål. 

G. O. 227 den 31 /3 31 befaller hl. a., att isbryiarfart.vgct J\f.lp 
skall den j instunclm1do april utgå på minst en m :Jnacls expeditio11. 

G. O. 229 den 1/4 31 fastställer moclell å snörkängor, grova. 
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G. O. 23-l den 1/4 31 hd a 1\ <' r, a t. t. ll(•da nsH:t>nclt' hestä rnntt'l s t•r 

riiran dt' u!l .ytv av nwdclt·lnndr·n förmr· il r· lst knaekningss ignaJcor sko la 

g-tllla, oeil at.t. dl' s kola J,iJ iigg·a s lJnd t•rv is nin g för m ans kap vid f lo t

tan, Hekr y1u1Jllc·r v.isning (LHIF: I B) , S~I SO JII J,j] aga 9. 

llcs tä:nmvl ~t· r r ö r a nek n t.l>ytt• av JJJ<•tltl e lanrlen lö n necle ls t 

k 11 ack11 i ngssi g n alf' r. 

För ut.l.y l.c · av nJ(-'dr\ela JJ dr•n Jlll'll a .n pt•rso ll al, intw s lutPil i f a r

tyg·sn:m, so 111 s p ii rr ats Jör t . illtr~idt•, neJ: pc·rson nl dii ru tanf'ör, använ 

tiPs knack11 ingssigna lt'r, so JII [,ti tadkoJilJJJR S gl'nom s l:1g nH•d l1amma 

rr • <' ll r•r annat. vc· rktyg 111ot. rart.ygss kro vd s inn er- e \) ('J' y tte rs ida 0 \l e :· 

,,, ol. sk ol.t., SO IIJ sk iljr·r tvr•nJJ<' J'JJ!ll . 1\.narkJJingssigna l<'rJJa \Java viss 

l• ef.,Y ri t'ISt' r·n li gl. lll'dansH:enrlr· t. a.i>r·ll , uvpt.aganrle vissa s igna lt .eekl'n 

<'nli g t. morSP RII' a lw td. ,, 1\ ori.>> lr·c kPnd t·l l'r a :n si iilles ge nom e n kPI 

slag, >> lång >> genom dub i> l' ls lag. lJ pJH•hr:lld Jn r·ll an varje teckPnrlPI 

i s ig naltecke n, s~ JJ JJnan sn t.t . a v »kori.fn>, ,, JrJn ga >> o ll e :· »korta och 

långa >> ska ll vara 1 sel'tJJid. S<1 n: l. m e tl an ~-; i gna lt .Peknen - antingc•n 

ol ik a signa l tr•rkf'!l fö lja pä nl-l'andr a el le r t'f.t och sa uJJJl a t0cken 

n ppr0pas - 11 Sf' kunder. Sys te :u l'i. kan j;i Jn v~i l onvii.ntlas -t'ö r u tbyte 

av rneclrle l a.n den J> ll saJJJJJi a s~tf t. son: vi d s ta vnin gss ig n a lc ri1J g m ed 

JllOrse t.t'ekt'n. 
Därest mall e j kan tr ;il'fa havr-· r0 rad nh:H :ned knaeknin g di rekt 

n:ol, d0ss s krov, ka n h:Rck n i:Jgss ig·n a le> rin g .i s l~ll l ct s ke in·ifr å n t'lt. 

iivnvatt.e ns fa rt.yg i närhe tr·n av undt'·r vaU.r•nsi>ä ten genom sl ag mot 

in sida n av fa rl.yge ts yttr•rl>of.f.t• n. Gen om vat.t. :wt. öve ri'ö res ljudet av 

s lage n, så at.t. dessa kunna av lyss uas av pe rson , som lwfinner sig i 

uh åten vid dess y tt.crhoi.t.r• u. l' å lik n ande sätt kan l judet av sl ag 

inifrå n ul:[:t. gen o m vat t.nd iivr·r!öras or h av lyssn as av dykare i n är

l!el.en av uh å i cn e l il'r av JH· rso n å överva t.tensJart.ygct. 

E. 

:-; 
T 

u 
u 
A 
J\[- -

S ig n a l t(•ckr·JJ . 

(upprr·pacl e gå ngt, r) 

)) 

)) 

)) 

Bet._yde lsc. 

>> [;l'lägt•Jii:dt'll Jrägn s.». U i Vl'S iivr•n 

so m svar el ler som mcddl'laml e Irån 

spärrat rum orh i> etydt•r då , Efter 

o msbi ncli ghctc·rna väl ». 

>>Luft behÖVl'S>>. 
, ]<' öda lwhövcs». 

•> Vatten .i n1r iln gt•n >. 
»Snar ]J j;i lp \w höves ». 

»Gasfara». 
»Förstått.» . 
»I vi lken vat.l.<'ntä.t. avdr•l nin g (t'ö :·

iir å n räknat) \)(•f inn e r Ni. eden>. Gi

Vt'S ä'vcn som svar r-·ller som medele

lande från havererad ubåt och bety

der då »Vi befinna oss i vattentät av-
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delning n:r . .. . », varviLl ifyJin i11 g· 
göres 111 ecl s i a va t silfer!.al , i. ex. ~! 

TRE. 

Fi>lj <tlld" tillägg s kall i11J'Önl s i "U.~ I F: I B s id . 3: 

l)i.l. , Vi 1>o a ... ... . . .. und r r vaLlen sLät . . . . . . . . . . . . . . . . . . :no 
>> U J3cstiimmrl se r röramle ni·. l,_yLu av muclrkl::mcl e n !'ör-

litede is t knackni ll p;ss ign ail' r ~71 

G. O. 246 clt•n 8/4 31 111\'llgi vl'l' , al.t ltc•tlaunämncl a C' ll gr lska. iir
logs!';Hiyg må umle r a11givl'n l.icl i1m eva ramlu år l1esöka v issa lialn 
llar, nä mli gen: 

k ryssaren Yo rk umlPr 
kryssa rna Dorsetshi re 

Sl.ork hol111 , sa1n t 

l id<·n H- Hl juni Karlsk rona , 
oc lt Norl'oll.;: uneler ticlen 17-28 jun i 

l.vr•nnl' jagare lilll!öran ck 3. j<Jgadlutti lj en under !.irlc11 :1 3-17 
juni Marst ran d. 

G. O. 2511 dc u 8/4 ;31 l,dnllr•J' llll'd 11[1pl1 ;i. v~ udc av g. o. 36!'l/ .l\J ~:-, , 

a Il. illiiV<' I' i reglcnll-'lll.r· rör nllll'i lll'll dc· l n l' ör a vele lniHgschd r espe k
ti ve la rl.yg-sc hPI' i kap. :1 - 21. n1l'd l iii!J ö randc bi lagor och l'oriiiLti ä l' 
g iv11 a lwb l ~ llllll<'l se r l'öljande s;ir1> kilda I' ÖI'(•skril'tcr skola l ä nda e ho[ 
:för fl yga vdelning uch cl1 cf J'ör l'l ygcl ep tdartyg till c [terriittc lsc. 

1\. Che[ föl' l'lygal'deluing. 

J. ('hd lör l'h·gavrlr·lnin g [Jiigget· sä rski ll.: 

a) a ll. l' ö rtk la i avt!c lnin g.cn ingåc·nde fl ygJör bant!s pt·rso Jta l 
ui Övt'l' ge nom ge neralo rde r, .f lyg·vapenorcler eller Jl,vgkå ro1·clcr md)e

l'a llcl l' ördrlnin g i drn m~n som l'örcklning icke av honorn överl å tits 
l i Il fly gde taclJPnwnts- f' l ler J'l y; . .d'ö rhanrlschef ; 

h) a U J.,cstämma ang ile nd o cl!'n Ldatllli ng, som clwf och öv ri g 
porsuJl a l, kommenderad omhorcl å honom unelerstä ll t f a l'l yg s kola 
l;aga med flygförhandens 1wrsona l och m a teri el; 

c) a tl., då så erfordras, utr ~ird a n iirmarc bes L~intttl c lscr hct riif'
fandc l.j ~ins ten å avdel nin gen Jör i donsa mma in gåcuclo f lygdeta
chements personal; 

el) att stä lla sig till Pi'1Nriil il-l se samt övervaka cJI.c rl cv nadt•n 
av Jör f lygtjänst en vid :[ lyg,·a JJlll't g~i Il and e ävc·nsom av vetll'l'bö
rancl.c s jös ly rkclw fälh ava rC' d ii rui·öve r evC'ntuc.·llt utfärdade orcl11 in gs
och s~ikerlJCtsföreskri Iter ; 

e) att rlå med radio utJ·uslacle :f lygpla n hefinan sig på l ~ingre 

l'lyg uing och då så utan oHigenlwt kan ske, vidtaga åtgärde r Jö r 
upprä Lth il iJ ande av radioförbind else mrcl flygplan en ; 

f) att vid Lingr e utsjö.f lyg'n i ng ar om U}öjligt fÖranstalta eller 
vid behov göra framställning om att f artyg med erfo rderli g gång
beredskap f innes tillgängligt; 
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g) a t t föranstalta om ai.t u t ki k h ålles på fö rankrade eller för
töjcia fl ygplan samt på i föl'lii ggnin gsplatsrns närhet i luften be
fintliga Jlygplan; 

h) att r'uli gt vederbör aHel e hcf;ilh avares närmare bcsti.immelsN· 
clå v~iclc rl ekeu medgiver fl yg ni ng oc h Jlygp lan finnes disponibelt, 
h å ll a e tt sådant :i himplig lwn' llsb.p l'ör anv~indning vid fördall an
de behov; 

i) att förse flygplanen s iörlii.ggningsplats med erforderlig b:lt · 
materiel; 

j) att över vaka, att avd elningeDs -f]~'gförband tilldelad m ate
riel vi.il vå rd as och l1 an dl1ay es en li gt va d so m för fl ygvapnet dä rom 
för eskri ves; 

k) att med avsPenclc på vid avdeln in gen för ekommande förvalt 
ningsgöromå l berörande fl ygJ'örbanclen s!iill a sig t ill efte rr ~i tte l sr 

vad som därom särskilt Jöreskri.ves; 
l) att varje månad granska och med sina initiale r bestyrka 

granskningc'n av dc böcker och journaler, som skol a föras å honom 
und erställda :f lygförband; 

m) a Lt vid å fl ygmaterielen intr~i.ffad skada elle r ·Eö rlust låta 
ve rkställ a unele rsökning enligt vad därom tö r flygvapnet :föreskrives 
samt, om ä rendet befinnes vara av större vikt, därom omedelba rt 
ra r1por tcr a till elen befälhavare, under vilken han är ställd ; samt 

n ) att, därest han samtidigt är clwJ för detachement fr å n ilyg
kår, ställa sig till efterrättelse va d lör denne finnes för eskrivet (se 
f lygvapnets g. o. F. 72/3l) . 

2. Chef [ör :Uygavdclning må i t j ä nst eä rende r örande pe rsonal 
och materiel direkt hänvä nd a sig t iH vede rbö rande k å rchef vid flyg
vapnet, dock a tt då ärendets vikt så kräve r, t.jänstemecldelande ska ll 
insäJ,das genom den befä lhavar e, uneler vilken han ä r st äll cl. 

B. Chef för i'lygdepåfartyg. 
3. Chd fö r fartyg, vil ket b<•ot·drats t jänstgöra såsom drpå

Jartyg fö r Jl ygJi.irband, å li gger s;i rsk ilt : 
a) att pä cl ep:'tfartyget ord na förläggning och u tspisn ing av 

ll yg fö rbandens personal; 
b) att ve rvaka a rbe !.rl. mNl f'l ,vg pl ans s jösat.tning från och om

horclLnguiug å dep åf artyget, tlPras t ranspo r t och handhavande om
hord sa llit a lt därvid om möJli gt lwakta tk auv isnin ga r, so m av vr
dnllörandt• I'I .H':I'örbandsc hl'l v id lwlrov lämnas; 

c) alL Jåta h ä lla utkik .fr ån depå l' artygr·t oltcr i n ä rhet en ay 
dctsa mln a Iörankratlc, Jö rtöjda <'li('t' i luf'Leu befintliga f lygplan: 

d) att vid ankomst till -a nka 1·pl ats, va rest fl ygplan skoJa ha
se ras, v i.cltagH a nordningar Jiir l'lygp lam'nS lllot taganc.le och , där så 
låter sig göra , s nar ast ordna 'lr ll'i'on l' ö rh indrl so med land; 

e) ai.l vidl aga e rl'ordPrliga ~ iik(' r hl'i.stLLgä rd e r med avsee nde på 
ombo rd bcJintlig hensiua nl ;iggJi in g i.ivc 'IISOJII vid fyllning av driv
medel fö r flygplan ; 
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f) att tillse, att ombord bPfint.lig biirgningsmateriPJ :för fl,\'g" 

pla ll a ll tid hål los ]dar; sa mt 
g) att, llärrst ej hög rr befä lha va rn chirom bestämt, i möjligaste 

mån efterkomma dc -rramställningar, som gö ras av vrderböranclt• 
Jlygl"ö r bandschPl nwcl avsPPndc" på gånghPrPclskap, r ad iotörbindc ls<' 
med J:Jygplan, båtars dispmw rand l' sand. dc·n hPI'attning i övrigt, so111 

honom unelers tälld personnl ska ll taga 1n ccl rl ygl"örba nd s prrsonal och 

materie l. 

G. O. 253 den 8/4 31 lwfallc r, lJ<'tr;iJI'amle Pn till Sveriges .fri

villiga motorl.~ttskår nya nsl utPn flottilj, 
att dcso benämn ing s kall va ra Sötlf'rtö rn s friv illi ga motorbåts

llottilj; 
att el ess ve rks a m h rt.som r[lclr skall utgö ras av Söcle rtö1·n s k u si 

och skä rgård ; sa mt 
att f lottiljstyrelsen ~kall hava sitt säte i Stockhol rn. 

G. O. 255 den 9/4 31 hcfaller, att majoren vid kustartilleriet 
Sjöqvi.st ska ll , med tilltällig'l fri'tnt rädaJtcl c av bcJattningen såsolll 
tygmästarr i Karlskrona Listning, undc•r t iclen 27 jun i-8 augusti 

inneva rande år stå till c hc·fcns Jö r kustartilleriet Jödogande Jör 
tjiinstgöring såsom lärar<: i kustartill eriets skjutskola. 

G. O. 256 <len 9/4 31 befaller, att löjtnanten vid kustartil lerifOt 

Lindström ska ll tjiinstgöra som kompanibefäl vid annens uncleroHi-

ce l·sskola unele r tiden lO oktober 193l-5 juni l932. 

G. O. 2:62 den 11/4 31 be[a il C'I', att bL a. följande föreskrifte r 
skola utöVf•r g. o. 35/3l sa111t g. o. 200/31 lända ti ll cl'te r rättelse be
träffande i nämnda gP!Wra lordl' r omfö rmiilda []ygfö rhand (fl ygplan). 

l. FlygförLanden t i Il högstP befäl h a varen över kusiJlott.an sko

Ja ingå i k ustflottans Jlygavcleln ing: 
torpedgr u ppen och jaktgruppc·n l'r t1n och med ele n 24 ap ril, 
sva nin gsg mppl'n Jri\ 11 och med dl'n 24 april e ll Pr senar e dag, 

SOliJ eHP r öve renskonllnC'ISC' mellan ltögsi<· lwlä lllavan• .11 öve r kust
Ilottan och chefen för Jlygva pnPt. h Ps i ätn 11ws, sa111 t 

mar ins paningskursens s paningsdivision Jrån och nwd clPn 26 maj. 
Ifrågavarande flygJörhand skola ulllkr den t id cle äro unciC'r-

s täll cla högste ht•rii.ll1 ava rvn övt•r kusl.l'lottaLL lwnämnfls: 
torpeclg ruppPn: :1. nl a rinfl ygtl iv isiont·ns l. g rupp, 
jaktgruppcn: 2. lllarinflygtl ivi s ion<•n s :1. g rupp, 
spaningsg ruppen: 3_ a~t lrinfl ygd i v i s iom·llS 1. g rupp, samt 
spaningsd ivisiont• n ur m a rinspanings kursen: 4. marinll~'gclivi -

s ionen. 
2. Flyg·g'l'uppPn ti ll e ltl'i't •n l'ij1· kn st a riillnid skall l'rttn neh 

111 Pd den :I l instullllantll' 111aj umlt·r .;d.äl las .sagde eller. 

3. Flygplaul't til l hl'l'iililal'audt• amiralen i Ka rlsk rona skall 
från och nwd den l ins tundande maj underställas nämnde amiral. 

21 

G. O. 268 den 13/4 31 befaller, att elen radioutbildning av per
son a l ti ll hörande kustartilleriet och :flygvapnet, som enligt gällande 
utbild ningsbestämmelser är avseeld 2tt äga r um vid flottan, skall 
innevarande år förläggas till KarJskrona station. 

G. O. 2811 den 14/4 31 faststäl ler »Provisoriska bestämmelser fö t: 
samverkan mellan marinstridskrafter och f lygstridskrafter (SMFh 

att tillsvidarr törsöksvis tillämpas. 

G. O. 285 den 15/4 31 befalle r, att en krigsövning, över vilken 
B. M. E onungen förkla r at s ig vilja Sj;ilv övertaga ledningen, skall 

tiga rum vid marinen med början elen 10 nästkommande a ugusti samt 
pågå under C'll tid av högst lO dagar: samt 

att för denna krigsövning nedanstående bestämmelser skola län
eJa till eftenättelse. 

An dam ål. 

1. Krigsövnin gens ända må l skall va ra att öva högkvarteret 
marinsta b sa rn t. kustflottans jämte vissa marin a lokalförsvarsorgans 
verksamh et. under ett krig i norra Östersjön. 
I övningen deltagande stridskrafter och orga11: 

2. I krigsövningen deltaga: delar av högkvarterets marinstab, 
rustade delar av kustflottan, sjökrigsskola vdelningen , jagarna Si gurd 

och Viclar, kanonbåten Svensksuncl, stationsbefälhavaren i Stockholm 

(i egenskap av befälhavare> enligt AIMK) jämte honom till dela,] 
stabs- och expeditionspersonal, vissa marina or gan å Gotland, for

mationer ur kustarti lleriet, flygstridskrafter och flygstatione r, kust
radiostationer, radiopejlingsstationer samt del ar av kustsignalväseu
det och lufthevakningsanstalter, allt i dE'n utsträckning, som fram
deles kommer att angivas, delar av Sveriges frivilliga motorbåtskår· 

samt ett antal förhyrda fartyg. 

L e el n i n g e n. 

3. Eåsom marinstabschef i högkvarteret och i krigsövnin gens 
ledning tjänstgör konteramiralen Lybeck. 

I ledningen och i högkvarterets marinstab enligt chefens för 

siaben fördelning tjänstgöra i övrigt: 

kommrndörkaptenerna av l . gr. Ehrensvärd, Beck-Friis, av :!. 

gr. von Arbin, Blix. av 2. gr. i marinen Gustafsson, Sylvander, 
kaptenerna K . G. P. Dyrssen, E. D. TorE-n, Hagman, \Vetterbl acl, 
löjtnantern:-t Landström, Holm, von Essen, 
marinintendenterna av l. gr. Burman, Bring, 
kaptenen vid kustartilleriet Smith, samt 
kaptenen vid flygvapn et Sundin. 

G. O. 1931. 
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4. Till ledarens förfogande ställas: 

kommendörkaptenen av 1. gr. örnberg och överstelöjtnanten vid 

kustartilleriet Braman. 

stridsdomarpersonaL 

5. Å blå sida tjänstgöra såsom: 

f ö r s te s t r idsdomare: kon t er a mi r a len Schneidler, 
adjutanter hos fö1'ste stridsdomaren: kaptenerna G. B. Odqvist 

och Boldt-Christwas, samtliga med embarkering å pansarske·ppet 

Gustaf Y ; 
biträdandt> s tridsdomare mt>cl embarkering å nedan nämnda fartyg: 

kommendören Holmberg med adjutant, 
löjtnanten Grafström, å torpedkryssaren Jacob Bagge; 
kommendörkaptenerna av 1. gr. \Vachtmeister å pansarskeppet 

Drottning Victoria ; Simonsson å depåfartyget Svea; av 2. gr. Blom

lJcrg å jagaren Ehrensköld ; Håkanson å kanonbåten Svensksund; 

kaptc·nerna Hafström och R. A. E. Ström å förhyrda f artyg t>n-

1 i gt ledarens fördelning; Svenonius å hjälpfartyg, rusta t enligt 

si:irskild order; samt Bager å jagaren M:unin. 
Såsom biträdande stridsdomare från kustartilleriet tjänstgöra: 

kaptenerna vid kustartilleriet Engblom, Gyllencreutz, Wallgren 

och Hultkrantz. 
Såsom biträdande stridsdomare från flygvapnet tjänstgör: kom

rnendörkkaptenen av 2. gr. vid flygvapnet Egerström, embarkerad å 

logementsfartyget Freja. 

6. A röd sida tjänstgöra såsom: 

Jörste stridsdomare : konteramiralen dc Champs, 
ad j utan t hos förste stridsdom aren: löjtnanten Larsson, båda 

m ed embarkerin g å depåfartyget Dristigheten ; 
biträdande stridsdomare med embarke ring å nedanstående fartyg: 

kommendörkaptenen av 1. gr. Bjurner med adjutant, 

löjtnanten Friberg, å toqlf'clkryssaren Psilandec 
kommendö rkapt ene rna av 2. g r. Burman å pan~arskeppet Uan-

ligheten; L åftman å jagaren Sigurd; samt 
kaptenen Geste r å vedettbåt eller som adjutant hos förste strids

domaren å röd sida enligt dennes bestämmande. 
Såsom biträdande stridsdomare från f lygvapnet tjänstgör: kom

mendörkaptenen av 2. gr. vid flyg vapnet Flory. 

B l å s i d a. 
7. Kustflottan. 

Befälhava re: konteramiral en Åkermark. 
Statspersonal: ordinarie s tab. 
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Till befälhavarens förfogande: kommendören Åkerblom och löjt

nanten Cronebo rg. 
För tjänstgöring å fartyg enligt befälhavarens bestämmandE': 

fänriken i reserven Låftman. 
Stationsbefiilhavare i Stoekholm (i egenskap av befa lllavare en

ligt AIUK): viceamiralen Biben. 
Stabspersonal: stationsbefälhava rens adjutanter och löjtnanten 

Hasselgren. 
Stockholmseskaclern (flaggskepp: depåfartyget Svea ). 
Eskaderchef: kommendörkaptenen av 1. gr. 11.örner. 

Flaggacl jutanter: löjtnanterna T. O. Sahlin och Stael von Hol-

stein. 
För tjänstgöring å f artyg t> nligt eskaderchefens bestämmande : 

fän riken i reserven R yclgaard. 
N orrköpingsa vclelningen (flaggskepp : kanon b å ten Svensksuncl). 

Avdelningsc hef : kaptenen Stephenson-Uöller. 
För tjänstgöring å minsvepningsdivisione r, vilka rustas enligt 

särskild order, avses: 
löjtnanten Odhner, unelerlöjtnanten i rese rven N. G. Nil sson, 

fänrikarna i rese rven Hedlund, Benson och Edmau. 

R ö d s i d a. 

8. Röd sjöstyrka (flaggskepp: depåfartyget Dristigheten) . 

Befälhavare : kommendören Tamrn. 
Flaggkapten: kommendörkapten en av 2. gr. \Vahlström. 

Flaggadjutanter: kaptenerna Landquist och Nordgren samt löjt-

nanten Beskow . . 
Stabsingenjör: mariningenjören av 1. gr. Halldin. 
Stabsintenclent: marinintendentl-n av 2. gr. von Schmalenset>. 

J aga ren Sigurd. 

kommendörkaptenen av 2. gr. Giron, fartygschef tillika elivi

sionschef; 
löjtnanten Oxenstierna, löj tn an ten i rese rven C. O. ·w allenberg, 

samt löjtnanten i resenen J. E. A. Ericson t. o. m. den 20 augusti. 

J agaren Vida r. 

kaptPIH'n Ulfi, far tygschef, löjtnanten Ne rpin och löj tnanten i 

reserven Heumann. 

Till sjöstyrkebefälhavarens förfogande: kaptenen W. P .Hamilton. 
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Flygavdelning. 

Avdelningschef: kaptenen vid f lygvapnet Tornberg. 

S ä r s k i l d a f ö r c s k r i f t e r. 

9. liöd sjöstyrkebefälhavare ~)emyndi gas att kommenelera i'< 

sjökrigsskolavdeluingen tjänstgörande flaggkadetter att vid bel1o v 

unel er ticlen iör krigsövningen förrätta offic<>rstjänst å honom un

derställda fartyg. 

l O. I mom. G-8 nämnd persona l, vilken skall t jänstgö ra å bl å 

eller röd sida, skall - därest icke för särskilt fall annorlunda fö

skrives - inställ a sig till tjänstgöring under den 9 eller lO näst

kommande augusti å tider och på platser, som meddelas av Ledaren . 

ll. Chefen för kustartiJ leriet och chefen för flygvapnet jämte 

av dem beordrade officerare må följa i denna gene ralorder anbe

falld krigsövning. 

G. O. 2:87 den 15/4 31 clc•ls medgiver beträffande marinens krigs

övning den 9 augusti-omkring 20 augusti innevarande år, att chefPn 

för f lygvapnet. jämte av honom beor drade officerare m, :följa öv

ningen med embarkering å fa rtyg, då så erfordras, enligt mellau 

sagde chef och ledm·Pn för krigsövningen träffad överenskommelse, 

dels befaller, att följa nde officerare skola deltaga i övningen 

enligt i marinens g. o. n :r 285/31 angivna bestämmelser, nämligen 

t . f . stabschefen vid flygvapnet, kommendörkaptenen av 1. gr. vid 

flottan Ornberg, chefen för 2. fl ygkåren, kommendörkaptenen av 

2. g r. vid flygvapnet Egerström, chefen för flygskolk å ren, kommen

dödkaptenen av 2. gr. vid flygvapn et Flory samt. k l).ptenen vid flyg

vapnet Sundin . 

G. O. 288 den 17/4 31 befaller, att majoren på övergångsstat vicl 

kustartilleri et Akerlund skall unel er tiden 14 juli-lO augusti inne

varande år uppeh ålla befattningen som tygmästare Vaxholms 

fästni ng. 
' 

G. O. 297 den 18/4 31 lwfall('J', aH de marininh'nclenter, vilka 

icke erh å lli t förordnande e ll er i kommandoväg beordrats t ill. viss 

tjänstgöring ombord eller i land. skola intill den l oktober inneva

rande år t jänstgöra å respektive stationer eller, vad bctriiffar Stock

holms station tillhörande marinintenclente r, pfter f r amställning f rån 

vederbörande chefer och ef te r samråd med marinöverintendenten, 

av stationsbefälhavaren kommen eleras till tillfällig tjänstgöring in

om m ar in ens överstyrelse ell er hos ann an i tockholm be fintl ig till 

sjöförsvaret hörande myndighet. 
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G. O. 320 den 24/4 31 befaller i anslutning till nådigt beslut 

denna dag angående fastställeJse av kapitlen 3, 5, 30--48, GO och 51 

av n ytt reg lemente för mar inen del I, a tt av samma regl emente lm

]Jitlen l, 2, 4, 6-2!1 och 49, samt formulären skola, sådana de f innas 

ictagna i bilagda exemp lar, lända ti ll efterr ättelse fr. o. m. den 1 

juli 1.931 ; skolande f r. o. m. niimnda dag genom g. o. 778/99 utl'ä r

dade bestämmelse r med ändringar och tillägg samt i övrigt alla 

mot föreskrifterna i förenämnda kapitel och formulär komm an

doväg meddela bestämmelser upphöra att gälla; 

att utfärdade bestämmelse r, vilka hava avseende å yrkPsg re

narna artillerikonstapel och kva rtersman, skola, i elen mån dc icke 

upphävas gen om föresl.;:.rifterna i detta reglemente, fr . o. rn. den 1 

juli 1931 gälla y rkesg renarna artille risty rman och kvartersmästaro; 

att enligt ä l dr e organisa tiansbestä m meJser kvarstående under

office r, skeppare, hänföres till diicksavclelningen, y rkesgrenen ar

tilleristy rman, och befordras enligt för denna yrkesgren gällande 

g runder ; samt 
att blanketter, tryckta i överensstämmelse med nu gällande for

mulär, må en ligt vederbörande befälhavares bestämmande användas 

jämväl dter den l juli 1931 och nyt ryckning av blankette r enligt 

de nya fo rmulären äga rum endast i den mån så bl iver erforderligt. 

G. O. 321 den 24/4 31 befaller , med upphävande av g. o. 700!1916. 

att fö lj and e Föreskrifter r örande avgivande av vitsord m. m. för 

fänrik samt konstituerad marinunderintendent skola fr. o. m. den 

1 juli 1931 till s vidare lända t ill efte rrättelse. 

1. Vitsord rö rande fänr iks och konstituerad marinunderinten

dents tjänstgöring, varom sägs i reglemente för marinen, del I, §~ 

2l och 26, skall avgivas, för sjötjänstgöri ng av vederbör ande far

tygschef sa mt för landtjänstgöring av vederhöra nde befälhavare el

ler chefsin tendent, unde r vilken tänrikf'n respektive marinunderin

tendenten varit ställd. 

Vitsord, varom här sägs, avgives vid avslutandet av viss tjänst

göring e ll er när fiin rik e ller marinunderintendent ställ es unel er ny 

befälhava re (chefsintendent), dock ickE' för kortare tjäns tgörings

period än 30 dagar. 

Oavse tt n u nämnda för eskrift a\·gives vitsord omedelbart för e 

den tidpunkt., då den konsti tu e rad!', enligt vad därom är stadgat, 

kan ifrågakomma till erhållande av fullmakt. 

2. Avgivna vitsord ins ii ndas tjänstevägen till chefen för för- . 

svarsdepartementct; skolande över desamma vederbörande sjöstyr

kebcfälhavare eller stations befälhavare avgiva utlåtande. 

3. För augivande av det sätt, på vilket tjänstgöringen blivit 

fullgjord, ska ll användas ettdera a v vitso rden »Tillfredsställande » 

eller »mi n d re t i lJfredsstäl l ande ». 
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Vitsordet ,tillfredsställande>> skall användas för den, som nwd 
nit och duglighet fullgjort sina tjänsteåligganden och i övrigt Yi
sat lämplighet för tjänsten såsom officer respektive marinintenden t. 

När annat vitsord än >>tillfredsställande>> avgives, skola skälen 
härför uppgivas. 

4. I erforderliga fall angivas därjämte övriga förhållanden , 
som sjukligbet o. dyl., vilka kunnat inverka på tjänstgöringen, samt 
vad som kunnat vara att erinra angående uppförandet i och utom 
tjänsten. 

G. ·o. 323 den 24/4 31 befaller, att denna instruktion skall lända 
avdelningschefen för den genom g. o. 1150/30 anbefallda expeditio
nen med skeppsgosseavdelningen till efterrättelse. 

§ 1. 

Expeditionens ändamål framgår av g. o. 1150/30 mom. 5. 

§ 2. 

Nedanstående utländska bamnar skola av Eder underställda far-
tyg besökas under fö ljande antal dagar och tider: 

Larvile 4 dagar under tiden 30 juni-6 juli, 
Kjöge: 4 dagar under tiden 14-21 juli, 
Kolberg: 5 dagar under tiden 29 juli-4 augusti. 
llesöken i ovan nämnda hamnar äro icke-officiella. 
Under tiden 15 maj-mitten av juli månad må skeppsgosseav

delningens fartyg därjämte besöka danska ankarsättningar mellan 
Taarbaek och Helsingör. 

Den 21 augusti skall skeppsgosseavdelningen befinna sig till 
ankars i Nynäshamn. 

Förutom vad ovan sagts må svenska hamnar och ankarsätt
ningar besökas enligt Edert bedömande. 

Vederbörande svenska beskickningar och konsulat skola hållas 
underrättade om de sannolika närmare tidpunkterna för ankomst 
till respeldive utländska hamnar. 

§ 3. 

Vid segling i östra delen av Östersjön bör med hänsyn till 
ännu förekommande minfara erforderlig försiktighet iakttagas. 

§ 4. 

Omkring var 14:e dag eller, om särskilda omständigheter där
till föranleda, oftare insändes av Eder underdånig rapport om vad 
som må vara att anmäla. 
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§ 5. 

Beträffande utbildning i segelfartygstjänst av ombord å Eder 
undentällcla fartyg kommenderade officerare, vilka icke avslutat sin 
segelutbildning, skola bestämmelserna i bifogade program (bil. 1). 

tillämpas. 
§ 6. 

Kungl. Maj :t är förvissad, att vid de tillfällen och oförutsedda 
händelser, som kunna inträffa, men för vilka föreskrifter saknas, 
sådana åtgärder av Eder vidtagas, som bäst främja expeditionens 
ändamål och överensstämma med flaggans värdighet. 

G. O. 324 den 24/4 31 befaller, att denna instruktion skall lända 
cbefen å övningsskeppet af Chapman till efterrättelse under i g. o. 
1j50/30 anbefalld expedition. 

§ 1. 

Expeditionens ändamål framgår av g. o. 1150/30 mom. 5. 

§ 2. 

Nedanstående hamnar skola av Eder besökas under följande-
antal dagar och ungefärliga tider. 

Funehal (Madeira): 4 dagar under tiden 28 maj-18 juni. 
Norfolk (Virginia, U .. S. A.): 5 dagar under tiden 5-25 juli. 
Le Havre: 6 dagar under tiden 15 augusti-5 september. 
:M: al mö: 4 dagar omkring 20 september. 
Ni må chrjämte besöka Newport (Rhode I sland, U. S. A.) un

der fö rutsättning att det ovan · omförmälda besöket i Le Havre än
dock beräknas kunna avläggas inom angiven tid. 

Efter framställning genom vederbörande beskickning äger Ni 
vidare, om så erfordras för proviantering o. d., anlöpa lämplig hamn 
eller ankarsättning i Engelska Kanalen. 

Besöken i Funchal och Le Havre äro icke-officiella. 
Vederbörande svenska beskickningar och konsulat skola av 

Ede'l· hållas unelerrättade om de sannolika närmare tidpunkterna föt· 
övningsskeppets ankomst till respektive utländska hamnar och an
karsä t.tnin g ar. 

§ 3. 

Från varje å övningsskeppet besökt hamn eller ankarsättning 
insändes av Eder underdånig skriftlig rapport om expeditionens 
fortgång, dock e j oftare än omkring var 14:e dag. Jämväl under 
pågående kryssning bör Ni tid efter annan per radio insända med
delande om f artygets läge samt om vad som . i övrigt må vara att 
meddela. 
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§ 4. 

Uneler vistelsen i utländsk hamn skall förbinclel3e genom om

LordsänLlancle a v officer sö kas m ed därstädes eventuellt befintliga 

venska hande lsfartyg i syfte ntt gagna svensk hanehel c•ch sjöfart. 

§ 5. 

Då så m ed hänsyn till försvars - ell e r annat sta tsin tresse anses 

g ag neligt, m å Ni tillåta m anli g svensk undt>rsåte att under begr'1n

s ad tid och utan kostnad fö r sta ts verket medfölj a övningsskeppet; 

s kolande Ni i Edra unde rdå niga periodiska rapporter anmä la till 

vilka person er sådant till stånd lämna ts unele r elen tid rapporten 

o mf attar. 
§ 6. 

Bc"träffandP utbildning i sege lfartygstj änst av ombord kommen

derade• office rare, vilka icke avs lutat sin segelutbild ning, skola be

stämm Plsc rna i bifogade program (bil. 1) tillämpas. 

§ (. 

Kun gl. Maj :t är förvissad, att vid dc tillfälle n och oförutsedela 

händelser , som kunn a inträffa , men för vilka föreskrift saknas, 

sådana åtgärde r av Eder vi dtagas, som bäst främja expedition ens 

ii ndamäl och öve rensstämma med flagga ns värdighet. 

G. O. 326 den 25!4 31 medgive r, a t t övningsbriggen Falken m å, 

uneler dess genom g. o. 1150/30 anbefallda expedition, under aug usti 

m å nad innevarande år enligt chefens för sjökrigsskolan bestämman

de besö ka da nska anka rsättningar i Ores und mellan H elsingör och 

Taarbeok. 

G. O. 339 den 28/4 31 befaller, att denna särskilda instruktion 

:för högste befä lhav aren öve r kus tf lottan skall lä nda till efterrät

telse und e r kustf lottans övninga r vå rPn och sommare n 1931. 

§ 1. 

Pansar k ryssaren F y J gia skall enligt högste befäl ha varens Öv~'r 

kustflottan närmare bestämmande va ra de tacherad fr ä n och med 

dagen för befälstecknets hissande till elen 13 juli 1931; skolande pan

sa rkryssa ren å nedan angivna t ider besöka följ ande utländska 

hamna r. 
Amste rdam . ... . .. .. . ... . .. ... .. . .. . .. .. .. . 

Brcst . . .. ... ... . .. ........ .... .... ........ . 

Cadiz 
Portsmout h 

27--31 m a j. 
4-7 j uni . 

13-16 )} 

23-26 )) 

Besöken i ovan nämnda hamnar äro icke-officiella. 

Vägen tages såväl bort- som hemresan genom K ielkanalen. 
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§ 2. 

Bet räffande i § 1 anbefallda besök i utländska hamnar skola 

vederbörande svenska beskickningar och konsulat genom fartygsche

f ens å pansarkryssa ren F y lgia fö rsorg hållas underrättade om de 

sannolika närmare tidpunkterna för ankomsten till resp ektive h am 

n ar, skolande Ni i övrigt utfärda de sänkilda föreskrifter, som m ed 

anledning av berö rda besök må befi nnas erforderliga . 

G. O. 310 den 28/4 31 befall er, att marinläkars tipendia ten över 

stat \ V C' rue r skall uneler t i dC' n den 1 maj-30 sep tC'mber innevarande 

å r tjänstgö ra såsom ext ra läkare vid Karlsk ron a kustartillerirege

mente. 

G. O. 3:12 den 28/4 31 medgiver bL a., att Stockholms stations 

musikkä r må under tiden U.en 20 a ugusti-30 septe mber innevarande 

år f ä fö retaga en konsertturn0 i Eng land, dock att statsve rket här

igenom ej åsa mkas några ext ra kos tnader. 

G. O. 345 den 30/4 31 utn tc mner och föro rdnar löjtnanten O. :M. 

af Ugglas att Yara ord onna nsofficer hos Hans Kungl. Höghet A rv

furstC'n, H er t ige n a v Väste rbotten. 

G. O. 352 den 45 31 nwdgi\·er, att kommendanten i V axholms 

fä stning må inneva rand e sommar uneler högs,t 8 dagar till trakten av 

H ärnösand förlägga vissa av cle i rt'gl<>mente föt· marinen. del III, 

§ 153 : 1 d omförmälda k ri gsspe lsövningar för fästningens fredsbesätt

ning. 

G. O. 353 den 4/5 31 befal ler, att marinintendenten av 1. gr. på 

övergångsstat Aurell skall uneler ticlen 20 juli-18 augusti innevarande 

år v id f lot ta ns station i Stockholm fullgöra honom u nder perioden 

den 1 no\·emlJe r 1927-31 oktober 1931 ål iggande å t erstående tjänst

göringssl-:y ldighe t. 

G. O. 355 den 4 5 31 befaller, att ma~·inattachen i L ondon och 

Oslo, komme ndörkap tenen av 2. gr. Oberg, skall tjänstgöra vid be

skickningen i Os lo fr . o. m. ckn 2,2 nästkommande augusti till dag 

under senare delen a\c nästkommando september månad. som chefen 

för marinstaben efter samråd med därvarande be kickningschef be

stämmer: sa mt 
att mar·inattachen i Be rlin, Köp enhamn, H elsingfors, Rig ,t och 

R rva l (Tallinn) kaptenen Bagcr, s:ka ll tjänstgöra vid beskickningen i 

I-Iclsingfors den 23 maj-6 juni samt den 2 juli-7 augusti innevarande 

år och Yicl beskickningarna i Riga och R eval Ltnder tiden 8-30' in

stundande j u n i. 

G. O. 1931. 5 
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G. O. 371 den 9'/5 31 mcdgin'r, att tyska sjömätningsfartyget 

"Me teor" må under tiden 8-13 mugusti innc,·arande år besöka Kalmar. 

G. O. 372 den 9!5 31 rn edgjye r, att nederl ändska jagarna "Z 7" 

och "Z 8'' ma under ju li månad innoYarande år besök a Götebo rg. 

G. O. 39() den 13,5 31 bcfall e i·, att chefen för marinstabcfr skall 

efter stationsbefälh ava rnas hörande aygi1·a underd ånigt förslag t ill 

definitiva besättningsli stor för stahono r och van·, jämväl innefattande 

skeppsgosselc f1 ren i Marstrand och Göte bo rgs ör logsdepå, upptagande 

för ifrågakommande tjäns tgöringsplatser oundgän gligt fredsbeho'v av 

por onal; skolande förslaget grundas på den genom 1931 å rs regle

mente fö r marinen. dol I , efter den 1 juli 1931 fastställda organi

Bationen. 

G. O. 394 den 13!5 31 faststä ller H andYapenscxe rcisreglemorute för 

Rust artilledet (HERE} 

G. O. 4(}3 den 16!5 31 bemyndigar i ans lutning till nådigt besh1t 

den 8/5 st ationsbefälhavaren i Stockholm, st ationsbcfälhaYaren i Karls

krona och chefen för kustarti llerie t - att 'lltövor de t antal till ÖYer

gång"ssta t tv ångsvis överförda underofficerare, vilka medgivits att in

k allas tills vidare - unde r tid en 1 jul i 1931-30 juni 1932 för tjänst

görin g i övrig t (g. o. 1376/26) ytterligare inkalla dylika underofficerare 

till såd.ant an tal, att den samman lagda tjänst göringstiden för dem 

uppgår till, för Stockholms station 528, för Karl skrona station 249 och 

för kustmiilleriet 1:68 månader. 

G. O. 410 den 20/5 31 fast ställer med upphävande av g. o. 1305/26 

"Instr,uktion fö r utbildning av kust artille riet tillde lade värnpliktiga 

med undantag av sudente r och likställda". 

H. O. 411 den 20;5 31 befaUer, att kaptenen p å övergångsstat vid 

ku startillerie t Moberger ska JJ med inryclol"ing den 14 nästkommande 

augu sti fu llgö ra hon om innennande å r å li ggande minsta tjänstgö

ringssky ld igJ1 et. 

G. O. 412 den 2(}1/5 31 medgiver, a tt tysk a marinens segelbåt 

"Swantewitt"' må under nästkomma nde juli och augusti besöka nedan

st ående far vatten ·och hamnar nämligen Grönhögen, K almarsund, Vis

by, Ad.;:ösund, H äradsskär, Mem, Göta K anal , Vänern. Trollhätto 

K a11a l, Göteborg och Möl lc. 

G. O. 416 den 21/5 31 befaller . att majoren i marinen, kaptenen 

på övergångsstat vid kmstartilloriet Engst röm skal l under tiden 1 juli 

1931- 30 juni 1932 fortfaxande tj änstgöra hos chefen för flygvapne. 
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G. O. 419 den 22/5 31 befalle r, att isbrytarfartyget Atlo skall av
rustas, an11önst ras och förläggas unde r repa rat ion samt därefter upp

läggas : skolande upp läggningsarbetena e nligt va rvschefens i Stock

holm närmare be tämmandc begränsas m<ld hänsyn till. att fartyget 

avses' utgå på ny expedi t ion instundande höst; 
att fa rtyget skall genom \'8,1"\'SChofens i Stockho] m försorg va ra 

klargjort för expedition de n Fi näst kommande oktobe r ; skolande far

tyget rustas å dag, som framdeles bestämmes m. m. 

:G. O. 420 den 22/5 31 befa ll er beträffande inkall andet t ill av 

domän- rcspek ti1·o Yattenfa ll ssty rclsen anotl'Clnade civila arbeten för 

värn p 1 iktiga, vil ka hysa samvetsbetänklig heter mot värnpliktstj äns,t

gö ri ng, att nedanståe nde a llmänna bes,tämme lser tills vida re skola 

lända ti ll efterrättelse. 

1. Inkallolseordor ska ll, så sna rt arbetsp la tser och inrycknings

tider av KungL. Maj :t fastställts, omede,[bart utfärdas. Orde rn skall 

äga g il tighet äYen dä rest Yärnpliktig utf lytta r t il l annat sjörullförings

områd<l, nrför i sådan t fa ll tydli g anteckn ing om h ans inkalle lse 

skall göras å stam kontoret. 

2. Vid förde lningen p å olib förläggningsp latser av de värnplik

tiga bö1<. i d C' n rn ~n ckt är möjl igt, hänsy n tagas till av dem .~uttal ade 

önskemål. 

3. Utdrag av vli rnpliktskort ska ll så:so~ avlämningshandling av 

vcde rbör,m-_b sjöru ll fö ri ng:sbcfäl habare insändas, beträffande till 

domä nsty:·elsc ns arbeten in kal lade direkt till den t j änsteman, vilken 

den vii r mpl iktige för si tt arbete är undc rställcl, och beträffande till 

va ttell'fallssty re l sen s arbeten inkallade clir.ekt till Va t te nfallsstyre Isen, 

Stockho.lm. A. utdrag av vär npliktskort skall bl. a. angivas det antal 

arbetsdagar, den Yä mpliktige är skyldig att fu llgö ra. Kuvertet förses 

med påskriften " \ ' i.implik tsärcndc". 
4. Di.ircs.t antalet t ill v iss fö rlä gg ningsplats beordrade värnplik

tiga före inryckninw~n sku lle undergå minsknin g av annan orsak än 

utflyttning t ill rrnnat sjöru ll för ingsområde, skall vederbörande sjörull

för ingsbefä lii ll\"'Hc. så sna rt sko ka n, lämna i mom. 3 angive n tjänste

man rcspektiv<' myndighet direkt medde lande härom. 
5. Dc \'ii r n pi i k t iga sko l a genom vederböra n de sjörullföringsbe

fäl haYa res försorg uppma nas a t t Y id i nställelscn medföra lämplig be

klädnadsutrustning, beståonde av g rova arbetss kodon - he Lst s töv lar 

- av smo rl äder. st ickad, tjock y lletröja samt grova, slitstarka arbe ts· 

k läde r och yllestrumpor. 
6. Dc värnpl ikt iga skola genom Yederbör a nde sjöru llföringsbefäl

h avares fö rso rg medde las, att dä rest do unde r tjänstgöringstiden be

gagn'a egen Yel cc iped för fä rd mell an förläggnings- och ar betsplatser

na, de tills Yiclare kun n a från domän- respekti ve va tte nfal lsstyrelsen 
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påräJo1a en C'rsättning av 25 öre i ett för allt för varje dag, under 

vilJ,en vdocipe<1en användes för sådan färd, dock att ersättning en

d·ast utgår, därest velocip.ed, enligt arbetsb fäle ts prövning, lämpligen 

bör k·omma till användning för färden . 

G. O. 424 den 22;5 31 medgive r, att i g. o. 246/31 angiven tid för 

bosök i St ockholm av engelska kryssarna Dorsetshire och l' orfolk må 

11tsträckas t. o. m. den 2 n ästk,omm ande juli. 

G. O. 428 de·n 23,5 31 medgiver, att v issa ang·ivna ;ynglingar må, 

utan kostnad fö r st atsverket, unde r innevarande år medfölja övnings

briggen Fallw n. 

G. O. 431 den 23t5 31 befall<'r med upphävande av g. o. 695/28 att 

"Fö·rhållnings- och beklädnadsbok för värnpliktig vid flottan" enligt 

nytt formulär skall, i den mån nu i bruk varancle upplaga förbru

kats, användas för flottan tilldelade värnpliktiga. 

G. O. 451 den 28/5 31 fastställer särskilda föreskrifter beträffande 

utbi1dningen m. m. av dem, som under år 1931 antagas tlll kustal'til

lerikaddt-er. 

G. O. 452 den 28/5 31 befaller att i beklädnaden för de kustartil

lerikadetter, som å r 1931 komma att antagas, fö lj ande pe rsedlar utöver 

i g. o. 424/13 angivna skola ingå, nämligen 

jacka, av blått kläde l 
väst, låg, av blått kläde av för sjökadett fastställda modeller 

väst, låg, vit 
'kavaj av kommiss; 

sko lande nämnda persedlar va ra anskaffade till g. o. 451/31 angiven 

kurs för stridsfartyg. 

G. O. 455 den 28!5 31 befa ller att marinläkarstipendiaten öve r stat 

Lundberg skall fr. o. m. den 3 instund a'Ild<:' juni tills vidare vara extra 

läkare i Vaxholms fä stnin g. 

G. O. 458 den 29/5 31 fastställer "Bestämmelser fö r V ax h olms 

kusta rtiJJ,crireg<ementes detacherade avdelning i Stockholm". 

G. O. 45S den 29/5 31 fastställer,, med upphävande av föreskrifter

n a g. o. 190/1908 med däri gjorda ~ndringar i vad de beröra rikets 

fästning a r, "BeEJtitmmelser ang·ående örlogsflaggans förande inom 

samt sah1t från rikets kustfästningar·' . 

'G. O. 460 den 29/5 31 befa lle r i anslutning till nådigt beslut denna 

d ag angåend<:> fastställelse av kapitlen !5, 7, 19 (avdelning A) ·och 

32-41 av nytt reglemente för marinen, dd III, 
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att av snmma reglemente kapitlen 1-4, 6, 8-18, 19 (avdelning B) 

och 20-i:\1 samt fo rmulären skola, såda na de finnas intagna i bilagd<a 

ex<:'mplar, länd a till efterrättelse f rån och med den 1 juli 1931; skolande 

från och med nämnda dag genom g. o. 97/1915 utfärdade bestämmelser 

med ändringar och tillä gg samt i öv rigt alla mot föreskrifterna i före

nämnd•a kapitel och formulär i kommandoväg meddelade bestämmelser 

upphöra att gälla; samt 
att blanketter, tryckta i överensstämmelse med nu gäll ande for

mulär, må enligt vederbörande myndighets bestämmande an vänd as 

jämväl efter den 1 juli 1931 och nytryckning av blankeHer enligt de 

nya formuläre n äga rum e ndast i den mån så blir e rforderligt. 

G. O. 461 de!l 2S,5 31 fastställ er, med illpphävande av g. o. 918/1916, 

"Förc.skrifter rcrandc av givande av vitsord m. m. för lmstartilleriet 

tillhörande fämik". 

G. O. 462 den 20,5 31 befalle r, at t följande särskilda instrukti on 

skall l ända h ögste befälhavaren över kustflottan till e fterrättelse be

träffand() besök i utländska hamnar somm aren 1931 av vissa i kust

flott an in gående förband och faryg. 

1. Liepaja (Libau) skl•.ll under tiden 10-12 juni besökas av den 

gennm g. o. 444;31 bildade eskadern. 

2. Följande hamnar må besökas av nedanstående förband under 

tiden 20-24 juni, nämligen 
Sa.bSnitz av 1 pansarskeppsdivisrionn, 

Swinemi.indc av spaningEmvdelningen, 

Stralsund av 1 vedettbåtsflottiljen och 

Trayemi.inde av ubåtsavdelningen. 

3. VecJ.e1·bör.and·e svensk beskickning och svenskt konsulat skola 

genom Eder försorg hållas underrättade om tidpunkterna för ankomst 

ti ll respektibe hamnar. 
4. De s~rskilda för eskrifter, vilka i övrigt må befinnas erfo.rde r

liga förväntas bli va av Eder utfärdade. 

G. O. 463 den 3();5 31 befaller att tiden för nedanst ående offi ce

rai'es tjänstgöring såsom lärare vid sjökrigshögskolan skall förläng as 

t. o. m. den 30 sept<:'mber 1933, n ämligen i 

allmänna kuroon : lmptencn Ågren i minlä ra; k aptenen vid flyg

vapnet Sundin i lu ft krigskonst; 
allmänn a högre kursen: kaptenen vid f l y gvapm~t Tornberg i lu ft

krigskonst. 

G. O. 464 den 30,5 31 bdal lcr, ott kapt<:'nen på ÖYergångsstat Yid 

flott an Karlson skall vara inkallad till tjän stgöring under tiden 1-30 

instundnnde juni och h ä runder tjänstgöra i sjöförsva rets kommando

expedition. 
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G. O. 4C9 den 1/6 31 befaller, att jagaren Klas Uggla skall sjö
sättas elen 17 i uneva ra nde månad. 

G. O. 487 den 5/6 31 fas tställer formu lär i anslutning till nådig 
kungörelse n n gåe nde an tagning a v manskap vid marinen. 

G. O. 488 den 6/6 31 befaller, a tt fö lj ande bestämmelser r örande 
möns t ringa r ,·id fartygs rustning oc h a v rustning sa m t under sj öexpe
dition .utöver i regle mente för marinon del I A §§ 89 och 100 moddee 
lade, skola gälla fr. O·. m. ele n 1 instu-ndande juli intill dess nytt regle
me nte fö r marinen de l II trädor i k raft, nämligen 

inmönstring förrättas av vederbörande fartygsch ef; 
m ånaclsntönstr ing fö rr ättas icke; 
vid inmönstring (avmC.nstring) tilltalar mönstringsförrättaron be" 

sättningen sålunda: , J ämlild K onungens nåd iga föresk rift förrätta nu 
inmön t ri ng ·(avmönstring) med bosättningen å p ansarskeppet N. N. 
(jagaren X. K. o. s. Y.) >> , ,·a refter be ättsn ingen upp ropas e nligt mönster
rullan; 

beträffand e tid m. m. för a vmö nstring anhåller fa rtygschef om 
föros·krift hos vederbör u n dc sta tionsbofäLha vare. 

G. O. 489 den 6,'6 31 befaller, att fö lj ande officerare på över
gångssta t Y i el flottan skol a nedan aug i vna ticler innevarande å r vara 

inkallade för fullgörande av dem ' li gga nde (minsta) tjänstgöring, 
nämligen: 

kaptonen I sbe rg den 1 augusti- 14 okt ober med ordinarie tjänst 
gö ring å Stockholms sta tion : 

kaptonen Schilss ler den 29 jun i-28 juli ; skolande honom under 
perioden 1 novembe r 28-31 oktobe r 32 å ligga nde ytte rligare tjänst
göring fullgöras å tid nästkomma nde utbildningså r, so m på förslag av 
stationsbefälh avaren i Karlsk rona, fr amdeles bestämmes ; 

kap te nen, Numa do n 20 juni- l 8 augucsti; samt 
k apt<:' n<' n Christ i0rn in elen 16 juli - l3 september. 

G. O. 49l den 6/6 31 meddelar b0s tämmelse r eöra nde t jänstgö
ringst ider för vpl. <:'rsättnings reso rv t illde lad m arinen i kustartilleri
tjänst. 

G. O. 496 den 9/6 31. medgi ve r, att danska marinens kutter »Sva
nen >> må unde r nästkommando juli må nad besöka hamnar i Öresu nd 
och å rikets v~tkus t. 

G. O. 507 den 10/6 31 medgiver, att tyska mar inens segelyacht 
>> Asta,, m å unele r inneva rande juni månaq besöka Visby, Sandhamn 
och Sa l tsjöbaden. 
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G. O. 530 den 12/6 31. befaller , i anslutning till nådigt beslut 
donna dag och med uppbävande av g. o. 571/28, att nedanstående 
bes täm melser bet räi:fande å tgärder för bärgande av sjunken ubåt 
skola ti ll s vidare i fredstid lända till efto.rrättelse. 

I. Förberedande åtgärder m. m. 

A. Ubåtbä rgningspiketer m. m. 

1. Vid sjöstyrka, vari ubåt ingår, samt vid ubåtdepå, som är 
nuorclnad vid ör logsvarv (örlogsdepå), ska ll fin n as ubåtbärgnings
piket, kl ar att träda i omedelba r verksamhet. I piketen skall ingå 
1illgänglig m ate rie l för Lä rgnin g av eller assistans åt sjunken ubåt 
sa mt för materie lens skötsel och användning erforderlig personal i 
on l i g het med a v voderbörallCi o ho fä l h a vare uppgjord bemannings lista. 

2. .Med i mom. 1 nämnd mate riel skall övning utföras i erfor
derlig utsträcknin g och min st en gång årligen. Erforderlig tid före 
större sådan övnings utförande sl.;:all . vederbörande befälhavare till 

inspektören för ubåtvapnet medd c·la plan för densamma , och må 
inspektören för ubåtvapnet efler f r amställning hos sagde befälhava

re på sitt ansvar leda övningen. 
3. Vid övningar med örlo gsvarvs (örlogsde pås) ubåtbär gnings

pike t må å rligen sammanlagda antalet övn in gsclagar, varunder öv 

ning av minst 3 timmars var aktig het äger rum, ej överstiga 6; sko · 
Ja ncl o under öv nin g så stor del av bemannin gsbehovet fy ll as, som 
erfordras fö r övningens ändam å lsenliga bedrivande. Om personal 
härför icke t i Il tillräckligt · an tal s tå r till varvschefens (örl ogsclepå
enofens) förf ogande, göres :framställning till stationsbcfä lh avaren, 
som låter kom p le t.tera bem a nningen, vil ken uneler dag, då övning 
äge r rum, ska ll s t.å ti ll var vsc hefens (örlogsclo påchefens) förfogande. 
D ii rj ~i 111 te skall !'ör utru s tningsa riiPtPn erfo rde r l i g del av bemanningen 
uneler dagen Jörc övning, so m avsps f å en varaktighet av minst 3 
limmar, samt ·fö. r av rustnin gsa rbet en erford e rli g del av elonsamma 
unel er dagen efte r övnin g, som haft nyssn ämnd varakti ghet , stå t ill 
nämnde chefs föd'oga ncle. Enligt överenskomm else m eJ lan vedorbö
r an df' varvschef (örlogscl cpåchcf) oc h sjösty rk cbefä ll1avare må, där 
så sko kan, und e r hä r ifrågava rande öv nin ga r ub åtbär gniu gspikcts 
pc'rso nRI vara för lagd å depåfartyg ell er annat, sjöstyrkan til lhö

rande fartyg. 
4. Uneler dagarna för ifrågavarande övningar med örlo gsvarvs 

(ör logsdevås) uhåtbärgningspikct sko la 1- mod iakttagande av i 
n:';,cliga brevet de n 14 juli 1928 u f fär dade bes lä mmelser - [ör sagda 
pikf' t i till ämp li ga dc, lar gä ll a !'ö r ru s tarlo {artyg å expedition fast

~ f.ä ll cla föreskrifte r. 
5. V arvsche [ (örlogsdep:1chef) skall i fråga om fö randot av 

Läcker m. m. unel e r övning mod ubå tbärgnin gspiketen utfärda erfar -

G. O. 1931. 6 
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derliga närmare föreskrifter med iakttagande av att i stället för 

mönste rnLila av ledaren för öynin gen upprättas i r eglemen te för ma

rinen del II omnämnd perso naHört.eckning, som varje gång öv~1ing 

företages skal l inlämnas ti Il varvschefen (örlogsdepåchefen) ; skolan 

de avskrift av sagda förteckning i stället för utdrag ur mönstern~l -

1 an bifogas kassarapporten. 
6. Radios ta tio n tillhörande marinen skall u t an dröjsmäl vida

rebeford ra meddelanden, som beröra sj unken ubåt .. 

7- 10. 

B. Bärgningsplaner. 

:1.1. Bärgningsplaner skola uppgöras av inspektören för ubåt 

va.pne t. och sederm era bållas komp lette rade genom denn es försorg. 

För dessa IJärgnin gsplane rs uppgörande och underhållande skall ma

f'införva ltningen lämna inspektören för ubåtvapn et erJorclE'rligt tek

niskt hil.räclE'. PlanE'rna skola uppgöras i samråd med högste be 

fälhavaren över kus tflottan. varvs- och örlogsc\epåchefer, enva r i 

vad på denne ankomm er, samt tillställas dessa befälhavare, skolande 

sådan befälhavare scdE'rmera meddela inspektö ren för ubåtvapnet de 

Jörs lag till ändringar i planerna, som betingas av förändrin gar 

personal- pch materie ltillgången. 

12. Bärgningsplanm·na skola bland annat omfatta: 

a) bestämmelser angående de om råden, inom vilka veerbörande 

ubåtbärgningspiket avses träda i VE'rksamhet ; 
b) bestä mmelser angående befälsförhå llanden ; 

c) uppgilt å erforderli g och ti llgäng lig bärgningsmateriel ; 

d) fördelningar för piketernas pe•rsonal i och för klargö ring 

ä vensom transport a v och arbete med bärgningsmaterielen enligt 

förslag av vederbörande befälhavare; samt 
e) avskri[t av avtal med hamnm yndigheter och bärgningsbolag 

angående lån av för bärgning lämplig materieL 

13. Bärgningsplanerna skola finnas tillgängliga hos samtliga i 

mom. 11 nämnda marinens myndigheter och befälhavare. 

14-20. 

II. Atglirder, som skola ''idtagas, om ubåt sjunkit. 

21. Envar marinens befälhavare eller myndighet, som motta

git meddelande angående uppfluten, ubåt tillhörande telefon- eller 

lyHboj , eller som eljes erhållit kännedom om eller iakttagit att ubåt 

sjunkit, skall snarast möjligt telegrafiskt eller telefonledes härom 

underrätta chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition. 

22. I mom. 23- 31 nedan nämnda myndigheter och befälhavare 

hava, sedan meddelande ingått om att ubåt sjunkit, följande ålig

ganden. 
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23. Chefen fö r sjöförsvarets kommandoexpedition åligger: 

a) att underrätta marinförvaltningen, inspektören för ubåtvap

net, sjöstyrkebefälhavare ävensom vederbörande stationsbefälhavare 

och varvschef (örlogsdepåch ef) ; 

b) att lämna allmänhctE'n dc upplysningar om bärgningsarbe

tets fortskridande, som må erfordras utöver de av bärgningsledaren 

lämnade; samt 

c) att hålla sjöförsvarets kommandoexpedition öppen dygnet 

runt, så län ge bärgningsarbetet pågår. 

24. Marinförvaltningen åligger: 

a) att ställa lämplig mariningenjör till inspektörens för ubåt

vapnet förfogande, skolande sådan ingenjör och e rsättare för honom 

ständigt vara uttagen; samt 

b) att snabbast möjligt tillhandagå bärgningsledaren med ma

teriel, som av denne rekvireras jämlikt mom. 25 b). 

25. Inspektören för ubåtvapnet åligger: 

a) att snarast möjligt intrii.da som ledare av bärgningsarbetet, 

skyndsammast vidtaga åtgärder i enlighet med bärgningsplanerna 

för detta arbetes ene rgiska och planmässiga igångsättande och be

drivande samt fördenskull med snabbaste fortskaffningsmedel avresa 

till platsen, där ubåten sj unkit, varvid i mån av behov fartyg eller 

flygplan må rekvireras fr ån den befälhavare, under vilken fortslmff

ningsmedlet är ställt; 

b) att hos marinförvaltningen, i vad avser materiel enligt i nå

digt brev den 12 juni 1931 nämnda avtal, samt hos sjöstyrkebefäl

havare, stationsbefälhavare, varvschef (örlogsdepåchef) kommendant 

i kustfästning eller chef för flygkår r ekvi rera den personal och ma

terie], som anses erfo rderlig för bärgningsarbetets bedrivande; 

c) att låta f öra dagbok över bärgningsarbetet; 

el) att till chefen för försva rsdepartementet ävensom till s jö

styrkebefälhavare eller den befälh avare i land, unde r vilken den 

sjunkna ubåten är ställd , daglig<?n avgiva rapport om bärgningsar 

betets fortskridande; 

e) att vidtaga. åtgärder i avsikt att förhindra att överdrivna 

eller Jelaktiga uppgi.fter sprides bland å platse n n iirva rande; samt 

f) att föra nstalta om att meddelanden till pressen lämnas en

dast av honom själv elle r den han därtill utser. 

26. Befälhavare över sjöstyrka, i vilken sjunken ubåt ingår, 

åligger: 

a) att tillse att bärgningspiketen skyndsammast klargöres: och 

i enli ghet med bärgningsplanerna Jörflyttas till platsen, där ubåten 
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sjunkit, samt att dit beordra ttllgängliga under hans befäl stående 

pansa rskepp, ubåtdepåfartyg och ubåtar ; 

b) att, v id förfall för inspektören för ubåtvapnet att leda bärg

ningsarbctet, utse bä rgni ngsledare; 

c) att, dä rest omständigh et ern a dPt kräva, sn a rast möjligt an 

ordna IJeva kn ing - om e rforde rl igt jämväl med fl ygplan - U\' 

platse n, där ubåten sj un kit ; 

d) a tt i övrigt stä lla fartyg, :flygpla n, pP rsonal och m at eriPl 

t i Il bär gn ingsleda rens förfogande; 

e) att i til lämpliga del ar i akttaga i mom. 27 nedan angivna 

föreskrifter; samt 
f) att , om sjöstyrkebefälhavarens expedi t ion är förlagd i land, 

h åll a el en öppen elygnet runt. 

27. Ann an sjösty rkebef älhavare, förbandschef, fartygschef el

ler bE'fälhava re å m a rillE'n t i llh örande fartyg, som då händelsen in

tr äffar befinn E' r sig på ell e r i närheten av den plats, där ub å ten 

sjunkit, e ll e r ~on t först clitkommer, å li gge r : 

a) att, då ui.Jåt ens läge ä r ge nom från densamma uppflutna 

bo jar elle r på annat sätt känt, omedel.ba rt föranstalta om pålitlig 

utvå lning av platsen samt, dä r så låter sig gör a, om säke r ortsbe · 

stämning; 

b) att, dä rest ub åtens läge icke skulle vara känt, söka genom 

svepning, draggning eller på annat sätt lokaliset·a densamm:. ; 

c) att, där så låte r sig gö ra och utan att rubb a eller skad a 

uppflutna bojar, låta lämpligt fartyg ankra på betryggande avstånd 

f rån dessa, på så sätt att te le1:onboj kan upptagas från förtöjd båt; 

el) att unele r iakttagande av å uppfluten boj befintliga anvis

nin ga r elle r mede lst kn ack ningssign ale r sö ka förb indelse med ubåt en ; 

e) att sn a rast möj li gt meddela vede rbör ande befälhavare de upp

g ifte r, som kunn at e rhållas från ubåten, börande meddelandet om 

möjli gt omf atta uppgift angående: 

tid och plats för händelsen, 

hur elen tillgått, 

vattendjup, 
skadornas beskaffenhet, 

vatte n fyll da rum, 
st ävriktn in g, 
slagsida, 
vi ndriktnin g, vindsty rka och sjöhävning, samt 

i övrigt sådana underrättelser , som kunna vara av betydelse för 

bärg nin gsarbe tet; 
f) att låta fö ra protokoll över de meddelanden, som växlas merl 

ub åten, vilket protokoll vid bärgningsledar ens ankomst skall över

lämnas till denne; 
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g) att ägna oavbruten uppmärksamhet åt vattenytan över ubå

ten, så att från ubåten uppkommande personal omedelbart bliver om

händertagen och, i den mån medel härför finnas att till gå, erhåller 

erfo rdPrlig behandling; 

h) att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kun n a :förbereda och 

u n dcrlä t ta bärgningsarbetet; 

i) aH vidtaga åtgärder i avsikt at t för hindra att överdrivna 

e ll er felaktiga uppgifter spridas b:and dc å platsen närvarande; 

j) att föt·anstalta om atl meddelanden till pressen lämnas en

dast av honom själv eller den han därti ll utse r; samt 

k) att liimna rapport om åtgä rdPr, vidtagna förr härgningsle· 

darrus ankomst, ti ll den n e samt geno m vccleriJörandc befälhavare 

till chefen föt· försvarsdepartementet. 

28. 1)tat.ionslwfiilhavare å ligger: 

a) att till unclorlydanclP varvsclu'f omedelbart överbringa in

gångd nwdclrlauclc orn att ubåt sjun kit; 

b) att om erforder ligt stä ll a prrsona l ti ll varvscbcJ:s förfogande 

för här g ni ngsp iketens skyndsa tJ Hll a kl a r görande; 

c) att, silvida annan ubåt av samma typ som elen sjunkna icke 

finnes rustad men elylik fin nes å s tationen, omedelbart utfärda or· 

der om dess klargöring och avgång ti ll platsen: 

d) att. suahbast möjligt tillhandagå bärgningsledaren med pe r 

sonat och mat,, rirl , som av denne rekvireras jämlikt mom. 25 b); samt 

e) aU om ej annorlunda an befalles, hålla sin expedition öppen 

dygnet runt, så länge biirgningsarbetet pågår. 

29. Varvschef åligger: 

a) att, t;illse aLL bärgningspikeLC'n sky nusummast k largöres för 

transport i en li gheL med bä rgningsplanen t.i ll platsen där ubåten 

sjunkit; 

b) att så ordna vat·vsclriJLen, a tt arbetsrekvisitioner från bärg

ningsledaren 0mec1Plhari, kunna C'i'fektuPras såväl dag som natt; 

c) al t i övrigt s n abhast. mö j Ii g t t i JJ h an dag ii bärgningsledaren 

med personal och rnatPricl, som av clPnne rekvireras jämlikt mom. 

25 h): samt 

el) att, 0111 P.i annorlunda anbefalles, hålla sin expedition öppen 

dygnet runt, så längP bärgningsarbetet pågår. 

30. 01wl' för örlogsdepå åligger: 

af.t i 1illiimpliga clPlar ställa sig till efterrätte lse, vad som en

ligt mom. 28- 2n å ligger stationsbefä lhavare och varvschef. 

31. Chef för flygkår åligger: 

att på rekvisition ställa flygplan till inspektörens för ubåt· 

vapnet eller bärgningsledarens förfogande för erforderliga transpor

ter av personal och materieL 

G. O. 1931. 7 
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32. Ovanstående bestämmelser skola finnas ti tigängliga hos: 

marinförvaltningen ; 
inspektören för ubåtvapnet; 
s jöstyrkeLefiilhavare, Jörbands- och fartygschefer; 
s t.ationsbefälhavarc, varvschc.t- och örlogsdepåchef; 
ch e:E för ekipage- och ingenjördepartement å örlogsvarv; 
u hå tdcpåofficer; 
kommendant i ku stfärstning ; 
chefen för JJygvapnet; samr 
chef för flygk år. 

G. O. 537 den 15/6 31 lJcfall cr, alt vC'dcttbåten Castor skall på 
dag i mitten av innev arande m ånad, som av högste befälhavare11 
över ku s tflottan bestämm es, utgå ur kustflottan och avgå till Stock
holms sta tion för av rustning, avmönstring och förläggning i 2:a 
beredskap ; 

att vedettbåten Persens skall rustas för att i stället fö r vedett
båten Castor ingå i kustflottan ; samt 

att farty gsche [en å vedett b å ten Persens skall h .issa sitt L~eHils

tC'cken dagen efter vedettbåten eastors avmönstring. 

G. O. 540 den 15/6 31 medgiver, att norska pansarskeppet »Tor
denskiol ch må besöka Stockholm under ticlen 17-21 instundand e 
juli månad. 

G. O. 545 den 15/6 31 nwdd cl ar bes tämmelse r an gående fördel
nin g av s tammanska p 1931-1932. 

G. O. 552 <len 18/6 31 medgiver, att en tysk halviloHilj (2. Tor
vcdobootha lbf lottille) om 4 fartyg mä clPn 1 och 2 in stundande juli 
tnånad besöka Stl'nholm en (Fjällbacka). 

G. O. 555 den 18/6 31 hdallC'r. alt kapl C' nen på öve,rgiingssta l 
vid km;l8rt.ill crict Hergtn an ska ll umkr t.idPn 21 juni- 15 juli. inn e
varaHele ä r tjänstgöra såso m adjut an l i kommendan t staben i Vax
Ilolms Jästning. 

G. O. 560 deu 1!!/6 31 hdallcr, nit umherl öjtnanle n vid kustar
ti lleri e t Lennquisf. genom g. o. 19:1/31 anbefalld komm en dering till 
tjänstgöring vid J:l ygvapn ct skall omedelbart upphöra. 

G. O. 562 den 20/6 31 befal ler, a tt denna instrukt_ion skall lända 
a vdelningschefen för elen genom g. o. 1150/30 anbefallda sjö·krigs · 
skolavdelningen till efterriittelBc. 
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§ 1. 

Den under Edert hciäl s tä llda a vdelningens sammansättning 
samt ex pellif.iouens ända må l framg å r av g. o. 1150/30. 

§ 2. 

Ni mä t·uligl eget bes t ~i ttltJt aud e w ed avdelningen IJesöka sven· 
ska hamnar och ankarsä Uningar. 

§ 3. 

I Lörjan av näs tkommande oktober månad ska ll Ni med avelel
Ilingen befinml EdPr i Slockholm för kadetternas avpollettering och 
bcfä ls tccknels nedl1 al and e enligt ovan nämnd generalorder. 

§ 4. 

Omkring var 14:e dag cllC'r, om sä rskilda omständighe ter där
till föranleda, oftare insändas av Eder underdånig rapport om vad 
som må vara at t anmäla. 

§ !). 

Kungl. Maj :t är förvissad, att vid de tillfällen och oföru tseelda 
händcl ser, som kunna inträffa och för vilka föreskrifle r saknas, så
dana åtgärder av Eder vidtagas, som bäst främja expeditionens än
clamtd och överensstämma med flaggans värdigh et. 

G. O. 565 den 22/6 31 befaller, att i g. o. 756/30 anbefalld tjänst
göriug för kaptenen Larsson såso m biträdande marinattach 6 Yid i:c
skickningarna i lliga och Ileval skall fortgå t. o. m. den 31. lnstun
tlH lllle juli. 

G. O. 571. den 23/ti 31 bcfall t> r, alt yrkeskurs för resc rvkadl'ltt•:·, 
aJ till e ritjänst:, inn evarande år ska ll , ulan hinder av Lestiinlln elserna 
i g . o. 1083/26, förlägga s å far tyg i kustflottan, som högste bd;t.l
ktntrl'n över kustflottan bestäm mer ; 

att k ursen skall taga sin början den 27 in·ncvarande må nail; 

~ <l llJ t 
all ovaunänmd bdällta varc s kall hPorclra instruklioo spennnal 

och anbefalla dc jämkni11gar i gällancln utbildning3program fö r ;y r
keskurse n, som be tin gas av dess [örläggand e ombord. 

G. O. 572 den 23/6 31 lwJall er , att dc' officerare och vedc· rlikar , 
vilka jäml ikt g. o. 285/31 iJJgä i röd s jöstyrkebefälhavares s tab un
der marinens krigsövnin g 1931 , sko l a ställ as till nämnde befäl ha-
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varens iör röd s jöstyrka förfogande i Stoekholm fr. o. m. den 27 In
stundande juli intill tiden för krigsövningens början. 

G. O. 574 den 25/6 31 hdaller, att kommendörkaptenen av 2. gr. 

t mar i n en l\ raft. skall for !.f a ra nek tills vidare tjiinslgöra i sjöför

s varets kommandoexpedition till och med utgången av juni månad 

1932. 

G. O. 575 den 25/6 31 hdallcr, att chcien för kuslilottan må , 
jä1uv~il dler den 1 in s tunclancl c jul i, tills vidare längst inlill den 1 

näslkon1 m ande november anviincla benämningen och benämnas h ög

st c hd ä l havaren över kust·f iot t an. 

G. O. 58{} den 26/6 31 fas tstä ll e r [onnulär till beklädnadslJok för 

stammanskap 1·id sjömanskå ren all gä lla 1-illsvidare fr. o. m. den 

1 juli 1\J31 ; doek att bekliidnaclshok enligt form. 39 1 /" i nu gällande 

regl emente för marinC'n del J enl igt vrderl>ö J·anclu hefällta varcs he

s tälllmandc mä användas jiin1viil dter tl('n 1 juli 1931 iutill dess att 

nyanskaHning av dylik bok bliver crfonkrlig. 

G. O. 584 den 27 /li 31 hdall(•J·, alt. uhåt.en Draken ska ll snarast. 

rnöjli?;t utgå ur kustflotian i ocll för avrustning, avmönstring och 

Jörläggnin g i 2. beredskap vid Stoe kbolm s s tation: 

at:t. uhålen Valen skall rustas för at.t. tills vidare i stä llet för 

uhålen Draken iugf1 i ku s t[io1.tan: sam t. 
at t fartygschefen å nhftlen Valen skall hissa sit. l befälstecken 

dagen efter ub:lten Drakens avmönstring. 

G. O. 585 den 27/6 31 J,cJ'all c r mrd iindring av g . o. 11.50/30, mom. 

15 h) oc\1 25, 
1. att :[iiljan<le fartyg sko la ä nrclan angivna tidet· ittJJ cvarande 

:1r avgä till Stockholms station fiir avmstning, avmönstring och för 

läggning i 2. beredskap, n~i111lige11 

jagarcu nlunin å dag under december och depåtartyget Dri8-

ligbeicn å dag i slutet. av novcmiJer eller början av december, som 

högste· befälhavaren över kust !'lottan hestämmer ; skolande clepåfar

t,,·get. eJle r y rkesskolornas avs.lutandc i oktober erhål la rn i möjli

gast.e mån r ecluccracl bemanni11g enligt hcsättningslista, som stations

befälhavaren i Stockholm, dter samrrtd med högste bciälhavaren 

över kusU:lottan bestämmer; 
2. att jagaren Munin, scdau chefen "l'ör 1. jagardivisionen ned

halat bcfälslccknct, skall ingå i 3. jagardivisionen; samt 
3. att besbimmelserna i sagda generalorder mom. 21 skol a 

gälla vintern 193:1 -1932. 
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G. O. l<'. 139 den 6/6 31 meddelar bestämmelse angående vpl. 
ersättningsreserv tilldelad llygvnpnrt. 

G. O. V. 148 den 17/6 31 fa s tställer fördelning av å Uygvapnrts 

sint liir ol"ficcrarc' och undProl"firNar<' 1n. !'1. upptagna hestctHningar 

m. m. alt gii ll,l under tiden 1 juli 19:11 -30 juni 1932. 

G. O. 602 den 1/7 31 be[allrr, att intill dess kårintendent vid 
sb·ppsgos>t•k:"!l·cn i .Mars trand va rcln kollllllPJHleJ·ad , n·dogörarrn vid 

samma ldr skall i tillämpliga clPlar f'ullgii,ra vacl som i n•glc'nwntr 

!'ör marinrn drl I R § 230 1110m. 1 och 3 ~ir (ör kårintendent stadgat. 

G. O. Hll7 den l /7 31 medgiver, att- Sve nska FäkHörhundl'ts l' äk
ianniirb• J!lä ltiiras till uniforn1 C' nligl i ]{eg·Jpmentc för marintn clPI 

l A § Hl4 J nom. R och dl' l Il [ A § H!l tl!Oill. 8 givna hestiiiiiiiiC'ISPr. 

G. O. HHi d!'n 3/7 31 hdalll'r i anslutning till nädigt beslut den
llfl el ng, at t kapt.r•JH'n på övr•rg i\ ng·sstat vid \'lottan T. :M. Karl son ska ll 

vam inkall ::Hl till frivillig· Ljiin stgii 1·ing un<lt•r innt•vn ran tlP juli lllä 

nnd och lt~irunci<'r tjänstgöra i sjiil"li rsva rels kommamloC'xpeclition. 

l 

G. O. fH8 d!'n 3/7 31 J,dal!n , a t.t , ui.övt>r i gällanek rt>glcmenten 
och instruktion e r 11Jf'CldC'ladt' l'ör<'skril'tN, följande siirskild a ltt>stä nt 

mpl sPr sko la li inda till dterriitlPisl' hdrii[[ande övningarnas anorel 

n a ndP vi el knst:a rtillerid. u n d t• r 1 id< •Jt el P n 1 :jul i Hl3l- 30 ju n i 1 \J32. 

1. Jl,•grnwlltsövningarn;1 l'örliig·g:1s till tiden 31 augusti - 1 ok
tolH'r. 

2. Cilri'<'n Jör kustnl'tillPI'i(·t IJ01li.Ytldigas att vid behov lör ut

lii r a nd<· av l'iirsiik C'llPr arl>d<•n s t.iilln. l'ri'onle rli g personal till ma

rilll'ii rva ltniJlg<'II S Pllt·r kniiJJlJt•ndnnts i kust\"iistning förlogamlc. 

:3. Regt'llH'ntschdt•J'IIa IH"IIli' JHiigas att. i de [all detta coj ,·rdan 
i l"l'Llt'rl>ö rlig:1 utiJildningsi"Ö J' l'Sk~· il:l et· ,;r IIH·dgi vct, ~lä s{, e,:[o,·dra s 

od i dPn 111ån nwdPl l'ö 1· iinda111:tll't l"i1111<ls tillg~ingliga, Jörlägga ö\·
nillg>ll'll:l till liin>plig plat s i ll~rhl'IPII av veLinhör liga [ii slningar. 

4. Piir uil>iidning<·Jt L'ri'ord<·rlig· JnatNiPl, tillhö randP dc l'iist

" i ng>11', i nom vilk:1 uihilcln ingl'n a v knst.n.rti lll'ri ets persona l iiger rum , 

ska ll av d!' nJ:nHlighr•h·r , som hn\'11 llllli<•riPil'n uneler sin Yårcl, p:1 

J'(·k v is itio11 och i d!•n utstJ·~iek11ing· \'ör IIJnf<ori<·len s utrustning och un

rJ,•rh fl ll tillg·iing·lig·a lll <'d<·l det IIH·<Igivn, utlämnas till vederbörliga 

tnJ!lpl'ii,·J, nnrl, i'llig·ganclt• dPt H'Pr!tiiralld<· n· g-p nwutschefer att snarast 

Jllöjligt Jlillllla niilllnda "'yncligli<'ttr lllf'ddl'lantlc om elen tid, matc
~·ip l en i \'r:'q~·" iir för iivninp·arna <'dorderlig-. 
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G. Å J:lottans va rv befin tl ig, fö r ku3tartilleriets övningar erfor 
derl ig materiel må på rekvisi tion, i mån av t il lgång stii ll as till re
gementschefernas vid kustarti ll eriet Jödogancle; böran de av den ma 
terie l, som sål un da kan komma att ut lämnas f rån flottans varv, den 
för Vaxholms kust arti lleriregenwnt.e erforderliga rekvireras hos 
varvschefen i Stockholm oc h den Jör Karlskrona kustart.il lerirege 
ment0 erforderl iga hos va rvschefen i Ka rlskrona. 

G. O. 633 den (i /7 31 hefali P,r i anslutning till nådigt :Lrev å fi 
nrmsdr'partementet ele n 26 ju ni inneva rande år, aLt torpedbåtarna n:ri R 
7 och 8 sko la försättas i sjöd ug ligt skick för att ställas till general
lullstyrelse,ns förfogande p,·, i sagrln nf1rliga hrPv angivna vil lkoi'. 

G. O. 63!i den 7!7 :n J,('[a ll Pr i anslutning till nitdigt beslut den 
2:1 dPco'm hP>' :1!126, att kap1·0nen vid. flygvap nel a l' Uhr undel.' honom 
jiim likt g. o. 478,31 anl!efn Il o l ko 1n menclE'ri ng ti ll kustflottan skall 
l'nllgö ra l'lygtHins tgör ing en li gt av hög'sLe hdälhavaren över kust
flottan i samråd med cl>rfen ·för l'l ygvup net utfärdade lwstämmelsPr. 

G. O. 638 den 8!7 :11 J,p ffl ll e r, att i g. o. 489/1931 anbeialld in 
kallelse till tjänstgöri ng fö r kaptenen på övergångsstat vid flottan 
Christie r n in ska ll upphävas. 

fi. U. 648 den 9/7 31 medgiver att J ranska avisafartyget »Quen
l.in Roose\'el t» n1~ hesöka Göteborg undf'l' tiden den lS-22 inneva
ra ndf' månad. 

G. O. H4!l den 10/7 31 heJ'u llf'!' i anslu tning ti ll g. o. 285/31, att 
liijl.na.nten i fl ottans rf'sf't'v Nn.l.t och Dag samt Jiin ri kPn Ed ma n sko la 
un dr r ma.rin e ns kr igsövn ing inneva rande sonun ar t jä.nstgöra å bH> 
s illn en ligt lcda rrns nii. n na ro• lwstti tmuande. 

G. O. fl51 den 10/7 lll'l'allf'l' i an slutning till n:1digt heslut den 
n iiiiiOV<II':llldt• ll dl ll fld: 

1. att uml<'r i g. o. ~Ri)j;;1 nul>el'al ld krigsövning lufthevak
ningss l.a1.ioner skola upprättas i Sl.ockholms södra skärgård under 
tiden 12--14 aug usti i Pn lighet nwd av LPdart'n utfärdade anvisningar . 

2. att JuftlH•vakni ngsstatiotwrna skola hemnnnas av Jaudstonns
JIIän - uttagna på fr iv illighf'i'Pns viig - vilka under övningen sko
la stiill as un rkr tua ri ndist ri ktsbdälh ava rens i Stoek hol m be.fäl, sa\nt 

3. att e rsiitt.o in g t il l i lul'tlwvakn ingen deltagande Janrlstorm s-
män sknl l n1.gä en ligt i ovflnnämnt ni'tdigt bPslut utfärdade best,im
nwlse r. 
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G. O. 655 den 11/7 31 medgiver, att chefen för generalstaben, 
kommendanten i Vaxholms fästning samt militärbefälhavaren på 
Gotland jämte av dem beordr ade officerare ävensom generaldirektö
ren och chefen för konnnerskolJegium, generallotsdirektören och che
fen för lotsstyrelsen, ställ företrädaren för generaldirektören och che
fen fö r telegrafstyrelsen, ordföranden i rikskommissionen för ekono
misk försvarsberedskap, statssekreteraren i försvarsdepartementet samt 
i försvarsdepartementet tjänstgörande expeditionschef och kansliråd 
ävensom JlJecllemmar av 1930 års törsvarskommission må följa den 
genom g. o. 285/31 anbefallda krigsövningen vid marinen. 

G. O. 658 den 13/7 31 befaller bl. a., att en Stockholms station 
tillhörande ubåt, som framdeles bestämmes, skall rustas för expedition 
utan torped- och minuppbörd för att under genom g. o. 285/31 an
befalld krigsövning stå till Ledarens för sagda krigsövning förfo
gande; 

G. O. 661 den 13/7 31 befaller i anslutning till nådigt beslut den 
23 december 1926, att löjtnanterna vid flygvapnet Krook, Hård och 
Rapp skola under dem jämlikt g. o. F. 68/31 anbefallda kommende
ringar till tjänstgöring vid flottan jämväl fullgöra flygtjänstgöring 
enligt av vederbörande befälhavare vid marinen i samråd med che
fen för flygvapnet utfärdade bestämmelser. 

G. O. 662 den 13/7 31 befaller i anslutning till nådigt beslut den 
21 sistlidna maj, att kaptenen vid kustartilleTiet R L. Isaacsson skall 
tjänstgöra såsom kadettofficer under elen kurs ombord å stridsfartyg 
J'ör kustartillerikacletter, vilken enligt g·. o. 451/31 skall äga rum å 
pansarkryssaren Fylgi a. 

G. O. 663 den 14/7 31 befaller, 

1. att nedanstående officerare skola fr. o. m. den 1 nästkom
mande oktober t. o. m. elen 30 september 1934 yara lärare vid sjö
krigshögskolan, allmänna kursen, nämligen i 

strategi : kaptenen Yicl flottan Lanclquist, 
naYigation: kaptenen Y id flottan Ulf f, 
artilleri: kaptenen vid flottan Fi.irst, 
torpecllära: kaptenen vid flottan Granström. 

2. att kaptenen vid kustartilleriet Englund och mmmgenJoren 
Johansson skola fr. o. m. den 1 nästkommande oktober t. o. m. elen 
30 september 1937 vara lärare vid sjökrigshögskolan, högre kurserna, 
i minifira med den fördelning dem emellan av unclervisningsskvldiO'-
hetcn i ämnet , som chPfen för sagda skola hestämmer. • "' 

G. O. 1931. 8 
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G. O. 670 den 16/7 31 medgiver, att tyska marinens segelyacht 

»Comet» må under medio och senare häl ftP n av instundande augusti 

;nå nAcl besöka Falsterbo, Karlsl1amn, Karlskrona och .Kalmar. 

G. O. li77 den 18/7 31 befaller, att vedettbåten 33 skall på dag 

i mitten av innevarande månad, som högste befälhavaren ÖYcr kust

flotten bestämEJcr, utgå ur kustf lottan i och för avrustning, avmönst

ring och förläggning i 2. beredsl;ap. 

att vedettbåten 27 ska ll ru ci tas för att s tället för vedettbåten 
~i3 ingå i kustflottan, 

att fartygschefen å vedottb[tton 27 skall hissa sitt befälstecken 

första helgfria dag efter vedettbåten 33:s avmönstring, samt 

att ved<'ttbåtcn 27 ska ll uneler ovan anbefalld expedition, i vad 

angår unelerofficerare och manskap, bemannas från Stockholms sta

tion enligt närmare överenskommelse mellan stationsbefälhavarna. 

G. O. 691 den 24/7 31 medgiver , n1.ecl ändring av bestämmelserna 

i g. o. 235/29, att för manskap i sagda generalorder lämnat medgi

' ande att längst intill elen 1 november 1931 använda uniformsper

sedlar av pr ivat til lverkning, som anskaffats före den 1 april 1929 

och av vederbörande kompanichef godkänts, må fortfarande efte r 

förstnämnda clah1111 gälla intill dess persedlarna av kompanichefen 
kassrras. 

G. O. 697 den 24/7 31 befaller i anslutning t ill nådigt brev den 

9 inurvarande månad, angående rustning av vissa delar av kustsig

nalvfisenclet, att nedanstående persona l i r eserven skall för deltagande 

i geuom g. o. 285/31 anbefalld krigsövning vara inkallad till tjänst

göring under tiden lO-Hl nästkommande augusti, nämligen 

flottan: kommendörkaptenen av 1. gr. i marinen :Noren; kom

mendörkaptenen av 2. gr. i marinen Meister . reservkaptenen E. O. 

Möllor, kaptenen Larka och löjtnantPn H. Akerlund; 

kmtartilleriet: överstelöjtnantrn Wihom. 

G. O. 717 den 31/7 31 faststä llrr >> Instr uktion för utbildning av 

kustartilleriet till de lade värnpliktiga stuelenter och likställda» att 

tillsvidarr liinda till efterrättelse vid utbildning av sådana värnplik

tiga, som inryeka till första tjänstgöring efter den 1 juli 1931; dock 

att beträffande do artilleri tekniker, vilka under år 1931 skola . på

börja dem åliggande tjänstgöring, utbildningen för samtliga skall 

omfatta militärutbildning och specialtjänstgöring enligt föreskrif

terna i § 2 B: a) och c) i dPnna inst.ru l~tion . 

-±7 

G. O. 721 den :}1/7 31 befaller, beträffande untleroiiicersskola för 

man~kap ·v id i'jiimanskårrn~ oknnomi- och hantn•rksavclelningar un · 

der utl1ilclningsåret 1931-Hl32. 
att för Plever tillhörande l'konomiavdelningen skall enelast an

ordnas lägre klass. förlagd till Stockholms station; samt 

ntt för PlC\Tr tillhörmule hantverksavdelningen skall anordnas 

dcl3 J äg re kl as3, iörl a gel till l\ a r !~kron a sta tio n, el r l s högre k l ass, 

fö rlagLl iill Sto.-kholms station. 

G. O. 723 den 3LI7 31 medgiver, att tiden för i g. o. 648/31 med

dela t t.illståncl för franska avisotartyget »Quentin Roosevelt» att be

söka Göteborg må i stället för däri angivna dagar omfatta tiden 

8----1:2 instundande augusti. 

G. O. 72:5 den 1/8 31 l •r f a !l er, att. chefen för flygvapnet skall i 

sam del med c hefcn för marinstaben verkställa sådan omarbetning 

av d(• i g . u. F :2:21:1 /29 givna grundläggande bestämmelserna för ut· 

bildning av flyga nde personal från marinen, som han anses erfor

derlig. och inkomma mrcl LläraY betingat förslag. 

G. O. i31 den 4/8 31 lJeiallcr bl. a ., att följande föreskrift skall 

utöv(•r g. o. 200/31 och :26:2/31 lända till efterrättelse beträffande 

fly g-l'örband till högste bciälhavarens över kustflottan fö rfogande un

der tillen 5 september-20 oktober 1931. 
:3. marinflygdivisionens 1. grupp med 1 flygplan i reserv samt 

ett torpedplan med tre torpeder skall ingå i kustfloHans flygavdel

ning från och med den 5 september. 

G. O. 733 den 5/8 31 fastställer fredsbemanningslista för kustar

tillrriets båtar. 

G. O. 741 den 6/8 31 medgiver, att finska kanonbåten Uusimaa 

må uneler omkring tio dagar uneler september och oktober inneva

rand!'. ar besöka Stockhohns skärgård. 

G. O. 750 den Hl/8 31 befaller, att fartygschefen å pansarkryssa

ren Fylgia uneler detta fartygs genom g. o. 11ii0/30 mom. 2() anbe · 

fallda expedition skall hissa sitt befälstecken elen 2 nästkommandl• 

november. 

G. O. 7~2 den l0/8 31 fastställer följande " Bestämmelser rörande 

prövning med det manskap micl marinen, vilket anmäles till erhållan

de av sådant certifikat av första eller andra klassen såsom radiote

legrafist, som omnämnes i det till den internationella radiotelegraf

konventionen börande allmänna reglementet artikel 7». 

1. Med det manskap vid marinen, som anmälts att undergå 
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prövning för erhållande av sådant certifikat a1· första eller andra 
klassen såsom radiotelegrafist. som omnämnes i det till internatio
nella radiotc·JegrafkonYentionen hörande allmänna reglementet arti
kel 7 (jämför RTM bil. 3) wrkställes dylik prö,-ning vid .flottans sta
tioner årligen efter a1·slutanclet aY i skolreglementet för flottan före
skriven certifikatkurs. 

2 Prövninge11 YE'rkstiilles a,. fö reståndaren för telegraf,·erkets 
undervisningsanstalt eller Yicl födall för honom a1· annan tjänste
man, som Kungl. Telegrafst~'relsen i hans ställe förordnar, och äger 
föreståndaren att såsom biträde anlita en eller tYå av honom utsedda 
telegraftjänstemän. Ledaren aY i punkt l nämnd kurs (stationens 
radioo.fficer) skall jätnYäl nra tillstädes vid pröYningen för att där
vid bi träda och lämna erforderliga upplysningar rörande eleverna. 

l<'ör prövnings utförande skall Linda till efterrättelse den in
struktion , som chefen för marinstaben och Kungl. Telegrafstyrelsen 
äga gemensamt utf ärda. 

Vid prövningen ska ll elen, som Yerkställer densamma, avgiYa 
omdömet »godkäuch ,,ller »icke godkänch för varje cle1· uti Yart och 
dt av de enligt bl•rörda instruktion förekommande pröYningsämnena, 
och skall sålunda avgiYet omdöme tillika med ön.iga till ledning för 
certifikatets utJ'ii.rclande erforderliga anteckningar införas i vid pröv
ningen fört protokoll , ;-ilket undprskriYes av den. som enligt oYan 
förrättat pröYningen. Chefen för sjömanskå rens skolor i1ger att till 
uämnda protokoll få anteeknat sädana yttranden i anledning av ut
fallet av pröl-ningen, som han må finna påkallade. 

Protokollet överlämnas till Kungl. Telegrafstyrelsen, ägande där 
tofter nämnda styrelse jämlikt nådigt brev till densamma av den 2!l 
mars 1912 att utfärda Yederbörligt certifikat till de sökande, som 
t;ppfyllt därför angivna fordringar. Avskrift av ovannämnt proto
koll tillställes Yed~rbörande chef för underofficers- och sjömanskä
rtrna vid flottan. 

3. Kungl. Telegrafstyrelsen äger, efter framställning av veder
börande chef för underofficers- och sjömanskåreroa Yicl flottan, låta 
anställa i punkt 2 omnämnd prövning. 

I fråga um ersättning till elen, som förrättar elylik prövning 
samt till telegraftjänsteman, som biträder prön1ingsförrättaren, är 
särskilt stadgat. 

4. Chefen för underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona 
eller chef för kustar1illeriregemente må, i fall han prövar lämpligt, 
beordra honom unelerlydande manskap, som vid avläggande av proY 
enligt ovanstående bestämmelser blivit underkänd, att för komplet, 
teringsprovs avläggande under erforderlig tid tillfälligt tjänstgöra 
vid Stockholms station, dock att andra kostnader, än som kunna ifrå
gakomma att utgå enligt gällande resereglemente, icke härigenom 
må förorsakas statsverket. · 

33 

G. O. 763 den 12/8 31 befaller, att i g. o. 967/24 utfärdade be
stämmelser angåPnde fri villiga utbildningskurser för undcro fficerare 
av 3. graden och underofficerskorpraler samt förtjänta flaggkorpraler 
och korpraler skola lända till efterrättelse jämväl under instundande 
utbildningsår. 

G. O. 764 den 12/8 31 bPfaller, att två av ch efen för kustartille
riet beordrade kompani.ofJicerare Yid kus t a dilleriet skola uneler högst 
tio dagar instundande september månad å tid, varom överenskom
melse ska ll träffas mellan sagde chef och chefen för Västra arme
fördelningen, följa vid Kungl. Göta ar tilleriregemente anordnade öv
ningar i radiotjänst 

G. O. 767 den 13/8 31 befaller, att i g. o. ilfi/31 och 116/31 anbe
fallda kommenderingar för marinintendenten av 2. gr. \Vidgren sko
la upph ävas; 

att marin intendenten av 2. gr. \Vidgren skall fr. o. m. den 7 
instundande september tills vidare tjä1•stgöra såsom kårintendent 
vid skeppsgossekåren i Marstrand; .samt 

att marinunderintendenten Racher skall t jänstgöra såsom expe
ditionsintendent vi d statiosinten denturen i Karlskrona fr. o. m. den 
l nästkommande oktober tills vidare. 

G. O. 778 den 1.8/8 31. befaller, att kaptenen Lanclquist skall med 
utgången av den 30 instundande septemhcr avgå f rån i g. o. 26/29 
anbefalld kommendering såsom marinassistent i kommerskollegium; 
samt 

att kaptenen Gohn skall .fr. o. m. den l nästkomman<le oktouer 
tills vidare tjästgöra i angiven befattning. 

G. O. 786 den 20/8 31 meclgi ve r, att. högste helälha varen över 
kustflottan må, i en li gbet med dc närmare iön"skrifter, som av ho
nom utfärdas, detachera ubåtarna Gripen, Draken och Ulven för att 
uneler Jem dagar i början av instundande se ptembPr månad hesölen 
Tilbury utanför London; skolande vederbbranclc beskickning och kon
sulat håll as underrättade om den sannol ika närmare tidpunkten för 
fartygens ankomst. 

G. O. 787 den 20/8 31 befaller bl. a., att marinintendenten av 2. 
gr. von Schmalcnsee skall närvara vid de större fälttjänstövningar, 
vilka järnlikt lantförsva rets g. o. 1133/31 skola äga rum under ticlen 
den 24-28 augusti innevarande år. 

G. O. 1931. 9 



34 

G. O. 788 den 21/8 31 befaller, att majoren vid kustartilleriet 
Aström skall under den 31 innevarande månad och 1 instundande 
september följa övningarna vid Kronobergs regemente. 

G. O. 812 den 3/!} 31 befaller i anslutning till nådigt beslut den 
3 iuli innevarande år att löjtnanten vid kustartilleriet Nyman skall, 
m~cl inställelse å Fort i.Vlonroe den 8 februari 1932, under tiden elen 
15 februari-27 maj nästkommande år bedriva vissa militära stu 
dier i Nordamerikas Förenta Stater. 

G. O. 821 den 4;9 31 befaller i anslutning till nådigt beslut den
na dag, att löjtnanterna vid kustartilleriet. Hagelthorn och Nilsson 
skola under tiden den 6 september-7 oktober innevarande år följa 
övningarna i fältmättjänst vid Svea artilleriregemente. 

G. O. 866 den 15/9 31 befaller bl. a., att marinläkarstipendiaten 
Akerman skall med utgången av innevarande september månad avgå 
från innehavande kommendering, 

att marinläkarstipendiaten över stat Hult skall fr. o. m. den .l 
instundande oktober tills vidare tjänstgöra såsom beträdande läkare 
vid flottans sjukhus i Karlskrona. 

G. O. 867 den l a/!} 31 befaller, att kaptenen på övergfmgsstat 
von der Bur g skall vara inkallad för fullgörande n v honom åliggan · 
de (minsta) tjänstgöring fr. o. m. elen 21 innevarande september t. 
o. m. elen 19 nästkommande november med orclinari.e tjänstgöring å 
Stockholms örlogsstation ; skolande honom intiU den 31 oktober 1933 
åliggande ytterligare tjänstgöring fullgöras å tid uneler utbildnings 
åren 1931-1933, som på förslag av stationsbefälhavaren i Stockholm 
framdeles bestämmes. 

G. O. 868 den 15/9 31 medgiver, att fartygschefen å pansarkrys
saren Fylgia må uneler instundande vinterexpedition utan kostnad 
för statsverket anställa tvenne civila s. k. tvättare. 

G. O. 877 den 17/9 31 befaller i anslutning till nålllgt beslut 
elen 4 innevarande månad, att löjtnanten Thermaenius skall fr. 
o. m. elen 24 innevarande månad till slutet av april år 1932 
följa undervisningen vid dels >>the Course for Acting Tempo
rary Instructor Lieutenants qualifying for Temporary Instructor 
Lietenaub vid the Royal N a val College, Greenwich, särskilt i vad 
avser ämnena: Theoretical Navigation, Practical Navigation, Use o[. 
Instruments samt Instruments, Ticles and Me.teorology, dels den där-
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på följande )) Technical Course)) i Portsmouth i de delar, som kunna 
hava betydelse för ämnet navigation, dels den avslutande »Compass 
Course )) . 

G. O. 887 den 18/11 31 befaller i anslutning till nådigt beslut 
den 4 innevarande månad, att löjtnanten Thermaenius skal l, utan 
extra kostnad för statsverket, tjänstgöra såsom biträde åt marinat
tachen vid beskickningen i Lonelon fr. o. m. den :~1 innevarande m å
nad och under den tid intill slutet av april 1932, varunder han en· 
ligt g. o. 877/31 anbefallts fö lj a undervisningen vid vissa kurser i 
navigation i England. 

G. O. 888 den 19/9 31 befaller i anslutning till nådigt beslut den 
7 november 1929, att följande officerare Yid flottan skola under tiden 
16 oktober 1931-15 oktober 1932 för fortsatt utbildning tjänstgöra 
vid flygvapnet, nämligen: 

Löjtnanterna Bergman och Falk med ordinarie tj3nstgörings
ort Hägernäs, löjtnanterna H edberg och Zacco samt underlöjtnan
terna Andsberg och Johansson med ordinarie tjänstgöringsort Karls
krona ävensom unelerlöjtnanten Cornelius med ordinarie tjänstgörings· 
ort Västerås. 

G. O. 894 den 23/9 31 befaller, att nedannämnda officerare skola 
avgå från innehavande tjänstebefattningar med utgången av inne
varande månad respektive tillträda angivna befattningar fr. o. m. 
elen 1 instundande oktober samt tillsvidare med unelantag av de 
tider, då de på grund av utfärdad generalorder må hava erhållit 
annan kommendering, 1jänstgöra enligt följande: 

Chef för 3. matroskompaniet: 
avgå: kaptenen E. E. Ström; 
t illträda : kaptenen Virgin. 

Chef för 1. beväringskompaniet tillika adjutant hos bevärings
befälhavaren i K arlskrona: 

avgå: kaptenen Virgin; 
tillträda: kaptenen E. E. Ström. 

G. O. 897 den 23/!) 31 befaller, att kaptenen vid kustartilleriet 
Smith skall fr. o. m. den i instundande oktober t. o. m. elen 30 sep
tember 1934 vara lärart i sjökrigshögskol ans allmänna kurs, sjöoffi
cers- och kustartilleriofficerslinjerna uti ämnet kustfästningslära. 
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G. O. 899 den 23/9 31 medgiver, att, då utbildad ögonH:kare ej 

finnes i Karlskrona, stationsbdälhavarcn vid Karlskrona örlogssta

tion må, dät· så befinnes lämpligt och ur kostnadssynpunkt fördelak

tigt, berJl'dra honom underlydande offiocrare att för erhållande av 

det intyg från utbildad ögonläkare, som omnäm)l.CS i reglemente för 

marinen, del I A, § 21, mom . 8, avresa till n ärmaste ort, där så

dan t in tyg kan erhåll as. 

G. O. 904 den 24/9 31 befall er, att löjtnanten Hammargren skall, 

med tillfälligt f rånt rädande av innehavande sjökommendering och 

utan särskiJd kostnad iör sta t·sverket, tj änstgöra såsom biträde åt 

marinattachE'm i Paris fr. o. m. dag i nästkon'lmandc december mänad 

t. o. m. dag i slutet av mars eller bör jan av april 1932, varom när

mare bestämmelser :framdeles kommer a tt utfärdas. 

G. O. 915 den 30/9 31 befall.cr bl. a., att ubåten Drakon på dag 

u.ndcr slutet av instundande oktober, som bestämmos av högste befäl

havaren över kustflottan, skall utgå ur kustflottan, avrustas vid 

Stockholms örlogsstation, avmönstras och fö rläggas i 2. bE'J"f•clskap ; 

att ubåten Hajen skall rustas för att i stället för ubåten Dra

ken ingå i kustflottan ; 

att fartygschefen å ubåten DrakeH skall nedhala sitt befälstecken 

å dag, som bestämmes av stationsbefälhavaren i Stockholm, och att 

fartygschefen å ubåten Hajen dagen diit·eiter skall hissa 5itt befäls· 

tecken. 

G. O. F. 197 den 18/9 31 ·[aststfiller nedanstäende ändringar i 
g. o. F. 148/31, fördelning av å flygvapnets stat upptagna hc&täl1-

ningar m. m., nämligen: 
I kol. »flygst.yrclsen'' tillkommer 1 bestäl:ning för överstelöjt

nant eller major samt minskas antalet kaptensbestiillninf!:ar med 1. 
I kol. ,, 4. flygkårem minskas antalet bcstiillningar nwci 1 be

ställning för överstelöjtnant eller major samt ökas antalet kaptens· 

beställningar med 1. 

G. O. F. 212· den 24/9 31 befaller bl. a. deh; att kaptenen Kind

bergs genom g. o. F. 183/1929 anboiallda kommendering att tjänstgöra 

i sjöförsvarets kommandoexpedition och hos chefen för flygvapnet 

skall upphör a med elen 31 mars 1932. 
dels att kaptenen Ström sk,lll med bibehållande av genom g. o. 

F. 183/1929 anbefalld kommendering från och med den 1 april 1932 

och tillsvidare jämväl t jänstgöra i s jöförsvarets kommando0xpedition 

å tider, varom chefen för flygvapaet äger att samråda med chefen 

för nämnda expedition. 
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H. O. 917 den 1/10 31 fastställer och överlänmar till armeför

valtningens artilleridepartement modell å gasmask m/31 samt modell 

å gasmask m/31 opt, att i huvudsak lända till cft0rrättelse Yicl an
skaffning a v gasmasker för krigsmakten. 

G. O. 919 den 1/10 31 fastställer, i anslutning till nådigt breY 

elen 24- sistlidne september samt med upphävande av g. o. 860/23, 

1121/27, 1122/27, 43/28 och 470/31, ändrade bestämm elser i fråga om 

undervisningen vid sjökrigshögskolan att provisoriskt tillämpas un
der arbetsåret 1931-1932. 

G. O. 920 den 2/10 31. fastställer föreskrifter rörande stationär 
sjöstyrka m. m. 

G. O. 921 den 2/10 31 fas tställer bestämmelser angående besätt
ningslistor m. m. för övningsbemannade fart:>' g m. fl. 

G. O. 922 den 2i10 31 fastställer föreskrifter för förande av 
krigsdagbok .och stridsrapport. 

G. O. 923 den 2/10 31 befaller, att kom mendörerna Åkerblom 

och Hiurner samt kommendörkaptenen av l gr. Beck-Friis skola in

till den 30 september 1932 vara ledamöter av befordringskommissio

nen för avgivande av förslag till befordringar inom flottans officers

kår vid de tillfällen, då kommendörer respektive kommendörkapten 

av 1. gr. jämlikt reglemente för marinen del I bil. 2 § 1 mom 1 b) 

och c) skola ingå i befordringskommissionen. 

G. O. 925 den 2/10 31 fas tställer vissa delar av nytt r eglemente 
för marinen, del II. 

G. O. 928 tlen 2/10 31 befaller, att mariningenjören av 2. gr. 

Hult under läsåret 1931-1932 skall leda den specialkurs i krigsfar

tygs konstruktion, som jämlikt g . o. 918/28 skall anordnas för ma
riningenjörsaspiranter vid tekniska högskolan. 

G. O. 932 den 6/10 31 befaller, att löjtnanten T h am skall t. o. m. 
den 30 september 1932 såsom vikarie uppr~itthålla lärarbefattningen 

i taktik i allmänna kursen, kustartilleriofficerslinjen, vid sjökrigs
högskolan. 

G. O. 940 den 6/10 31 befaller, att bevär ingsheJ:älbavare skall 

årligen senast den 20 januari till stationsbefälhavaren insända dels 

tjänstgöringssammandrag (form. 1), dels uppgift :l de värnpliktigas 

G. O. 1931. 10 
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förmåga att läsa svenska språket och att skriva jämte anteckning 
beträffande deras kännedom om främmande språk (fonn. 2), samtliga 
uppgifter avseende näst föregående kalenderår, samt 

att stationsbefälhavare skall före januari månads utgång till 
chefen fö r försvarsdepartementet insända ovannämnda sammandrag 

och uppgift. 
I sambaud härmed har Kungl. Maj :t i nåder befallt, 
att blanketter t ryckta enligt tidigare fastställ t formulär ti.\1 

uppgift å de värnpliktigas förmåga att läsa svenska språket och 
att skriva jämte anteckning beträffande deras kännedom om främ
mande språk (reglemente för marinen, del I/1915, fonn. 32) skola, 
intill dess i förråd befintlig upplaga förbrukats, tillsvidare anv~inclas. 

G. O. 951 den 9/10 31 befaller, att löjtnanten Mclcher med ut
gången av den 20 innevarande månad skall avgå från sin genom g . 
o. 72/30 anbefallda kommendering och fr . o. m. därpå följande dag 
tills vidare tjänstgöra i sjökarteverket; samt 

att löjtnanten Gyllenhoff fr. o. m. elen 21 innevarande månad 
och t . o. m. den 30 april 1932 skall tjänstgöra såsom kaelettofficer 

vid sjök ri gsskolan. 

G. O. 955 den 10/10 31 meddelar föreskrifter att lända till efter
rättelse Jör statens isbrytadartyg Atle m. lTt. vintern 1931.- 1932. 

G. O. 958 den 12/10 31 meddelar provisor iska bestämmelser aug. 
uppskov åt vissa vpl. vid mobilisering. 

G. O. 960 den 13/10 31 befaller, att nedannämnda officerare skola 
vara repetitörer vid sjökrigshögskolan under arbetsåret 1931- 1932 : 

från flottan: kaptenen Ericson i taktik, kaptenen Larsson 

strategi; samt 
löjtnanten Puke i kustfästningslära och löjtnanten Haglund 

mekanik och elektroteknik. 

G. O. 961 den 13/10 31 befaller, att nedannämnda officerare och 
specialingenjör skola vara Hirare vid sjökrigshögskolan fr . o. m. dC'n 
1.5 inn eva rande oktober t. o. m. utgången av september månad nC'

dan angivna år: 

i allmänna kursen och högre kurser: 

ryska språket kaptenen Strömbäck 19311; 

i förbindelsekursen: 

i förbindelselär a kaptenen Anderberg 1937, 
i_ radioteknik specialingenjören av 2 . . gr. vid mariningenjör·· 

kåren H ansson 1937; 
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samt att kaptenen Larsson skall t. o. m. den 30 september 1932 
såsom vikarie upprätthålla ovannämnda lärarbefattning ryska 
språket. 

G. O. 973 den 16/10 31 befaller, att löjtnanten vid flottan Schae
fer skall, utan hinder för honom i övrigt åliggande tjänstgöring·, 
följa utbildningen vid genom armens g. o. n:r 1898/31 anbefalld 
gasofficerskurs, med inställelse vid Ing. 1. den 19 oktober 1931 kl. 14. 

G. O. 977 den 19/10 31 befaller, att denna inst ruktion skall län
da fartygschefen å pam;arkryssaren Fylgia till efterrättelse uneler 
dess genom g. o. 1150/30, mom. 26 anl)efallda expedition till av
l ägsnare farvatten. 

§ 1. 

Expedit ionen har till ändamål att. böja den ombord kommen
derade personalens sjömannaegenskaper och yrkesfärdighet, att visa 
svenska örlogsflaggan i främmande farvatten och att i dc länder, 
som besök.as, sprida kännedom om och intresse för vårt land och 
dess näringsliv samt härigenom lämna ett medelbart stöd åt rikets 
representanter i de besökta länderna och att stärka svenska under
såtars ställning därstädes samt främja cle svenska handelsförb·indel· 
sm·na. 

§ 2. 

De hamnar och ankarsättningar, som av Eder skola besökas, 
ävensom de beräknade tiderna för ifrågavarande besök angivas i bi
fogade färdplan. 

Skulle för hållandena så påfordras, särskilt med hänsyn till 
eventuellt behov av att verkställa extra kolning eller till möjligheten 
att erhålla kol till färdelaktigare pris eller till övningarnas 
lämpliga bedrivande, må Ni efter framställning genom vederböran
de beskickning jämväl uppsöka annan lin i färdplanen anbefalld 
ankarplats. 

Ni ska ll uneler färden hålla vederbörande svenska beskickningar 
eller konsulat unelerrättade om elen sannolika tidpunktC'n för Eder 
ankomst till respektive hamnar eller ankarsättningar. 

§ 3. 

Skolor och kurser samt utbildning i fartygs- och stri dstjänst 
anordnas i enlighet med gällande reglementen och instruktioner 
samt med iakttagande av bestämmelserna i g. o. 393/28, mom. 22. 
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:Färdplan för pansarkryssaren :Fylgia vintern 1931-1932. 

Hamnar 

Karlskrona .. ....... .................... . 

Vi go 

Tid 

9/11--16/11 l 

23Jll-25J11i 

Malta.. .......... ..... ... ...... .. ...... ... 4J12-6J12 

Port Said ................................. 11/12-13/12 

Aden ...... .............. ... ................ 21 /12-23/12 

Colombo ... ...... .. ... ............... ... 4/1-11/1 

Bombay ........... . ........ .. ...... :....... 19/l -26/] 

Perim ..... ...... .. .. ... .. ..... ..... ... .. ... . 6/2-7/2 

Alexandria .. .... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 16j2--23j2 

Gibraltar ...... ............ .. ..... ... ..... 5/3-8/3 

Rotterdam . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. . .. . 17/3- 22/3 

Malmö ...... ... ... .. .... ...... .. .... .. .... 26/3-28/3 

Karlskrona 30/3-7/4 

1369 

1500 

937 

1394 

2107 

889 

1748 

1454 

1798 

1345 

613 

156 

15310 

Antal dygn 

till l till 
sjöss ankars 

6 

8 

4 

7 

11 

7 

10 

8 

10 

8 

3 

l 

83 

8 

3 

3 

3 

3 

8 

8 

2 

8 

4 

6 

3 

9 

68 

Anm. 1. Vägen tages genom Kiel-kanalen på bortvägen, förbi Ska-
gen på hemvägen. 

2. Beräknad medelfart över grund 8 knop. .. u. 

4. 
Kolning avses äga rum i samtliga utländska hamnar . 
Besöken i samtliga utländska hamnar äro icke-officiella. 

I rutin och fördelningsböcker må Ni göra de 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 fö r medlemmar av Sveriges utrikes
representation att med stöd av från utrikesdepartementet lämnat 
uppdrag, på därom gjord f ramställning, tillfälligt medfölja fartyget. 
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Under 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. 

Skulle smittosam sjukdom förekomma i någon av de hamnar, 
pansarkryssaren skall besöka, bör all försiktighet i akttagas vid ge
menskap med land och med å ankarplats befintliga fartyg samt, 
om så anses erfordedigt, uppehållet å platsen avkortas eller besöket 
helt inställas. 

§ 6. 

Beträffande utväxling av örlogspost (SFS 747/1918) äger Ni, för 
erhållande av i sådant avseende utfärdade föreskrifter och ytterli
gare möjligen erforderliga upplysningar samt nödiga blanketter och 
poststämpel m. m., hänvända Eder direkt till överpostmästaren Malmö 
I senast tre veckor före expeditionens början. 

§ 7. 

Kostnaden för expeditionen skall, såvida ej oförutsedda om
ständigheter det omöjliggöra, begränsas inom belopp, som i skrivelse 
från sjöförsvarets kommandoexpedition meddelas. 

Ni må vid uppgörandet av kolningsavtal träHa överenskommel
se om kolen s levererande fritt ombord. 

Ni. äger med hänsyn till omständigheterna samt oberoende av 
föreskrifterna i vederbörande skjutinstruktioner m. m. an befalla 
lämpliga inskränkningar i föreskrivna skjutningar och i förbruk
ningen av ammunition m. m., börande dock, beträffande skjutöv
ningar nted torped, skjutas minst två skott per tub under expeditionen. 

§ 8. 

Sverige står i vänskapligt förhållande till alla nationer, varför 
sorgfälligt bör undvikas allt, som kan giva anledning till missför
stånd eller rubbning härutinnan. 

All skyldig militärisk honnör skall visas varje nation och dess 
flagga, men tillkommer det ock Eder att fordra, det svenska flaggan 
visas den aktning, vartill hon genom traktater och konventioner är 
Lerättigad ; ägande Ni i detta avseende ställa Eder till efterrättelse 
gällande traktater med främmande makter. 
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§ 9. 

Omkring varannan vecka eller oftare, om omständigheterna 
clärtiil föranleda, in.sänclas av Eder underdånig rapport rörande öv
ningarnas fortskridande och vad i övrigt må vara att anmäla. 

§ 10. 

Kungl. Maj :t iön·tmtar sig att do tillfällen och oförutsedela 
hänclelsrr, som kunna inträffa, mon Jör vilka föreskrifter saknas, 
sådana åtgärder av Eder Yicltagas, som bäst främja expeditionens 
ändamål och överensstämma med flaggans värdighet. 

G. O. 981 (len 19/10 31 befaller, att kaptenen I saacsson samt de 
kustartillorikado·tter, som jämlikt g. o. 451/1931 å pansarkryssaren 
Fylgia skola genomgå kurs ombord å stridsfartyg, skola embarkera 
å detta fartyg i Karl skrona elen 9 instundande november. 

G. O. 986 den 21/10 31 medgiver, att kaptenen på övergångsstat 
\Verner må vara inkallad för fullgörande av en del av honom ålig
gande tjänstgöringsskyldighet fr. o. m. elen lG instundande novem
ber t. o. m. den 15 nästkommande december, uneler vi l kon tid W orne r 
skall tjänstgöra i marinförvaltningen; skol ande honom under in
stundande utbildningsår åligg·ande ytterligare tjänstgöring fullgöras 
å tid, som på förslag av stationsbefälhavaren i Stockholm framdeles 
bestämmes. 

G. O. 992 den 22/10 31 fastställer formulär till Tjänstgörings
sammandrag för kustartilleriregemonte. 

G. O. 993 den 23/10 31 befaller, i anslutning till nådigt brev den 
2 innevarande oktober, att nedanstående ändringar och tillägg till 
g. o. j 620/15, vari fastställts närmare bestämmelser med avseende 
på marinstabens verksamhet i fredstid, skola provisoriskt tillämpas 
under innevarande budgetår. 

§ 9. 

1. U trikesa vclelningen h ar tili uppgift: 
a) att söka inhämta -- - - - - - må vara att beakta, 

sa m t 
b) att handhava marinens underrättelseväsende i övrigt. 
2. Vårelon av - - - - -- utrikesavdelningen. 

§ 10. 

1. Sjöhistoriska avdelningen har till uppgift: 
a) att enligt chefens för stabon anvis~1ing verkställa historiska 
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forskningar beträffande Jloitans (marinens) verksamhot i krig och 
fred med dä.rnwd sammanhängande undersökningar rörande sjö
krigsoperationer, konvoj- och andra expeditioner, organisation, per
sonal, skeppsbyggnad, varvsdrift, fartygstyper, kustbefästningar, va
pen och utrustning, sjöhandel, handelssjöfart, sjökort- och lotsv;i
sonde samt andra sjöväsendet berörande frågor; 

b) att, då så särskilt påkallas, verkställa historiska forskningar 
beträffande J'rämmando makters sjökrig och vad dännod samman
hänger, samt 

c) att med den personal, som kan för ändamålet disponeras, bi
t6ida vid ordnande, uppställande och förtecknande m. m. av till 
riksa rkivet överlämnade sjöhistoriska arkivalier. 

2. Under utförande av i punkt 1 c) nämnda arbeten, ävenle
des vid avdelningens arbeten i övrigt inom riksarkivets lokaler, är 
av avdelningens personal, vad angår såväl handhavande av arkiva
lierna som allmän ordning, sky l dig efterkomma de föreskri [ter, som 
h>iruiinnan från riksarkivet meddelas. 

3. Samvorkan skall städse efterstr ävas med riksarkivet såsom 
historisk forskningsanstalt. 

Beträffande samarbete med generalstabens krigshistoriska av
delning är särskilt stadgat. 

§ 13. 

Under - - - - avdelningschefen, dock icke avdelnings
chefen för sj ök:rigshistoriska a vd. 

Den, som - - - sitt ämbete. 

G. O. 996 den 23/10 31 meddelar instruktion jämte reglemente 
för FC å stadons isbrytarefartyg Atle. 

G. O. 1()(}0 den 27/10 31 befaller, att högvaktstjänsten i Stock
holm slcall på tider, som bestämmas av överkommenclani.en för Stock
holms garnison efter &amråd med stationsbefälhavaren vid stock
halms örlogstation, respektive kommendanten i Vaxholms fästning, 
bestridas av trupp från Stockholms örlogsstation två gånger i må
naden uneler tiden 15 januari-31 mars 1932 samt av trupp ur Vax
holms fästnings garnison sex gånger under tiden 1 december 1931 
-14 mars 1932 och fyra gånger uneler tlden 15 mars- 15 april 1932. 

G. O. 1()04 den 27/10 31 befaller bl. a. att ubåten Gripen på 
dag uneler slutet av innevarande månad, som bestämmes av chefen 
för kustflottan, skall utgå ur kustflottan för avrustning, avmönst
ring och förläggn ing i :2. beredskap; 
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att ubåten Yalrossen skall rustas för att i stället för ubåten 
Gripen tillsvidare ingå i kustflottan; 

att fartygsc hefen å ubåten Gripen skall nedhala sitt befäls· 
tecken på dag, som bestämmes av stationsbefälhavaren i Stockholm 
d tcr varvschefens i Stockholm hörande, och att fartygschefen å 
L<båten ValrossEn dagen därefter skall hissa sitt befälstecken. 

G. O. 10H7 de n 28/10 31 befaller, med upphävande av g. o. 
101::;3/29 och 842/30, att utan hinder av bestämmelserna i Reglemente 
tör utbildning av officer are til ihörande Hottans stam (OUR), g. o. 
bifogade föreskr ifter skola på försök lända till efterrättelse uneler 
utbildningsåret 1931-1932: 

förber e.dande officorskurs för !torpedskola samt förberedande 
officerskurs för minskola skol a icke anordnas; 

fö rber edande officerskurs för torpedskol a och minskola samt 
officerskurs vid torpedskola och officerskurs vid minskola anordnas 
enligt bestämmelser (bil. A, B och C); 

avkortad officerskurs vid torpedskola samt avkortad officers
kurs vid minskola anordnas enligt bifogade bestämmelser (bil. D 
och E ) ; 

skolande chefen för kustflottan före den 1 oktober 1!J32 till 
ch&fen för försvarsdepartementet inkomma med de erinringar i be
rörda avseende, vartill erfarpuheten då kan hava givit anledning. 

G. O. 1C4l'8 den 28/10 31 befaller, i anslutning till nådigt brev 
den 9 innevarande mån ad, att g. o. bifogade ändrade bE'stämmelser 
i fråga om under visningen vid sjökrigsskolan skola provisoriskt till
lämpas under arbetsåret 1931- 1932. 

G. O. 1(112 den 29/10 31 medgiver, att i g. o. 1150/30, mom. B1, 
anbefalld stationä r fö r läggning för vints reskaderns fartyg må en· 
ligt chefens för k ust:Elottan bestämmande upphöra högst 15 dagar 
uneler instundan de november och december månader. 

G. O. 1014 den 29(10 31 befaller, i anslutning till nådigt brev 
den 2 innevarande månad, att föreläsningar i sjöhistoria enligt de 
närmare riktlinjer, som av chefen för marinstaben angivas, skola 
under ticlen den 2- 10 november anordnas å pansarskeppet Manllg
hete'1 för de fänrikar i reserven, som äro kommenderade å vinter
eskaderns i Stockholm förlagda fartyg; att föreläsningarna skola 
hftlh:s av kaptenen L anclquist, som för nämnda ändamål skall med 
bibehållande av innehavande befattning stå till chefens för kust
flottan förfogande; samt att föreläsningarna skola äga rum å da
gat, som av chefen för kustflottan bestämmes, och uneler samman
lagt 4--5 timmar. 

Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1931. 

K Br. den 3 januari 1931. 

:Mrclgivor , at t ko mm r nd ör r n :i n ottans l' E'Se rv A. H. Gisiko m:l 
i ko mm andoväg ink al las t ill t jänstgö rin g uneler sammanl agt högst 
1.4 dagar år 1931 samt därvid st å t i Il chefens för marinstaben förfo
gande i'ör beredande av möjlighet t ill erfor derligt samarbete mellan 
å ena siclan chefen fö r ma ri nstaben och chefen för Sveriges frivi lli
ga moto r b å tsf l ottil jerna. 

Srclan 1929 å rs fl ottstatio nsut redn ing g jor t framställn ing i f rå
ga 0 11 1 e rsättnin g till srkretcra rrn hos nämnda utrednin g, kaptenen 
vid f lotta n T. Hagman och ti ll INl amo tPn av sam ma utredning, ma
rinclirektören av l: a gr aden å övergångsstat vid flottan I. J. Falk
m an, vilken enligt särskilt åt agande uppgjo rt de med utredningens 
Rrbete samrnanhti n gan clP, mycl(rt om:Eattande k ostnadsberäkningar na 
;lv(•nso m utfört samtli ga s ki ssr r och ka rtor för berörda arbete; har 
Kungl. Ma j :t medgivit, att ett bolopp av 3,000 kronor må utbeta las 
1ill va rclrra av H agman och Falkman för av dem åt 1929 å rs "flott
sta t ionsutrecl n in g utförd a arhden. 

.j { , B •·· de n 14 janual'i 1931. 

Förl'skrivt' r, att kostn ader na .fö r t ryekning av >> Handbok i nau
t isk m!'tt'IOrologi ·för mari nrn >> sko la bostridas till s ju åttondelar a\' 
s jöfö rsvarets or.h ti ll C' ll åttondP.l av Jl:vgva pnl't anslag ti ll t ryck
n i ngskostnafli'r, ä vrnsom meclgi vor, att till löjtnanten vid flottan O. 
\V. Schadf'r tnf! såsom ersättning för uta rbetandet av omförmälda 
h andbok ttthE'talas ett helopp av 750 kronor. 
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Medgiver, att till bestridande av kostnaderna för uppehållan

de av försöksdriften vid K innekull everken fö r f ramställnin g al

bränsle ur sk i-ffe r för marin ens behov under · ursprunglige n beräknad 

tidslängdmå - utö ver det belopp å GO,OOO krono r, som L' nligt Kun gl. 

Maj :ts br·slu t elen 20 juni 1930 !ör ä!ldamålet f ingP di sponeras a1 

behål lna m ed'c' l å för rådsti t larna -rör kol samt motor- och brännol ja 

- tagas i ansprå k ytterliga rL' högst 15,000 k ronor, att utgå med högst 

4,500 kronor fr å n an slaget t.ill flottans krigsberrdsk ap och övningar 

sam t med återstoelen från brhållna medel å omförmälacl Iörråclstit.lar . 

Medgiver, att två officerar e må enligt i kommandoväg meddo

lade hestä mlllcl ser boordras att för biträde inom che.fens för kust 

artill e ri et stab med verkställ ande av övPrarbetning av ett inom sag

da stab utarb<'tat förslag till »Taktiska föreskrifter f ö1 kust.art.illP

riet» t ill svid arr un ele r e rforde r lig t id stå till chdons för kustartill e

riets förfogande. 

MeclgivPr, att elen löj tnan t<-'n vid ku.starti iiPriPt P. G. Ni lsson 

gPnom g. o. 797 och 1171/1930 anbefallda komm end<•ringon att för 

särs k i l t uppdrag tiiHälligt tjänstgöra ma rin förv altningen må fort 

fara till och meJ den 8 ap ril 1931. 

K. Br. den 23 januari 1931. 
Föreskrive r, att å r 1931 må antagas högst 8 kustartill e rikacletter. 

Lämnar utan bifall kommendörkaptenens av l:a g raden D. E . 

Tiseli us anh ål lan om ersättning med tillika angivet bPiopp för ho

nom åsam kad e utgi[ter för tillfällig bostad unel e r tid , varunder ho 

nom ti lldelad tjänstebestact å Skepps holmen unde rgåit vissa repa

rationsarbeten. 

K. Br. dru 30 januari 1931. 
Sedan fö rre korpral en vid 2: a y rkPskompanict K. E. E. H al>olin 

a nh å Lli t, att ha n, so m vid nvs kecl h å n tjänsten 111ecl utgå ngen av ok · 

tober månad 1930 uppnått en anstii llnin gs t.id av till hop a 6 å r, 111 :Hte. 

oaktat han - såso m inneh avande en förs ta anställningstid av fi år 

- icke kunde räkna 2 års 'l'örlängd anstä llnin g, Jå komma i åt nju

i.andP av avs keclspr<•mie, har K . ~faj:t medgivi t, att lJabolin' m :'\ 

komma i åtnjutandL' av avske cl sp remie, so m utgå t· efte r 6 å rs an 

stäl lnin g. 

:NJrdgivPr, att till va relera av avdelningarna 34 och 36 av fö r

svarsv(• rkens c ivil a persona ls förhund må utanordnas det i gä ll ande 

stat för sjöfö rsva rets a nslag till uncl er stö<;l åt fö ren in ga r såsom hy-
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resbidrag ut va rvsa rbeta re i Stoekholms r e~pektive Karlskrona upp

fö rda bolopp å 462 kronor 50 öre. 

Medgiv<' r, i anslutn ing till brev elen 9 maj 1930, att löjtnanten 

vid l'lott.an S. H :son Ericson m å i kommandovilg be,o rclr as till fort 

sat t doltagande uti en i Frankrikr ano rd nad stabskurs för sjöoffice

r a rP intill cl('ss s lut i mitten a v novemlwr månad 1931, ävensom till

delar Ericson fö r sagda cl oltagancl<• i ovannämnda stabskurs ett sti

penditun av :1 ,200 kronor, att utgå från den under sjöfö rsvare ts an

slag t ill n •sPs tip<c'Jldi Pr uppt agna anvisningen till ersättning å t off i

CPrarP, ingl'njörer och intendenter under anställning t> ller kommen

dering utrikes. 
Slut li gen förordnar Kungl. Maj:t, m ed till ä mpnin g av § 13 i 

avlöningsrc•glementc t ckn 20 maj :1.927 Jör oJJi ce rare och undcrofJ'i.

eera re m. Jl., att Ericson skall under t iden för ifrågavarande fort

satta koiJilll L'nclerin g äga uppbära oavkortad lön. 

K Br. den fi f:ebrua.l'i 1931. 

Förord 11 ar , att :h Hl3l mi\ a 11lag~s l1 iigst 1 i) res<>r vunLleroHiccrs

aEpirautcr vid :tl ot t. an. 

Scclan fö renin gen Marinmusci Yiin11er såsom gåYa till state ns 

s jökrigshi s tori ska samlin ga r öv<·rl ämn a t en fu lls tändig mode ll av 

J•an sa rskc ppl't Ar a n, emottager 1\ ungl. ll:laj:t fö r Kronans räkning 

OllJfÖrmiilcl a fart.ygS IIIOd l'l l, att in J' örJi vas 111ed StatPDS s jökrigshisto

ri ska sa>T!Iiugar sa. nil. upps tälla s i mariuniUSPum i Sl.oc kholm. 

Tillerkänurr kaptc n<'n vid !:lottan S. G. C'. U lff. on g rai.i f ik 'l-

1 i on av :~30 kronor l'ör d.d han, [J å uppdrag av m a rinförvaltningon, 

i\ a una11 tid än l.j~instgöringsticl utarbd.a t bes krivnin g, omfattanek 

ci.L 00-t al ll! askinsk ri vna helarkss iclor, över on av ämbl'tsvcrke l. an 

skalJ ad, iör unde,rvattenshåtcn U lven avsedel Pko lodapparat. 

Mellgive r, att utrangc·rade depåfa rtyget Bl onda m å, utan hinder 

av i brev drn ll juli 1930 mcclclelade :[öreskrifto r, till svidare utläm

n as såsom lån ti ll kustar till eriet. 

K. B r. den 13 f~bruari 1931. 

lVI<'clgivN, att f laggartillerikonstapeln i flottans reserv E. Kull

berg må, mot åtnjutande av de avlönings m. f l. förmåner , som fö 1· 

nä rva ra nde må tillkomma honom, kvarstå i inn ehavande befattning 
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såsom tillsyningsman vid Björnltolmeus krut.hus l.illsviclarL' intill elen 
1 juli 1932. 

Medgiver, att löjLnanten vid k ust.artilleriet R. L. I sacsson, som 
genom g. o. n:r 39/1931 beordrats att tjänstgöra vid marinstabeH 
Jrån och med den 1 till och med elen l4 febr uari 1931, må i komman
doväg beordras till fortsatt tjäns tgöring därstädes från och med 
den 15 februari till och med elen 31 mars 1931. 

Bifaller aubållan från löjtna11t<·n i .flottans n·se rv C. O. \.Yal 
lcniJerg, vilken är författningsenligt sl,yldig att under utbildnings
å ret den 1 november 1931-clen 31 oktober 1932 fullgöra första repP
tionsövning om 60 dagar, att r edan uneler innevarande utLildningså r, 
med hö rjan i s lutet av juli månad eller senare, få fullgöra ifråga
va r ande rep,eti tionsövn i ng. 

K Br. den 20 februari 1931. 

]3ifaller anl1ållan från re.~rrvlöjt.nanteu i fioLLan W. Aberg, vil
kPu uneler tiden från .och med Li.en 18 september 1914 till och nw.-J 
den 25 ap ril 1916 va rit inbeorcl racl till tjänstgöring vid flottans sta
tion i Karlskrona, att få tillgodo räkna sig berörda tjänstgöring Jö,· 
erhå.lJ ande av kompetens för befordran till r eser vkapten i flotta11. 

HifaiiPr anhållall Jrän k;l]llt·m•n vid flnUi!ll .J. H. SIPI'enson, 
a1.1. han , som :f rån och med tkn j ap ril 1929 fömnlnals å sa lllt frf1n 
och med den l oktober samma å r utuiimnts tilL in1whavancle beställ
n in g, m:Hte för placering i löucklass iå tillgotloriikna sig t icle n :töt· 
berörda förodnande. 

Hifaller anh:tllan Jr:'\11 löji.nRni.rJt vid Jloi.lan (;. O. Il. Fogei
J,erg, att han, sold f rån och med den l clecemlJPJ' 1927 Jörorclnai.s [J 

sa mt. från och 111ed den .1(5 111ars :1\)28 utnämnts till inn ehavande bc·
stäl lning, m åtte för placering i löneklass få tillgodoriikna sig ticlt•1t 
för berörda förordnande. 

Medgiver, att ett belopp av högst 6,000 kronor må utbetalas för 
inköp av en Stockholms staels brandkår tillhörig brandstege av All
männa brandredskapsa:lfärens i.yp med tillhörande Scania-Vnbis auto
mohil. avsedel för marinPllS braml!d\r i Karlskrona. 
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K. Ur. den 26 februari 1!131. 
Bifaller löjtnantens i flottans reserv A. B. Bost.röm anhållan 

att redan unele r innevarande utbildningsår få fullgöra 30 dagar av 
elen tjänstgörinf,", so m författningsenligt åligge r honom att fullgöra 
under ut hi lclningså r et 1932-Hl33. 

Medgiver, att till marinintPmlenten av 2:a graden G. \Verng ren, 
vilken unel er å r 1930 förestått vården av :!'lottan arkiv i Karlskrona, 
må såsorn c'rsättning i förevarande hänseen de utbetalas ett beloprl 
av 400 kronor. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordr a en i fimbPtsverkcts 
artillPriavdelning tjänstgörande officer att. å tid, som. ämbetsverket 
äger bestäm ma, avresa till England och Holland för att under en 
tid av högst 14 dagar, resdagarna or i:i knaclP, verkställa liesiktning av 
för jaga ren Nonlcnskjöld i England beställd höjdmätare med tillh0-
randc eldledn in gsmateriel samt Jiir Jlansarske.ppen Sverige och Drot t
ning Vi cto ria i Holland besttilld orderöverföringsmateriel till Juft
v ärnsa rti l J er i. 

:Medgiver att verkstadsföresHnclaren vid artillericlcpartemen te t 
vid f lottans v~rv i Karlskrona, ingenjören V. Wittrock må e rhålla i 
unpdrag att avresa till Tyskland för att under en tid av högst sex 
dagar, reselagarna oräknade, dels hos Jirman Polte i Magdeburg stu
dera specialmaskiner för patronhylsti llverkning, dels ock vid elen 
tekniska mässll n i Leipzig taga kännedom om i Tyskland fram
stä llda arbetsmaskiner och verktyg. 

K. Br. den 6 mars 1931. 

Medgiver, att specialin genjören av 3:e graden vid mariningen
jörkåreJJ S. H. Lenander må för )Jlacering i löneklass såsom special 
ingenjör av 3:e graden av sin tidigare anställning i statens tjänst 
tillgodoräkna sig så lång tid, som edordras för omedelbart tilltrii
dancle av lön enl igt högsta löneklassen. 

Bifaller chefens för marinstaben framstä llning, att ett belopp 
av högst 20,000 kronor måtte under innevarande å r få disponeras för 
övn in gar med Sveriges frivilliga motorbåtskår. 

K. Br. den 13 mars 1931. 

Lämnar utan bifall chefens för sjöka rteverket, kommendören i 
marinen G. P. Reinius, anhållan att jämväl efter utgången av nU-st
kommande juni månad få kvarstå såsom chef för sjökartaverket in
till den l juli 1932. 

K . BT. 1931. 2 



Lämnar utan bifall marinintendentens J. Bring anhållan att 
för placering i löneklass såsom marin intendent av 1:a graden få 
särskilt tillgodoräkna sig tid, va runder han på förordnande bestritt 
c· n befattning såsom registrator och aktuarie vid marinstaben. 

Seclan varvschefen vid flottans station i Karlskron a lill marin
förvaltningen överlämnat en skrivelse från fartygschefen å jagaren 
Nordenskjöld, däri fartygschefrn hemställt, att vissa å en skrivelsen 
bilagel förteckning angivna, till jagaren skänkta inventarier m. m. 
måtte få upptagas såsom tillägg till fartygets hittills befintliga in
ventarier och marinförvaltningen gjort härav föranledd framställ
ning i ämnet, har Kungl. :M:aj:t emottagit såsom gåva för Kronaus 
räkning de i ovannämnda förteckning angivna inventarier m. m., 
a t t an vänelas för ändamål, vartill de sålunda avsetts. 

Medgiver i anslutning till förut givna medgivanden, att un
derofficeren av 2:a graden å övergångsstat R. L. Carlman må vid 
i.nnehavandc av viss civil tjänst vid själcarteverket jämväl från och 
med elen 1 juli 1931 och tillsvidare till och med llen 30 juni 19!}2 
bibehålla lönen å övergångsstat oavkortad. 

K. Br. den 20 mars 1!131. 

Scdan marinförvaltningen - under förmälan att svenska tek
nologföreningen komme att under tiden den 26-den 28 innevarande 
månad anordna en föreläsningskurs härstädes i industriekonomiska 
ämnen samt under fn'!mhå!Jande av önskvärdheten av att tillfälle 
bereddes några offiverare och beställningshavare vid mariningenjör
Låren att deltaga uti nämnda kurs - hemställt, att till bestridande 
av kursavgifterna för sju bcställning~havare vid flottan ett belopp 
:>v högst 175 kronor måtte stä ll as till förfogande, ävensom att me
del måtte anvisas till bestridande av kostnaderna för erforderlig:1 
resor för en knrsc!oltagare, tillhörande Karlskrona station, har Kungl. 
Maj :t bihtllit förevarande framställning. 

K. Br. den 27 mars 1931. 
Förordnar kommendörkalltenen av 2:a graden vid flottan S. A. 

'iVallin att fortfarande från och med elen 1 okotober 1931 tillsvidare 
iill och med elen 30 september 1934 vara lärare i gymnastik och va
pcnföring vid sjökrigsskolan, iillika ledare för kadetternas idrotts
övningar. 

Saclan filosofie licentiaten O. l. Björkhagen anhållit, att han 
måtto förkla ras behörig att erhålla fö rordna nde ,såsom lärare i 
rngelska språket vid sjökrigsskolan utan hinder av elen omständig
heten att han icke uppfy llde det i § 33 mom. 2 av reglementet för 
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sjökrigsskolan den 1 juli 1927 (n:r 305) iö r sådan behörighet upp3t:ill
da sä rskilda villkor att inför vPdorbörlig fakultet hava avlagt di
sputationsprov i engelska sp råket, har Kungl. J\iaj:t fötldarat, att 
omi'önn ~iltl a omständighet ickr Rkall utgöra hinclE'i' för Björkhagen 
nl.t söka och. (• rh ålla J:öronlnnnlk såso n1 lärare i PngPlska språk<-•L 
vid sjökrigsskolan. 

Finner kaptenens i kusiadilleriPt resr rv R E. G. Lindberg 
an h ållan att få komma i :Hnjulandt• av prnsion icke röranlrcla nå
gon Kungl. Maj:ts åtgärd. 

Emottager för kronans !'fik ni 11g s ~~ som gåva till statens sjö
krigshisto riska samlingar iiv<· rl ämnad av holländske rnarinmålnrCll 
1.. Backhuysc n utförd ol.iL'må i11 i ng rön's Li Il ande svenska örlogsiartyg 
r rån 1600-talrl att införlivas Jlll'd s tatens sjökrigshisto riska sam
lingar samt upphiingas i ovannämnda muse um. 

Meclgi v t' r att en torpc·d a v U111 pli g modell c [ter marin förvalt 
ningens Jli·övamll' lllå utlä111n as t ilL llögs l(~ lJefälhavaren över kust
fl ottan fö 1· att a nv>indas riit· Slll' ii ngni ng v id kustflottans övningar 
i nneva ranclc år. 

Förordnar ma rinläkaren av 2:a graden vid marinläkarkåren i 
l'lottans reserv E. S. Jonssoll all. friln och med den 1 april :1931_ 
tills vidare• till dess etl eftPr j :e lnarinläkarC'n vid marinläkarkåren 
C. E. \Vcsterbcrg vakant försto marinläkarboställning bliver med 
ordin arie innehavare besatt, dock högst intill utgången av inne
va rand e fl r , uppehålla befattningen såsom Jästningsläkare i Vax
Iiolms Jästning, tillika äldste läkare vid Vaxholms kustartilleriregt> · 
mente sko lande härvid .Jonsson åln :iuta - utöver marinläkare av 
~:a g;·aclen vid marinläkarkåren t illko1nmande avlöningsförmåner 
- vikarifiLP,rsiittning med lwlopp , mols varancl0 skillnaden mell an 
tjän s ll rd ig llPtsavdragen föt· för~k tJtarittliil;an· och mat·inHi karo av 
1 :a g radt>n vid warinläkarkårcn . 

K. lk den 2 a.pril 1931. 
:Jlcclgi V t' r, att löj tn anten vid kusta rt ill eriet G. Carle mu -

mrd bibehål lande a1· hOJ\otn å liggande ordinarie tjänstgöring - rn
ligt i kommandoväg meclcklaclr lJl'sbi mnwlse r stiillas til l chefens för 
JHarinslaiJcns födogandc i och fö r V('rk~ltillandE' av rovidori ng av ma
rin ens idrottsinstruktion; v ilj anclP Kungl. :Maj:t, på därom av che
-rE'n rö 1• mari.nstnhcn ertPr ari>Pids s JuHörande gjord framställning, 
laga undN otnp t·övning frågan Ottt !lf'n•da tld e av särskild e rsättning 
:H (_ 1a rl r l'iir i [n'\gavat·aJltk arhrl<•. 

Eni.ll•digar Jör~ t0 tHariuliibtl'c'n vid tn arinläkarkåren U. E. IVos
te rberg från Jöro rdnande atL Ollti>e.>örja läkarvården vid Göta liv
ga rd es fästningsbataljon. 
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F örordnar marinläkaren av 2:a g r aden vid marinläkarkåren 
flottans reserv E. S. Jonsson att t il lsvidare, dock högst intill den 1 
januari 1.932 ombesörja läkarvården vid Göta livgardes fästnings
bataljon mot åtnju t and e av ett efter 2.920 kronor för helt år bcriih
n a t arvode, var å dyrtidstill ägg ej m å u tgå. 

IL Br. den 10 apri 1931. 

Medgiver, att befälsövDingar för dels cle kustartilleriofficera
re, so m innevarande läsår g(-'JlOlll ging(" sjökrigshögskolans högre' 
kustartillerikurs och allmänna kurs, dels 4 oHicerare, som tidiga re 
genomgått allmänna kursen, men icJ.;:e ännu varit kommenderade 
till befälsövningar av ifrågavar an de art, må, på sätt i kommando
väg närmare beshimmes, under en tid av omkring :14 dagar inneva
rande år anordnas i huvudsaklig överensstämmelse 1ned av chefen 
för sjökrigshögskolan uppgjort :förslag. 

Medgiver , att flagguncleroff"iceren vid flottan J. M. Comstedt, 
vilken vore fö rordnad uppehåll a ],cfattningen såsom expeditions un
derofficer i stationsbefälhavarens vid ·f"l ottans station i Karlskrona 
eivi lexpedition, må även efter elen 1.3 mars 1.931., clå Comstedt in
t rädde i pensionsåldern, förordnas att för tiden tillsvidare intill den 
1. oktober 1.934 uppehåll a ifråga varande expecli t ionsunde roff icershe-
fattning. 

Medgiver, att löjtnanten y_id kustartilleriet T. G. E. Hagelthorn 
och P. G. Nilsson må i komrnallClov~ig beord ras at t följa utbil dningen 
vid elen tältmätskola fö r vissa artilleriet tilldelade studenter och 
likställda, som omförmäles i brev den 27 m ars 1931. angående anorcl 
nanclc under år 1.931 av iältmät skola. 

Medgver, att på övergångsstat tvångsvis överförd e specialin 
genjören av 1. :a graden C. A. Eklun d m:':t i kommancloviig inkal las 
till. tjänstgöring å fLottan s va rv i Stockhkolm fr~\n och med den 7 
innevarande ap ril tillsvidare ti ll s clPss befattningen såsom st at ions
ingenjör ä sagda varv hlivcr åtC'rbesatt. 

Medgive r, att stationsbelä lhavaren v id elen Hottans station, ti ll' 
vill.;:cn den r adioutbildn ing för personal tillhörande kustartill e ri et 
och flygvapnet, som (~nligt gällande bestiim mclscr äger rum vid 
flottan, kommer att år 1931. Jö rl äggas, må efte r överenskommelse 
med cheJen fö r f lygvapnet beordra en underofficer , Jlaggkorpral el
ler korp ral bland inst rukt ion spersonalen vid nämnda radioutbildning 
att under högst 8 dagar im tavarande iir tjänstgö ra v id ccntrab 
.rl ygverk stadcn i Västcdts i oclt för in lt ii m ta tlllt~ av t•dordr· rli g kän 
ndeom om f lygracliomaterir·l l'n . 
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K. Br. den 16 april 1931. 
Bemyndigar chefen för undero.fficers- och sjömanskårerna vid 

flottans station i Stockholm att i elen mån motsvarande antal va
kanser förefinnes inom sjömanskåren för tillgodoseende uneler SJO

kommenderingarna instundande sommar av det oundgängliga beho
vet av kockar och hovmästare å stationen tillhörande fartyg under 
tiden elen 20 april-den 31. oktober innevar ande år anställa tillhopa 
högst 20 civ il a kockar och hovmästare mot en avlöning av högst 7 
kronor för dag jämte portion in natura ; 

ävC'nsom medgiver, att kock eller hovmästare, som på g rund 
härav kommer att anställas, må under anställningsticlen åtnjuta -
förutom ovan angivna avlöning - fri sj ukvård ävensom i förekom
mande fall såväl :för resa från Stockholm till vederbörligt fartyg för 
inställ else till tjänstgöring som ock för resa f r ån avpolleteringsor ten 
efter anställningens slut resekostnads- och traktamentsersättning en
ligt rese- och traktamentsklass III F i gällande resereglemente. 

Bemyndigar chefen fö r underofficers- och sjömanskårerna vid 
flottans station i Stockholm a-tt i elen mån motsvarande antal va
kanser förefinnes bland unelerofficerare och flaggkorpraler för till 
godoseende under sjökommenderingarna instundande sommar av det 
oundgängliga behovet av maskinister å stationen tillhörande fartyg 
under erforderli g tid f rån och med den 20 april högst till och med 
elen 31 ok tober innevarande år anställa högst 8 civila La klass ma
skinister mot en avlöning, beräknad 'efter högst 400 kronor för må
nad inklusive sjötillägg, ävensom i förekomman de fall mässpenningar, 
varjämte Kun gL Maj :t medgiver, att maskini st, som på g rund härav 
kommer att. anställas, må under anställningsticlen åtnj uta - fö r ut
om ovan angivna avlöningsförm åner - f ri s jukvår d jämte i före
kommande fa ll r esekostnads- och traktamentsersättning såväl för 
resa f rån Stoc k h olm till fartyget för inställelse till tjänstgörin g som 
ock fö r resa från avpolletteringsorten till Stockholm efter anställ
ningens slu t enl igt rese- och traktamentsklass III E i gällande re
sereglemente. 

Bemyndigar marinförvaltningen att utan hinder av gullande be
stämmelser medgiva inskränkning i föreskriven arbetstid å flottans 
stations- och kassakontor under ticleD elen 1 maj-1.5 september in
nevarande år med högst tre timmar i veckan. 

Uppdrager åt marinförvaltningen att verkställa överarbetning 
av el et utav 1929 års flottstationsutredning framlagda alternativa 
fö rslagen betriffande för flyttning av Stockholms flottstation till 
Skärsätra-Mölna och till Gåshaga-IGippala, varvid dc av flottsta-

K . Br. 1931. 3 
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tiansutredningen uppgjorda kostnadsberäkningarna för ifrågavaran· 
de alternativ skola i ngående revidPras och kontrolleras; ägande ma
rinförvaltningen att, där så erfordras, för fullgörande av berörda 
uppdrag an lit a biträde av ämbetsverket icke tillhörande personaL 

K. Br. den 24 april 1931. 

.Medgiver, att löj tnanten vid flottan U. Larsson må i komman
doväg beo rdras att under tiden den 1 maj-den 31 juli 1931 fortfa
rande tjänstgöra såsom biträdande marinattache vid KungL Maj :ts 
beskickningar i Riga och Reval; skolande vad i brevet den 14 au
gusti 1930 stadgats i fråga om e rsättning åt Larsson för hemresan 
till Stockholm efter i brevet avsedd kommenderings slut och bestri
dandet av därav föranledda kostnader i stället gäLla Larssons hem
resa efter elen nu nwdgivna fortsatta kommenderingens s lut. 

Förordnar kommendörkaptenen av 1:a graden vid flottan G. A. 
·wester att, med bibehållande av innehavande befattning vid flottans 
station i Stockholm, från och med elen 1 maj 1931 tillsvidare under 
den tid förordnade chefen för sjökrigssl-colan, kommendörkaptenen av 
1:a graden H. Friis jämlik:t gener a lorder elen 16 augusti 1930, n:r 
750, är beord rad att tjänstgöra såsom avdelningschef för u-båtsav
clelningen, uppehålla befattningen såsom chef för nämnda skola. 

Medgiver, att - i likhet med vad jämlikt beslut den 2 ma5 
j 930 ägt rum under sistnämnda år - före ningen arme- och marin
f ilm må, på sätt i kommandoväg närmare bestämmes, jämväl under 
år 1P31 verkställa upptagning vid försvarsväsendet tillhörande trupp· 
förband och skolor av för elen militära undervisningen lämpliga 
f i l mer. 

Med ändring av brev dPn 16 april 1931 bemyndigas chefen för 
underoffi cPrS· och sjömanskårerna vid flottans station i Stockholm 
att under i samma brev angiven förutsättning för tillgodoseende av 
i brevet angivet behov av maskinister under erforderli g tid till och 
med elen 3t oktober innevarande år inom ramen av det i brevet så
~om högst medgivna antalet anlita jämväl rnaskinister i flottans 
reserv o:::lt å dess frivi lliga övPrgångsstrrt. 

Tillika medgiver Kungl. Maj :t, att maskinist i flottans resen· 
eller å cle~s övergångsstat, som. sålun da kan komma att inbeordras 
till tjänstgöring, härvid må åtn juta dels ersättning sålunda beräk
nad, ett elensamma jämte vederbörande tillkommande pension res
pektive lön å övergångsstat uppgår till samma belopp, som efter G
ort beräknad lön för un elerofficer på stat i den lönPgrad och lönc· 
klas3, som unelerofficer i rPserven tillhörde . vid avgången från aktiv 
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sta t, Tcspekti ve elen löneklass inom vederbörlig lönegrad, som under
office!' å övergångsstat kan beTäknas skulle hava tillhört, därest han 
kvarstått i tjänst på aktiv stat, ävensom i förekommande fall sjö
tillägg, mässpenningar samt sådan ersättning, som omförmäles i 15 
kap. 5 § i tilläggsbestämmelserna till 1927 års officersavlöningsreg
lemente, de ls ock fri sjukvård jämte i förekommande fall resekost
nads- och traktamentsersattning enligt gällande resereglemente så
väl för resa från Stockholm till vederbörligt fartyg för inställelse 
till tjänstgöring som ock för resa från avpolletteringsorten till 

Stockholm efter anställningens slut. 

Finner gott lämna majoren vid kustartilleriet K. P. :M. Holm
ström hegärt tillstånd att vid den s. k förstamajdemonstrationen i 
Stockholm innevarande år ta la över ämnet >> De mänskliga rättig

heterna )) . 

Fastställ er vissa delar av nytt regl emente för marinen, del I. 

Fastställer ,, Instruktion för befordringskommission fö r avgivan
de av förslag till befordringar inom flottans officerskån>. 

Fastställer »FöreskriftPr rörande avgivande av befordringsför

slag f ör underofficerare vid flottan ». 

Fastställ er spisordning för marinens manskap uneler tjänstgö

ring i land. 

Fastställer beklädnadsstat för sjömans- och skcppsgossekårerna. 

Fastställer sängservisstat för inkasPrncrat manskap vid marinen. 

Bemyndigar chefen för f örsvarsdepartementet att tillkalla högst 
f em utredningsmän - därav en i egenskap av ordiörandc - för att 
inom nämnda departement biträda med verkställande av utredning 
röranclP anordnande av ett marin- och sjöfartsmuseum, med beaktan
dc - särskilt ur Kronans synpunkt - av alla därmed sammanhäng
ande spörsm ål av ekonomisk och annan art, ävensom att, därest så 
erfordras, stfilla sPlo·eterarc till utredningsmännens förfogande m. m. 

Förordnar, att följande kostnader för flygövningar vid marinen 
skola, räknat f rån och m ed el en 1 juli j93l, hestridas av nPclannämn 

da anslag n ämligen: 
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I. Av flygvapnets anslag till flygövningar: 

a) kostnader för särskilda förmåner und er flygtjänstgöring oclt 

unclcr sjökommendering, kostnader för tjänsteresor och vistelse ut

om depåfartyget (förläggningsorten), allt beträffande personal, till

hörande flygvapnet eller kommenderad till tjänstgöring vid samma 

vapen ; 
h) dr iftkostnader oclt kostnader för material utredning för flyg

plan och Jör flygvapnet t illh örande båtar och fordon; 

c) övriga kostnader fö r flygtjä nsten, såsom unclervisningsmatf'

riel, expense r, frakte r, kranhyra, bärg·ning m. m. samt 

el) samt li :;m de kostnader för Göteborgs och Karlskrona sal1lt 

Hägernäs flygstationer tilldelade depåfartyg och torped- eller vc

clettbå ta r, Yilka skol a bestridas a v övningsmedeL 

II. Av flygvapnets vederbörliga anslag : 

a) l.;:ostn acler :fö r ammuni.tion s- och annan ut redning för flyg

vapnets elchapen ävensom bombammunition för flygplan i elen ut

sträckning, som bombfäll ni ng enligt gällande bomb tälln i ngsinstruk

tion utföres; och 
b) kostn ader för å torpedflygplan fö rbrukad torpedammunition 

och anna n utredning för torpedmateriPlens ha ndha vande och vård 

samt för reparation och översyn av till torpedflygplan utl ämnade 

torpeder. 

IJI. Av a nslaget till flottans kri gsbe redskap och övningar: 

a) å övningsmedel belöpande expeditionskostnader för i kust

flottans f lygstation ingående J'lygdepåfartyg och för övriga flyg·

stationen tilldelade, flottan tillhörande båtar. 

IV. Av anslaget till flottans krigsbcredskap och övningsr, 

respektive anslaget t ill kustartille riets krigs

herc·dskap och övningar: 

a) särskilda förmåner under sjökommendering och under flyg

tjänstgö rin g samt ersättning för tjänstereso r och tjiinsteutövning u t.

om fartyget (förläggningsorten) beträffande marinen tillhörande 

personal, som utan att vara kommenderad till tjänstgöring vid flyg

vapnet fu llgör f l ygtjänstgöri~g eller deltager i flygning; och 

b) kostnader för utav flygplan bogserade målanordningar, som 

uteslutande äro avseelda för beskjutning frän marinen tillhörande 

eldvapen. 

IL Br. den 30 april 1931. 

Finner hinder ej möta för marinöverläkaren att i enlighet med 

för honom gällande instruktion jämviil uneler budgetåret 19311193?. 
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till tjänstgöring inbeordra marinlakare vid marinläkarkåren i flot-

tans reserv under samiilanlaO't 1 .. · t · t ... t .. · å l 
.. . .. . ' '"' wgs nw Jans gonngsm· nac er, un· 

der fo rutsattmng att härav föranledda kostnader för statsverket icke 

överst1ga uppkommando besparingar å de i staten för budgetåret 

1931/1932 upptagna posterna till arvoden å t marinläkare av 2:a gra

den och marinläkarstipendiater. 

Bemyndigar marinförvaltningen att för utförande av de arbeten 

vid Gustaf V :s docka å Beckholmen, som avses i Kungl. Maj: ts pro

position n: r 162, elisponer a ett belopp a v högst ?.2.500 kronor ur Stock

holm s varvs byggnadsfond. 

Kungl. Maj:t - som jämlikt brev elen 24 april 1931 fastställt 

reglemente för marinen del l med bestämmelser, bland annat, an

gående organisation och förvaltning samt tjänsten vid Götebo rgs 

ö rlo gsdepå och skeppsg·ossekåren i Marstrand att lända till efterrä t

ielsc :från och med elen 1 juli 1931 - bemyndigar rnarinför valtningen, 

beträffande Göteborgs örlogsdepå: 

dels att före den l juli 1931 föranstalta om överförande till 

ö rlogsdepån av följande inrättningar ä Nya Varvet, nämligen mat

i nrättningen, marketenter iet, sjukhuset, häktet och exercishuset jäm

te den materiel, som kan erfordras för driften vid nämnda inrätt

ningar, dock att h ärigenom icke föranledes ändring av gällande ord

ning i f råga om un derhållet av själva byggnaderna; skolande häktet 

vid Alvsborgs fäs tnings mobilisering eller försättande i försvarsbe

redskap återfö ras under kommendantens tillsyn; 

dels ock att vidtaga de förändringar beträffa nde depåns upp

börder och förråd, som må befinnas lämpliga, samt de åtgärder, som 

kunna betingas av de sakkunnigas förslag beträffande Nya Varvets 

sjöförbindelser, samt 

beträffande skeppsgossekåren i Marstrand: 

att före den 1 juli 1931 vidtaga de åtgärder, som må befinnas 

lämpliga i avseende ä överlämnande till kåren av viss flottans sta

tion och varv i Stockholm tillhörande materiel: 

ägande marinförvaltningen utfärda de närmare föreskrifter i 

angivna avseenden, som utöver ovannämnda reglementsbestämmel

ser kunn a befinnas erforderliga. 
I samband härmed förordnar Kungl. :M:aj :t . att breven elen 17 

maj 1907 med bestämmelser angående skeppsgossekåren i Marstrand, 

den 8 juni 1917 angående föreskrifter beträffande organisationen av 

flottans örlogsdepå i Göteborg, samt elen 28 maj 1918 angående till

lägg till gällande bestämmelser för skeppsgossekåren i Marstrand och 
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föreskrifter angående organisationen av flottans örlogsdepå i Göte
borg skola från och med den 1 juli 1931 upphöra att gälla. 

Bemyndigar marinförvaltningen att av extra reservationsansla
get till flottans ersättningsbyggnad disponer a högst femhundrafyr
tiolemtusen kronor för uppförande av en br ännol jecistern vid fl ottans 
station i Karlskrona samt för anskaffande av ett tankfartyg för 
flottans räkning, ävensom förordnar, att av besparade medel å fö r
rådstitlarna för stenkol samt motor- och pannbrännolj a ett belopp, 
motsvar ande kostnaderna för byggandet av ifrågavarande brännolje
cistern och tankfartyg, ska ll såsom särskilda uppbördsmedel t illgo
doföras ovannämnda anslag. 

Sedan till K ungl. Maj :t tid efter annan ingivits ansöknin g at· 
från avskedade håtsm.än att - oavsett vederbörande i ett eller an
nat avseende bruste i härför stadgade villkor - få komma i åtn ju· 
t ande av under håll, eller annorledes gjor ts framställningar i lik
nande syften och Kungl. Maj :t sedermera, i överensst ämmelse med 
riksdagens beslut den 13 mars 1931 utfärdat kungörelse n :r 44 an
gående villkor för pension genom flottans pensionskassa till avske
dad båtsman (marinsoldat) m. m., har KungL Maj :t f ör ordnat, att 
förevarande framstäl lningar och ansökningar med därtill hörande 
handlingar skola överlämnas till direktionen över flottans pensions
kassa, som har att, efter ytterligare utredning där så erfordras, pr ö
va ansökningarna samt, därest sökande en ligt utfärdade bestämmel
ser må kunna un dfå un derhåll, därom meddela beslut, men i annat 
fall med eget yttrande till K ung l. Maj :t återställa hans ansökning. 

K. Br. den S maj 1931. 

Förordnar, att officerare och underofficerare vid marinen, som 
tvångsvis överförts till övergångsstat, m å i kommandoväg för tiden 
från och med den 1 juli 1931 till och med den 30 juni. 1932 inbeord
ras till tjänstgöring utövPr vederbörande beställningsh ava re å li ggan
de minsta tjänstgöring, i den m ån rylikt inbeordrande med hänsyn 
till att rlen n:va marinorganisationen icke blivit fullständigt genom
förd prövas oundgängligen erforderligt för tjänstens bel1öriga upp
rätthållande, ävensom föreskriver , att vid nu medgivna inbeor dran
de till tjänstgöring skall iakttagas, 

att statsverket åsamkas minsta möjliga kostnader, 
att inbeordrandet, i den mån så låter sig göra med h ä.nsyn till 

tjänstens krav, sker på frivillighetens väg, samt 
att meddelande angående inkallelse till och avgång från tjänst

göring, där så kan ske, lämnas vederbörande i god tid fö re den tirl
punkt, då inryckning till respektive avgång från tjiinstgöring skall 
äga rum. 
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Medgiver, att för övningsskeppet af Chapma ns genom general
order elen 22 december 1930, n:r 1100, anbefallda expedition må an
ställ as en daglönare vid flotta ns station i Karlskrona att å fartyget 
tjä nstgöra såsom segelsömmare mot åtnjutande av dagarvode med 
högst sju kronor jä mte skeppsportion och fri sjukvård. 

MPclgi.ver, att såsom ersättninf!' för biträdande vid utarbetandet 
a ,. förslag till nya artilleri skjutregler för flottan må utbPt<~.las till 
kaptenerna vid flottan G. B. Odqvist fi(}() k , •nnr. K. H . Schulze 500 
kronor och I. A. Hummel 400 kronor. sa.mt ctll löjtnanten vid flottan 
K M. Ostberg 200 kronor. 

)/[cdg·iver inbeordrande av marinläknrne a\' 1:a gr. å övergångs
stat Dahlman och Schrödl t ill fortsatt tjänot!.!i'ring. 

Medgive r , att Karlskrona kust a.rti. ller ircgT·rwntes barack å Västra 
Skällö jämte däri varan•lc inventarier i. hcfin tligt skick må uneler 
tide n 22 j uni.-2~ juli för ordnande av g·yu1!'aot iklägcr disponeras av 
Karlskrona folkskolas gymnastik- och idrnc•dl'r E' n i. ng. 

Finn0r chef<'ns för sjökrigsskolan fram:;' illn.ing rörande servis
bidrag åt sjökackttc r m. fL 1mdcr kommen<! ring å flotta ns fartyg 
icke• för:mlcda någon Kungl. Maj :ts vida re åtgärd , 

J{. Br. den 15 maj 1 !l31. 
Scdan rese rvlöjtnanten i flottan E. E. Knutsson anhållit a tt 

viss av honom fullg·jorcl krigstjänsi·göring ävensom tjänstgöring å 
s tatens järnvägars ån gfärjor måtte räkna honom tiligodo i och för 
befordran t ill 1·esc rvkapt.en i flotta n. har KungL Maj:t medgi vit, att 
K nutsson må, utan hir;der av bestämmelserna uti kungörelsen de n 18 
juni j 915 angående antagning, utbildning och pensio nering av befäl 
i flottans' reserv, av stationsbefälhavaren vid flottans station i Karls• 
krona anmälas för befordran till rese rvkapten i flo ttan. 

:Medgiver , .att till k aptenen v id flot t an J. E. Samuelson. vilken 
hu VlUds·akligon u tom tj änstcticl u tarbetat förslag till fördelningsbok 
för undervottonsbåten Ul,•en. må såso m ersättning i förevarande av
S0C'nde utbetalas e t t belopp av 300 kronor. 

Medgiver, a t t till elen officer, som a\' sta tiansbefälhavaren vid 
flottans st ation i Stockholm för nrclnas att under inneva rande år med
dela i skolreglemen tet för flott ans manskap. eld IV, omnämnd uncler
Yisning i engelska språket v id korpralskurs för radiomatroser samt 
Yicl certifikatkurs vid radioskola, må utgå en ersättning av 4 kronor 
för unde rvisningstimme. dock högst 448 kronor. 

Medgiver, att till chefen för pansarkryssa ron Fylgia vid dess före
stående cxpe•lition till utliindska farvatten må såsom bidrag till re
presentationskostnader, med skyldighet för fartygschefen att efter 
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avslutad exped ition till marinförvaltningen avgiva redovisning en
ligt de närmare bestämmelser, som ämbetsverket äger att utfärda, 
utbetalas ett belopp av högst 1,500 kronor. 

K. Hr. den 21 maj 1931. 
Finner underlöjtnanten vid kustartilleriet H. C. Moln anhålla n 

att, modl återfåondo av tirdigare innehavd tjänsteställning, vid nästa 
v·akans i löjtnantsbeställning vid kustartilleriet bliva befordrad till 
löjtnant på stat, icke föranleda någon Kungl. Maj :ts åtgärd. 

Medgiver, att de kustarti llerikadetter, som komma att ~mtagas 
år 19·31, må jiimtc en subalternoffice r ur kustartilleriet, på sätt i 
kommandoväg bestämmo3, sjökommenderas å pans·arkryssaren Fylgia 
under dess genom genemlorder 1150/1930 anbefallda expedition vintern 
1931-1932. 

Medgiver, att perso;_•nl från flottan må, på sätt i kommandoväg 
närmare bestämmes, stäHao till varvsehofons vid flottans station i 
stockhalm förfogande för torpedinskj~Jtningsändamål från och mod 
dag, som bestämmes i kommandoväg, under en tid av omkring sju 
ooJ1 en halv vecka ävensom att i inskjutningsexpeditionen deltagande 
personal må under don tid, expeditionen pågår, i avseende å avlöning, 
bespisning och förhållanden i övrigt ombord jämställas med sjökom
menderad person.al. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra en mariningeniör 
och en sjöoffice,r, bägge tjänstgörande i ämbetsverket, att å tid, som 
ämbetsverket äger bestämma, avresa till England för att under högst 
10 dagar, resdagarna oräknade, verkställa besiktning av hos firman 
Siebe, Gormarr & C:o, Ud, I"ondon, beställda 525 stycken Davis 
Submarine Escapc Rpparatus för besättnings upptagning från under
vattensbåt i händelse av sjunlmingsolycka ävensom för att, därest till
fälle ,därtill skulle er b j u da sig, i samJband med besiktninge·n IU.nder 
hög;st 3 dagar besöka undervattensdepån i Portsmouth för att inhämta 
kännedom om där gjord :l erfarenheter vid användning av nämnda 
apparater m. m. 

Medgiver, att såsom bidrag till representationskostnader under 
anbefallda expeditioner i utländska farvatten innevarande år må ti ll 
fartygschefen å övn ingsskeppet af Chapman och avdelningschefen för 
skcppsgosseavdelningen, med skyldighet för dem att efter avsLutade 
expeditioner till marinförvaltningen avgiva redovisning enligt de 
närmare bestämmelser, som ämbetsverket äger att utfärda, utbetalas, 
till fartygschefen å övningsskeppet af Chapman ett belopp av högst 
ottusentvåhundra kronor och till avdelningschefen för skeppsgosseav
delningen <ott belopp av högst s<Cxhundra kronor. 
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Am·i sa r högst 1,000 kronor för komplette•ring och reparation m. 
m. av viss fäldmateriel vid Karlskrona station. 

Förordnar, att beställningshavare vid flygvapnet, vi lken under 
tjänstgöring å rustad sjöstyrka nödgas för utförande av tjänsteupp
drag vistas utom fartyget under längre tid än tre dagar i följd, skall 
från och med fjärde dagen, mot avstående av såväl mässpenningar 
eller servisbidrag som sjötil l ägg, äga åtnjuta traktamentsersättning 
e lle r tjänstgöringstraktamente enligt för sådan e rsättnings utgivande 

~allm änhct gi.i l! a n dc re g ler. 

Uppdrager åt försvarsväsendet s lönenämnd att verkställa utred
ning rörande tillfällig löne förbättring åt sådana löjtnanter, sergeanter 
•och underofficerare ay Rndra och tredje graden på aktiv stRt, som på 
grund av llluYa!·ande beford ri ngsförhållanden inom a rmen och n1ari~en 
kommit llti en i avlöningshänsce1){lon särskilt ogynnsam stallmng, 
samt därefter till Kungl. Maj :t inkomma med det yttrande och förslag, 
varti ll lJtre·cln in gt'll må giva Rnledning. 

K B. den 29 maj 1931. 
Finner chdens för kustartilleriet hemställan om utfärdande av 

föreskrifte r angående lib·ärdighet i viss omfattning av examen i kust
art.illeriets nnderoffioersskola med realskal eexamen m. m. icke föran
leda någon I\ungl. Maj:ts vidare åtgärd . 

Medgiver, att korpralen vid 5:e matroskompaniet n:r 510 S. O. 
Lindberg må - utan hinder av bestämmelserna i brevet den 24 mars 
1927 angå·cnde utfärdande av bestämmelser i fråga om studiestipendier 
till underbdäl (underofficerare) vid flottan - år 1931 tillerkännas ett 
a.v de i samma brev omförmii Ida studicsti pendier. 

Finner ", illförordnade specialingenjörens av 3 :c graden Yid ma
rininge njörk>åren S. H. Lf'nander anhållan att få komma i åtnjutande 
av ersättning fö r kostnR{lOr vid flyttn in g från stockhalm till Karls
krona i sRmband med tillträdandet av sin be1a.ttning icke föranled a 
någon Kungl. Maj :ts vidare i\tgärd . 

FastsHiller bcklädnRdsstat för kustar tilleriets manskap. 

Fa ~tställer vissa delar av nytt regleme nte fö r marinen, del III. 

Fastställer »För.eskrifter angåonde R v givande a v befordringsför
slag betriiffando underofficerare vid kustartilleriet ,,. 

Fastställer , Föreskrifter angåellide avgivande a v befordringsför
slag beträffande officera re vid kustartilleriet,, 
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MedgiYe r, att kaptenen p å övergångsst at vid flott an T. M. K ar!Sl
son må i kommanrlo,·äg beo rdr as till tjänstg-öring i sjöförs1·a rets kom
ma ndoexpedit ion unele r tide n ckn 1-30 juni 1931. 

K. Br. den 5 juni 1931. 
Förordna r löjtn anten ''id ku st a rt ill eriet E. H. Gallerström att 

fr å n och med den 1 oktobe r 1931 till sv ida re t ill och med elen 30 sep
te mber 1935 va ra lärare i k ustfästnin gslära vid sjök rigsskolan. 

Förordn ar kaptene n vid flottan G. B. Odqvist a tt f rån oc h med 
elen 1 oktober 1931 till svida re till och med den 30 september 1934 va ra 
lärare i vape n lä ra å sjöoff icNslin jen vid sjökrigssko lan . 

Medg iYcr, att såsom bid rag till bestrida nde a1• representations
m. fl. 1wstn adcr i samband med utl ändska örlogsfartygs och represen
t ante rs för ut ländska ma rin e r m. m. besök i Sverige undet' inneva ra nde 
år må till chefen för sjöförs1·a re t s kommand oexpedit ion mot redovis
n ing enligt av chefen fö r försva rsdep artementet god kända räkningar 
u tbet alas ett hel opp av högst femtusen k ronor. 

Med g i 1·cr, a t t vid genCl·als ta be n ett fo tografiskt centrall abora
t orimn må under budge tå re t 1931-1932 fö rsöksvis anordu as äveusom 
att kostnad·r rn a må ntg:'t med högs t v issa an givna belopp. 

Mcclghc r. at t ma rin öve rläk aren L. G. Nilson, förste ma rinläka ren 
Yid ma rinl äk a rkåren K. I-I. Molander sa mt marinläka ren av l: a g raden 
i ;;amma I::l r J. H. Wcstcrmarl : mä anz-sa till Oslo för deltagande i 
det ordin a ri·~ möte , som nord iska mil i tärmedicinsk et föreningen k om
me r att avhå ll a i Oslo und er ti de n de n 9- H juni inn·o va rande år. 

Förordn ar. att dc gen om nådig t b rev de n 29 j.uni 1926 meddc
lade bestämmelser ang. ökade fö rm åne r under sjökomme nderin g å t 
personal , tj änstgörande :'t utb :'t t, sk ola gä lla jämväl tills vid a re fr ån 
och med clrn 1 juli 1931 till och med den 30 juni 1932. 

:M:edgiYcr, att till den, som upp ehå ller befattni ngen såsom expe~ 
rime nt inp:enjör Yid t oqwd- och mindepa r teme ntet vid flotta ns v::nv i 
K a rlskrona, må . utöYe r lön för ha ns ew'n befat tning såsom konstruk
t ör enli gt k ungörelsen elen 2~ juni 19:28 med avlöni ngsbes t ämmelser 
för Yissa ci1·i la och civil mili tä ra icke-ordina rie befa t tn ingsh ava re vid 
förs,·ars,·äsc nde t, för bud getå ret 1981- 1932 utgå ett i:irsk ilt a rvode 
a\· ettu s._~ n femhund ra kronor. 

K. Br. den 12 juni 1931. 
Finner gott dels medgiva. a tt uneler som ma ren inneva rande år må 

E· nligt i lwmma ndoväg medde lade nä rma re bestämmelser vid skepps--
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goS8ek å re n i Marstrand och med förläggning i de n s. k. Yttre kase.rnen 
anorduals en utbildningskurs för ynglingar, som äro medlemmar av fri
villig motorbå tsflotti lj eller hava fö•r avsikt att bliva medlemmar av 
dyli k f1ottilj, ·de ls ock för eskri va, a tt härav uppkommande kostillader 
skola bestridas, för slitning av vede rbö rliga underhållsanslag samtt för 
tvätt, s ängsmvis och dylikt av de medel, vi lka anvisats för Sveriges 
fri villi '2'a mototbåtskårs· övninga r; skolande de i kursen deltagande 
yngling arna ,UJtspi<sas genom chefens för skeppsgossekå ren i Marstrand 

försorg utan s.ärskild kostnad för statsverket. 

Medgive r, a t t officer, Yilkcn eft.e r chef för sjöförsvaret s kornman 
doexped i tion e lle r i fnrtsaU succession on li gt. av Kungl. Maj :t medde
la t iörordnande uppehållit högre än egen beställning, m å, därest 
han i omede lbar a nslutning ti ll förordnandd på g rund av fullmakt 
tillträtt den högre beställningen, äga att för placering i löneklass 
inom veclerbörlig lönegrad s!isorn tjäns te tid i lönegraden tillgodo
räk.nas den tid , han best ritt föro rdnandet, i den mån samma tid en
ligt bes tämme lserna i office rsavlöningsreg lementet eljest må såsom 
tjänste t.icl beräknas; skolan de de tta medgivande gä lla tills vidare från 
och med elen 1 juli 1931. 

Medgiver, att - där ej för särskilt fa ll annorlunda för eskrives 
bes tällningshavare vid försvarsväsende t, vi lken erhå llit Kung!. 

Maj:ts tillstånd att intill elen 1 juli 1931 med innehavande beställ
ning fö ren a viss tjänst, befattning ell er uppdrag, må, då tillstån
det meddelats e [ter ansökning, som avsett jämväl tid efte r nämnda 
dag, i förekommande fall ti ll s vidare intill den 1 jul i 1932 jämte 
best ällningen innehava samma tjänst, befattn in g e ller uppdrag ; !i

liggande det chef el ler annan vederbörande myndighet att, därest 
förenande av tjäns t m. m., varom här är fråga, på gr und av för
ändrade tjänstgöringsförhäll anden (exempelvis ändrad tjänstgö·rings
ort) ell er av annan an ledning kan anses inverka hinderligt för tj änst
göringen vid försvarsväsende t, därom göra anmälan hos Kungl. Maj :t. 

Medgiver, att e tt belopp a v ettusen kronor må såsom ersättning 
utbe talas till förste marinintendenten I. G. L. Hallelen dels för det 
han, jämte sitt arbete såsom sakkunnig för verkställande av om
arbetning a v reglemente för marinen och vid siclan av sin inneha
vande ordinarie tjänstebcfattning, under elen t id av omkring sju år 

.d(, sakkunnigas arbete varat bestritt sekret e ra regöromålen hos de 
sakkunniga, dels ock för det h an efter de t egentliga sakkunnigear
be tets slu tfö'r ancle ful lgjort vissa de sakkunniga tillkommande ålig

ganden. 

K. Br. 1931. 5 
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Godkänner sådan ändring av huvudritningen till flygplankrys
saren Gotland, att el ensamma e rl!å lle r en i fa rtygets mede ll inje upp 
stä lld katapult i ställ et för två bord v arts uppställda katapulter. 

Kungl. Maj:t, som i kommanodväg vill utfärda närmare be
stämm elser beträffaudc åtgärder för b~irgancle av sjunken undervat
tensbåt, föreskriver i övrigt i sådant hänseende följande. 

1. Marinförvaltningen äger att träffa avtal med lämpliga 
harnnm.vnclighctcr och bärgningsbolag angående förhyrande av :Cör 
bärgning av undervattensbåL lämpli g materiel ävensom personal, där 
så anses erforderligt; skolande elylikt avia l jämväl omfatta bestäm
mel ser om huru ersättning härvid skall utgå. Inspektören för un
clervattcnsbåtvapnet deltager i handläggningen av sådant ärende 
på enahanda sätt, som fö resk ri ves i inst ruktion för marinförvalt
ni n gen bei.räHancle beredningen av ci ren den, som angå undcrvattcns
båtvapnet. 

2. Tel egr afstyrelsen skall gi va sina underlydande kuststatione r 
order därom , att til l station0rna ankomna meddel anden, som beröra 
sj unken unde rvattensbåt, skola av stationerna radioutsändas med 
sil dan fö rc l.rlides rätt, som jämlikt artike l 23 i allm än na radioreg
lerncnte't ti ll komm er nödmedclclallClcn. l1adioutsänclningcn sker av
giftsfritt och ska ll fö regås av Cq-s ignalen. 

3. Genom hrcv den 14 juni 1928 meddelade föreskrifter röran
ck kostnademu för övningar m. m. l.i ll flottans varv förlagd bärg
ningsmateriel Iör undcrvattenshål.a r 11 1. m. skola gälla jämväl be
träfianclc enahanda övningar vid Göt.eborgs örlogsdepå. 

4. Be t.räHande bes tridanclct av kos tnader för bärgande av sjun 
ken und e rvattensbåt till Kungl. :Maj:t för varje särskilt fall lämna 
föreskrift. 

Medgiver, att rnariualtaclJ on v1cl Kungl. Maj:ts beskickni nga r 
Berlin , Köpenhamn och H elsingfors, kaptenen vid flottan I-I. J. G. 

Bager lll<1 - i likhet med vad genom Kungl. Maj:l .s brev den l -1 
augusti 1930 föreskrivils för licl en intill elen 1 juli 1931 - jämväl 
från och med sis tniimnda dag t.ill svida rc inl.ill deu l juli 1932 tjänst
göra såsom marinatt.aclll\ föniiom vid ovannä.mnda beskickningar, 
även vid beskickningarna i Hi ga och Reva] med !:jänst.göringsskylclig
he t. vid sis tnätnnda beskicknin ga r i samband med tjänstgöringen vid 
beskickningarna i He lsingfors. 

Medg iv e r , att till elen vid skeppsgossekå ren i Marstrand tjän st
gö t·andc perso na len får j~irnväl undc·r hudgetåret 1931- 1932 ulgå av
löningstillägg enli gt de grunder, so m gälla beträffande :'ttnj utandc 
av sjö tillägg vid slationiir förliiggning; skol ande kostnaderna för 
ifrågavarande avlöningstillägg bestridas från · anslaget till flottans 
krigsberedskap och övningar. 
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Förordna r bctriiffancle avlöningsförmåner för skeppsgossar m. 
m. följand e: 

§ 1. 
Skcppsgo3sc åtn Juter dagavlöning enligt stat från dagen för 

inträdet i tjätBt till och med dagen fö r avgången från skeppsgosse
kåren. 

§ 2. 

Dagavlöningen må bibehållas vid tjänstledighet under ~ögst 
fjorton dagar, så ock vid undergående av arrest med tjänstfönngs

skyldighet. 
Lika leeles äger skeppsgo~sc, som av sjukdom hindras att förrätta 

· l · l 1 · under' ho··gst 100 dagar för var-sm tjänst, att upp )in a c a gav öm n gen ~ 

je sjukdomsfall. 

~ 3. 
Vad i §§ 1 och 2 stadgas skall äga motsvarande tillämpning 

fråga om åtn jutande av ordningsmannaarvocle, uneler iakttagande 
likväl att arvodet utgår från och med dagen näst efter elen, då 
skeppsgosse blivit tillsatt såsom ordningsman, till och med den dag, 

då han avgår såsom ordningsman. 

§ 4. 

skeppsgosse skall uneler tjänstgöring land vara inkasernerad. 

§ 5. 

Beträffande sjukvård och vad därtill höre'r gäller för skepps· 
gosse vad i reglemente för marinen i motsvarande avseende stadgas 

för sjöm anskårens manskap. 

§ 6. 

o l fo""'r fa··rd ti"ll och f r ån den Vid julpermissionen ma s 'eprsgosse 
ort till vilken han blivit permitterad, på kronans bekostnad erhålla 
militärbiljett eller vid resa å järnväg, där sådan biljett ej lämnas, 
eller å fartyg ersättning för biljettkostnaden för plats i tredje klass 

r espektive däcksplats. . 
Därjämte må vid dylik permissionsresa ersättning utg_å ~ör bil-

jettkostnaden å omnibuslinje till och från elen närmast mtrll per
missionsorten belägna järnvägsstationen eller tilläggsplatsen för 

fartyg. 
§ 7. 

U n der permisswnen, som i § 6 avses, må skeppsgosse tillko~
mancle portionsersättning av vederbörande kompanichef förskottsvis 
utbetalas till Jen, hos vilken skeppsgossen, efter medgivande av che
fen för skeppsgossekåren, under ledigheten må vistas. 
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§ 8. 

Ytterligare erforderliga bestämmelser rörande de för måner, som 

tillkomma skeppsgosse, meddelas av marinfön·<tltningen. 

Förklarar, att manskap, som icke tagit anställning eller reka

pitulerat efter utgången av juni månad 1923 och som ej heller efter 

samma tidpunkt karlskrivits från skeppsgossekåren, icke skola i an· 

ledning av föreskrifter i reglemente för marinen 1931 vid förlängd 

anställning åtnjuta lön enligt annan löneplan iin som för dem varit 

gällande den 30 juni 1931. 

K. br. den 26 juni 1931. 
Förordnar dels professorn vid tekniska högskolan O. A. Litje

ström att forttarande under ticlen från och med den 1 oktober 1931 

tillsvidare till och med elen 30 september 1933 vara lärare i matema

tik och mekanik vid sjökrigshögskolan dels ock filoso.fie licentiaten 

E. I. Bolin att fortfarande under samma tid vara lärare i kemi vid 
nämnda hög·skola. 

l 

Förordnar kommendörkaptenen av 2:a graden S. Y. Ekstt·ancl 

att uppehålla befattning, såsom chef för sjökrigsskolan under tiden 

från och med den 6 till och med elen 25 juli 1931, under vilken tid 

t. f. chefen för nämnda skola, kommendörkaptenC<n av 1:a graden 

G. l\. .. \Vester, beviljats tjänstledighet. 

Medgiver, att marinintendenten av 1:a graden W. Lilja mii , 

enligt i kommandoväg meddelade bestämmelser, inkallas till tjänst

göring vid flottans station i Karlskrona , dock högst för ticlen intill 
den 1 juli 1932. 

Bifaller chefens för marinstabc·n hemställan, att av behållninge~ 

å den under anslaget till vid marinstaben anställd personal uppförda 

anslagsposten till arvoden m. m. till marinattacheer för budgetåret 

Hl30-1931, uppgående till omkring 3,700 kronor vid utgång·en av 

n8mnda budgetår, dels tillfälliga extra dyrortstillägg måtte tilleT

kännas marina ttachön vid Kungl. Maj :ts beskickningar i London och 

Oslo, numera kommendörkaptenen av 2:a graden vid flottan E. A. 

O berg, marinattach~n vid K ung l. Maj :ts beskickningar i Paris och 

Haag, kaptene n vid flottan A. E. Biör kluncl samt marinattachen vid 

Kungl. Maj :ts beskickningar i Berlin m. fl. orter, kaptenen vid flot

tan H. J . G. Dager med 700 kronor till envar av dem dels ock en 

gratifikation av 1,500 kronor måtte få utgå till biträdande marin

aitachen vid I~ungl. Maj:ts beskickningar i Riga och Revat, nu

mera kaptenen Yid flottan U. C. B. Lar&son. 
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Medgiver, aLt chefen för marinförvaltningens ingenjöravdelning, 

marinöverdirektören Y. T. Schocrner och Pn i ämbetsverket tjänst

göran de mariningenjör mä boonlras att avresa till Tyskland för att 

under en tid av högst 4 dagar, reselagarna oräknade, vid Deutsche 

Werke i Kiel inhämta kännedom om en d>irstäcles konstruerad och 
tilverkacl katapult :för startnin g av 1"\ygplan. 

Förordnar majoren i armE-n, kaptenen i Västernorrlands rege

nwntes reserv A. G. Nilsson-Hiort att uneler liden från och med elen 

1 juli 1931 ti ll sv irlare till och med dPn 30 juni j932 vit! de tillfällen, 

då kommendanten i. HPmsö Listning vid födall eller under tjänst

ledighet icke kan a v l ä m n a beLile t i den ordning, som omförmäles i 

brevet den 2R april Hl22 angående >;tällförPträclanclP kommendant i 

uämnda fästning, med iakttagande av föreskrifterna i gällande reg

lemente för marinen, dd Hl, upprätthålla kommendantsbefattningen 

i fästningPn moi :'ttn jtandP cliirunclet· av ersättning med et: belopp 

av tio kronor fcir da g, att ut gå från sjöfö rsvaret s anslag hll extra 

utgifter. 

Medgiver, att Iör anskafl:ning av en radioanläggning för var

dera av skeppsgossekårerna i Karlskrona och i Marstrand ett b~~o-~p 
a v tillhopa ettusentvåhundra kronor må utgå från de under SJOfor

svarets anslag till uuclervisningsmatPriAl samt undervisningsanstalter 

m. m. 

Förordnar avclelningsche[cn i rederiaktiebolaget Norclstjärnan, 

sjökaptenen T. 1[Ayer och bei"lilhavaren på ångfartyget Heimdall, 

sjökaptenen O. N :son Hallbor g- att fortfarande från o_~h med den 1 

juli 1931 tills vidare intill den 1 juli 1932 vara leelamater av styrel

sen Jör sjökartcvcrket. 

Förklarar den till tjänstgöring vid Tingstäde radiostation kom

mencleracJp personalen u 1· marinen berättigad, att uneler nämnda 

tj 'i nstgörino· utöver lön åtnjuta tjänstgöringstraktamente med ena

h ~ ucla bclo:;p, s<Jm gen~m brev den 6 juni 1918 angående förhöjt 

dagar vode till dPu vid Gotlanels (Tingstäcle) gniststation _tjänstgö

rande p<'rsonal vid marinen, fastställts [ör dagarvoden åt lfrågava

rnnde personal. 

Medgiver, att till kaptenen vid f lottan D. Landquist må så

som ersiiHning för Lestriclandc•t av de med befattningen såsom sek

rete rare hos styrelsen för sjökarteverket f"örcnade göromålen under 

Jörsta halvåret 1931 utbetalas cm gratifikation av trehundra kronor, 

att utgå av till sjökartevorkots förfogande stående medel. 

Förordnar kommendörkaptenen av 2:a graden i marinen Nissen 

att tills vidare intill den 1 juli 1932 uppehålla befattningen såsom 
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bibliotekarie vid marinstaben med rätt .för honom att i sådan egen
skap åtnj uta ersättning, beräknad efter ett arvode av tretusenett
hundra åttio kronor för å. r jiimie dyrtidstillägg enli gt för nyregle·· 
rade verk stadgade grunder; skolande i avseende å åtnjutande av 
näm nda arvode de i 13 kap. av kungörel se n den 22 juni 1928 med 
tilläggsbestämme lse r till de militära av löningsreglementena meddc
lade föreskrifter rörande ick(• ordinarie hdattningshaYare i tillämp
liga delar lända till efterräti else. 

Bifaller marinförvaltningens hemsi ii Il an, a t t fortsatt försök mC'Ll 
ko ncentratio n av upph ancl'ingsvPrksamh etl' n samt titelbokföringen 
och avlöningsuträkningen virl f lottans varv i St.ockholm måtte få 

uneler samma betingelser som hitti ll s an stä Ilas därstädes intill u t
gången av budgetåret 1931- 1J32; å liggande det ämbetsverket att 
omedelbart c>fter utgången av huclgetår<'t 1931- 1932 till Kungl. Maj:t 
inkomma med rapport rör ande fö rsöken. 

K bt•. d<'n 3 juli 1931. 
:Medgivt•r, att till vard0ra av llaggunde rof[icerpn vid f lottan C. 

'C. S. Sparthan och uncl e ro ffirc rt:n av 2:u g rad en 1Jå öve rgångsstat 

vid Jlottan J. A. Holmst röm m t1 u t beta las en g ratifikation av 100 
kronor för av dem utfört a rb\'1-(• tt konstruktion ocl1 t illve rknin g a\" 
<'n försöks! n n t0rna. 

MedgivN, a tt till maskinisic av 3:0 g raden vid flottan S. E. 
Svensson m:'t ut. hc•talas Ptt bt> lopp av :liiO krnllCH' såsom g ratif ikation 
i' ör· det nrhd<•, han nedlagt p:'r ko nst nH' rHndd nv l'll vid pr·ov lii111pli g 
i.JcfunnPn anordning för öppnandE' oc h stäng-ande av pan nspj ii ll en å 
oljeeldade fa r tyg. 

. Föro r· dna l' översten i östra nrmefönlC'I n ingens reSNV F. n.l oss-
berg att tillsvidare i uti Il elen 1 ;juli 1932 utan sä rskild kos l n a el [(i r· 
~tatsvc rk<'t f o !'l i' n rftnde· va ra rl ygattachö vid Kungl. .Maj: l s hPskick 
J: ing i London. 

MPcl upnhiivandP av i b r·ev dPn 14 maj Hl:20 nwcld(•ladr l>estiin r
nrel s<' r l'innl'r Kungl. l\faj:l - so m vi ll i kommandoviig meddela 
lläl'lli<Ht• iu•s l. iilllllll'iSPr rörnnd t· pr·ii vrrin .l!; IIH 'tl d<• r·:ldiorrr n! r·nst• r vid 
J lotta n, v ilk a a r1nr ä las till (• r·ldtll ft mlc av s:'rdani. certil' iknt av första 
<· llt·r andra klass<·n si'tSOJil rnclio1t•lpg ra[ist, so m DmniinJu t•s i det ti ll 
den iutPrnatioul'l la rad intP IPg ra ll:onvl'ntiorwn hörande allmiinna reo·_ 
lt>menlet a rtikel 7 - gott llledgiva , att dP n, som förTätiar dy l ~.;: 
prövning, ävPnsnm tc !Pgral'tjänstt- man, sont biträder prövnino·sfö1:r ät
taren, må Pr lJ å lln. rpsckostnads- och traktan re ntsersättning enligt gc11 · 
la nclc r ~e•sp regl cmentc samt prövningsförrättaron därjämte ett särskilt 
arvode, som till sv.ida re unclN de närmaste tre tlren må utgå med 30 
kronor. 
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Bifaller gjord framställning, ntt utöver genom beslnt elen 19 
LiC'C·e mber 1930 J öreskrivet a;1ta l ytte-rligare en sjökadett må antagas 

<h 1931. 

Medgiver att iör umlerstöujamle av Yerksamlwten vid Kron
prinsessan Yiclorias skeppsgosst:hem i .Karlsk rona må jämväl fö r bud
getåret 1931-193~ utbetalas ett belopp aY cttusen kronor från sjö

försvarets anslag till extra avgifter. 

Medgiver, att två officL'rare vid kustnrtilleriet må, seelan veder
börligt tillstånd till resornas företagande, på ministeriell väg utver 
kats, i kommandoväg l•eorclras avresa elen ene till Tyskland för att 
uneler en tid av omkring sex veckor ' ed riva studier vid tyska kust
befästningar virl Östersjön och Nordsjön ävensom vid fö r dessa be
fästningar avseelda förbands för läggningar och utbi ldningsanstalter 
m. m. samt elen andre till Nordamerikas Förenta StatPr iör att un
der en tid a\" omkring 19 veckor bedriYa studier vid för kustartille
riet (motsyarancle förband) aYsedcl skj utskola m. m. därstädes. 

Härjämte tilldelar Kungl. ::'IIaj:t dc beordrade såsom bidrag till 
hest.riclandP av dc med kom menderingar na före n ad e kostnader stipen
dier till följande belopp, n>imligen elen till Nordamerikas Förenta 
l::)tater beordrade 1,:500 kronor samt elen t ill Tyskland beordrade 1,500 

kronor. 

K. br. den 9 juli 1931. 

Förordnar ÖYerstelöjtnrtDtc·n vid kustartilleri et K. O . .J. Broman 
att t illsvidnre uneler chc·fens för sjökrigshög-skolan , kommenaören vid 
flottan C. O. Lindström, beYijlack tjänstledighet från och med elen 6 
juli till och med elen l augusti 1931 uppehåll a bdattningen såsom 

chef iör sjökrigshögskolan. 

::'lfedgiwr, att ett helopp av högst 100 kronor må shillas Wl che
fens fö r sjöförsvarets komnH1ndoPxpeclition förfogande för beredande 
under buclgctf>rC't 1931-19:32 av kontant ersättning åt [ast anställt 
manskap och Yärnpliktiga. beordrade till t jänstgöring inom sjöför· 
svarets komm8ncloexpeclition, för måltid, som vede rböran de på grund 
:w ifrågavarande t.jiinstgöring kan bliva förhindrad intaga i kronans 

matin rättn in g-. 

Bemyncl ign r marin fön al i n in gE' n a t t beordra en tiU dess förfo
gande ställd marindirektör eller mariningenjör att under högst 1G 
dagar, resdagarna oräknade, i medio av innevarande juli månad av
resa till Tvsldan<l och TjeckoslovakiPn för att verkställa besiktning 
dds hos firman Theodur Zrise i Altona-Elhe av hos nämnda firma 

K. Br. 1931. 7 
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beställda propellrar till jagaren Klas Horn. dels hos Skodsworke i 
TjeckosloYa k i en a v för J'lygplaukryssaren Gotland a \·sedda kugghjul

ringar för propf'llerturbinernas \·äxlar, dt>ls ock hos Mauues ma nn

Röhrcn wf'rke i Komotsu i T jeckoslovakien a\- 9 styckE' n lika Ledes för 

flygplan kryssa ren Got l and avsedda grova stål rör. 
Yicl are bclllyndigas varnclwfeu vid flottans station i K arlskro

na att beordra rn vid van·et därstädes tjänstgörande mariningenjör 

att under högst S da gar, resdagarna oräknade, i mrdio av n:istkom

manclc augusti månad avresa till Altona-Eilw för att lws förutnämn

eJa firma Theodor Zeisc verksb1lla besiktning av därstäLles lwstiillda 

propPlirar till jagarna Klas Uggla och EhrPnsköld. 

Kungl. :.\i aj: ( har lltcträffancll' marin\'llS krigc:i)\· n i ng 1931. 11l 0 tl

givit, 
att lri'm anslaget t i ll flottan s krigsl>Prrdskap och ii\·ningar må 

disponeras dels C'tt belopp av högst 10,000 kronor sasont hiclrag till 

hestridanek av för flyg\·a pnct U[JpkommanclP merko~tnader till följd 

av deltagandet i sa mma övning. clels ett helopp a\· högst :3,000 kro· 

nor för bcstridandr av kostnadn för Sn•rig('S J: ri\·il liga motorbåt.o

kårs clt-ltaganclr i berörda övning, dels ock ett belopp a\· högst :)00 

kronor för lwstridande ay kostnaclt>rna för erhållandr under krigsö,-

J;ingen av vissa för marinrus niderlckstjiillst erforderliga extra ob

ser vationer: 

meclgiYit dels att komme!lll0ren i flottans n•sen· _\. H. ()isiko , 

kaptenen i flottan S. E. WPttcr samt kaptenE'n i flottans rC'.'<en IL 
Morner må inlworclras till clC'ltagancle i krigsövningen, dels ock att, 

Ll ä r es t pe,rsonal u r landstormen d ter fri villigt å ta g ande inbeordras 

till deltagande i ö,·ningen lör bemanning aY vissa tillfälligt upprät

tade l uftbevakningsstationer, tiil nämnda personal må utgiL förutom 

Prsättning för resekostnad, där sådan för ekommer, traktamente med 

fyra kronor för dag och två kronor för natt uner sh·iil rese- som 

övningsdagar, va r jämte, där s ii erfordras. inkvartering p ii kronans 

bekostnad må lwreclas ptrsonalrn: 

Jöreskri,·it dels att kostnaderna för o,·atmämnda uificerarc över 

stat eller i rcscn·en tjänstgöring uneler krigsöYning-c•n skola bestridas 

ay anslaget till adöning till personal Yid kårer och stater 111. !L. 
dels o c k a t t samtliga kost n a der för gottgö relse å t dE' n i övn ing~on1 

deltagande personalen ur landstormen skola med högst ett usen kro

nor bestridas a\· förenämnda anslag till flottans krigsberedskap or. h 

övningar: 
bemyndigat mairnJ örvaltningen att för krigsö\·ningen förhyra 

och utrusta dels tio stycken för använduing såsom hjälpkanonbåtar 

eller hjälp bed et t hå tar a \'SPel du min dn' fart,yg· eller hogsPrba tar. del" 

ock tre för ~Jwiindnin~ såsom h:1JHlelsiinl!arc a,·sedcla störn' fnrtyg, 
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livensom att för skötsPin av dessa fartyg förhyra edorclcrlig civil 
bemanningspe rsonal, i sammanhang varmed Kungl. Maj :t föreskri
vit, att dc förhy rd a fartygen och båtarna sko la uneler öYningen Yar:t 
.försäkrade mot Yanlig sjörisk och att dc icke må ntsiitt as fö r störr<' 
riske r än som. med hä nsn1 till övningarnas rationella bcclrivanclf' iiro 

ofrånkomliga. dc t re fÖr användning såsom hanclels1mgarr avseelda 

större fartygen dock i intet fall utöver vad försäkringen täcker; sko

lande samtliga härav föranledda kostnader, högst femtiotusen kronor, 

hestrida s a\' meranämna an~ l ag till flottans krigsberedskap och Ö\'-

llingar . 
Kärmai·e lwsttimmelscr :(ör anorduandet av ifrågavarande Ö\"-

ning meddel as i kommancloväg. 

K br, den 16 juli 193L 
Föreskriwr, att gottgörelse t i ll rckry tPringsomb ud och Ycic>· 

ningsförrättare m,'\ under hudgetåret 1931-1032 utgå med högst tret

tio kronor fö r Yarjr· anbgvn man cll L'r skeplJsgosse. 

Bifall(•r kaptr• n0ns vid kustartilleriet K. U. T . K H . D. Brrn

harclt anhållan ait uneler tjänstledighet till och med ckn 9 oktober 

1931 Hir organisNan cl <'t 3\' elen s. k. Gathcnhiclmsstiftelse få . mrd 

ltäns\'11 t i Il den anknytning til l marinen , stifte lsens verksam het strä

vade. ct"t"l'r, hibehå ll a oavkortad lön. 

Mt dgivcr . at t löjtnantvn vid flotlan O. \V. Schacier må för hc

~lridande a\· hono111 mecldelnt J"i;rordn ande att från 0ch mccl den 1 
j uli 1931. upprätt lH11 \a \Jdattningen Såsom förestandare (ör Statens 

meteorologi sk-hydrografiska anstalts militäravdelning åtnjuta tjänst

leclighE't från inneh avande beställning vid flottan tillsvidare uneler 

innevarande budgetår, med skyldighet likväl fö r honom att uneler tt

elen frånträda ck med btstä llningcn :fören ade ay]öningsiörmåner. 

:Medgivrr. att till Finlanels iö1·svarsministcrium må utan ersäH

:ning öve rl unmas Jöljancll' å svensk undervattensbåt n .vHjadr lwkJii,l

nadsporsccllar, nä 111 \igen: 
2 kaYajer och ~ par b.\·xor av skinn , 

2 p a r fiska rs1 ö da r sa m l 
2 s. k. syrest~ill (överclragskläclf' r av vadmal). 

Scdan marinförvaltningen i skrivelse elen 24 september 1028 med

dclat marinens m~·ndiglw1er. att u tlämning av eldnings- och belys

ningsänuwn från Kronan ~ .förråd ti Il marin ens personal skulle upp

höra. trå n vi lken iwstämmelse dock - med stöd av 20 § i gi:illancle 

avlöningsreglcJtwntP - unelantagits personal inom Va xholms Hist

ning samt personal törlag-d till Jörsvarsanstalter och förrådsplatsE'r. 

belägna å öarna i Karl sk rona skörgård och å AlvsborgsJ jorden, ha r 

uti skr ivelse till J\. u ng l. :M.aj :t den 24 januari 1.930 befi:ilhavanclc ami

ralen i Karl skrona hemstiillt, att marinens eliin-arande personal m~ttc 
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medgivas rätt att från varvets förråd mot ersättning utbekomma kol 
och koks för eget hushåll. 

Over framställningen har marinförvaltningen den 8 februar ; 
1930 avgivit utlåtande. 

Vidare hat· armeförvaltningens intendentsdepartement - som 
anbrfallts att i anledning av ifrågavarande framställning inkomma 
med utredning och eventuellt förslag beträffande motsvarande för
hållanden vid armen - en 11 november 1930 inkommit med skri
velse i än~net och därvid överlämnat yttranden f r ån militära myn
digheter, däri bland annat upplysts, att, nästan vid samtliga trupp · 
förband. truppförbandscheferna med stöd av särskilda brev den 11. 
oktober 1907, en :20 oktober 1!l16 och den 15 oktober 1920 låtit ti.ll 
underlydande personal från Kronans förråd mot ersättning utlämna 
bränsle . 

I ärendet har försvarsv[isendets lönenämnd den 7 februari 1931 
avgivit utll\tande. 

Kungl. 11aj :t fimter befiilha vande amiralens i Karlskrona före
varn nde framställning icke föranleda nå go n Kungl. Maj :ts vidare 
åtgärd. 

hlcd hänsyn till vad i ärendet blivit upplyst finner Kungl. Maj:t 
i sammanhang härmed gott att, med ändring av i omförmälda brev 
meddelade bestämmelser, förklara, att det skall ankomma på arme 
±örvaltningcns intendentsdepartement att jämlikt ovanberörda för
fatirt ing3rum pröva och ?,vgöra frågor om tillhandahållande av bräns
le at. lJcstä llningshavare vid armen. 

}'inner marin(örvaltningens, på hemställan av stationsbefälha
vr;reu vid flottans station i Stockholm, gjord framställning i syfte 
att till övergångsstat tvångsvis överförd personal vid marinen måtte 
erha ll a r [itt att, även då densalllma icke vore inkallad till tjänstgö
r ing, åtnjuta vård å något av flottans sjukhus i Karlskrona, garni
sonss jukhuset i Stockholm eller Vaxholms kustartilleriregem entes sjuk
hus, r.Jlt i Pn lighet med i sådant avseende gällande bestämmelser, Hit· 
elen i akiiv !j~inst varandE' personalen, icke fö r anleda någon åtgänl. 

K. br. den 24 juli 1931. 
::l!edgiYer. att såsom understöd åt fö reningen arme- och marin

Ji lm untlt·r ltudgdårct 1931-1932 må utbetalas ett belopp av högst 
12,000 kronor irån lanHörsvarets undervisningsanslag; åliggande det 
fön·ning<'n att :i' ör medlens användning stiilla sig till efterrättelse de 
kontroll- ocl\ rcdovisningsföreskrifter, som armeförvaltningens ci
vila clepnrtement äger meddel a. 

Lämnar utan bifall mariningenjörc·ns av 1 :a graden i marin 
ing.·njörkåren J. H. Quistgaard anhållan att för placering i. löne
klass få tillgodoräkna sig viss tid, varuneler han före tillträdandet av 
mariningenjörsbeställningen innehaft anställning i privat tj:imt. 

l l 
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ModgiveJ·, att till kaptenen i marinen J. O. A. Ahrenherg I'l.å 
såscm ekiperingshjälp utbetalas ett Lelopp av 500 kronor. 

Finner svenska underofficersförbundets anhållan om anvisande 
av medel för vidtagande av vissa förhättringar av förläggningsför
hållandena å skeppsgosseavdelningens övningsfartyg Najaden och 
.Tarramas icki:1 föranleda annan Kungl Maj :ts åtgärd än att Kungl. 
Maj:t förordnar, att avskrift av marinförvaltningens utlåtanrle härå 
tillställes svGnska unclerofficersförbundet. 

Ställer ti.ll marinförvaltningens förfogande för reparation av 
vissa å undervattensbåten Draken vid grundstötning i juli månad 
1930 uppkomna skador ett belopp av 16,354 kronor 90 öre. 

Medgiver, att - i likhet med vad enligt brev den j augusti 
1930 ägt rum uneler nästlidna budgetår - jämväl under innevarande 
budgetår ett belopp av högst tvåhundra kronor må friin sjöförsvarets 
anslag till extra utgifter mot redovisningsskyldighet ställas till kcm
mencla.ntens i Vaxholms fästning förfogande för anordnande av före
drag inför officerare och underofficerare tillhörande fästningens gar
nison; åliggande det kommendanten att till sjökrigshögskolan över
lämna de kartor och ritningar, som kunna komma att anskaffas i 
och för föredragen men ej vidare erfordras för ifrågavarande ända
mål. 

I :~nledning av ett utav chefen för marinstaben i skrlvelse den 
19 juni 1931 avgivet förslag rörande tillsättande av Je i den från och 
med den 1 juli 1931 gällande staten för marinstaben upptagna arvo
desbefattningen såsom ledare av sjöhistoriska forskningsarbeten och 
såsom arkivarie, finner Kungl. Maj :t gott bemyndiga marin8tabsche
:!'en att meddela förordnanden å ifrågavarande befattningar. 

K. Br. den 31 juli 1931. 

:Medgiver med tillämpning av 13 § i avlöningsreglementet för 
officerare m. fl., att kaptenen vid flottan R. V. A. TLoren må under 
tjänstledighet för radioutbildning vid Marconi College i Chelmsford, 
I~nglancl, bibehålla oavkortad lön. 

Bifaller marinförvaltningens hemstäi1an, att marmmgenJoren 
av 1:a graden G. E. Holmberg måtte uneler erforder'·g tir} från ocl; 
med den 1 instundande oktober få ställas -,ill ämbetsverkets förfogan
de för tjänstgöring ·såsom kontrollant Yid byggandet av statens is
brytarfariyg Ymer. 

K. Br. 1931. 8 
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K. Br. den 14 augusti 1931. 
Sedan befälhavande amiralen i Karlskrona hos marinförvalt

ningen anmält, att å byggnader, anUggningar, markområden och 
materiel, tillhörande Karlskrona fästning, under storm den 8 och 
den 9 juli innevarande år åstadkommits ansenliga skador, ställer 
Kungl Maj :t till marinförvaltn ing,ms förfogande fö r . reparation 
därav ett belopp av 9,600 kronor. 

Medgiver, att, i likhet med vad under föregående budgetår ägt 
rum, ett belopp av högst 500 kronor må ställas till chefens för sjö
försvarets kommandoexpedition förfogande för anordnande under in
nevarande budgetår av utbildning i friimmande språk för expeditio
nens officerare. 

Medgiver, att vissa nya instruktioner m. m. avsedda för tjän
sten inom underofficers-- och sjöman3kårerna i Karlskrona må efte1· 
vederbörande stationsbefälhavares boprövande utarbetas; viljande 
Kungl. Maj:t framdeles, sedan ifrågavarande arbete slutförts, efter 
framställning av marinförvaltningm1 meddela beslut betri:i!Jande be 
redandet av ersättning åt den personal, som anlitats föt· ändamålet. 

Kungl. Maj :t, som för inköp av viss eldledningsmateriel för 
Alvsborgs fästnings luftvärnsbatteri emottagit av föreningen för Gö
teborgs försvar ett belopp av 9,000 kronor, ställer desamma till ma
rinförvaltningens förfogande samt uppdrager åt limhetsverket att 
gå i författning om anskaffning av den av föreningen till inköt} 
föreslagna materielen. 

Förordnar- med ändring av vad häremot stridande finnes stad
gat i -Kungl. Maj:ts brev den 26 april 1912 angående besVimmelser 
rörande redovisning för sjömätningsfartygens expeditioner m. m. -
att det skall åligga chef å sjömätningsfartyg a t t hos sjökm·teverket 
rekvirera för sjömätningsexpedition nödiga penningmedel, a t t till 
sjökartaverket inlämna fartygets månatliga kassarapporter \lCh re
dovisningar s a m t a t t efter avslutad sjömätningsexpedition till sjö
karteverket inleverera eventuellt föefintlig Jzassabchållning. 

K. Br. den 21 augusti 1931. 
Medgiver, att ett belopp av högst 100 kronor må utgå för be 

stridande av kostnaderna för anskaffning försöksvis av vaktmärke, av
sett att bäras av vakthavande officer å flottans fartyg till ankars. 

Medgiver, att ett belopp av högst 1,GOO kronor må utbetalas för 
tryckning jämte bindning av en ny upplaga utav fästningsinstruk
tionen för Karlskrona fästning. 
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Bemyndigar marinförvaltningen att disponera högst 6,,1!JO kro 
nor för inköp av en ny lastautomobil för stationsintendenturens i 
Karlskrona räkning. 

Medgiver el e l s att för arvoden till [öneläsare i ämnet befäls
utövning vid all männa fänrikskursen under utbilclningsårf't 1931-
1932 må till högste bef~ill1avarens över kustflottan förfogande ställas 
ett belopp av högst 350 kronor, el e l s o c k att fö r anol·duanclc av 
föredrag i ämnet militärpedagogik under sagda utbildningsår må till 
chefens för marinstaben förfogande stä lla s ett belopp av högst 500 
kronor. 

Scdan Kungl. M aj :t genom generalorder elen 7 augusti 19;31., n :r 
746, medgivit, att en f insk sjöofficer finge under en tid aY 
omkring två veckor vara embarkerad å fartyg til [hörande ~kepps

gosseavdelningen, förordnar Kungl. Maj :t, att kostnaderna, för be
mälde officers bespisning under nämnda vistelse ombord skola med 
belopp, motsvarande de i kap. 16 av gällande tilläggsbestämmelser 
till dc militära avlöningsreglementena för vederbörlig mäss fastställ
da mässpenningar, hestridas av sjöförsvarets anslag till extra utgiftel'. 

K. Br. den 28 augusti 193L 
Medgiver, att till högste befälhavaren över kustflottan må så

som ersättning för representationskostnader under kustflottans besök 
i tyska hamnar under juni månad innevarande år utbetalas ett be
lopp av 907 kronor 6 öre. 

Förordnar kommendörkaptenen av 1:a graden vid flottan K. T. 
Palm att Jrån och med den 1 septemuer Hl31 tillsvidare vara chef 
fö r marinförvaltningens artilleri a vele lning. 

Bemyndigar marinförvaltningen att beordra en å nälilncla äm
betsverks artilleriavdelning tjänstgörande officer att under högst 
fjorton dagar, resdagarna oräknade, å tid, som mnrinförvaltningen 
äger bestämma, avresa till England för rrtt d e l s uHöm materialprov 
av därstädes beställda 400 mm. automatkanoner, avsedda för jagarna 
Klas Horn och Klas U g g la, d e l s o c k närYara vid demonstrationer 
oeh skjutförsök med lnftvärnsammunition. 

Förordnar filosofie licentiaten O. I. Björkhagen - utan hinder 
av den omständigheten, att han icke uppfyllde det i § 38 mom. 2 av 
reglemente för sjökrigssJ.~olan uppställda särskilda villkor att hava 
avlagt filosofie licentiatexamen i engelska språket - att til!svielan~ 

uneler en tid av sex år, räknat från och med elen 1 oktober 1931, va
ra lärare i engelska spr i\ket vid sjökrigsskolan. 
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Medgiver, att tillmarinläkaren av 1:a graden vid marinläkar

kåren N. F. A. Lindskog må utbetalas ett resestipendium å tvåtusen 

kronor för att deltaga i en vid »Institut fiir Schiffe- und Tropiken

krankheiten zu Hamburg>> innevarande års höst under omkring 80 

dagars tid anordnad kurs rörande tropiska sjukelomar jämte skepps

och tropikhygien, d e l s o c k att uneler studieresan Lindskog får upp

bära oavkortade löneförmåner. 

Medgiver att till marinläkaren flV 2:a graden vid marinläkar

kåren i flottans reserv 1-I. S. E. Torsteuscm må utbetalas ett resesti

pendium å 1,250 kronor för deltaganrio i en kurs i exotisk patologi 

och medicinsk parasitalogi vid »Institutet mr Schiff- und Tropiken

krankbeiten zu Hamburg». 

R. Br. den 4 september 1931. 

:Medgiver, att för främjande av Svenslm underoff icersförbundets 

bildningsverksamhet m:'i jämväl för budgetåret 1931.-- 1932 till för

bundet utbetalas ett belopp av 3,000 kronor, att utgå med 2,000 kro

nor från lantförsvai"ets anslag till extra utgifter och med 1,000 kro

nor från sjöfö rsvarets anslag till extra uigifter, ävensom föreskriver, 

att unelerofficerskår eller annan sammanslutning av underofficerare, 

vilken önskar att för sin bildningsverksamhet komma i åtnjutande 

av statsbidrag, skall av egna medel för ändamålet anslå ett belopp 

minst lika stort som det begärda statsbidraget och att det skall åligga 

Svenska underofficersförbund ets styrelse att senast den 15 juni 1932 

till chefen för försvarsdepartementet inkomma med berättelse röran

de de nu anvisade medlens användning. 

Medgiver , att löjtnanterna vid k ustartilleriet T. G. ;B. Hagel

thorn och P. G. Nilsson må i kommandoväg beordras fö lj a övningar

na vid fältmätförband vid Svea artilleriregemente under regements

övningarna innevarande år. 

Förordnar att flygvapnet tillhörande personal skall äga att un

der tjänstgöring vid rustad sjöstyrka utöver i brev elen 20 juni 

1.930 medgiven tid tills vidare intill den 1 juli 1932 åtnjuta sjötillägg, 

som enligt gällande tilläggsbestämmel.ser till de militiira avlönings

reglementena tillkommer motsvaranch beställningshavare vid flottan 

under dylik tjänstgöring. 

J(. Br. den 11 september 1931. 

Bifaller kaptenens vid flottan A. D. Landquist anhållan att bli

va entledigad från honom den 3 juni 1927 meddelat förordnande att 
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tillsvidare från ooh_mod ~en __ ~ ~ldober 19~7 ti~:. o~h rneu den 30 sep

tember 1933 vara larare 1 SJOkngskonst v1d SJOkngsskolan. 

MedgiYe·r, att för tillgodoseende av behovet utav timlärare vid 

skeppsgosseskolan i rv[arstrancl under läsåret 1931- 1932 rnå, u_töver det 

härför tillgängliga beloppet av 2,166 kronor, tagas i ansprål< ett be

lopp av ytterligare högst 1,684 krono~·-

Medgiver, att vissa namngiYna officerare, YilJ,a såsom ~akkun

niga stått ti.ll 1930 å rs försvarsl,ommission s förfogande, m å komma 

i åtnjutande av ersättning för aY dem utfört arbete, däribland kom

mendörkaptenen aY 2:a graden vid flottan G A. Blix mecl 625 kronor. 

Bemyndigar chefen för kustartilleriet att kommendera kapte

nen vid kustartilleriet S. G. Möller , vilk:en elen 30 se,:..temher inneva

rande år komme att frånträda inneluwando befattning såsom adju

tant i chefens för kustartilleriet stab, att ti llfälligt tjänstgöra i nämn

da stab under tiden don :L-den 31 nästkomneande 10ktobor. 

:Medgiver att förste aktuarien i sjökarteYerket i'ilosofio doktorn 

G. s. Ljundahl må i september månad innevarande år företaga en 

tjänsteresa till Österrike för att under en tid av högst ~ ~agar , r~~

dagarna oräknade, deltaga i elen internationella kmmmsswnens for 

jordmagnetism och luftelektricitet sammanträde i Innsbruck. 

Sedan Yid den kurs för utbildning av signaloffioerarc, som. va

rit anordnad under utbildningsåret 1930-- 1931, försök varkställts att 

använda särskilt intalade grammofonskivor som hjälpmedel >id ut

bildning i signaltrafiktjänst och då denna undervisningsmetod enlig~ 
rönen under signalofficerskursen visat sig· vara praktisk och då en 

enhetlio· uppfattning av bestämmelserna :för signaltrafildjänsten vore 

önskvä~d. har det synts lämpligt, att metoden bringades tili allmän

nare kä1;nedom inom armen och att jämväl marinen och flygvapnet 

bereddes tillfälle att taga del av föreliggande trafikexempo1. 

I anledning härav har Kungl. iliaj:t medgivet, att chden för 

generalstaben må gå i författning om anskaffande av en upplaga av 

31 stvckcn aY Yardera av ovan åsyftade gtammofonskivor jämte text 

i län~pligt antal exemplar; skolande av varelera av des% skivor 23 

avses för armen, 1 för marinen och 7 iör flygvapnet äYensom, 

a t.t samtliga härav föranledda kostnader skola med sammanlagt 

högst tvåhundrasjutton kronor bestridas aY lanHörsvarets anslag ,till 

extra utgifter. 
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K. Br. den 18 september 1931. 
Medgiver, att en löjtnant vid flottan må i kommandoväg be· 

ordras att genomgå fö'l·sta perioden av den kurs för utbildning av 
vapenofficerare vid armen, som. med stöd av generalorder (arme-) den 
31 juli 1929, n:r 1560, skall anordnas under utbildningsåret 1931-193:2. 

Medgiver, att det av riksdagen för budgetåret 1931-1932 under 
fjärde huvudtiteln anvisade reservationsanslaget. å 80,000 kronor till 
luftvärnsmateriel m. m. för flottans fartyg må användas dels för an· 
skaffande av tre grovkalibriga kulsprutor, ·vi lka 1>etingade en kost
nad av samman] agt omkring 75,000 krunor dels ock -för bestridande 
av kostnader för kulsprutornas uppställande ombord. 

K. Br. den 24 september 1931. 
Medgiver, att av marinunclPrkomm.issionen överlämnat förslag 

till ändrade bestämmelser i fråga om unelervisningen vid sjökrigshög
skulan m~ - utan hinder- av bestämmelsema i r eglementet Hir hög
skolan elen 17 septembDr 1923 (n:r 359) - provisoriskt tillämpas un
der arbetsåret 1931-1932 i elen utsträckning, som i kommandoväg 
prövas lämplig, och enllgt därom i kommandoväg meclclelacle närmare 

föreskrifter. 

Vidare medgiver Kungl. Maj :t el e l s att ett belopp av 3,000 kro
nor, som å sjöförsvarets undervisningsanslag anvisats :E ör en högre 
förbindolsekurs, må tagas i anspråk för bestridande av Lostnaclerna 
för anordnande av en dylik k.urs vid sjökrigsbögskolan uneler arbets
året 1931-1932, el e l s o c k att från sjöförsvarets anslag till extra ut
gifter må utbetalas ett belopp av högst 900 kronor för anordnande 
vid nämnda högskola av undervisning i ryska språket 11ncler ovan 

omförmälda arbetsår. 

:Medgiver, att löjtnanten vill kustartilleriet 8. E. Haglund ma 1 

kommandoväg beordras till tillfällig tjä:1stgöring i mari.nJörvaltning· 
en uneler ticlen den 15 oktober 1931- den l5 april 1932 för att deltaga 

utarbetandet av vissa materielbeskrivningar m. m . 

Medgiver, att för skador å engelska unelersåtar tillhöriga fiske
garn, vilka skador troligen vållats därigenom att pansarskeppet Oscar 
II den 3 juli 1930 passerat det farv:,tten, omkring 63 sjömil från Pe
terheacl, där garnen varit utlagda, m:\ till ägarna såsom ersättning 
för elen av dem lidna förlusten utbetalas ett belopp av tio pncl och 
aderton shillings. 
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Ställer till marinförvaltningens förfogande ett belopp av 9,300 
kronor för reparation av vissa skador, som under storm den R och \) 
juli innevarande år åsamkats viss materiel, tillhörande Karlskran n 
fästning och fortifikationsförvaltningen i Karlskrona. 

Anbefaller chefen för sjökrigsskolan (chef för skola ombord) att 
hos äldre och yngre kadetter inskärpa vikten av att ett gott förhål 
lande råeler m.ellan kadettema och att vidtaga de åtgärder i övrigt i 
detta syfte, som kunna befinnas erforderliga. 

Särskilt skall det åligga chefen för sjökrigsskolan (chef för 
skola ombord) att noggrant vaka över, att den befälsrätt, som till 
kommer flaggkadetter samt till flaggkorpraler eller korpraler över 
stat befordrade kadetter, icke missbrukas, att kaeletter i befälsställ 
ning icke använda unelerlydande kadetter att förrätta uppdrag av 
enskild natur eller göra tjänst såsom personliga uppassare, ~amt att 
de icke medgives kaeletter i befälsställning att vid tjänstgöring om
bord eller i land på eget ansvar beordra andra övningar, uppställ
ningar, mönstringar o. d. med unelerlydande kaeletter än som betingas 
av gällande rutin, schema och övnino-s'Jrder 

I samband härmed anbefaller I{ungl.. Maj :t el e l s chefen för 
sjökrigsskolan att skyndsamt till K ung L Maj :t inkomma med rapp,ort 
över de åtgärder, som ov honom vidtagits med anledning av detta 
beslut, el e l s o c k chefen för sjökrigsskolan (chef :för skola ombord) 
att efter varje sjöexpedition, varå kadetter av äldre och yngre Idas
ser varit kommenderade, tillsvidare intill dess annorlunda i komman
doväg bestämmes till Kungl. Maj :t insända rapport rörande förhål
landet mellan kadetterna under expeditionen i. fråga. 

Uti skrivelse den 24 maj 1930 har civilanställningskommitten 
föreslagit, att för handläggning vid tru1:,pförbanden och motsvarande 
formationer uneler vederbörandes chefs överinseende av ärenden rö 
rande civllanställning av manskap i samband med avgången ur tiänst 
särskilda organ (kommissioner) borde inrä Has med huvudsakliga "ålig
ganden : 

att med uppmärksamhet följa alla de förhållanden, som kunde 
vara ägnade att befordra civilanställningen samt att härutinnan till 
vederbör ande chef avgiva de förslag och framställningar, son; fun 
nes vara påkallade; 

att stå i förbinde lse med statliga, kommunala och Dnskilda ar
betsgivarD och med dem träffa överenskommelse angående beredande 
av civilanställning åt unelerbefäl samt följa tidningarnas annonser 
angående lediga platser och omedelbart träda i förbindelse med an
nonsörer, vilka sökte a rbetskraft, som lämpligen kunde anskaffas go
nom kommissionens förme dling; 

[{. Br. 1931. 9 
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att upprätta och bringa till de sökandes av civilanställning kän
nedom uppgifter rörande lediga befattningar m. m. ävensom härmed 
förenade förmåner, sätt för desammas sökande m. m.; 

att emottaga och pröva inkomna ansökningar m. m. ävensom 
införskaffa de ytterligare upplysningar rörande de sökande, som ar
betsgivare kunde begära; 

att till vederbörande myndigheter och enskilda översända in
komna ansökningar och avgiva förslag till platsernas besättande; samt 

att genom allmän upplysningsverksamhet sprida kännedom om 
civilanställningen, dess ändamål och de möjligheter, som härigenom 
erbjödes såväl arbetsgivarna som underbefälet, ävensom att i övrigt 
tillhandagå med upplysningar ; allt under samverkan med andra trupp
avdelningars kommissioner och, där så Urnpligen ske kunde, med den 
offentliga arbetsförm8dlingen samt i överensstämmelse med för kom· 
missionen av vederbörande chef eller annan myndighet särskilt ut
färdad instruktion. 

I samband härmed har framhållits, att ifrågavarande verksam
het - som måste anses innebära, förutom omtanken om den enskil
des framtida väl, järnval ett främjande av en nöjaktig manskapsre
kr-ytering - komme att medföra någon kostnad, huvudsakligen för 
erforderliga resor till arbetsgivare. 

I ärende't hava utlåtanden avgivits av vederbörande militära 
myndigheter samt av armeförvaltningen, marinförvaltningen och 
flygstyreisen ävensom av socialstyrels,~a. 

K ung l. Maj :t bemyndigar truppförbandschef (motsvarande chef) 
att utse lämplig befattningshavare vid truppförbandet att fullgöra 
ifrågavarande åligganden samt medgiver, · att från l a n t f ö r s v a
r e t s anslag till extra utgifter (19 31 - 19 3 2 :I V. 2. H. 2.) ett be
lopp av högst t o l v t u s e n kronor må av a r m e f ö r v a l t n i n g e n s 
c i v i l a d e p a r t e m e n t fördelas på a r m 6 n s s ä r s k i l d a 
truppförband -- med undantag för de i Stockholm 
f ö r l a g el a - för bestridande av i~nevarande budgetår uppkomman
de utgifter av expensers natur, som stå i samband med åtgärder för 
civilanställning av avskedat manskap, anbefallda av vederbörande 
truppförbandschef (motsvarande chef); skolande fördelningen av med
len ske med hänsyn till manskapsnumerären och vad i övrigt h-ärför 
kan vara vägledande enligt heprövande av c i v i l a el e p a r t e m e n
t e t, som jämväl har att meddela erforderliga närmare föreskrifter 
rörande medlen. 

De ytterligare bestämmelser i förevarande ämne, som må fin
nas erforderliga, meddelas, såvitt de höra 2nkomma pil. Kungl. Ma:j :t 
i kommandoväg. 
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K. Br. den 2 oktober 1931. 
Förordnar lektorn vid bögre allmänna läroverket å Södermalm, 

filosofie doktorn M. G. Sjöström att tillsvidare intill utgången av 
september månad 1932 vara lärare i elektroteknik vid sjökrigsskolan. 

Förordnar, dels att arbetena inom marinstaben under inneva
Taride budgetår skola fördelas på -- förutom de enligt nu gällande 
bestämmelser befintliga avdelningar - jämväl en sjöhistorisk avdel
ning under ledning av elen officer, som jämlikt Kungl. Maj:ts be
myndigande elen 21 juli 1931 av chefen för marinstaben förordnats att 
vara ledare av sjöhistoriska forskningsarbe,ten, såsom avdelningschef; 
viljande K ung l. ~I aj :t i kommandoväg meddela de bestämmelser rö
rande avdelningens uppgift m. m., som kunna befinnas erforderliga; 

Fastställer vissa delar av nytt reglemente för marinen, del II. 

Fastställer spisordningar för friska och sjuka å flottans fartyg. 

Fastställer spisordning att tillämpas å undervattensbåt, som upp
träder skild från depåfartyget. 

:Medgiver, att löjtnanten vid kustartilleriet P. G. Nilsson må i 
kommandoväg beordras till tillfällig tjänstgöring i chefens för kust
artilleriet stab uneler tiden den 8 oktober 1931- den 15 juni 1932 
dels för att biträda vid omarbetande av korpralsundervisning för 
kustartilleriet m. m., dels ock för att tjänstgöra såsom adjutant i 
nämnda stab uneler den tid adjutanten därstädes löjtnanten vid kust
artilleriet A. J . V. Nyman på grund av genom generalorder n:r 812{ 
1931 anbefalld studieresa till Nordamerikas Förenta Stater vore för
hindrad uppehålla sagda befattning. 

Medgiver, att för främjande av Försvarsväsendets underbefäls
förbunds bildningsverksamhet må för budgetåret 1931{1932 till för
bundet utbetalas ett belopp av 2,000 kronor, att utgå med 1,500 kro
nor från lantförsvarets anslag till extra utgifter och med 500 kronor 
från sjöförsvarets anslag till extra utgifter; ävensom föreskriver dels 
att sammanslutning av underbefäl, vilken önskar att för sin bild
ningsverksamhet komma i åtnjutande RV statsbidrag, skall av egna 
medel för ändamålet anslå ett belopp minst lika stort som det be
gärda statsbidraget, dels att det skall åligga Försvarsväsendets un
derbefälsfö,rbunds styrelse att senast den 1.5 juni 1932 till chefen för 
försvarsdepartementet inkomma med berättelse rörande de nu an
visade medlens användning. 



34 

K Br. den 9 oktober 1931. 
Medgiver, att av marinundervisningskommissionen föreslagna 

ändrade bestämmelser i fråga om undervisningen vid sjökrigsskolan 
må - utan hinder av bestämmelserna i reglemente för sjökrigsskolan 
den 1 juli 1927 (n :r 305) - provisoriskt tillämpas under arbetsåret 
1931-1932 i den utsträckning, som i kommandoväg prövas lämplig, 
och enligt därom i kommandoväg meddelade närmare föreskrifter. 

Sedan direktören I. Stafsing i Stockholm hos stationsbefälha
varen vid Stockholms örlogsstation framställt förfrågan, huruvida 
nämnda örlogsstation vore villig att av honom såsom gåva till offi
eerskårens disposition emottaga kuttern Esperanza, i Svenska segei
sällskapet inregistrerad i 150 kvm. klass, jämte inventarier samt sta
tionsbefälhavaren anhållit, att nämnda kutter måtte få emottagas 
och underhållas genom varvschefens vid Stockholms örlogsvarv för
sorg, bemyndigar Kungl. Maj :t marinförvaltningen att för kronans 
räkning emottaga den erbjudna gåvan för att användas för därmed 
avsett ändamål 

Medgiver, att det genom brev elen 19 juni 1931 fastställda an
talet sammanträdesdagar för försvarsväsendets lönenämnd under in
nevarande budgetår må i mån av behov utökas med ytterligare 20 
dagar. 

K. Br. den 16 oktober 1931. 
Medgiver, att kaptenen vid flottan N . .R. H. Rijswijk må en

ligt i kommandoväg meddelade närmare Lest>immelser för revidering 
och komplettering av instruktionsböckerna , Rekrytunclervisning" 
och ,Korpralsundervisning>> för flottan ställas till chefens för ma
rinstabens förfogande. 

Sedan marinförvaltningen överlämnat en inom ämbetsverket 
verkställd utredning rörande behovet av ökning av mariningenjörkå
rens personal, har Kungl. Maj:t förordnat, att handlingame i ären
det skola överlämnas till 1930 års försvarskornmission för att taga 
under övervägande vid fullgörandet av kommissionens uppdrag. 

Förklarar, att beträffande gottgörelse åt militär- och marin
attachl?er för tjänsteresor och flyttningskosnader dc i kungörelsen 
den 29 juni 1929 (n :r 252) angående erslittning för flyttnings- och 
resekostnader åt diplomatiska och lconsulära tjänstemän meddelade 
bestämmelser skola i tillämpliga delar tillsvidare lända till efter
rättelse. 




