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Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1927. 

K hl'. den 23 decembc t• J926. 

Förordnar i huvudsakli g överensstämmelse m ed lönenämnden för

.;Ja.g, mecl ändring av nu gällande bestämmelser i ämnet, att från o oh m ed

den J j anuari 1927 n edan angiY na särski lda .förmåner slwla tillsvidare utgå 

u nder flygtjänstgöring: 
l ) T i Il flygförare och flygspan:u e utgår e tt manatligt fl yg tillägg. u t

~· örand c : 

Ji.t r löjtnant elle r lJeställning.-;·IJavare 

av högre tjänstegracl 
tmderlöjtnant, fänrik, fanjunl\ar e 

el! e t· :;ergean t .. ... 
. , fast anställ t manskap 

.. värn•plifld ig ell er reservofficers

aspiran t 

a) umler u tiJilLlning- JJ l därcftct· 

ens första 10 månarler 
(,l!eträffan(le värnplik-

tig och r esenoffic ee:;-

a:;pirant uneler tjän s t-
göri ng j-ämlikt 27 § 1 A 

e ll erB Yämpliktslagen ) 

kr. 150:- kr. 270: -

kr. 150:- kr. 210: -

kr. 90 : - kl' . 1()0: -

kr. 60:- ];x. 150 -

2) Utöver vad under l ) sägs utgår till där avseclcl personal under 

k~t m n'l e n{! ering såsom lärare vid flygsko la ett m ånatligt Jät·al'tillä.gg, l l t

c:;·,rande : för i :e lärare :kr. 60 : - och \för 2 :c lärare kr. 45: - . 

3) Flygmekan·i·ker äger •åtnjuta ett månatligt rnekanikertiUägg, ut

>:iirancle: för chefmekaniker l\ t'. 60: - ·o c:ll föt· annan m ekan i k er m c el god

kiincl examen kr. 30:-. 

/1 ) Till Jörsvarsväscndet hörande personal, som icke ·är b erätligall 

lil! under 1) angivet fl}gtillägg eller uneler 3) omföt,mält me;kanikerti !lägg, 

atn j uter för varj e dag, varunel er den på gmnd av vederbörande åliggande 

inspc·ktionsskyldig.het ell er särskiid kommenclcri·ng d eltager i ct'lygning, 

1'1 1 'l' traktam cnte, utgörand e : 
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för löjtnant eller ·beställningshavare av <högre tjän.stegracl l,r. H:-, 
för unclerlöj tna.nt, fänrik, fanjunkae e eller sergeant Ja·. 7: - . 

·för· anställt manskap, värnpl iktig cllm' r·eservofficersaspirant kr. 5:-. 

~, ) Beträf'fancle åtnjutandet oc.JJ utbctalanclet av de ovan und er 1), 
2) och 3) omförmälda förmåner skall vad i gällande avlöni ngsföl'fa.tt
n inga r i angivna avseenden stadgas angåencle lön ·äga t·illämpning; slw lancle 
uneler tid, Yat·uncl er vederbörande är tjänstledig mecl skylclighet att Yid
känn as avdrag å lönen , ·sagcla fö11måncr icke utgå. 

6) Därest under 3) eller 1,) a vsedd persosnal und er d eltagan cle i 
·flygning skaclas t i Il följd av olyc•l,.sfall, äger Yeder'b öranclc under el en tid. 
l1an jämlikt gälland e avlöningsförfattningar vie! :föl'll·i nd er att tjänstgönt 
till föl jet av dylik skada äger uppbära oavkortad lön, å tnjuta d'l~· gtilläg·g 

e nligt d e uneler 1) a ) för ·flygförare ocJI1 flygs-panare stadgade grumlcr, 
ifly,gmckaniker dock m ed avclrag av l1on om j.ämliikt 3) tilll,ommande m e-
1\anil\.celHiägg. 

Tillik a 11 L'm;·nd igi1r K11ngl. 1Vlaj :t fl:·,gstyrcl,;cn aLt utfärda elc ytter
ligare för·eskt·i.ftet· , ~om ntå et•fot'flnl!S 'för· tillämpningen av onm meclll c
la.clo besVtmmelser. 

H. ht·. den januari 19'27. 

Uppdrager åt försvarsväsenLlets lönenämncl att utat·bela föt'sl.ag til l 
n) t t, till elen ny<t försvarsorganisationen anpassat mi 'litäl't ma.nsl"1)lsav
löningsroglemcnte på grundval aY nu g·ällancle avlöning-slbes tämm elser· för 
manskap samt vunnen el'fa runlwt rörande l-illiimpning.en clärav. 

:vJedgiver att, i likl1e t mecl vad .som Jör , ,. 1926 ägt rum, till cl1efcns 
för· sjöförs1 arc ts konnnanrlo cxpcclitiDn för·fogande må för anorclnanclu un
der år .l!E7 av utiJilclning i ft•ämmRml e spr·ilik tör· exped ition ens offi cen1t'e 
st~Ulns ett JJrlopp av ltögst fcmlumdra Ju·onor. 

Bcm; .ndigar , med anledning av t·n ulav armefönailningens sjuk
' ;'\ rcls.st)TClsc tir• n 28 d ecember J!l26 g j or r l ft·amställn i ng i ämne L, ö1·er 1· i 1-
k, •n arrneföt·valtn ing·ens e i vi la d epm' temen t ord t flygstyr· eLsen den 11 j a
nwll·i J927 a 1·givi t ,')·cm ens am t u tll\tantlc> , sj ukvårdsslyre ls en att antingen 
med at·m,··n tillllörancl e läkare, sot:n d·är·till förklarar sig villig, e ll er urk 
liJ Cd a nnan läl;at·c sl uta ai'Lal om i) es triclamle unel er tiden elen 15 januari
fir n 1:, a pt· il 19~7 i elen miln s[c J1 c1'inncs el't'orderligt av läkaevårel en vid 
<l en Pnli.gt gencra!ol'(ie l' Lk'n 17 d ecember 1926 n:r F . 171 till I-l ägem~ls 

fl; ·g.stalion förlagcia .flygspanarskolan vie! andra flygkåren , allt mot ersätt
n ing i cn ligd1ct m ed de gru nd er so m fastställt s i .breven elen 29 maj 1925 
ot~!J elen z;:, juni 1926 angåe nd e för1l1ö.icl ersäLtning å t läkare rn. fl. unel er 
tjänstgöring vicl armen. 

'I'illika för eskril· et· Knngl. :Vla.i :t. att samtliga l!LiraY .föeanleclcla ko st
nader skola gällelas .av .flygyapn ets ans lag till aYlöning, rekrrtering, rese
kostnader nt. m. ('Hl2G-1921: TY •,, A. 1). 

'Yieclgiol"er, att till löjtnanten Yicl flottan 'l'. A. H. Sveclelius, vil,l0en 
utfört .skjuttabeii1Jeräk ningar föe 75 mm. IJ,:.. :M/2-il, må utb etalas en grati
.fika tion av 300 kronor. 

Lämnar ICVIF begärt 'bemyndiganrlc, att å tid er, som ämJ) etsver·k eL 
dt,c r överenskommelse med veclerbörancl e- ))efälllavare äger bestämma, b c
o eclea för t'esot· utom rike t •el els Jwmmendörkaptenen av 1. gr. B,iurnet· 
för att uneler ·l!ögst 14 dagar, reselagarna inb eräkn<lcl e, uncl et' ticlen januaei
mar.s 1927 l1os an,buclsgivare taga kännedom orn erbjuden elclleclningsin
sl.r umcnteri·ng, del s kapten en Y id flottan Ek·e roUl för a tt uncle e l1ögs t 'l!" 

d agar, res·dagarna olJee.äknade, i samband mecl J.Jesi·ktning av beställda aY
~ tiinclsmätare l1o s anhuclsgivare taga känneclom om erbjuden elcll eelnings
instrum entering. 

l\leclgiver , i anlcclning av en utav b ef-älhaYanele- .amiralen i Karhkromt 
gjord framställning , varöYer marinförvaltningen elen 10 clccemiJ er 1926 
avg ivit utl iltancl e. att o1'f ir,e rare, unel er offi cerar e och gifta 1.mcl eroffioers
k ot·pt'aler, flaggl,orpralcr och korpraler, ·ävenso m civilmilitär personal. 
t iHlJörancle 1'lottan elle r inom Karlskrona, Vax,holms och AlYsl!orgs fäst 
n ingar förlagda truppförband, må, däres t i r espektive fall vecler!Jöranele 
:-; tationsbefälllava.re, ]).efäl,havande amiraten i Karlskrona eller kommendan
le n i Vaxcl·1 olms elle r _:\lvsb,orgs fästning prövar så kunna ske, efte r in
g•ången av år :1927 t i llsvidar·e, in till el ess an.norluncla förordnas, mot kon
tflnt rcsättning enligt fas tställt pris Jeån veclerbörligt material-förriicl ut
beko mma f ö e si na JJostäelcr ·er,J'orclerliga glödlampor, uneler vi U kor att 
kronruns rätt ocl1 förcJ.el, särskilt i avseencl·e till JörrMlets tillräcklighet 
för därmed avsedda ibehov, icke i något avseende trädes för näm. 

Tillika l)em}ncligar Kungl. Maj :t marinförvaltningen att e j minclre 
viclLag.a ·de YirJare åtgärder, Yilka ·l)cti ngas av clet sålunda lämnade mecl
.~· iva nclet , än även meclclela därav •föranledcla närmare jwstämmelser , sär
,;Jdlt i ·syfte att 1föreb~ygga missbruk av samma medgivande. 

Förordnar, att följande för eskrifter· i fråga om övriga kostnade t' för· 
flygövningar Si.kola lända till eft errättelse för buclgetår e t 1926- 1927. 

Kostnaderna för dels drivmedel oCJil 'annan utredning ,för flygbå ta r 
d'' ls ·flygp erso nal ens särsk il cia kontanta :förmån·e r !J estriclas av anslaget till 
fl :· gövning.ae (1926---1927: IV. 4. •s. 3) dock m ed unelantag ifråga om sär
~ k il Lla dylikR ,förmån er till såclan personal. som utan att tilll1öea Hyg
Y«pnet ell er 1.1Lan att va t·a komm e.ncleracl till tjänstgöring vi e! ,samma Yap en 
l11•o r·cl eats till tilHälli.g 1'(ygtjänstgöring. rFör sistnämneJ a personal skola 
'''<tn nämnlla särskilda förmåner utgå från anslagen till nottan J.'espektiY·e 
kustarti.ll eri e ts .Jcei.gsbcreelskap ocil1 övningar (1926- 1927: IV. 3. E. 1 o. E. 3). 

D c kostnader för i kustflottan ing,i:\enclc fiygd epåfartyg, som skola b e
,;Jt·irlas av övningsmedel, uppeleJas Ji,J;.a mellan anslag·ct till flottans krigs
h''JW!skap ocl1 övningar ool t anslaget till flygövningar·. MotsYaeancle kost
ll<Ld' T ,föe torpecl- ell er· vecle ttb å t, som ti lld elats kustflottans 'flyg,;tation , 
'ktd a förclelas pä samma ·sätt. 



De kostnader för Göteborgs ot:h Kar·l;;krona samt Hägersnäs flyg

s tatio.ner tilld·clade dep åfartyg och torped- e ll er vecle ttbåtar, vill;:a skola. 

bestridas a Y övni ng mcclc l, utgå från ans laget till fly gömingar. 

K lir. den 21 januar·i '1927. 

Förordnar, utöver Yad i nådigt ilJrev cl·cn 29 juni 1\J.26 föt'eskrivits 

rörnnde ma.rinattachccr, att traktamentsersättning, som tillkanuner viel 

beskickni.ngar förordnad mal'inattacile unel er tjänstgöring å annan JJ eskiok

nin.gsort än -elen, där b an är ibo sa tl, skall för· tiden från o ch mocl dagen 

efter ankomston till lJoski clmingsorten t i Il och m ed ciagen före avresan 

därifrån b estridas från cle.n å s taten för vid marinsta ben anställd personal 

uppförcia a nslagspos ten till arvoden m. m . till mar·inattachee r·. 

::;edan Kungl. ~~Iaj :t enli gt beslut d en 30 december :1,9-26 :förordnat, 

a tt d en offi ce rare ooh underoff.i ceear e samt civilmilitära b es ~ällningsha

vare av mots,·arancle tjän~teklas,; Yicl !'lottan enli gt d ittills gäl lane;e be

stämmelser tillkommancl c rätten att åtnjuta .fri läkai·vårcl i kvarter skulle 

m ecl 1926 å r,; utgång upphöra a tt gälla, 

för1;:1arar Kungl. :'llaj :t, pil förekommon a nledn ing. att jämYäl elen 

uncl eroffic·emre och civ ilmilitära bcställningsllaYare av mobvarand'' tjän

·steklass vid f lottan pil grund av för eskr.ift i .g.älJand c reglemente f ör· ma

rinen tillk·ommancl c ·förmå nen av fria modikaJncentcr si;:all från oc·lt mod 

samma Ucl'punkt hava uppl1ört, så \·i tt avser sjukvå rd i kvarter, clock a tt 

vad såluncf.a föreskrivits icke skall ~1ga tiJI :i m)Jning i fall, ~om avses i 

§ 23 av gällande ·officersavlöningsreglemcnte. 

:'1-Iedgiver·, a tt till neda nnämnda p·ersonor, vilka nu·it stäLlda till flo t

tans organi sationssakkunnigas förfogande för att biträda viLl utr·efln ings

arb e tet, m å utb etalas ersättning med fö ljande JJclo•pp , nämligen: till ;; ta

tionsingenjörcn, specia lingenjör·en a v 1 :a .gr· . . Holmgeen 000 kronor oc l1 

till cle sakkunni gas sekr·cterare, ollC'fsi.nten;Jcnten , försto mari n intendenten 

Ekman - utö\·e t· till ·il onom enligt lJrov de n ~JO april oc l1 Li en 12 n ovemb er 

1926 uhbetalta b elopp - y tterligar·e 970 kronor. 

Lämnar KMF b egärt :bemyncli ganclo att, clå ämb·etsvcrket ansåge er

forcl·e rHgt, ri skförsäkra fl ottans pråmar jämte i dem inlastat go{\S vi d 

transporter, då särskild fara för skada eller .förlust kan förel·igga. 

K lw. dea 28 j an uari 1927. 

Föreskriver att 'hög.st !, } nglingar in nevarancl e år m å antagas ti ll 

mar· in in tendon tskacJ.etter . 

Föreskriver , att ll·ögst 8 y ng\ ingar innevarande å r må an tagas till 

k u s tartill erikactetter. 

Medgiver. på därom ·av ordfö randen 1ho.s utredningsmännen fö r Yerk

s lällancle av utredning rörande omorgani sation. av d en ce~trala förvalt

ningen inom försnrsväs cnclct m . m. gjord framställning , att till en var ,,v 

öve rs tel öjtnanten vie\ intcml enlurJ,år cn Södcrbom ooh .l'apten en vicl flottnn 



\\'ell-er må sasom <> rs:i.ttning för sckrctcr'at'cuppclrag h os sagda utrrclnings-

111:in utgå ett b e!OJJP aY ti o kt'o not· för dag. uneler Yilk en sammanträde 

, Jle r annat arJ)ctc för utt· eclningsm~lnn,·ns räknin g l1ittil ls förekommil rc'l<•r 

rnundelcs m å J'omma att äga l'IIITl. 

~vr ecl gi\cr aLL ett il)e !opp aY LYallllndrafyrLio kronor må uL!J eLa.las till 

],,, mmcndörlmptencn •av ?. gT. i m:Jxincn J . K C. Car!s,;on-Schcnström 'C< l' 

)Jit rii:clc å sjöförsYar·ets l"J·mmandoexp eLliL i·o n m cel utarb etand et aY förslag 

1 i Il gencr alor·cl er angåend r· cl c Y ä m plikLigas r u llt'öring o roll r eli oYisning. 

Finne r sLaLionsiJ cfä lllaYarr n s Yirl Jl otlans station i K arl skron a f ram

, J:illning aLt s tation en s anslag fij t· anonlna'ndc aY Jut·cb sningar Ol'IJ irlrotb

;,mi ngat· 111. rn. för ;'\ stati on en förlagd stam oc iL i) CYäring Lil.lllör·anclc flot-

1:Ln m äLte för inncYar·ancl c lJ uil getår förstii.L'kas m ed 3,000 kronor samL för 

ko mmande Jmdg·e tär höj as t i ll 4,:JOO kL·nont· icke Jöranl·ccla någrm Eungl . 

. \! aj :b virlarc ätgiird. 

Föreskriver· m ccl ändring et \· i närlign IJrPYl' l rll'n 20 angus\ i l~J~G m eLI

ddaclc hestämmelseL·, dels atL tolY inom det Lill flygstyL·elsen ö\·er!;lmnadc 

<oL ll l''årlcL ;l. SL tlmil olm en ,]J efiotliga jJI'O\'i ant!)odar skola flisponeras av .flot

l;lllS station i Kat'Jsikrona, dcb aLt el en per·s onal, s.om har att anYäncla lJJ 

darna i Iråg<t, skall äga ,fritt tillträd ~ till clcsamma, rl c ls att mat·i nen skall 

;tga rätt a tL vicl ]) C'liO\' använd;t sig G\ Li e in om ouu·il.dc L i i'l'åga !1 efintli gtt 

\ilLbcn-, aYi opps- orl1 elektriska ledningama, rlel.s ock atl <l en till pt'OYiant

upplageL Yirl Kung s'll i\l.l l cclanlle spårlinj en icke m il. spiin·as cll c L' på n ågo t 

<i lt JJelam r as, Yarigcn om dcnsarnmas anYänclni ng t'Gr floll::ms riiknin~· 

>knJI.c kunna HiniLin dras eller fiirsYåt'ns. 

För·ot·Linat·, aLL, utan ·l!indr r aY ·lwsL:tmm elscma i § l aY in,;truk!i o-

H<·n den is juni 1926 för chefen för flygyapnct , b cmälclc d1cf skall , dlcr 

"' nuåd m ecl c'lwferna för generalstaben oe•lr marinsta~1 c o. tiJ!sYiLlar· r år l i

·" '' n senast Lirn J oktaller till che f en för· försYarscl r partementd aYg-int fGr

' lag till ö\·ningamas Yill flygya·pm·L onl nancl c Lmrl cr följancl c tllbilllningsil t·. 

" !följt 'C\Y dels J;ostnaclsförslag Ll cb nek l;i'tL'Cil cl'ema~ oc h cl1ef en s ·rör f'lyg

' "" lan r eclogöt•ebc för .öYningsJ;ostn arlcn uncl et· sis tf\örflutnR hnrlgct:t L' . 

l~ftcl' il et Kun gl. :\!aj :l d en :3 rl cr:cmlJ cL' .1926 ulfäL·dal kungurelsc (n :r 

:J~IJ) aogäencl c. :inilrarl ])· cJtoh r· aY il en Yid Jöt'OJ'Llningcn Llr'n :31 t !ecer ulwr 

l~ ll:l (n :r 38.\ ) angående r·i.k-c ls incl c lning i omrilclen 'för yJ.rn[diildigns in

~kriYning sam t om Ya! aY Jcrlamötcr i inskriYningsn:lmnclcr or:.!'J inskri\·

ll itr c;·src \i sion et· m . m. fogacl e ta!Jcllrn ~. l'ör ol'llnar J\ungl. \ !aj :l. a l t föl 

.i <;n, !J• >'kall Jänlla till cn cLT;Ht cbe• . 

1. För \ ill'j<' sjCII'U Il l'öring,; om ni li c tilbilttcs en sj urullföri og,;bcfäl

J~;,,· arr or:JJ s,iöL·ullfi',,·ingslliträrl cn ti l l rl eL antal. som seclet·nw t·a komm er 

r",tsb l lJs aY .Kun gl. '.\Jaoj :L 

2. c'jöL'IJ I!föl'ing,;JJ et'i-illlaYaL't' ,; kall Ya1·a nfl'i cc r nrl1 föL'Hri!rl csYis YcrJ'il 

'" kavLen s ell er illi'<ST·<' g r ad samt s:n-ida ej ann nl'l un rl a 1)cslämb förclrii

,~, "· i,; tiii!Jöra flulliin,; eller· kustal'lill eri c l5 J'Csen. 
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3. Sjörullföringsbiträcle skall vara underofficer, föroträclesYis till
lrör·ancl e flottans eller kustartineriets r eserv. 

4. Förorclnancle 1att vara .sjörullfö-ringsbefärllavare eller s jöruHfö
rlngsl)iträ:cle utt'ärclas, däres t ej annorlunda i kommandoväg b es tämmes, av 
vecl-crbörancl e, sta li onsbMälhavare. 

5. Ent1eclig.ancle från b efattning vid sjörullföringsornråcle före u t
gången av den tid , 'föro·rdnancl et å elensamma avser, medclelas av stations
befälhavaren på ansökan eller, om stat ions.befäl·llavar.en finner tjänste~·s 
behöriga upp eh ållande ·sådant kräva, utan 'ansökan. 

6. \ii{! förfall för' s j öru llt'öringsbe.f-älhavare a tt utöva sin b efattning 
äger stationsbeJälllavaren, cli't han så prövar erforderligt, förorclna annan 
per son att uppehålla tjänsten, och må i St ockh olm och Karlsekrona å 
s tationen tjänstgörand e offi cer härtill beordras. Då s jörullföring,sl:J.ef-äl
havare cå annan ort skall tillfälligt e·rsättas , :bör avtal ·om befattningens 
upp eh ållande träffas m eel i orten rboenele ·perso n. av offi oers grael. Kan ej 
såclan.t avtal träffas , b es tämm er Konungen i l'ommancloväg efter förslag 
ay sta [.i.on sbefälhavaren om tjänstens bestridande. 

Om sj ö;·ullföringsbiträcle vid förfall hehöverr tillfälligt e·rsättas, gör 
sjörullföringsbefälhavaren därom anmälan till st ation s'befälhavar·en , vilken 
förordnar ·Om tjänstens bestriclancle. 

7. Sjörullföringsexpoditionen skall vara belägen i elen stael , efter vil
ken sj ö·rullfö.ring,sområdet är benämnt, och skall sjörullföringsb c,fälh-avare 
l1ava sin bostacl inom samma stacl. 

Sj örullföringsexp ecliti onen skall var.a tillgänglig för allmänheten 
minst tre timm ar varj e söckcnCiag, vilken t icl på förslag aY .sjörullförings
b cfälhavaren fas tslälles av stationsbefälhavaren. 

8. n essa bestämmelser sko la gälla fr ån och med elen 1 juli 19·27. 
övriga i ämnet erforderliga för esl, rifte r m ecWelas i lwmmancloväg. 

K hr'. den !t febr·uari 1927. 

::\Iellgivor, att 'löjtnanterna Bcskow och Lonnquist må i ko mmando
väg 1Jeorclras till tjänstgöring såsom flygspanar e vid flygvapnet uneler 
liclen till ocll m ed elen 31 oktoi)er 1927. 

I sammanil ang härm ccl förklarar Kungl. l\laj :t, att b·emälda office
rare skola uneler liclen Jö r' omförmälda kommencleri ngar anses fu llgöra 
ord inarie t j änstgöring å ort, .som bestämmes i kornmancloväg. 

i\lcclg·ivrr, att kommeneJören i mari nen Hcinius och förste aktuarien 
vicl .sjökart·cverket Borgenvall få avresa till Norge fö r att uneler en tid av 
högst 2 clagar , resdagarna oräknade, vicl Norges sjökart everk i Oslo stu
dera en clärstäclcs uppfLmn en och konstruerad koppargravyrmasl,in. 

Bi faller en framställning från direkt ionen för Abeal1am Hyclbergs 
stiftelse att unli eroffic·erare och m anskap vi cl flottan måtte för placering 
i lönek lass fi't s;lsom tjänstelid tiHgoclor:il,nas elen tic!, cle uneler år 1927 
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J,u mrncr· at t tjän s tgöra å s tiftelsens ·skolfartyg "Ahra:ham Rydbe rg' ', S<lmt 
at t umlrofficer , som under sis tn äm nd a år beg-agnar sig av tjänstlcclighet 
f,·, r ifrågavarand e ändamål, mått·e förpliktas att däruneler av sin lön aYstå 
rllenas t ett ]) elopp, motsvarand e d et i 14 § 1 mom. i avlön ing·seeglcm entd 

d,• n 29 juni 192,1 för ofTi co rare ocll uneleroffi ce rare m. f l. för veclerlJö rlig 
löneklass angivna t j än s L l e el igiH::tsavelrag. 

::\Ieclgiver i anledning av ansökning från ·kaptenen v id k ust artilleriet 
n,c cl placeri ng vid Karlsl,ron a ku startilleriregemente \Vollin , vilken lrnel e1· 
1 i !len elen J J10v·ember 1925-den 15 juni 1926 vari-t beordr·acl såsom ch et' 

r;·, r näm nd a r egem entes unclcrofficcrss<ko.ln, ·Om att få komma i å tnjutancl e 
"'" yi'kar iatser.sä ttning un.cl er ticl en för ornförmäl-cle kommendering oc l1 s·e
d m chefen för kustartilleriet mcclclelat, att en av cle vicl KarLsk rona kust
ar tillerireg·emen te placeraLl'e regernentsoiTice!'arna till följd av offentligt 
uppclrag vat'it förl1in(lr acl .fullgöra tjänst vi-el regementet uneler tidsperio
tlr"rna d en 1 november-elen 22 clec·emb er 1925 samt den 1 j anuari - elen 
2:1 mars 1926 ocl1 på den gmnd ej åtnjutit lön clärstäcl es för' ~) e rör·cla tider. 
alt vVollin må för ticlsperi-o dern a elen 1 novem]) ee- clen 2-2 cleoemb er 1925 
,; :unt elen 1 janu ari- elen 23 ma.rs 1926 uppbäl'a vikariatscers.ättning enligt 
lhi ro rn gällande b estämmelse-r; sko lancl e vicl lJerälmanclet av vil,ariatsersätt
n ingc ns lJ elopp så anses, som om v\iollin bestritt majorsl) es tällnin g. 

Föneskrivcr på därom av flygs·tyreLsen uti skrivelse el en 29 januari 
l\1'!7 gjord .framställning - i likll ·et mecl vacl genom brev elen 28 ap r il 1922 
ci r· ,;taclgat i n·eclannämnda avseenelen bctr äffancle armen och marinen -

att , därest Yärnpl:ikLig viel flygvapn et avlid it umlcr mili.tärtjänstgö
r in g ocrtlJ egravningsllj älp icke skall utgå enligt föro rdningen elen 18 juni 
l:llJ\J angåend e ·ersättning i a nledning av kropp ssl,ada, åclrag·en uneler mi
lr lä l'Ljänstgöri ng, ett b·elopp, m otsvarande ver'Miga kostnaden för begrav
n ingen, dock högst 150 kronor , må antingen dis·pon cms av veclerböramle 
ltl ~· nclighet , cSå fra:rnt l)egravningen verk:stäl!es genom .cless förso rg, ell-er 
nl'i' på clärom framställcl.cJ:Jegilran ut·betalas till elen avliclnes anhör iga, om 
IJ r·c;ravnin gcn ombesörj es av clcm; 

att, därest fast anst ällcl av manskapet vi.cl flygvapnet avlicli·t under 
m il itärtjäns ~göring oCJll begr avn ingshj älp icke skall utgå enligt ovanlJ•e
r•)J'da förord ning den 18 juni 1909, vcclerböranclc myndighet må, så framt 
b~ i'Ta l'llingen verkställes genom dess för'sorg, äga att för ändamålet c!ilspo
nem högst så stort belopp, .som den avlidnes döclsboclclägare ägt utb c
kur nma. om begravnin g.c n verkställ ts genom clcras försorg; 

atL i förekommande fall jämväl må b es tr idas ko stnaclcrna för Lran
SJ"•l' L till ·lletnol'ten av värn pliktiga, so m avlidit uneler tic!, clå de full.gjort 
fr,•rl stjänstgö ring, och av fast a nställt m anskap, som i fredstid avli(lit 
Unr ler tjäns tgöring; 

:r lt härav föranl eclcla kostnader skola gälclas, be lr:if'faocl c värnpliktig-R 
l'r·;r n J'l1·gyapneLs anslag Lill ele v:impliktLgas avlö ning och färder m. m., 
ti;fln L iJ'rrtg·a om rast ans UH IL manskap från Ilyg-vapnets avlöning.sanslag samt 
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alt nu mclirll'latlc t'öreskr·iflcr skola gillla lillsviclfu·e fdtn orh mecl 

nrn 1 ,januari 1927. 
~lrilgil·cr, att för d)C~lridanllr <W r c lwcs cntalions- m. 1'1. koslmultT i 

sarn hrrncl med 11tl:indska öl'logsff\r't)gs oclr r· cpt·csentanter·s för uUän chka 

mar·, incr JJ,•sök i ~~·cr·ige rrnrler.· lie Ul27 må Lill elrcl'en för s.iöför.·svaect:; 

kummanil uc·~peilition 1\J(JI r·ct1o1·isning ·cn.ligt av clrcfcn för Jör·svar·scl c par

tcmcnlr·L godl,<intlct räkningrrr· utlletctlas ett lwlOPl' a1· högst f)Tatusen ke. 
Före:;krilr·r· att ch· 1927 må ;1ntagas l1u.gso 17 r·cseryJ,aLietLer 1·i il l'lottan. 

Finner i anlcclnins il\' ·en Jr·amst:illning från faetygselr efen å _jaga l'·en 

~tnnin kaptenen Yid flntt ;m K. ~- '!'. Graaf, tläruti d enn e anl tilllit om till

sUlnd att emottrrga ·oeil r·nlic;t lwstäcmmcl~cena i r·c.~lt·m c ntet den 12 april 

:IS08. ·lnrr·u för<lrållet s bör.· me d upjllJr ingnin.c;etr· till sjöss oe/1 clelning av 

Jagliga ll)'lt·n samtYad i etnseenrlc Lill fartyg oc.lt gocls, Yaril cmlHu·go <1r 

letgcl. komm~r· att iakttagas, lJJanLl ]JPs~Htningcn å nämnrlet j agare förrleJa 

ett heiO]J]J il\ :-l/!28 krnnnr· :n öre, som !,illerkänts ·Jwnom i cgc ns l,ap aY 
1rta1 y ctlcrllörlig läns~l )Trlsc förcmlnatl c\l, letgarc i mål angår nd·e olaga 

Jis•k e - Yilkc•n Jr·amsU1llning .marinför·yaltningen övert;imnat rnccl Ilem

stärlan om bifall -:gott föPklan1 l r im! er i r l; c möta fur· förde· In i ng :t\ orn

l' ii rm'älda JJ c lopp, :~,92R kr·nnor :3;; L'<r·c, på sätt i fr·;<mst<Hlning cn för es lagits. 

~ J e cJ,;·iwr att mari.nii,·c r·läkai'Pn L. G. K l\'ibnn skall rmclcr en ticl aY 

lrögst 45 dagar d rlLagH i marinens I'Cgl c rnnnlssakl,rmn igas ari)rtcn rn ccl 

1.1 tar·b e tantlc t et\ förslag t i Il r·cglcmcn tsl'ör·eskr·i f'Lrr IJ ,c te<Hf'aml e Jr ä l so- och 

bjukvårll samt bc.sUlrnnrels e r· .a ng~cnrlc l'lit'Yaltningr·n i Yatl ti< 'n ;nsåge sjuk

Yårcl.snrateri r l r n. 

1\. hr. den 11 l' ehrnal'i .1927. 
Förontnar atL rl1 cfcn för· t'l)g·st)TPist'n sl,all ingå sCrsom ordinarie 

lrclamot i ioclu ·s,Lri iH · r·r ctskrlp>'l;nmrni~simlt'll pFr siUt i för· kommiss·ioncn 

gällan li c irbtrnktion närmare l'iircsk;·in·s ·IJCt r ill't'andr C>nign i kommbsio

,J,e n ingåencl<r miliUi.ra J"ör'Ya ltnin.!->t'llcfer· sarul atL Yirl fr ågor ,; a1göeande 

inorn. ko lllrni~,;inn e n g~nr, rn 11rnr·ösln i n~· rn r·ibL skall tillkonrilla eltl'!'en fur· 

f'lyg.slyrclscn eller elen. genum l'ilk en lmn låt,cr · sig r· cpecsc nlcnts. 

'l'illika J'öronlnar Kungl. ,'\faj :t ,a tt flygs t)TeJ,sen sl,all CLga d ellaga i 

ltetnrlliig.gandct a 1 etc rrppg.iftcr, som jämLikt IJt'CI' rl,c n 1::i _juni 1921. öwr

J<imnaL:- t i Il ·l t anclläggn i ng a 1 aem6l'ör'Yal t n ingens art i l le r i-. fur·ti fikal imls

lle,Jr i n tenrll'n t,;rl r part ernen t s am t sj ul"· iu·ll ss ty r rbr <:l Hnsorn rn nrin1'ur:1·rrt t

lJingcn. 

K !11·. den 8 lfcb•·ual'i J!J27. 
Förorclnar, ettt b c lräJfantll' mar·inintcml,e nLsk a li c LLe rn as uUJildning u n

der· ;mdr·a oc l1 tr·cd.j e rrrcn föl,iancl c [)rstämrnelscr t.illsY,irlar·c skola läncia till 

rfLcrT<lLtPI,-c. 
FörstH årrls kur·s i letntl. 

1\ rrr'sl'n fiir·l<tgg cs li Il sjökrigsskolan, rh\ r· 11 orler·yi,;n int;·rn l1ctlriYCS i 

C<Y e rcn,;stämm clse m ecl i J;omtrHlntloYi\g rncrltl c la rlc föreskriftr'l'. I övrigt 
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c,äJic t· i tillämpliga d·elar.· vall i gällande eeg1cmente fö r sjökrigsskolan f.in

n e~~ s LR:d:ga t. 
Andra åre ts prakt,iska kurs i land. 

n r nna km·s , s om lir· al'seckl för· k arlcttc· ma.s praldisrka nt/Jildning· i't 
,[ ,1Lio n , varv osamt virl ikustartillcri ct, ileger Tum å Stocl0holrns station fr'ån 

"mkring rl en 15 maj Lill mTikring den 15 a ugusti samt vid Va:xcl1olms kust

:u 'tiJJrireg,eme nte från omkring elen 15 augu.sLi till omkring den' 15 oktober 

t·olig L i J'ommanrlo-vii.g u tfärcletde b es tämmelser ocll skall b eträffande ut

]J il dningen på Stockholms station s tå under öYerinseende av cll cfsint·en 

rlente n· odt beträJfancle utbildningen. v.id Vaxho.Jms kustarlilleriregement,e 

-;Lå under överins ee ncle av ohefen .för· Vaxholms lmstartHlerircg·e rnentc. 

1Jt!Jilclningen skall omfatta praktisk tjänst<görjng å stations!Jefäll1a

yar-cns och varvschefens exp.eelitioner samt å soalionskonooret ocll sta

Lionsintendenturen enligt förd elning av cllcfs intcmlcntcn, e\vcnsom tjänst

t:öring som biträde åt regementsi ntend enten vicl Vaxeliolms kustartilleri

regemen te. 

Andra årets kurs i land. 

Kursen förlägg e.s till sjökrigsskolan, clär unelervisningen bedrives ,j 

iiYerenss tämmelse mecl i ·k·o mmandoväg meclclelacle föreskrifber . I ÖVI"igt 

~· ti. lJ e r i tiilämpli•ga cl,e lar yacl i gäJ,Janc!e roglemcntc för ,sjökrigsskolan fin 

nrs stadgHt . 

Treclj 'e. årets praldcislm lwrs ombord. 

nenna kurs, ,som är avsedel för kadetternas praktiska utbildning om

i. urcl, äg,cr rum under tiden från omkring den 15 maj tiJI omkri n g d en Hi 

11 l; tol1er enligt i kommandoväg utfärclac!e b estä:mmelser. 

Ut/Jil·clningcn s·kall beslå i tjänstgöring som ]Jiträclancle fartygsin

l t• nd•e nt. 

Vidare för eslui Y er Kung·l. Maj :t, att kostnaderna för anorclnanclc av 

'• lllf'.örmälda ":Första år·ets Jcurs i letncl" sk·ola mecl högst fyretlusenfem

ltlr o.dr·atjugufem kronor JJ es tricla.s av sjöförsvar·ets a nslag tiJJ ·extra uL

·"i rtcr. 
Finner d en fmmstäJ,!ning flottans p cnsions<kassas fullmäkti•g'e gjort 

~~· n·nrn att uti sin d'en 21 oktober 1925 avgivna lJ e r<lttclse uneler ~ 9 rl 'e l s 

;:rt nr<tla, alt fU'llmät;tig c f'ör .sin rtc• l beslutat, att ketmreraren i\. R Lunrl

.~r·, ,n ooll. fiir'ste rev,isllm J\J. F ontlailn ,skola 'e fter avgån·g ur tjänst hos 

I'I"Ltans p ensionskassa p å gruncl av uppnåclcl pensionsålder äga å tnjuta 

]ll 'llSillnsför/Jättring rnli,gt angiven grun d , d e l s o c]( h emställa, a tt Kungl. 

.\!a j :t måtte fetststiilll;t fuHmäktig cs lJcr·örcla beslnl, ö\·,er Yi ·l k et är·enclr 

l r l l~ttan.r i'e n avgivits et\ tlir· e Uion en ;·,v cr 1ilo ttetns pension;kassct den !l f c

lir· uRr.·i 192G setmt stRtskontord t/en Jf> januar.i 1927, ioke Jöranl eda någon 

1\r mgt. .Maj :ts vidfll'e åbgärcl. 

Fi nner framställ n ing J'r·ån elirektionen ö1·er flo ttetns p ensi·onskassa 
11 rr 1 att pensi-on I'rCtn p ensionskassan till d ess förutvarande tjänstemän, 

Iars lUncr icke. 'lJliviL reglc r·nr! c, måtte frt utb r talas månaclsYis .i förskott, 
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i'• Y C l' Y i lk•·n fmm~lili.Jn i ng si ab•konlorel dr n :28 januari 1!127 n q; i Y i l llllCt

lnnd •·. icke föra n leda n!Lf!·n n 1\un::;· J. :\faj :l~ Yiflarc al!,!·ii l'd. 

J,änunu· ansöl;ning i'l'i\ll lö.ilnanl t• n 1iO f"lnltfln _\ , F ot•,;·ll ell. so m iU

n.iulit t,jänstl cd.igilPt undt'L' t idrn rlc·n 7 ,;l'ptcmhcl '~d c n :>O fli;lO•Il cr l !l2(i orl1 

rlih·,·i<t fn1n·teiUt avlöningsföl'lll i'tncm •a it ~in 1J cs ti1llnin•g. alt lwn m r () •ltän

;o;yn till v issa und ct· lcdigltctt•n gjrll'da jak:ttag'c lscr oclt cLiröYet· avgiYcn 

J'apporL nJ<Htc ra för niimncla Li<l 11ll[llliil'a n<Fkor l atl e lön cJö rn Ji\ner, Yar

uYCI' lll l\ l' inl'örvaltning·cn tir'll 2/ .ia lltlill'i J!)'t7 aq;ivit 11llaland1'. liLan JJifall. 

Bil'<i ll <' t' ft·rlnhtiillnin .. c;· l'r<lll lll:\l'inl'iil'l·ailning<'ll :1Ll, ' L'I LIII K1111gl. 

:\!:1.i :L den 17 dcr· L'Illil <'l ' .l!W; l'i'•l'f\i'dnal J;ap li'll<'ll y,id l'l<illan _\/. i•'. l~ket· o ll1 

:il.l liiJ,;yidHL'I' und t•r Yi,;s lid lll'l"'li:tlla lld;!l ln in.g t' ll ,;ast~lll t·lit'f l'iit· marin

fiil'l·alln.i.ngcns al'l ill·ct·ia l·deln ing. IO:.l;crul11 ll! ill le undl'l' J'iirllrtlnan :il't fft 

knn 1n1a i aln j ulande a,. vi k;11·ials r• rs iilln i ng ••n l.i;.d d ii rom l"·iillantk J)e·stäm

lllt' iser: ,;kolandt• Yitl IH'I';iJ;nantlt'l a1· Yi kar iahcrsiil ln i n~ L' ns hclnpp ~:1 an

' '' '· s<11 11 <JI1l l~ k t•rn lll lit•,;Lr i<irT l;lllllllll'll<iul'k<!J•l t• ns <ll' ·!.:a gi'Htl r• n lJ cslilll
nintg. 

J·'l\ l' l'~kl ' i \' l' l' all. :il'd:11J C: l<H"k i l Il l i U :i si; itJ'gat·d,; J'l'i 1·j j i i c;· et III() torJHLl:;

fJo[t.i!j tl eo 7 tle~elll'll• •J: l!1'21i liJ.rJIIi'<,;ls, d t•,; s l.ill:;an..~:\l· dt·n ~~~ JW\'L'lllbcr 

.1926, utgörand e .J.!J il. l;I 'OiliJ I.' 11; ÖI''C sl; "l<t .iii111Lc UJ1l'ILI[ll' n r iinl<t :e~ · tl\.ungl. 

.\l a.i :L 1110tLagas l'iir :~lL :tlll'iinrl:ts l'ii1· vhst :l n,c;il'l'l iind:ull:\1 ·sa11 1l uppdnt

. ~.< ' 1' HL marinföt·vnllnin ·.c;·<·n :~ll Cllll·lliind erla.:;a IönaltningL'n ;\\· m ed len, 

,·jJka böm göras räntelicil'andt • :-;···num in:;iitlning i lJankinriilln.ing : i.lganrl c 

l;arst)Tcbcn för ::;Yerigcs l'l ·i,·i lliga motul•lJatsl,å t· Lill Kun g l . . \lctj :l fram

rir'l cs ink omma m ed fi·11·,;J a.g Lill ill' L'i'll'd'<L mcdeh framtitl a anYänfln in.s . 

:-<tällcr Wl llBoK förfoganti l' föt· anska lTande ay ell s,jed;n1'l Öl't'L' fa r

yallnen syclosl om Lantl sol'l ell llt'loup aY W•3 kt•o nor. 

K b r·. den 2ft felit·uaJ•i ~ 127. 

L'ppdt·ugcr [Jet diit·um !"jUI'd ill'lllsliillan at c.i1Pt'en l'iil' sjökrigssko lan 

nlL ~ i d en mån så JJ cfinn es et·forrl cd igt i :3amråd m ccl cl1ef.en för ;J;us tar

lillr•ri el ocl1 mar inöverinl enrl cnLen ~ ula1·bc la ocl1 lill Kungl. :\faj :L in

l;omma m ccl föt·sl,ag till nyll L'l' ,')'J.c menlc f.ör sjökt·.i.gsskolan. 

F innr't' tramstiilln ing t'r<tn sjö und e roffi(' L' r;;.siiii~J;npt'l i 1\ at·•J,;i'L'Ona om 

lill'iil 'ilande a1· ändrade IJ rs lämmcls·l'l' J'ÖI'anclc lön el.i lliig·g al riktan' . ,·ari

.~· ,; num sl,ull c staclgas viss )>t'L'iod1·b <1 l erkummanclr ]JL'ö l·nin:; av ,·cdcrlJD

I'and es )Tkes:;kicJ;lighc l sasom v.i llkor för fortsatt t ill godonjutande a1· rik

l ar l i lli1g1,!·. linnsom mu j l iggö1·a l'iii' IWUl l' ns t illcleland c .Ftm1·äJ <l l underof

f iCP I', ::u·till cl'ikonstap< ·l . sa liingL' ii Pnn l' kvarstnde ,; !bom rikl ::u:c. icke föt'

anlrda nag·on Kun gl. .:\ laj :ts Yiilarc alg·äril. 

:\ l eclgi,·er att ka]Jt-cncn ::ill'ömbäck mil i kom1uandoviig IJ L'O L'clras aLt 

unt1 c1· r n ti cl a,· llög•s'L '• m i\naiiPr inn c1·aranclc at· t,jänsLgöra Yirl tyska I'lot-

1<111. l samhand l1ärm ct1 m cil·g··ivcr Kungl. ~[aj :t, a l t Ström!Jiiek 111 å uneler 

il'r [,,~:1Y<1 1'•an cl c kommendering ttppiJär a oaYkortaLI lön ihens•J III sjutil!l~gg 

trl'il miH;o;penningar enligt tl·r gl ·uncJ.CI', som f.öl' såclana fö1'1l1<·tn c1· ,; ulg<"tendc 
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ang,ivas i 13 ocl1 16 kap. av tilläggsb es tämmeLserna till cl e militära aY l ö

ni n.gsreglem en l ena el en 29 j u ni 1921. 

Fa:ststii.ller Yal av i s tyrelsen föt' Norrköpin @s fr.iYilli.ga motorbiiLs

flo Llilj ·såsom {)I'LlfÖJ'ande .sk eppswclaren, vice konsuln J. K österlund oc l1 

såso m vice ordförande ingenjören A. Se erancl cr, i s tyrelsen föt' Karlskramt 

l'riviHi.ga motor•lJåtsfl>oWlj , såsom orclt'örancle kaptenen G. vV. Englund och. 

silso m vice onlför·ancle konsuln G. grnlJerg samt i styrelsesn för Göteborgs 

.f'l' ivi!Hga mot-oriJåtsflottilj, såsom orclfömnclc kommenclörkaptenen K. No

rön {)C IL .såsom vice orclförancl e greve G. Il. H. Hamilton, att gälla såv.ilt 

nngår Norel;öp ings .fl"iYilliga motorbå lsflobtilj tillsviclare under l'en 1!l27 

och .19t8 samt, vad boelräffar ·Karlskrona ·ool1 Oöteborgs friYi!Hga molor

!JiHsfloLlilj c l' , biliSY·i(l are under år 1027. 

K hr. den 4 mars 1927. 

r:\l eclgi l ·er, att till marini ngenj ören av 2. gr. O. K. O. i\JolJerg må sås{)m 

t' L'ScHLni n.g för ularb etan eJet av en b cskriYning öYer Yissa av J~.\IF an ska ff'acle 

modem a dyk eriapparater u tb ctalas ett belopp a.- .200 kronor. 

B emyncligar CKA att uppcli·aga å t l;a1ptcncn vid KA G. vV. Eng·lunotl 

a tt l itarbe ta Iörslag till föreskrifler .för gasskydclstjänsten vicl KA, avsedel a 

aLl på försök tillämpas . 

1\. hr·. den 11 mars Hl27. 

Utfärdar JJ es tämm elset' a:ngår'nLl e ansliillande och enLlecl igan{l e av ci

,· iJ a lärare '\"i rl flottan s underofficerssk olor m. m. 

U tl'ärdar bestämme lser angiienclc anstä l lande oel1 entlecl igancle a1· ci

Yi la li'lrm·c vic.l ku sl artillel' iels unclei"Officcesskola m. m. 

Bifall et• JJ efälh avaeens för Göteborgs .sjörullförin•gsområde frarnrsUll

n ing at t Iå ·l1ava sin lJoo stacl föelagcl lill Ny::t Van·ct, dock uneler föruts·ärtlning 

;t tt expecl i ti onen för nämnda sj ör u IIJöri ngso m l'tucl e förhlggcs l i Il lämplig 

p lats i·nom Gö teborgs staels områcl c. 

Finn el' SBK frams tällning, att å tgärcl m åtte vidtagas i syfte ::ett al 

~kedspremic m åtte tillgo-clokomma ji1mväl hornu!låsarc vi cl floottan icke IUr

Ull ecl a n ågon Kungl. i\laj :t s Yiclare å tg iil'Cl. 

F as tställ er alt Yicl H äl"nösan cl.s friYilli.ga motorlJåtsflottiJ,j till flollilj 

styrcl so ns <oecliörancle föe innenu·an ll c iir Y alts lw mmenclanlen i l km s ö fii.sl

ni ng, majoren i marinen J. V. H . \\'altliJ rng ocl1 till dess vice onl l:örandt ' 

r•·, ,, samma ar kaptenen .i flottans rcsct'Y P . H. I-I ecll>crg. 

K lw. den 18 mat'S 192i. 

Pörorclnae ·ve::;, komm entlö1·en i\. H . G isiJ; o, att t illsvicla·r c uncle t· d r n 

lit l :-;13::;, konteramiralen C. F. \\' . HilJ cn, d eltaget· i den förlJ er eclanclc av

l' llsln i.ngskommi'S•sion cns sammantrivd c 'i Gcn lSvc ,jiimte lJ efat tnin gen sasont 

\'C uppe liC Ila befalLningen såsom SB:-;. 

l~ ntl c liigar fr. o. m. den l ap ril 10:!,7 kallll' Ct'at·cn l1os mar infön·all 

ni n~l' n 1~. C. T. ::-läsman fran lcclamolsk<lpct uti Iör5YarsYäsencl cts lön cnämn tl 

h·. B1·. 1927. 3 
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-samt förordnar -sekrderaren hos marinförvaltningen .L F . Nilsson att fr. 
o. m. samma dag tillsvidare 'intill elen 1 juli :1GZ7 vara ledamot i löne
nämpelen, skolande kammanättsråde t G. A Bäckström vara suppleant föe 
)<ilson. 

Medgiver att till flygattaohcn viel KungL :\J:aj :·ts beskickning i Lon
elon, översten K C\Iossb erg, för ticl en fr. o. m. 1 januari 19·27 tiHsvidare 
intill den 1 jul i •samma å r utb etalas en m ånatl ig ersättning av c ttusen 

kronor. 

C\Ieclgiver att styrelsen för före;Jingen arme- o ch marinfilm m å, på 
sätt i 'kommamloYäg närmare bestämmes, uneler år 1927 verkställa upp
tagning viel försvarsväse ndet t ill'h örancle truppförband och skolor ·av oför 
d en militära unel ervisningen lämpliga i"ilmer. 

:Medgiver att till clJefcn för •sj ö!kartcYCrket må ~ltbe talas e·Lt b elopp 
av 160 kronor 50 öre för b es trieUmcle av rcprcscntat ionskostmceler m ed an
ledning av att ollcfcn för meteorologiska .central anslalten i Hälsi ngfors 
_j::irnte en avdeJningscLtef vid samma ans talt samt chefen för m et eorolo
giska -i nsti Lutet i K öpenh amn under en ticl a v omkring 8 dagar uneler sist
lidn e februari månacl v i•s Lats llärstädcs för överläggningar vicl .s j ökarte
w rk et römnd e j ordmagnetiska ä rende·n. 

Finner på cläe-om gjord fe amst,älln ing gott uppdeaga åt chefen cför 
marinstaben att låta ·veeksLälla. omaeb eln ing av Exercisr eglem en te för 
i"lottan , Torped. 

:\leclgiver, att lvå torp eder· av lämplig mocl cll enligt marinförvalt
ningens b epröva-nd e m ä l l tltlmnas ti Il lJ ögste befälhavaren över ku s tfloHan 
för att innevarande [tr sprängas p å sätt, denne ägee bestämma _ 

Finner framstäl.lning från ingenjören G. Tll1iman a.tt vissa av honom 
t lta rl)etad e föe·slag till anskaliande av 2G-knops J~ ngl anclsfärj o r måtte (med 
hänsyn till d eras betyclelse såso m lljälpkr~~ ssarc oc1l1 hangarfartyg ) h·än
skj u tas l il! pröYning av flottsakkull ni ga ocl1 mari nföevaHningen i c l; r för
a nleda. till n ågon Kungl. Maj :ts iHgärcL 

Bifall er m ar införvaltni ngen s 'icemställan 11tt, seelan järnvägsst)TeJ.sen 
f' l"ter föreJa unclerhancll ingar erl)juelit m ari nförv ctltningen att mot ·en å rlig 
lryra av tre .J; ro nor -för kYadratmeter hyr-a e tt omeåcle av 3,200 kvadrat
meter inom :statens järnvägars område yi:el Värtal1amnen i Stocldwlm, 
17m man•cle omkring 9,000 ton kol, KungL Maj :t , m ed h änsy n till at t itfeåga
Yarandc omeåcl c Yorc .sy nn erhgen •lämpl igt mccl moderna lossn'i'ngs- och 
hLstningskranar ·samt en föehy-rning av d etsamma p å dc erbj udna. vm
koren u Lgj orcl e ·ett första bctyclelseful l t steg föe orh ållancle av för mån
ligar e k ol upplagspla tser i S to ckho·lm, täcktes mcc1giva, att ämbetsverlcot 
måt Le från och meel elen 1 oJ;tober 1927 t illsYiclar e av järnvägssty r elsen 
förhyra ifrå,g·a.vaean'lle omeåcle om ci rka 3,200 •kvadratmeber mot en årlig 
ll~' t'a av tre kron or för ·kvaelratmeter, ävensom .att kostnaclerna. härför 
måtte f å läggas på kolk•osLnaclerna och 'häns}n härtill tagas del b estäm
maneJet av ut!ämningsp1·is et å kolen_ 
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1{. Jw. den 24 nuu·s 1927. 

Fasls täHel' in struktdon fö r be.f oT<Clrin gskommi.ssion en f.öt' a.vg<ivanrlc 
, ,. f örslag till il)efordringar inom it'lotta.ns o ffi cerskår m. m . 

Pörorcl nae, a tt MO :s framställ ning rö rande ändrad -avfabtnin g av (le d 
11'11 L II ocll III intagna .formulär till tj än steförlJin<CJ.e}se och anställ n ings
~le Y>is för ans t.ällning v icl nattans sjömans'kår och kustartiller-i et ävensom 
ril l11" C.fl'igc ring i samband härm ed a.v en d el hi tllörando b es tämmelser i 
r•· ;<J ementet sikall öv·erlä:mnas tHl clc sak:ku nni ga för verks tällande a.v en 
'> lll stäncl ig omarb etning av regl·ementet för mar:in en föe att •tagas unel er 

-, ,·enä·ganclc vicl f:ullg öranclct av {le sakkunnigas uppdrag. 
BH' a ller chefen s för i"lygvapn et fram stänn i ng att che.fen J' ör 4. flyg-

a i' Pn mAtte å n ågo n l'äm pl ig 'Cia g und er mat·.~ e'll er april månad er .inn e
,-aranLle å r få med Kronan tillllöri·ga •flygplan anordn a flyguppvisning å 
-;to rsj-ön vid öst ersuncl i enl·igille t m ecl av .cl1 efen .för lo. fl ~yg1z å r en avgivet 
n ·,r·,;Ja•g äve nsom, R t t flygvapn e t ick e tillhörande p ersonee, som förkla
rad e sig önsl'a på ege n ris·k ICleUaga. i fiLygn>ing, m å tte trill e tt antal aY 
l1 i'rgs t 20 fä uLan avgift m eclfölja såsom •passageraee å cle v id fly guppvis
lli ngen anvä ncla fl yg planen, a t t avgift måtte :få upptagas föt• tillträde 
l, Il inom •i'ly·guppvi•s n ingso mrå.rlct angiven plats fö•r åsk åclar·e s a m t a t t 
>i>'n •l)€llålln ing, som av nämneJ a avgoi'Hcr ·eventu ellt kunde komma att 
:tp psta, f<i·ng e ,Ji.k a föreleras mellan .fjäPcle :flygkår.en.s enskileJa lägerkassa 
"L' il samma k års iclrotbs- och skytt e-förenin gar. 

Bifal ler l01F fc·.amställning, att komm endö rkaptenen av L gr . K. G. 
l: jmn cr måtte f å ut,s träcka sd n vistelse utomlands m ccl 2 clagar för a tt 
l1 o·s anl)LK]•sg ilvare i vissa länder taga kännedom om •erbjuclen elcllceLnings

, nstru mente r-ing. 
Bi'falle r <K.%F framställning , att till löjtnanten vi el KA Rydst eclt m å, 

>asom ersättn:ing för utarJ}e tancl·e av b eslzri\,ning öv·er sikti nrättning till 

~;, mm. ll.J; . i.\1;.15, u tlJ e l,alas .ett l) elopp a1v 120 'kronoT. 
Fastställer av marinförvaltningen , ·eft er samråd m ecl ch efen för ma

l'l!l stalJ en ocl1 chefen ·för rfl )··gvapn et, överlämna t f örslag m ecl därvid lfogacl 
1 Ln ing t ill änclr ing av p ansarsk~eppet Dri stiJ.glw ten till flJ·gdepåfa.rt~· g, a: tt 
l'i nrla till e.ftei'Tilt tcl:se vi <CI ä ndr ingsa rJ)e[.enas utförand e, m ecl r ätt för ma
l''nrfönaltningen a tt ri samråcl mecl H~ygst )TC l sen framdeles v idtaga. sådana. 
lili nllre ruvwike.lscr .från ritn in g.en, so m uncJ:er a rb e te ts gång olJ.efinnes än(la
IIL tl~ e nliga, uneler iaJ;ttagancle av att kostnaclen fö r arbe t et icke m å övcr
,_,t· gel för ·ändamål-e t titlg::ingl iga m edeL 

K hr. den 1 ap•·ii 1~}27 . 

•.\fecJ.gi\ er , att € tt helopp av högst 300 kronor må från flygvapn et s 
lll ,; i:-c-g till ex tra. utg>ifter såso m ,för·slwtt mot !framtida redovislliing utb e
l :ol a;; li 'll •l'lygatlaclu:in v id .Kungl. :VIaj :ts bes.löckning i Lonelon f"ö t• inköp 
''" liö l'kc r, tids'krifter m _ rrL uneler ticlen ti-ll elen :i juli 1927. 

:\Jcdg iYCr, att k ommendörkapten en av 2. gr. N. Arab erger må i 3;o m-

J{ . Br. 1927. 4 
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mand oYäg lJ eordras att und er en Lid av omkring 10 dagar umler nnne
varand e a pril m 1lnad tjän stgöra Ykl J<,un gl. ~Iaj :ts bcski·ckning i Be rli n 
fö.f' a tt där igenom bereuas tillfäll e att sätta sig ·in i de m ed b e fattning.en 
s, som marlinattac'l1e föt'cn acle g ör om1ll. 

J3ifalle r K\1F framställnri•ng ·om d c hs• b emyndigande, att oft cr o:ms!Jit n
dog,ll c tcma låta antingen för~älja e ll e t· ·ock ·ne·cl skr ota moLortoq)'cdlJ a tan·n a 
n :r ·1 ocl1 2 -efte•r att clcssf.örrinnan h.a.v·a undantagit vacl s•om av d esammas 
inventar ier, inredn ing ·oc:ll utrustning i ö:vt·ig.t möjl·igen k und e u:nses böra 
för marin ens bellov bib·clli\:llas, varvid •Ll·e t, som icke av~yLLrad c s ocl1 ~om 
vore av inventari enatur utiln e rsättning bot·de öve rtagas av fl o ttans Yarrv, 
.men f a llanrcl e materiah er -i11l evcr c ras tm ,·,ecle rböranclc matcri a:HötTå:d mot 
e rs'ättnin g ·enligt verksUillcl uppslwltning d c!os .att, i elen m un inrfl:·ta ncle 
J'örsäljning:smed c'1 och er säLLndngm· för of'a llna matC'riali er komme att öl·e r
skjuta s·lopningskostn ad·ema, dessa m cclcl måtte få ti'l'J.föras "fond en föt· 
kr1igsfarty·gs· bsg-gancle''. 

~cclan j-ämlikt •Kungl. ~[aj :ts lyem J·ncti'gancle den 18 juni 102:5 sii.t·skil cla 
.saG;kunniga tillrkallat.s •för Ycrksti'lllan<Cle .arv utreclning ·oclt aYgiHI.nli e av 
fö•l'Sla.g· ·Lill för·enkli ng av orgu:nisatiorJ ·.och fötwctltndng å flottans stfl lioner 
oc·ll varv i Karlsk r on a qeh ::-:tock ll ohn samt å örlogsclepån i Göt elborg, 
llava ·dessa sakkunniga , som antag·iL lJ enLlmningen "i'lottans orga n·isati ons
sakkunniga", avgi~· it betänkan(l·e och förslag, bland annat, den i21 j.uni 
1026 röt'ancle or ganisa!Jion en a1· Hottans varv (Del I ) oc l1 el en 18 s e p~c mlJer 

samma å r .pö,·.ancle •OPga ni.sati o rwn av trJo ttans station er u tom YHI' I'Cn 
(Dc! II) . 

li~i nämnda cl clar a:Y s itt b e tärnkand c hava organisati onssakkunniga 
m ed il!Yseencl·e å fö,rrMsnrksam.ll c tcns urdn·ande oföresl agit 'i ll UI'Ul.bal' 
följande: 

bel•·iifi'and e flo l l ans Y<H'V: 

.a t t d et nuvarand e mate rria:lfön·åJde t på •sätt , dc sakkunniga nörmare 
a.ngt1·it, i förvaltnings- och r cdovis nings.11ä<nsccn•cle sl,ullc uppli c las i för
råclse nrl'e ter sålunda : 

d ·c·ls · 1l YarLclera Yane t Lrc ammunitio ns{örrråcl, nämligen al'ti!lc l'i-, 
t o r·p ecl - odt minammunibi·onsförl'ild cn, oc l1 e tt allmänt mfi.J.Cri a lföend. om
f a ltan{lc JtuYu clsa1ldi-gcn •allmttnna föriJ!'IUknings arbiklar, ocl1 d·cls fö l' s. k . 
Lcknbk a s peci alar· tiklar, å Karl skl'ona Yar'l· f~Ta samt å S tockh o lms Yat·v 
b1··å ma bct·ia lförl'ilcl Y i el Yat•Yscl epa l'Lem cn Len; 

a L L (!e t nuYa1·aml e i nYen ta r icföorr[~!l e t , s·eclan Y i s s d ä l' i in gåe ncle ma
Let·i•cl öY C!'Iöl'ls till sj öre s en·c n ~ u pJriJÖJ'd , srkull c 1 i el Yarld era Yal'YCL upp
cl clils i : 

d e ls fal' LygsinYcnt.a!'i e upplJ.öJ'flCt'. •omfoattandc i r esp ektive fal't)) !'S in
vcntaei eböcket· upptagna im· cnLar·i c r, vilka ·upp'lJörclcr .skulle omll änder
·11f1Jvas oc l1 redovisas av fartygens inventar.ieuppböt'clsmän uneler ·insce nclc 
n~lt•mast av veclcrböraniCle d cpal'L cm cnlscll co r, för ''il·k ct ändamål gälland e 
b cr cdskapslJ.estämmels cr 'bor·clc k ompl e tte ras m ed <föeeskrift, a tt s ~1rskilcla 
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·nyenta:r icuppbörcbmän städse skulle Yara 1;ommenclerad·e även för upp
.ap:tla <farty g ; {)ch 

clc ls t'eset·vinYcntari e.förråcl, besbil ende av a rtilJ.et,i-, skeppa!'-, Lor·p cd- , 
11 in- , styrmans-, raci'i·o- , maskin- , e l·e1k tri•ska ocl1 timmermansinven tar i er , 

d lim sk u l' le 'Yara för lag(la till w cl erböran<Cie dcpar~ement ·och d ä!' på si'\ L t, 
"' ' sakkunniga närmare angrivi t, •v at· för sig b<ilda särskilda föreiiJclsen:ll c Lcr; 

a t t •fö t' omltäncJ.erllavamlc t ocl1 r· eclovis nin gen av ovan n'äm ncla a m
JnunHJ,ons- , material- oei1 Peseevinv.cnlal'i·cföt"råcl skulle a ns.stä ll as, v id 
1\a rl o.kr·on a Ya:rv sex ocl1 vicl .Stockl 1olms \"arv f em förråclsförwa,lt·al' c silmt 
,. i< l ~öestn 'ltmn:cl R Yarv ·tYå ocl1 Yi'll d e t s istnäm nda en an nan uncl e t·oi'fi ~e t· 

' ":;o m lf'ör•e·å•tlsupp!Jöl'(lsmän, för vilkil .senare ~J efattn i ngar för.e teitclcsY<i s 
lfll'fl<e avses p·cns i·onerade unclero l'ficeral' c, Lili'i·ka t j ä nstgöeancle såso m il l'

.l,. lni ngs•f'ör c.ståncl'aec Yi(i a e.JJ etsg ,·upp; 

a t t till d epartementen höeancle förråd skull e ställas unel er .ins ee nd e 
11C h lcclning a:v Yederbörand e clepartemcntsohef med ansTar i vRcl på •ho
no m b el'o clcl c ·i av.sccncle å vcclcl'IJörligL 'förråd·s ·skötsel ocl1 e·ko nomi samt 
I II Cd å l ig·gancl cn oc l1 •bef.og·cniJ c te e, som doc sa·kkunnriga n ärmare angiYi t; 

a t L •de t <allmänna m aterial:förråLl c t skulle ställas runel er ledning och 
nsee nd c av ·Cn i Yar;Yskon.Loe e t t j änstgör.anclc maeinintJcnclent (förr fcclsin
,,n!Llcnt ) m ecl a nsvar, å l·i•gg.an.clen. oc:Jt !J ef,ogcn llctce i stort sett motsva
l'imcle (].e par tcmen Ls ch cfs i fråga ·om ilt onom u.ncl·erstäHt f.ön1i.cl ; 

a t t I'Hl'Y.SCI1·eferna sk ul'le IJ cmyncligas att i en ".Merållsoeclning·• ut
i ~rcla .fö r es1;r·iftcr i enl·igllet m ed 'av dc sakkunniga angivna r'iol; tl inj c r an 

~·ac nct-e artiJ; la rn as •förcl clning å ·dc olika föreåll cn m. m. , vilka för esl;riftcl' 
ri ire fas tställan•cl c t ·skulle 'i crfoe.fl Ct'li·ga d elat' unelerställas mal'infön·a!t
n ingcns JH'öYning ocl1 g,o'Cl.känn a ncl e ; 

a t t IJ e Leäffancle an skaffning, ·i.n- och u.t1eY.crceing, inYenter·ing· m . m. 
.t ,. rfö n·åcba l'li'ldae föreskr-iftee ·skulle u tfäe>Clas, som an slö te sig till av el c 
.; aJ;kunni ga ri·ktlinjer; 

a t t •föeancl et av fat·t~' gens illl' entari ciJöck eJ' skulle å li<gga r cspcUiv·e 
1 ;n·ysdocpm··tcm en t, vae,iämte •k omplcLLcr·i.ngcn av det hos varv·~·c.llcl'c n för
' ,tr· aclo cx•c m plar·e t a;v fRrtygcns •i•n ven ta e i eiJ ö ek er skulle åL igga varvsrkon 
l,, t•e t; sam L 

a L t •föl' Yilej c mal·erialfönåcl skulle 'lr ppl ~'lggas särskild iönt el s titel; 

hclräfrandc not t ans statione 1' utom ym·vcn: 
Kart ·· k~o n a s tatio n: 

a l t d e ls till s taLionsintc·ndcnlur·cn ·IJö r·anclc förråd sku ll e iml c las ·i 
•'I l ~La m!J e.kl iklna.clsförråcl , j-ämYäl innch i\>llan clc m a teeial.i er för lillY·e l"lmin g 
"" •h•·.k liiclnacl m . m. , Y·interutru s lningsp c r·sccHar .ocll persedlar föe allmän n a. 
'illkY!tr·d cn, e tt b cväe.ingsbeklitclnaclsförrG,cl, e lt sängpcrscdclfönåcl oelt e tt 
l' 'fl\"ian<Lrönå•cl och d els föe oml1.ändcehil.Yill1(ie t av nämncia fönåcl sk u li c 
,lY .St'~ : 

tf öt· s va milJ ek1i'lll na:cls- och •S'iicngp e t· s cclclföl' r' i\oclcn en föt:rådsförvaltar e, 
•l'·ör .JJ cväeingsb ekläclnacls,f örråcl-cL en förråclsförval tarc ocl1 
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för proyiantförråclet en förråds,förvaltare; envar med åligganden, 
b efogenheter r0cl1 ansvar 'i huvudsa1;J,i_p överensstämmelse med vad cl e sat
kunni,ga föreslagit beträffande förråJclsfönaltarna vid v,arvsJörråclen ; 

Stocld1olms station : 

a t t d els ti'll stationsintenclenturon hörande fönåcl skulle 'i ndelas i 
ett ~tambekläclnadsföråd, jämväl innel1ållancl e materialler föe tillverkning 

av !J ckläclnacl m. m, samt vintct'utrustningspel'sedlar och JWrsctllar för 
allmänna sjukvi'm1en, ett bevärings•be]{Jä:clnadsförråcl, att sängpcrscclel.fö J'

rå!d och ett proviantfönåd, oct1 dels för omiiäncleriiavancle av nämncia för
råd sk u !le avs,es : 

för stamb eldädnacls- ocl·L sängp'erscdelfötTil.dcn en föerådsför.Yaltare 

och 
:föt" b ev'ärings:bc,kl'ädnads- och pwvi.antförråcl en en fönåclsförva.Jtare: 

envar med åligganden, befog,enlleter ocll ansvar enNgt vad fö wt ant'·öl'ts 

])etr'iiffancle Karlskrona .stat i on; och 
.a t t va'CI av stationens su,kvårdsf.öeråd e fber ve•eksliiJld utmönstring· 

kunde anses av vär'Cle för sjukvånlen ,skulle överJäms Ull förslie läkar-en-s 

upplJ.örcl ,o,ch återstoelen J' asseras och ur räkenskapen a,v•föras; 

helräfl'ande såväl val'ven som sia linn erna ulom varven: 

at t det .l1äranefLer sumlle tilllwmma marinförva·ltningen att eft er cle 
!oka,la m~'mLfg,Jletornas, hörancle utfärda de föres'kri'fter angåencl•e bokfö

ring och redovisning, vi lika 11 i ttlills varit intagna i reglemente för marinen 
eller i övrigt vor,e gällande, samt att vi'ci utförandet av cly·lilm föeeskrifter 

av de sakJcun niga förordade r,iktlinjer .skulle tjäna till leclning. 
Därjämte l1ava organ isationssrukkunni ga i förevarande clelar av b e

tänkandet :före,slagit vi'Ssa åtgärder i för,enk.!ingssyfte ]),eträffancle, blHncl 

annat, kassruvä•sonclet.s or·dnande, •äronclonas hamWiggning ocll exp octitions
föri·ngen in,om flottans expoelitfoner och .J,ontO'r, utbetalning·e n av vaTvs

arb·c tarnas avlöning, 1Jok1föringen vicl varvsd,epartemente n, bokför·ingen 
m. m. av kostnaderna för· varvens transporter, b evakningen m. m. vi{] cle 

å vissa 1'1olrnar belägna 1'rut- och am m'unitions.fön[Kien, driften vid 'iHrvs~ 
dopal'tcmcnLens ocll :stationernas verkstä,tler och arlJetsplatser, be.sikt

ningaJ' ocl1 ·inventeringar samt ,uppllancllingar. 
I skriYelse elen 2\J juni 1\J26 ha Ya •O rganisationssakkunniga Y ida re 

framställ t vbsa förslag i ayseencle å tillsättand e t av o-vannämn(ia förråds

förva:l Lm·cbeställningar. 
Seclerme1'a har stationsbefäll1avaren 'i ·Kar.lsk,rona i skrivelse elen 7 

cleecmlber 19?6 gjort framställning om vicltagancle av åtgärcl för igång

sättaneJet av de vicl bifa-ll till OJ'ganisat ionssakkunnigas förslag angåe nde 
Jörrå'llsvePksamhetens ordnande ·erforderliga ,förråd•sinventeringarna. 

Slutl ig,en har aveleJninge n 5\J av Sveriges mekaniO>ka ver-kmästareför

bund i skrivelse (]en 1t (]ecemtber 1926 h emställt om viss ändring i organi

sa tionssakk,unnigas förslag be·träl'fandc varvsdriften i Karlkrona. 
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Kungl. l\laj :t, som framcleles vill meclrlcla besl·ut angående organi
, alion~sak,kunn'ig.as förslag i ,ovan ej nämncia d•elar, finner, viclkommanclc 
r;·,rs t förrådsverksaml1eten Yi'll Jlottans van, ocl1 sLa.t ion er utom Yarven goLt 

Ll e l .s bemyml iga stations1Jefäll1avar~na, var inom sitt områrle, att 
" ~Il omllii•ncl erlilavanclct av samt in,secnclct över förriklen, att, ut.a.n l1imlcr 
a v .J)cstämmelserna i regl emente flör marinen, träeda ,i tillämpning från oell 
!l iC! l Lien 1 juli 1927. 

d c b b em~' nLli ga ~tationsbciiHilavama, var inom ,si tt områrle, att 
i'J'an elen ticligRre clag, som mecl hä,nsyn' LiLl <ten sålunda änclracl·e organi

·.a tioncn~ gcnom1örancle må anses nöcl.igt, till·sätta därav betingat antal 
J'cit-råLlsfönaltare oriL Ö\Tiga uppllöl·dsm:in äYCnsom förclcla clessa till 
l.i iins tgöring vi cl fönåclen; 

Il c l s .föJ'klara, att, u Lan hi,nilcr av Yacl i reglemente för marinen 

ri nnes stadgat, förrådsförvaltarna skola tillsättas genom förorclnancl e tills
Yiilar·c , samt .att så! und a förordnad förråclsflirvaHar·e ävensom i suwes
,; 'on e ft er honom för-ordnacl lleställningsluvare skaH äga att, mot avstå, 
·· n'l.ie av samtliga :med in·nehav.ancle ON!ina.rie best<ä.lln1ing förenade aviö

n ' ng.sfönnåner, und'Cl' ~klen för föronlnandet ,åtnj'ULa den J.ön och de Ö·V

r: ga fönnåner , som äro 1'örenacle med dc,n lJestäHning 1'örorcJ.nandet avser, 
il n~k m ed aY,iJrag å lönen av II:Jelop.p motsvarande pcnsionsav:gi'fton å 
iJ )·Jik bestäHning eHer, där vederbörande ,Jlar att edägga p ensionsavgift 
a av honom innel1avcl -oeclinar·ie beställning, ski!Lna;tlen mollan nämnda 
)lensi•onsavgiftee; 

d o 1 s o c k 'Uppdraga ä t marinförvaltningen att, me,cl J<edning av or
.~ anis ationssakkunnigas ])etänrkan<cle ,jämte 'Clärövee avgivna yttranden oc:l1 
d tC'l' samråd i er'forcler'hg utsträckning mecl marinens r egl ementssakkun
n ig-a, utDärfla dc för .förrådsvcr•ksamll ·e: tens omläggning samt för boUö

ri ngc'n ocl1 Tedov.i.sndngen erforderliga föreskriHer att tillsvidare gä1la, 

Vacl 'däreHe~· angår organisationssakkunnigas för,slag i övriga man 
;m giYna ·l1:änsoendcn, finner KungL :vlaj :t gott 

d ·e l s anbefai.la rnarLnföryalLningen att därutinnan, mecl ledning a Y 
r;·,rc n'iimncla JJetän,kancle jämte däröver av•givna yttranden, snarast möjligt 

J'ii ranslalta om såclana åL•gärcler, so m må b efinnas erfordediga och lämp
li.~ a t"öt' vinnande •mv den av organisationssakkunn iga avseelda mino;kningen 

i [ J c r·~·omrlbchov och avlöningskosLnacle,r ocll som kunna .genomföras utan 

'arnJJanJ! m·ecl l1yggnacls- eller anclra f•örändr ingsarJJeten av beslcaffenllet 
uLl. ,k1·:ha 'anvis-and et av särsk,ihla m edel; 

rl o l s :JJemyncliga marinförvaltningen att, 'Utan hinder av lJestämmel
" T n a i r eglernon te för marinen, efter samräd i vccl·orJJ örlig u tsträc,kn Lng 
1llt' il clwfen .för marinstalJon o,clh marinens rcglemenbssakl~unn.iga , utfär-cla 
'l•· Jii J'P ,;kri.ftcr, 'S·om ,för angivna ändamål mil 1f'[innas erforderliga att tills
Yldare g1älla; 

<l e l s .o c k ana1 c1fal'J,a marinförvalLningen rutt :före den 1 juli 1927 LiH 
(·',cr,• n Iör 'försvarscl epartementd avgiva reclogör,elsc 'för cle å tgii.rcler, som 
dlllill ;; bliYit i nu förcvarancle llän,seenden Ykltagna. 
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l\, lll'. den 8 april '1927. 

L\ feclg,jyer, att till den ä !i.lvsbor·gs fästn ings kommunikalionsbiU in
mönstrade ·personal-en ur flott a,n ·el-le·r en un{lerofficer, •en -korpral , ma::>ki n
s kö~are, sam t en menig mä för tjän'S•tgöring ä nämnda bät ä tnjuta sjötill
lilgg enligt de för ·sjörcsc rven gälla nel-e bestämmelser. 

Bifaller GKA ·framställning att få lleorclra 5 man av stammanskapet 
vid KA 11:tt tmcler erforderlig tid jnneva,rancl•e• år för utlJi Lcl ning till bil- e ller· 
mo~or·cyJ;e'lföra.re o•ch m ek.ani.k·cr tjäns~gö.ra vid .trängen. 

•Föro.r·clnar, att ett h eropp av e ttusen kro•nor för år mä, räknat från 
ocl t med d en 1 juli :1927, utgä säsom IJi•cJr,ag till uppvärmning av de t ~- k_ 
Kung shuset .i Karlskrvna. 

K IJL'. den 1ft april '1927. 

i.\Iedgdcver, att befälsövningar Iför (lds· de .J~u.startilleriofficerare . som 
inn·evar·ancle -läsår gen omginge K HS ihögr•e och allmänna kur.se r , dels 2 
o1Iicerarc som tidigare gen omgätt al.Jmänna lmrsen, men ·ännu ·ick e vari t 
kommencl emcle till ·befälsöv:ning·ar av nu .ifråij1avarancle e·Her l iknande art 
m, , p·tl •sätt .i k·ommanclovä:g närmare ,bestämmes, under en t i el a.v omkr·i ng 
fj.ortOill• dagar innevarande år .anorcln·as- ·i huvudsa,kl.i>g överenssMmmelse 
med av <OSHS uppgjort •för·.slrug , s'kolande härav föranledda ·kostnad•et· -
där.i .inberälmat ett arvode av .200 ·kronor till ·en ofriGer från armen , so m 
Yore avsedel att under CSHS leda övningama - utgä m ed högst 5,551} 
kron.or. 

1:\ie clgiver, att portionsersättning m ed -ett bdopp av 2 ·kronor 50 öre 
for man' .och dag må - i lild1 et m ocl vacl j ämlikt brev den 30 april 1925 
:i;;t mm under nästlicl en s·ommar· - jämv·äl uneler instundande sommar , 
clå lll 'tspisni.ng frän skeppsgossekärens ·i :\'lars trancl matinrättning ic.k e äger 
r um, cu!Jbe1tala'S till "i •s-agda s tad kvarvarande •personal av mans•k·aps grad_ 

Genom brev den27mars 1925 IJiföU ·KungL Maj :t en framstä!Lnin·s· av 
marin1flörv.a'ltning.en att rför tid en elen 1 oktobe.r 1925-clen 30 septemlJet' 
1927 •av rukt iebolaget Kol och 1Ko'ks •.få 'förhyra •en tomt n :r !o1 v icl Yärta
llanwen .i 6to·Clk•l1·olm •för en lryra av 27,720 kronor för är samt at't kost
mul·e rna -ltäl'Iöt· lfing·c utgå a•v Stockh•olms varvs byggnadsfoncL 

Vidm·e m edgav KungL ;\'laj :t ge.nom ilJrev den 18 mars 1927, a tt mari n
fönaltning en från ocl1 m ecl elen 1 -april H)27 tillsv.id•are finge förhym en 
koluppla gsplats rymmande omkring 9,000 bo n kol i.n.om .statens järm,~1gar·s 

onlt'å{!C Yict Värtahamn en . 

:\Iarinförvaltningen har i 'skrivel:>c d en 26 mars 1927 anfört, att sist
ni1mncla omr·åcle ej pä lång'L när förs loge för cl·et kotlager, som e rf.orc!rades 
J'ör flott-ans statio n i Sbockholm, val'för de t vore o•frånkomligt . att tiJ.l
r·ärJ;li,gt tomtutrymme .för Iageing av kol förhyl'des, ·intill de'Ss frågan orn 
egna kolgårdar oför !flottans stabi·on i S.tockholm iblivit .slutligen aYgjorrL 
. \m!J e tsv·cr,k•et hade fördeus.kull fört un>Cl erha,ncllingar med akti ebolag·et Kol 
oel"t Ko:J;s och Stoc>kholms s taels h a mns:tyrelse om möjligh e tema alt fort-
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far-ande efter elen 30 septem!J·e r 1927 få .Iörhyra tomten n :r 41 vie! Vårta
h amn en, oc;h hacl e d essa underhandlingar givit clet resultatet, att bolaget 
et·bjudit ämb e tsverket att få l1yra ·ifrägavarand-e tomt för tiden elen 1 okto
!J cr· 19fZ7--{I•en 30 september 192S mot en till ·21•,64.0 kronor n-eclsatt hyTa för 
i't r. Pa grund av vad .sålund·a anförts ill·emställcle marinförvaltningen, att 
ä m11Jetsverket måtte av akti·eibolaget Kol O()h Ko,ks fä d'örhyra tomten n :r 
lt1 vid Värtalmmnen uneler ·en tid av ett år, räknat från elen 1 oktolJer 
1027, mot ·e.n hyl'eSel'sättning av J.ju gufyratusense~hunclrrufyrti-o kronor, 
n rjämte ämbetsverk·et avgi·v·it förs~ag ·bill lJ.estriclancle av h·äl'av föraniedela 
ko stnader. 

Kun•gL Maj :t bifaller vad marin.förvaltningen sålunda h emställt. 

I sammanl1ang härmed .före.s.kr·iver KungL Maj :t, att kostnaderna 
f ör förllyt'ancl e av Ht·ågavarande cupplagsplats kola läggas pä koHwstna
{lerna oc·h h·änsyn härtill tagas vid be,s•tämmandet av utJiämningsprise t ä 
kolen. 

Förordnar, att viss p·ersona·t från marinen ikommencl·eras tiH flyg
YO;pnet 1927. 

I en av flygstyrelsen, jämte eget yttrancl·e, den 1 mars 1927 över
Uimnacl S1krivelse har ch·efen fö.r flygvapn·et gjort framstäl'lning ·om an
OI'Cinanåe .år Hl27 av en flygvapnets r·eservMfi cee.sskola. 

Sedermera har flrgstyrel•sen·, Nkalcdes jämte ege t yttrande, elen 12 
apri l .19e7 ·ÖV·erlämnat en skt·ivelse, däri bemälcle 0h•af anfört, a:tt under cJ.e 
s en•aste åren hacl e vid fl.ygvapnet (armen .och marinen ) till flygf·örare ut
lli'kJ.ats vi.s·sa värnpli<ktiga. Dessa v.ämplhktiga hade frivilhgt åla,gt sig 
s tora uppoffr·ingar samt piltagit .s'i.g . en avsevärt lcängre tjänstgöring J.n 
ön·.iga värnpliktiga, en del av cclem ·t~k·e rl+g c;n ·i den :förhoppningen att 
crhåHa •forbsatt ii.Jef·älsutbilclning. Dc fl esba had e, efter avslutad värn~Jlikts
tj:~nstgöeing, återgått tHl civila J'l'ken, unel er de t att ett mindre antal tagit 
t' a ~t ans tällning. Dessa senares kontr·a:ktsticl utginge elen 31 o.ldo!J·er 1027. 
ll bec! hänsycr:J 'till de ·befattningar tovan nämnd per.so·rial, pä grund av off'i
<· crsbt'i•sten vid •flygvapnet, i händel-s•e av moii:Jiliseri:ng komm e att bekläd-a, 
Yo t•e d·c;t av vikt, a tt den bibringades cle >kunska•per och 1'ärcligt1ete r, som 
lri1rför c r·forclmcl0s. Särskilt ·krävdes ·ubbilclning för äkacl tjänstJIJarhe.t som 
l•e'l'äl, en1är pe r.sonal·en ifråga vid mobHiser·i:ng !komme att i åtskill-iga hän
see nelen rf.ön,ätta .samma tj.änst som su !Jaltet'll1off.icerare vicl flygvapnet. 

Und·e r ä !J·eropande av vml stll und a blivit all>fört hemställde cllefen 
t'cir· flygvapnet , att - därest den i förstn-ä:mn(la skrivelse föreslagna reserv
qffi ce r&s:kola,n ic·k e s'kuHe komma till stånd - en säT.skild befäl:s•lnll'S vid 
fl :·gya p.n ct mä;tt-e anordnas i'nn evaraniCle år. 

M ed an l·ecln·i-ng av förevarande fr•a:mställni~ngar medgiver KungL Maj :t, 
::rt t Yitl ,fl~' gvapnet må år 19ft7 anordnas en b•ofälskurs enligt ·i komman c!o
Ycig m eclc!e. Jm !e närmare bestämmelser . 

V i-cJar·e me-clgiYer KungL '\1aj :t. att t i Il clenna kurs m ä av cll ·cfen för· 
fl :·g,,apnct ·ll eortlras •el e l s ovan omförm:J.Lc!a fast anställda person er, el e l> 

K. BT, 1.927. 5 
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0 c Je j ämlikt § 27, m om . 3, C a ), värnpliktslagen övriga av ovan n ämncia 
värnplilct iga, som förklara sig villiga a lt gen (}m gå sagda ~urs od1 anse.s 

ih:ät'lför lämnlhga. 
Sluthgen föres,kriver Kung·!. Maj :t, alt J;:ostnaclern a för avlöning ocl1 

övriga föl'måner till l_)ersonal, som jämlikt förenämnda lagrum b eordras 
tiH Hrågavar.ande bdälskurs, skola gäldas av vederbörliga a nslag. 

]{. hr. den 22 april 1927. 
Moelgiver, •att •kostnader 'för del nin g och belysning av logemenls<far

tygot Freja uneler tiden föt' farty ge ts iförläggning til·l Hägersnäs Hyg,sta
tion våren 1927 må •intill ett b elopp av 5,000 Jo·onor lJestl'idas från flyg
va•pnets anslag till ibränslc, JJ·se, vatten, r enhåll n ing ocll tvätt m. m. 

J{ . IH'. den 24 april "1!)27. 
Föresl;:ruvcr efter de t mar in förYaHn ingen, ch efen föt· marinstauJ en och 

marinundctw·isn ing.skommissioncn l'Cspektive den 26 och den 28 februari 
1927 ytlJ,at sig i ämnet, att följand e bestämmelse-r .slwla gälla 'ifråga om 
stueli cstipendier till .und erb efäl (uncJ.crofficcrarc) v•id flottan. 

§ 1. 

1. S tip emli ()rna·s ändamål är a bt ber•eda und erbefäl (und eroffi ccral'e) 
vid flottan möjlighet att .i nhämta de kunskaper, so m cn'hg t § 5 här neclan 
crf<orclra•s .fö>r vinna,ncle a:v ·inträclc i jökrig.sslwlan. 

2. S~i p endium utgår m ecl 1,000 uu·onor ocll är av-sett för e tt studi•eår. 
3. Sti-pond i·at J;:an (§ 3 ) tiJ.ldelas yt terligare et t ·tipenclium. De så

sålu nda till samme •sti pendiat utd elade två sti pend ie rn a skola avse två på 

varandra 'f·ölja nde stud ieår. 

§ 2. 

iFör .a ~t kunna erh å ll a stipen-d.i um fo•rdras: 
<Cl ) a tt vara däclm;avclel<ni ngen tiJolhörancle flaggl;orpral (unclcroff.ioer) 

eller oför b efordean t iJ.l ,f,l.ag.glwrpral ko mp.et cnt korpral; 
:b ) .a;tt :icke före utgången av el et kalcnelerår, då åtnj uLande t av sti

pendium •föt,sta .gång.en .skall taga 1sin böejan , uppn å 28 åt'S ålcler ; 
c ) att det år, då sökande ömlcar tillträJCla sbipen cli-um , eller t idiga;St 

åre t före d e tta lla~·a aYs1ulat föreskriven uncl crofficersulbileln.ing samt att 
darviel haYa erhåll it Iäg·st b e t-yge t 8 i äJm n ena svenska spr, k et, malematiik, 
.fY!Siik ,och kemi ,sam t n avigatio n (i ämnet navigruti-on •enl•igt oför signalma
lt,o•s fasLs tällcla fordringar ) i elen l]das~ av r,mcler ofricerss·k·olan, i vi lken 

b e tyg i re.sp . ämn en senast avgivils; 
d ) •att unel-er se.nas'Lc tjänstgöring ombo•rcl •i kor.pral•S (flagglcorprals, 

underofficr.s) befattning av minst 3 månader,s varakltighet 11ava ·er•l1åHi t 

liigst b c ty.g·et 8 för •tjitnstbarhet; 
v) att för uppl"örancle innclta\·a b e tJ·get 10 ~iv ensom att vid ticlen 
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för an•sölwn.s 1nlämnandc uneler cle •Sistförflutn a 12 .må,naderna hava J1aft 

liigst ~J e lyg"e t 9; samt 

f) a tt i aYseend e ·å kroppsbcskaffenll e t och hälsotillstånd .fJ·),la cl e för 
antagni•ng till sjökadett staclgacl e fordringarna. 

§ 3. 

1. D e1n, ,so m •önskar komma •i åtnj u tanclo av :sti pendium, äger alt 
för e den l maj det år, sölcanelen ön.skar c rliil. lla s·ti·pendium, ll•ä rom till 
v ccJoerbörancle .stations b efälbav are inl ä mn a till Kommgen s tälld a nsökan, 
fttföljcl ·av följa nd e 11 and-lin g ar i or·iginal ell er· beltö r.igen s tyrkt avskrift; 

a ) förJJiLl lningsboJ;:, ycclerlJörlilgen kompl·e lberacl; 

•b ) o e tJ·g -utvi-sande, aU sölcanelen fyll er i § 2 c ) hiir ovan a:ng·ivna 

fo't'l.lr inga r; 
c ) av militärläkare utfärd a t l'älcarlJ e tg enl ig t fastställt formulär; 
d ) öHi.ga hancllingar, Yarigen.om sökanden \lill :st~yrka si n be-11-örig

!Je t; ·-amt 
c ) stueloi eplan, om[altancle ej boJoUt <Joen tid , ,fö r vi.lkoe.n d et sökta sti

p end•ie t u lgåcr, u tilJn jäcmväl )"tterl i.gar.e den ticl, som eventuellt an•ses bli-va 
crf•order Ji,g f öT ·e r.llåll-a·ncle av lwrn pe lens •för •a tt kunna .av·l'ägg·a i § ti 
omn.ämnd •e:x a,mcn. 

2. Inkomna ansökningshandlingar sk-ola se nast den 10 maj .översi\nda·s 
ti ll Konu,ngen mCl lJHo.gamle av •S•La.lion sb cfäliJ•avm·ens yttrand e ang, ende 
~ ö.kandcnas liimplig~Hlt ·för utbilclning ti<ll sj&k ad•c tt jämte förslag 1l de;n 
r.wcl n.i.ng, ·i vi l·k en ~J.e .sökande anses böm ifrågakomma till sbipendium.s er
llälla11Cie. 

3. . "li•pendiat, so m öns kar et··ll ålla s tipendium föT )" tterligar e e tt 
d uclicåt· ( ~ 1: 3), äger cutl inlämna ansö l;: an d1äro m enbigt i mo m. 1 ova~J 

:-; ivna IJ es biiJmm elsc r; el o-el;: -att t i Il ansö·kan enelast ibel1över fo•gas kom
l ol e l~cracl -för-J·tåJol n•ing:sbok , av mililät'läkare utf.ärclat läka.riJet y•g sa:mt av 
!:i ra re •utfärd a t intyg rörande .cJ ct stucli eresult ru t, .sti•pen.eJi.aten unel er första 
,.; tucli cår e t uppMttt. 

§ -1 . 

1. Den .som cr•h·ål·lit s l·i•penclium, skall av velle-rbö.ra.nd e stalio ns
hd äi!Hwat··e b evilj as tjämsllcclilgllct fö r e tt s tuclieår, räknat f rån dagen för 
~ ti p cmliels tilllräclamle till elen 1 juJ.i cl e t clärpå •fölJand e kal•enclerå<ret. 

2. Slipendia t ~ligger -a lt vi.(] u Lgå ngcn av .\"arje k-vanta·\ av kaleneler
ar et ·lill vcder iJö.l'ande statio nsb cfälllava:r e ingiva 'On cJ.ctaljeracl uppgi•ft över 
" lnfa llni•ngcn av de uneler {]e t gångna ·kval'tale t •becll'ivna studierna. O:m 
llJiijl•ig't bö r ·såelan .studi er cdogörel.se J;:ornp lel ~ems mccl av vecJoe rbörJ.iga 
Lira t·,~ :av,givna stucl i eLnt~y·g. 

Vörc·komme r mot ·sLipe ncli a t a.nmii.r.kning· IJ.ctriiffamle s tudi ernas bc
il J' iYantl e c ll•e r •anm ä l'kning av annat slag, •l\gc r IS ta tlionsbfä!lmvar·cn , orte r 
<l•• n nä rmare undersökning, .som han 1m, pröva -erforcl l'li g, clätiOm ·ingiv en 
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anmälan till Konungen }ämte förslag till s tip cmlie ts .indragande ; skvlande 
vid stipendiums 'inclragande bevHjacl tjänstledigilet återkallas. 

3. Fin:nee sti•pendiat, .att han •icke kan :f,ullfölja pål)örjade studier, 
gör han därom anmälan tHl vederbörande •Stat ions•befäLllavare med an
hållan om 6ti,pencNe~s intlragande. 

§ 5. 
1. .Stipenchat skall det år, uncle·r vi'lket •l1an önskar .antagas ti.\1 s jö

J,adertt, så sn>art sig göra låter ocl1 senast den 15 ma:r.s genom station>s
b·ef.ällhavaren till CJhefsämbetet vid sjökri,g.s·skolwn :insända till Konungen 

ställd ansökan härom. 
:Denna •ansökan >SkaH ·åtföljws a;v: 
kompletterad föl'hållningsbol,, int}g ·att sökanden är simlmnnig samt 

uppgHt om 11ostmlt·ess. 
2. På tider undr senare delen av stuclieåret, ·som ,j kommandoväg 

bestämmas, skall stipendiat vid .sjökrig.sskolan avlägga lntt·äclescxamen ·i 
nedan angivna ämnen, varvid för att bliva goclkänd ,följande 'forcll,ingar 

skola fyUas, nämlig•cn: 

:i modersmi'Het l 
j , tYska 
d h~i.storia forclt•i,ngar för· realskolexam en; 

11 geografi 

i engelska 
i· franska 

} fordringarna för stuelentexamen å lati-nHojen B; samt 

d mat-ematik 
i fys,]k 
i il,emi 

3. Beträf'fancle 

l fol"Clringar ·i s>tud entexam en å reagymnasium. 

d e närmare bestämmelserna !'ör 1i mom. 2 nämnd 
·examen sta,dga.s i r eglc men1te f.ör .sj ökr•igsskolan . 

§ G. 

:S tipenclie.t av uncler•befii'ls tjänstegmcl , som icke blivit goclkäncl i för 
vinnande av ·inträde i sjökTi,gss.kolan ·sta·c[gacle prov eller för vilken s,ti
pencl;ia t aY i § 4 mom. 2 eller 3 n ämnd anle'cl'n'ing indragi ts, är skyldig att 
JLJllgöra återstorlan av llonom virl tjänstl erli'g'll ·ete ns början (§ 1,: 1) ålig
gancle tjänstgöring vid f,JIOttan. 

§ 7. 

1. Sl!i.pencli a,t, som belviijats tjänstl eclig!tet en ligt b estämmelseena i 
§ 4, ·äger att under· tjänstlec!i,ghCiten, rrör'l!tom stipendium, oavkol'tat åt
njuta den •lön samt de övr•ig.a förm åner och er·sättningar, ,som el j est slntlle 
tilLkommit honom uneler tjänstgö ring i land. 

2. Stipenclium ut,gå:r m ån.aclsv.i,s i .förslwtt med '/12 av sti'pencliets 
h ela bel-opp, •ägande vedcrhöranct.e stations.J)CfälhaYare meclg'iv>a cle smärre 
av\Ciikclso hi{rutinna,n, som av ·för"llål·landena kunna Yarda pål,allaclc. 
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Utbetal<anclet lLger i regel rum å de tider, som för ut:betahncle.t av 
lllanskapets (uncler,o f't'i cers ) löneförmåneT äro bestämda. 

§ 8. 

Korpral (flaggkorpral , underofficer), sonn ·enhgt ovans1tåencle bestäm
melser bl•:·Y:it .antagen till 'sjökadett, skall meddelfils avsked från sin förut
ya rande anstäHni n•g vid flottan. 

Föreskriver, efter Llet chefen föT kustwrtmeriet elen 28 f•ebruarj 1927 

;tll>··o yttr·a·t sig i ämnet samt marinförvaltnir:>gcn, chefen för marinstab en 
" ch maJ'inunllervisning.skommiss:ionen resp. elen 26 och elen 28 februari :1.927 
.icilll Yäl avgivit ,Yttranden i detsamma, att följa•nclc bestämmelser sko·la gälla 
if raga om stucliestipendi·er till und erof[;ic erare och underl)efäl vie! ku.st
Hl'li llcr:iet. 

§ 1. 

1. Stipcmliernas ändamål är· att bereda umd81t'officera'l'e och uncler
ile ffil vi·cl kus,tartilleri e t möjlighet att inhämta cle •lwnskap er, som erforclras 
fi ir 'avläggande av i § 5 omnärnncl examen. 

2. Stipencl>ium utgåt' m ed 1,000 kronot' ool1 ·avse'r ·e~t stmlieår, räknat 
f!'(rn och m ed cle•n 15 j ul:i, cJ.et å:r ,slipencli·et tiJ.lträde.s, till och med den 
l '• j uh närmast därpå föl 1jancle år .eller till •oc.ll med elen dag, examen jäm
li kt ~ 5: 3 avlagts. 

§ 2. 

För att kunna erlltiilla stipendium f,onlras: 
a) att ti!Lhii'ra artillerie eller minavdcln:ingen; 
b) ·att 1icl'e före utgån.g<m av det kalenderår , då åtnjut andet av s•ti

]ll'ndium första ,gången skaH taga ,sin bö'l'j&n, uppnå 28 fvrs ålder; 
c) att hava .avla,gt ,g-oclkänd examen i ,2-årig un:cleroffioer.sskola (kus,t

;, di ],lcriets elle t· armc,ns unclerofficersskola) och clärvid hava erl1åliH lägst 
l1r·tygct 8 i ctmnena ,srvenska (m odersmål et), histor'ia, matemati-k, fysik och 
k11mi samt i]ägst betyget 6 ,j ctmnet engelska; 

tl) ·att, i vai(J avser unclerof'f'iwr, •hava; jntyg om tjäntS,Ubarhet, som 
l•l·iiYH.s m ots vara läg.st betyget 8, und er sena:ste u,n(]e.rofl'ic•enstjänstgöring 
Yiil lmpp o m minst tr e m ånader ·i en följe!, samt, i vacl av.scr unclerlJel'äl, 
lt:JYa erhållit liLgst nl·ssntimoda bertyg i tjänstbarhet unel er senaste uncler
lJ, ·fiiUjänstgöJ' ing v'icl lr·upp •om minst tre måna.cl er .j en följcl; 

c) alt, ,j vacl aw;er uncl eroffic.eJ', •!lava .i,nt}g om .gott uppföt·ancle samt, 
i YHd :m·sc r unclcrl)C'fäl, För uppförand e innehava ~)Ct}get 1.0 ävensom att 
Yill liLlen Iför ansökans inliiJmnancle (§ 3) tmcl er de .si:stfö'rflutna 12 måna
l],.,.n:t i npp·förande l>aYa lwft Higst lJet)get 9, samt 

l') att i avsc en'cle å kroppsbeskaffenhetGin och llälsoH!J.s~i.incl fylla lie 
ri·,, . :1nlagni ng ti'll k1u star lillri.kadctt ,staclg.acle forclringama. 

§ 3. 
l. Den , tSom önskar ·komma i Mnjutancle av .stipenc!,ium, äger att. se

na,;! ilen ·:J juni il e t ål', söka.nclcn önskat· et'il ålla st.ipcnrlium, clärom i1n-
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lämna till Konungen ställd ansök,an, åtföljd av följande hamllinga:r i 
o.eiginal eld er behörigen -styrkt :1vskrift: 

a) om sökanden är und ero fficer, utdrag ur Register över bestraff
ningar ocl1 ti'llrätt:1vi.sningar äHnsom intyg, ,-arom i § 2 c) 'S'äges, samt, 
om sökanclen är tmclerbefäl, för.llål'ln:i'ngsbok, vccler!Jörl,igen J(Qmple'lterad; 

JJ) betyg utvisancle, 1att sökanden fyller i § 2 c) ovan angiwna ford-

Leirngar; 
•c) om s ökand en är undeTo ffi cer, intyg, varo m ·i § 2 d ) ovan säger; 
d) av mil i kixläkare ut!ärcla>t läkarb etyg en .ligt .faststä:Ht :formulär; 

e) övriga hancll'ingar, vaTigenom sökantlen vdll stJTl'a sin behörig
het; s•amt 

f) stucHcpla.n, •omfattande ej blott elen tid, '[Ör vilket det sö·k,ta s ti
pendiet -utgår, utan jänwä-1 ytterligare den tic!, som eventue.Jit ames bliva 

eri'o-r'llerhg •för erhå lland e av kompetens för a tt ·kunna .avl<ägga i § 5 om
nämncl examen. 

2. Inkomna •ansökningslwncllingar :skola aJV v eder·börande r egemc•n ts
chef senast den 1 juli, clet år ansökan tinl,ommit, ön•rsänclas till chefen 
för l'uslt.artiHerie t oc.IL skall i ,sät\s:kilt til:l ansökan fogat yttrande angivas 
dels ett .wl1mä1nt omdöme b e träffand e sökandenas. '1-ltmpligh,et för a.tt ut
lYHda.s tiH kustar<til·feri kacletter, {(,els elen ·OTclning, i vilken clc anses JJöra 

ifråga.komma tJil! stipen•clium. 
3. 'l'i'll ch e f en för lm.s.ta.rtii!le.t'i·elt in·korrma ,aJnsökn'ingshancllingar skola 

s·enast rclen 5 ju li, det år -an.sökam inkom/mit, översändas till Konungen 

jämte uppgift på elen orclningsfi:iljd, i vilken ISökanclcna böra. irfrågak:amma 
till crlLå:l lamlc av st:ipcncli um . 

4. Den, som er'hå'FI'it .stipendium för ,ett s1tudieår' ocih önskar erh,ålla 

stipenc!irum, fö.r ybte.rlligare ett studieår, skaH •enligt i mom. 1 givna iföre
skrifter inlämna ansökan rllärom, dock att till Rnsölcn:ingen enelast S'kall 
foga.s :i morm. 1 G), d) o,cl1 •e) oYan nämncia illameningar sa:mt av lärare ut
färclat inty.g rörande det sturelic·rcsulbat, s ti.pencliaLen tinder elen triHäncla
lupna cl e:le n av stuc]i,eåret uppnåt.t_ 

§ -'!. 

1. ncn, som erhålLit stipcnclium, skall a.v vederbörande regements
clwf JJeYiJja.s tjönsLl ecli.gll·Ct fö.r den ticl, uneler f\"i'lken han åtnjuter s.t ipen
dium. 

2. Slipcncfi,aL ål1igger att Yitl utgången av Yarj-c kYarlal av kaleneler
året till YcrJe riJ örancle :r eg,cm cn tscl1 c f ingiY.a ,en detalj era.cl uppgift över 

omfa, ttrTingcn a,- .cle unel-er clct gimgna knu·Lalet JJeclrhma stu die rna. Om 

möj•liigt böra l.ill :sådan .s,tucli erc'<ll'o·gör-c!lse fogas av veclerlJö•rande lärare 
iiJYrgiYna stulii einty,g. 

3. ·Förekommer mot .stipencliat anmärkni.nrg beteLUf.ancle· s ~ucli ernas 

llccl riYa.mle ell er' ,anmL\r.kni:ng a.Y annat sl:1g, äger regementschefen efter elen 
närmat'C unllensöl;cning, som Iran .m å pTcha e:l'forclerlig, cläro:m ,ingiva an
midarn till <Konu ngen JJ<mte för~! ag till sl:ipenclic.ts inclragGncle; skolancle vie! 

"tipcnclit~ms 'ii!xlmgancle JJe"i!jacl tjänstl-c-Lli<gl1 c t ;\Lcrl,allas. 
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F.inner sti•pencliat, a.tt han <ick e kan {ullfölja påbörjade stucHer, gör 
l!a:n därom anmlHan till regementschefen med anhållan om stipenclie.ts 

indragand e. 
§ 5. 

L Sti pe-ncliat, som under det stuclicår, clå ·stipenclrium första gåJngen 

å tnjutes, är b·e•r·edd a1Lt avlägga ex.amen , varom 'i mom. 3 n eclan·säges, skall 
se nrast <Clen 10 mars ifrågavarande åT cHirom göm anmälan till vederbö

rancle regementschef. 
2. Begementschef åligger, att .senast den 1.5 mars å r1ig·en till chefen 

för sjökrigsskolan lämna tlppgift å cle sti·pendiater, vilka uneler året skoila 

as lö.g•g.a cxa;m en, vm·om ·i m om. 3 n edan äges. 
3. P å ticler uneler kal-enderåre ts andrra ,J;:var.tal; ~'ilka i l'·o mmancloväg 

bes.~ämma•s-, och senast det år, uneler :vil:l,·et stipendium .andra gången åt
njutes, skall -stipenclia.t :1vllägga ,examen vie! sjökni,g.sskolan i n edan am
givna änmcn, Tarvid för .a,tt lJliva goclkäncl följande fordringar •skola fyHas , 

nl\mli.gen: 

modensmål et 
i trs·ka (för cle.n, 

sko le·:s:amen 

·en,gelska 

:i frans-k·a 

ma.temat.\k 
• i fy,s i.k 

i· k·emi 

\ 
f 

1 
f 

l ifordrin"'ar för 
som icke föt'Ut avlagt real- . , ~ 
i detta ämne) sl,o lexamen, 

r eal-

fonlr'ingar för· stuclentexame1:1 å 'la tinui.n}en B, 

fot'Clr'.ingar för .stuclcntexamen (t reaLgymnasium . 

!1. •Betr.äffande tlD närmare bestämmel.sema för' ·i rm om_ 3 nämnd 

examen staclgas i r-e,glemcntCl för rsjökeigsskolan . 
5. .St'i,p encHa,t, 1som lJViYit ,god,känd i elen uti mom. 3 ovan nämnda 

exam en, skall, 1Jå sätt i kut!l!göreJ.scn angåen-clc •kustartil'le•ri'kacletLs a ntag

ning 'OCh ru t])'ikln.ing före-skr'iY•es , Lill cllefen •för kustarbilleri·et ingiva an

,;öka.n att Yanla a,ntagen tm kustart,iHel"ikaclctt. 

§ 6. 

SLip·encliat av umlcrlJef>äls tjänstegrad, -som i(lke blivilt rgodkLtncl ·i den 
i § 5 ·Ovrun ,nLtmmla cxa n11crn eller för y·ilken ·stipemli et av 'i § !1 mom. 5 

nä mnd a nl clning •inclrag1its, är sl,}l-clig att fu1J.Irgöra å t l:lrs t o<Clen av rllomom 
Y i-el .tj.änstlecliglle tens JJö·rjan (§ !1: 1) åliggande tjänstgö.ring vid kustar

li llcriet. 
§ 7. 

:t. Stipencliat må uneler de.n ·ti.cl, !1an ,jämuikt § 4: 1 O'van erllåHit 
tjL~nstlechigh et , o:1v.kor tat åtn juta lön samt cle öveiga ·förmåner ocl1 ersätt
n inga,·, vHka eljcot skune ti!Ikommi.t honom uneler tjänstgöring. 

2. Sti·pnd'ium utgår månaelsvis •i för5kott m ed '/, av stipendiets hela 
l1e lopp, :tg:1nd·e l'egemenlschefen m edgiva (le smärre avvikelser 11ärutinnan, 
'O m .ay •för.ltå•llanclna kunr:Ja YRrtla påk:tllallc. 
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Utbetalandet •äger r e•;;.el rum å dc tid er , som föt· utb elakwd ct av 
manska·ps (und·er officers) lön eföt'm åner äro 0Jestämda, dock alt elen första 
ulbc lalnin.g.cn skall ske juli månaJCl. 

K br. den 30 UJ}I'il 1927. 

}1cdgrivcr dels att SP'e0ialing.enjörEm av 2. gr. K S. A. Kinilland er samt 
e.n verJ;mästa•r.e Nid f•lottan-s varv •i Kadskro.na, v.ilken varvschefen ä.gde 
utse, må en•Ugt i kommandoVIäg meddelade ·bestämmelser lJ'cordnvs a:tt föe 
en bid av omJu.LThg 14 dagar av r· esa till 'l'y.s·ldand oc•l1 •England för· att där
s täd es ·inhämta kännedom •om modet1n.a maJSkinella .anot,cln:ingat· Vid rep-
J,ageri vct'k-städcr, d els .att ·~innandcr ~ •samband med nämnda sbuclie•r csa 

må besöka n.essau för att .cläns1iildes und·e.r e tt par dagars tid såsom repre
senLan t för .flottans varv i Karl.skr·o.na 'besiktiga 'b es tällda för unelervatte ns
båten Gei•p e.n avsedela J['jJdJi·ons koppl'itn•gar. 

i\l·oclgi ver , aott av dc don cl'ad c s lipoocliem C'clcl , so m jLtml.ikt lJr·ev elen 
\J augusl!i 1\120 angåencle mottag.and c av en ·penning.g·ä!va förvaltas av marin
förvaltningen, må av d e t bCJlo•pp, som jämlikt br·ev den 2!, september 1920 
:w.gåcmcle fördeln ing •av vissa gåvomedel avs•etts ti!.l rcscstJipcnclier å t per
somoll tiHIJ ÖNunde marini n tend en tm·kår·cn, tilldelas Mö I .oc.J1 olwfen f ö e 
äm:b ct,;vct,kcts intcndentsarwlcJ.ning J. B . lVIaijström ett r e s e s~ip enclium å 
1,200 kronoe Jöe aH uneler maj dler· juni månacle.r år 1927 i Tyskl-wncl 
stmlem ·kol- och olj.cförh äJL!and cna. 

iMccl.g1ivee, .sedwn mar'i nförva.llni.n.gcl1 uti 'Skrivels•e ·den- 23 mars 1927 
meddela t, att äntl)ctsvcrket, m ecl •stöd av ett av K•ungl. i\Iaj :t elen 23 april 
192Lo m eclcle.lat b eslut, uppclragit å t numera ,J;apten en vid flo.ttan J. g, Gest-er 
oclt clektroin,g.e.njöron O. E . N. lian sso n att utarbeta ibeskrlivn•ingar över 
viss ra(l:ioma~e ri e l ocl1 att av de.ssa beskl'ivningar nu i utarb·e tat s1;:ick 
för cl'åge "Besikriv.n1ing över flo t tans 1 kw. :röravsäncla>re ~·r ; z;," samt Gc·ster 
och Han.sson meclclc•lat, att d e ubfört ar!Jeotet ntom tj-änstetid unel er tillhopa 
omkring 400 . ar>b·e·~sHmmar äv.ensom att cle för hjä;lp m ed \nissa riltnings
an!)•ctcn fått vicloknnnas kosttnacl cr, cnl'igt lämnade vcrifikat·ioner uppgående 
tllL GO 'kronorr , varj ~i:mte m ed llii.n.s·J'n till• att arb etet v.ore de·t första u slott 
s l<u;;, som aY'il anc!Jacl c d'J o.ttans mo•clernarc radiomateriel, samt a tt cl e tsam
ma ptl grund härav icke t])egr.ilnsat s rtm e nbar t ren matcricllwskrhni ng, 
u tan ~iYcn omfat ta{lc det nöliviintl iga t co rotisl~a underlage t i såclan fm·m, 
a tt clc t dit•e'kt anslä te sig .till IJ cskt'ivningen .j övrigt, m a>rin förval•tning·en 
an•så:gc att en ersätt ruing av 1,200 kronor tilL .författam.a vor·e skälig, att 
l'ii,J Gesote1' och ,Hansson m å utbetalas tillhopa .et tusentYähundrascxt·io J;:r.o
nor från ·sjä"försym·cts aJJslag till utgivande av lärob öc.ker , lJ sk~'i:v ningar, 

rcglem c.n~en och instntldi oner m. m. (1926- 1927: IV. 3 . .J. 1). 
~r rdgi\'e r aLt till kaptenen vid ill o tta.n C. G. vVRMslrö m må såso m er

sättning •för bi.tr•äda ncle '"id utarb etande av en "ll a.ncllecln:ing i bcf~Hsutöv
nin,g" uL!JcLalas ett belo'pp av 2,500 ](!'Onor . 

i\ lcdgi\·e t·, a tt t ill ·kapten en Yili f lo ttan N. G. Steph e nsson-~Iöllcl', vii-
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J, en s tåt t ~iii cllcfcns för· mariu s lab en lför.foganillc vid utarb etande av för
;; lag tiH .sprärngi nstrukti·on för ·fllo~tan m ull)c talas ·e tt b·elopp av två
lt UIHlmfemtio •kronor från sjöförsYare•ls anslag bill utgivande av HlroiJöcJ;cr, 
]les k rivningar, r eglcm eruten <och ·instrukt io ner m. m. (1926-1927: IV. 3. J. 1). 

Finner , •Se·dan försv·arsväsende ts lönenämnd den 5 apr.jl 1927 ·i ät'Cnclet 
avgiYdt utl å~andc mar,infö.rvaltning·cns U•ti s krivelse d en17mars 1927 gjorda 
fm mst:ällning om vidtagande av vi·s.sa änclringar •i d e uti .g.ällancle tilol.ä•g.g.s
]Jcs lämm clseT till cle mil'itära avlöningsrcgl cm en~ena lutagna för·eskrift er 
ri) ran;.lc eJ'Sä:Ltnoing för dykeriarb e ~e ick e föranl0da annan Kun•g.!. Maj :ts 
idg·ä rd , än att Kungl. ~1aj :t •förordn-ar , att samt l ig.a handlingar ,i ärendet 
,J,ola t i•llls tälla•s försvarsväsendets lön enämnd för wtt vara ~i !lgängli ga vid 
r u !.!görandet av d et a:rbote, .som m'å awmma ·alt åligga löncnämmlcn i sam
l tand m ed .en bl'ivancle .allmän r c, :i.sion av til~äg.g·s.b e:slämmelscr.na till d c 
mi l i lära oYiön'ingsr.eg1emnte.na. 

~Ietl givee, att utöver genom brev el en 26 nov·eml) er 1926 anvisade m c
del för •anskaffan(le av möb ler m. m. samt iorclrrin.gs.tällandc i övrigt av 
HBK tjiin·s tc loJ;aJ·, må utb e• lalas ·ett ])dOpp ·av :högs1t 1,000 :keonor ·för J·tter
!i ;sa r· e av 2 rum, av.s,cdda för kommitteer. 

K br. den 6 maj 1927. 

.\Jeclgiver, att till kommendören Linds,;tr'Ci m m å såsom ersättning föt· 
lii träclc vid U•tarlH~ tande av förslag W1 TaMiska föreskriefter föl' flottan, 
tir ! I, fo:rmcH ta•ktik utb etalas e tt u)e io]J'p av fcmll unclra kronor feån s jö
J'iirsYar·e,ts anslag tl>lti utgivamlc av läro!)öc1,cr, ~)eskrivn i n gar, r eglementen 
lll'h ·instwkt·ion m. m. (1026-1927: IV. 3 . .J. 1) . 

.~l e d!::)'i Y·er, seela n •nögs.te befälll aYat·en över ·ku stnottan den 1 april 
l~J27 ÖY·C rlämnat en skri!'t ,-.ari löjtn.anbe.n vid fl ottan G. !\. \\"·e.s tring an
ltitlli t a tt Jå komma i å tnjutande av ersä llni•ng m ccl visst 1Je1opp, i an lcd
nin,g därav a!Jt •en •llo.nom enskHt t'i11'11örig uni,form.skappa btivi·t obrukbar 
lilol följd av en å d onsrumma uneler >S trid.sövni.n•g el en 2.2 -s istlidna mars med 
J•<~nsa rskc pp ot Gustaf V å lg·ån.g·cn -sl; mla, övc,· viJl;:cn .skriH madnförva lt
n ing•en den 25 apt'i l 1927 avgix'it Ultl åtancle, däri ämb•e tsvcrkct billsty·r'kt 
nlbeola•Landc tiLl \V•estring av 160 .knmol' utgörande berräknat \·.äwle aY kap
Jtan, in·nan .clcn.samma s k·adats, a>tt till \Yes tri•n.g m < såsom et,s·ättn ing 1 
i'iir·e \':Hanol!C a I'Seenrle u t!) e talas ·c.tt b clop·p av ·et ~ll unc!rasex•lio k ronor från 
, ji'• föJ's \·arcts anslag t ill fl.ottans k r,ig,;])ercdskap och öYningar (1!J26-HJD : 
l\. :3 . E. 1). 

C.ledgixcr>, att till diYi.sionscliefen f ö e 2 :a pa.ntsarsJ; eppscl'iY!isioncn, far
l\ ~ H·il c l'c•:J å ö \'B in!::)Js,skepp e·t af 01apman vcl1 .avcl eln i.ngsclwfen för s.J;:epp·s
""' :;axd·elnin gcn må för repr esen ta•ti·ons·lws tn aller, med sk~-lzti ,gllet föl' dem 
:tlt t'.fle 1· aYsl utacle ex pecl'itoioner till maeinrförvallningcn a·\·g iva r edovisning 
1 't l l.~l dc n:\rmarc I!Je:;ti\mrne l:ser, som <i.m l1ct:;\··rt·k l' t äger att utf•ilrcla , ntll c
lula,;: till eliv is ionschefen för 2:a pa:nsars:k eppscli vis ionen högst .1.200 Jn·o
liiiJ'. till fartygsch efen å öYningsskeppet af Chapma n l1ögst 1,000 J;:ronot· 
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och rtill .a,nle ln ingscl ,cfen för skeppsgosseanlelningcn högst 700 kranat'; 

skolande 'lJei'Örrla belo·pp, tiHsammrrns 1l1ögst tvåtusennioiiHwd,·a kt'Oillor, 

utgå fr·ån sjöfö,·s,·ar·c-ts anslag till extra utgifter (1926---1!)27: IV. 3. J. 2). 

i:lfeclgiYer, seelan Kungl. Maj :.t (len 18 mars 1927 förordnat Vat'YSchMen 

Yicl flo L>ans stalion i s~tooklmlm, komme-ndören A. H. Gisi·ko at t till svidar e 

u neler tJ.en tid , stationsbefiilhaYat·en vid f latLans S·tat'i on a Stockl1o lm , kon

teramiral C. ·F. \\ ' . Riben deltager i elen förberedande avrus-tningskommis

s ionens sammanträcia i Gencve, jämte berfattningen såsom van··scile,f uppe

Jrålla hrfattni;ngen såsom stationsbef~HilaYa•t'e \li>Cl Jlo.ttans ·tation härstäcles, 

att till Gisik·o må för· elen tid J1an .på gruncl av ova.nberörcla föro·rlinande 

uppe.ll.ål•lit ell·et' k ommer att u.ppehål·la be.fa.ttnin.gen sås.om stwtion.siJ-e•fäl

llaYare. åtnj u tn Yikariatsers-iittning e nli g t >tlii ro m. ·gällande be·s lämmelse r . 

Förareinar 'i .anledndng av en av flygstJTclsen cl·en 5 apr.il 1927 g}o rcl 

i't·am sLlll ning, Yat'ÖYCl' •marinförYa!Lningen eftc t' högste bef~UI1a1·a rcns övee 

J' us tfl o.Lta n ·llömnrle elen 21 -i samma månad av.givi t unMand e, att från 

nottan r·e~·p. kuslal'til.leriet till JJ.esltäll.ning vie! flygva.p1n ot transp orterad 

)JCr.s-onaliS1,.all äga att ·uncl>er ~jäns tgöring vicl r uslad sjös·tyrka tmsYidare 

u mler inne·Yarandc år åtnj uta c n<J>Il.ancla föt·m , ner, ,som enligt gäll.anc!c t'ill

!CtggsuJ·estii mmelsor till t! o mil·itära av! ön ingst·eglemern.tena tillkomma mot-

9Yarancle bcst'älln in,gs·IJav•aee vid fl·oLtan resp. ·kustar·•tiller1e·t uneler tjiinst
gör·ing Y:id ruslad s jös ty r ka. 

Föeoeclna e att :reservundero ff iccrsaospirantor vid :ffottan må unel-er in

neYaranclo ar an ta,gas till e tt .an.tal .av hög t 15. 

B.sl utar arngåencle vis·sa av flo~tans ·ong.anisationssakokunnigas förslag 

1Jill.förenk!i.n g ·a1· or,ganisati>o n och föl'l'alLni ·ng å flottans stat•ioncr och Yat'V. 

K hr. den 20 maj 1!J27. 

Lämnm· clwfen för rnar·insLa·lJen lJemJ·ncligancle .a tt för ·en rLi cl av 

l1ög:st en månall före utgängern av inn·c1·arantle •buclgetår b eo rdra arvc!el

ningsc'lt efen Yill mat·insLaJJens ·u lr-irke.:;;;wcleln i·ng, komme.nclöekapt·enen av i. 

f!T. S. J. Da'lll att besökn maeinaltacllccrmas ·ex•pecliti'Oncr ~·id Kungl. :\Jaj :ts 

!Jeskicknringae ·i London, Paris 10ch Ber l in i sy'fbo wlL göra ~'i ss a ia.ldta.gel.ser 

römmle expc.cl'itionstjJ.n~t e n m. m. Tid de oli·ka expedi~ionerna; samt m ecl

g'iYer, alt lill na.h•l m å und ee kro mmcmlering,cn ut3'å för resoma inom 

SY·er ig·e errsriiltning enligt -allm~in n.a rc.s·ceeglemcrn tet elen 18 junri 1925 och 

kungöreborna samma ·Liag m eel Li!Läggsbesklmmelser till nämn>Cla r·eg le

menlo ·mmt föe r·e5oTna ocrh Yiste·lse n uLomkmcl•s clels ,go•ltgörelse för rvad 

o:.o m ut.i"'i l· its ;för penso·n- ocJI1 r csgodslJiljetter ä jämv·~~g och ångbå t, de ls 

ock tr.aktamen te, inom nnglanrl med ljug-o·sju rkt'•onor ~Öl' dag ocl1 tretton 

~'ronor för nat.t, 'inom Frankt'tike m ecl re.spe•ktive sexLon ·ocl1 nio kronor 

sam>t inom rl'ys'I\Jan{[ m ecl r espekLiYC tjugorkronor Odl t'i·O kr'Onor, all t re n

ligt m· marinfön·allrningcn goclk·iincla riikn:i.ngat·; s kolancle amtliga härav 

fiil\1 nlcclda koslnacler, högst •e tLusc-nåttn'ilun>Clra kronoT, JJestriclas från den 
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:1. starten för Yicl ma.rinsLaben anställd per.sonal uppförcia a.nslagsposten till 

·t r Yo.cl.en m. m. tiH m ar inat tachecr (1926- 1927: I V.3. A. 3). o 

B'if·aHer Ci\JS .ft•anuställn,ing, ·aLt ett belopp av 15,000 kron•or matte un

de r •åt' 1927 1få elisp-oneras för övn'in•gar med veriges rfriviilhga motor!J åJts

·å, , ,]'n· t d e.n fördelni ng p å kår.s ty t,el.scn -oc ll de oltka motorbåtsflo.ttt!-
k t en 

1
o J( 'n' 11 kårstvrelsen 

· C' 1" a""et' U[Jp.o·öra sa.mt mc>Clclela ·''U' oc J • .Jcrna, so m ,, v o o 

K hr. dPn 2i maj 1927. 

•Föronlnar, m ed upplllävande av breYet den 22 juni 192S. .angående 

::vvli]nirn!.!:S>förmånor unele r s jömiitn!i nr;lscxpecli•tioncr m. m., att foiJ ~ncle ~.e

~lämmc~se r skola i förc-varande a:Y:>een>Cle @älla beträffande· .1927 ars mat

nlin,g;stfö'lTäHnii n,gar och till:s Y i dare, c~ock att '.'rad 1 ~:e pun·H 0n. av.§ 1 B.' 

.. . t l . · f' "' "a. om förllÖJ·n·in" av sjöbilil'a.gget for u nde r o. ffwet, 
har n edan~ acgas 1 l cco ' · o . "

2
. 

l · 1· t - J·ai 'l l"ncl'a bill e.fterrätt"euse från ocrh mecl dren 1 a u31UsbJ b G. 
111WS'\: Il11:' , I:SH et. 

§ 1. 

Unele r tj ii!n1stgöt•in'oj ä fart)·rg , .som anv.änd es för sjökarttwer~ket.:r~::~ 

n i•ngsa:riJe ten, utgår Vill milHi.iT pet1S·o nal ('vil'fl Hottans · <bttt~l,_ i1 ov~l.oa o, 

s tat, r cservs ta.t e ller i t\eSe·rven ) .sär,skilcl ersJ. t~nillig enlt•g t folJanrcJ.e otundet. 

A) O l[f i c e r a r e äga. åt n j u ta: 

l 1 s i o'"äU!ande tilläglgsrbcstiiJmrmels o·l' till 1. sj öibii>I'~1Jg,g e nJ,ig·t 15 mp . " 

{le militära a ,·Jö n ing.seegtlc;m e tl>~erna; 

2_ mässp e,nning·ar enliigt vad i 16 kap. i nämnda tilläglgsbrestämmel-
1· b'åt el ic;kc-stationär för-se•r stadgas bertriiffan'LLe perso nal ä undeevac t CJn:s. V'!' 

läg·:gning; 

3. sj ämätartilL~~glg, u tg;· ende 

·;; jötHlä3'g å!Lnj utes, med e tt b el-opp 

tirH miiitniinrgsoförriitbat'e ;f,ör sa:mma tid, 

föl' da.g av 

fartygschef ..... .................... · 

to mmend et·a>Cl officer .. ........ .. .. 

unel er 1 :a 

miitni ll'31!'1året 

kronor 1: 50 

1: 50 

uneler 2 :a-7 :e rf r. o. m. 8 :e. 
mätning.sår<:l t mäJtming,stlret 

kron,Ot' L1: 50 kronor G: tiO 

3:- G: -

· " el 1•'11 fficc •· som enli '" L erhål1Le n order 4 leclarecrsäl>bn mg, u'Lgacnr e '"' o . , o .. . 
. f tt el m''n ·· t 3 matnm "'s-leder i ömätnitl!3'SarJ) e ten ino m en styrka. om a an e 1 " o 

' ... L 1 tl o·1ino· ~ p erso nal) för· samma ttcl, !' ll l1eter (mätningsfi.it't'iHLarc Jam e 1an anot o" • · 

· " '" l·l''"" å tnJ'Ltt e~ m ecl eU 1Je1o pp ;a:y en krona för ttag. "J O u.l ·clo,v - ~;:,, 

B. Uncl c rof.fic re rare .äga ålnjttla: 

§ · .. l! de tillJ.grgrSibestJ.mmetser lliJ.l 1. sj ötillägJg enlig:t 15 kap. 1 1 ga an 

r le m i l1i tiit'a a l'löningrsreglomen'tena.; 

2. mässrpenningar· enl igt vad i 16 kap. i :~ämn>CI.a till3J&f>!'1b estämn~e·L=~r 

stwd::;-a.;; JJet räffancle personal ö. underl"abten:>IJJ.t >v1id icke-s•taUJ•Oll'ar fotlaoo

ning; 

E. Br. 1927. 6 
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3. ersättnimg för omhänderhavande av uppbörd enligt vad därom t 
15 kap. 5 § i samma tilläggsbc•stämm elser stadgrus; 

4. s j ömätart.illägg, uLgående till mätnlingsförrätt.are fö.r samma tid,, 
sjöti·llägrg åtnj.utes, m ed ett b 0lopp iför dag 2.v 

a, ro nor 1: 50 U!11Cler 1 :a mätni'ngsåret, 
3:- 2 :a- 7 :e mätningsåret och 
4:- från och m ed 8 :e mälni.n:g•såret; 

5. leclareersättning, utgående Wll uncl•e!·officer, som enli,g·t erhållen: 
10rder leel er .sjömätningsarbeten inom en styrJza omlfattande minst 3 mät
ni•n&senlheter, rf.ör samma ticl, sj ötiWigg åtnjutes, med ett belopp av en 
krona för dag; samt 

6. 'förhöjn'ing av sjötillägget för .elen, som icke t jänstgör .sås•om 
mätningsfö.rrättare, med 2.5 procent för uncleroffcer , mask,ini st, och 50. 
procent för unrdero ffi cer, ej mask:inis t. 

C) Fast anstälH m anska p iig·er åtnjuta: 

i. sj ö tillägg enligt 15 lwp . 1 § ·i g'ällancle tilläg)gsibcstämme-lser tlill 
cl'e ffili,litära avlöning•sre.g1emcntena; 

2. skepps•portion enligt va el därom är sät'&kilt ifö'l'es1u'ivet; 

3. ersättnling ·för •Omhämlclerrhavand e av up1pbörd enligt vad dä.rom 
15 k·ap . 5 § 'i nämncia tHLäggsb es tämmel>ser sta>Clgas; samt 

4. tilLäg.g liiJl ,sjötilläJgget, u'bg'åencle m ed ett bel.opp av 40 ör•e för dag. 

D) För kock •eller h .ovmästa.I'€, -so m b e:sp'isas frän mä:s,s, :utgå i 
·s ~ärl,e t föt· s·kepp.sp o:r.Uon mässp enningar enligt vacl d<ärom i 16 (ka,p. 1 § ''i 
beröTcla ti.Uäg,gsbest,ämme~se.r stad:gas. 

:Därest å sjömätni•ngsifartyg inmönstrad off'icer eller underofficer för 
lt.ttfö.rande ·av 'Vi·ss t arbete ·förlägges d JJanJCl, åtnjru t·er hrun. rfri . [w st oc111 fni 
inik:varte.ring geno m sjölmrteveekets försorg ool1 ·äg•er därjämte u.pp'bär-a 
enrul1anc1a ,förm åner 'som vid förl·ä,ggn'i.ng ombor·d m ecl unelantag av mäss
p enningar. 

Manskap sl\al·l vrtd förläggning .i lan<Cl å tnjuta, i s täll et .för s:ke.pps
p.ortion, fni kost och fri inkvarter.in,g .samt dämtöver de övriga !fö·rmå:ne,r, 
:som utg·å under Iförläggning ombord. 

§ 2.. 

Or:cli'narie el'Jer icl<e-orcl inari e civd,l b efattn ings.hav.a.re vi1d sj öl<arte
v·erket, rso m enl:igt erhiil%n ·Order deltager i sj ömätn•ingsarb·e.t~e, s·kall uncle e 
såclrun tjän<Sbgöring antingen .föt,läJggas å mäbn ingsfm.ty,g eller ock b·e redru& 
d'l'i J~os.t och fri dnk•varteri•ng .i lan.cl ge:nom sjötk.artevenkets fö·nsorg, samt 
1äger däruncler, utöver el j es t utgående avlöning, å tnjuta .följall!Cl'e f.örmåner : 

1. sj ömätartnläJg.g till den, som tjänstgör såJsom mältnlingSiförrättar-e, 
m ed ett belopp för dag aN 

1 :c ak tuarie 
:tktnar•ie 
k·ar·togl'af 
alduaTi e
Jrar togra.f
rHal'e, gravö r 

.. .. . . . .... .... .. . 

asp i rant ............ 

och el,ev .... .... . 

uneler 1 :a 
mätning.s:året 
kro.nor 3: -

2: 50 

2.: 50 

2: -
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undter 2. :a-7 :e !fT. o. m . 8 :e 
m ätnii ng.så rert 
·kronor 6: -

5:-

3:50 

3 : -

mti!Jning,såre.t 
kron,or 8:-

6:50 

5: 50 

4:50 

2. Jeclareers•ättning •enligt samuna. g.r:under, ,som i sådan t avsee:nc!e 
en!lig t § 1 'i del ta b r ev äro gälla:ncle för elen militära p.er.sonal•cn; 

3. er:sättning för .omhänclerha:vande av 1uppbörcl utgående tiill den, 
"om c:nligt ·e rll·ållen >Order omhänderhaT uj)ipböl'cl, enligt enahanda g.runcle1· , 
~om i •sådant ::tvseend e äro g·ällancle för elen mi uil!äna perso n:wl•en; samt 

4. mässp enruin,g-ar i likhet med motsvaran:cle miJitär · pet,sonal. 
BefattningSihav::tre, s.om i denna parargmf ruvses , äge.r att und•er kor

f,are visteJ.s:e omll)orcl, e<fter chefens :för .sjöl,artever<ket bestämmand e, er-
llråHa b•esp•i.sn•i:n.g från: veclerbörl<ig .fartJ~gsmäss mot utg,irvande a;v ersätt
n ing, motsvarande beloppet av till mässm edlen utgående mäs:spenndn,gar, 
men sk·all i öv.riga fall ing1å s:ås,om mecl1lem i mäs:Sen enJ.igt däriför giäl
J,ande al:lmlänrrl·a bestämm:eJ.ser. 

§ 3. 

Annan civil pet1son, som av CJhe1fen r~ör .sj<ökmteverl,et til1fälli:gtvis 
<tntag)its säJsom mätning•sförrättar·e, s·kall vkl tjänstgöring av här ifråga
kommande .art, s·å vida ej annorlunda är ,gc·nom ISär.s<kilt avtal över·enskom
met, åtnjuta enahanda förmåner, s·om, en:li gt vacl ovan är sagt, tillkomm a 
med hon.om närmast jämförlig civil befaitnings.havare vid sdökarteverket. 

§ L, , 

Förhyr.cl personal å tnjut.er de avlönings- oc.l1 övr:i,ga :förmåner, so m 
ll p])l"ättat l':on tt'akt angirva,s. 

§ 5. 

Vli•d t'esa till elJ.er .f,reån t.j.änstgör1ing.somr·åde eller !f·örläggnlingsplats 
L•ller för utförand e ·aN annat av al1Elfcn för sjöl{·arteverket anbefallt tjänste
uppclrrug utgår ·ensrätt.ni'n'g •enligt a~lmänna r eser eglement•et. 

Tillika ~örordnar l<:!ungl. Maj :t, aU till civil pers:on,al rv id sjol,arte
ver'ke t, som ibe:o'fdras •utföra jor>Ctma,gneti,ska mätningar ocill 'lmclers•ö;k
ningar , däruneler :skall utgå ersättnling •enligt cle .grunder, som .an.g1i•vB:s rt 
~ 2. eller § 5 i 1c!etta <brev, bero•encle på eh•ef·ens för j ö·karle·verlket prövning 
i varje enSil,ilt lfalil . 

Finner ifTamsbäliln.ing om at t 0llelf•en fö·r sj ökarteverket skullle, då 
ltnn inn.eha:el·e komm endörs i marinen, tjänste.stäHnni,g, b erätti1gas att under 
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embarkering å s jömätnringsfartrg åtnjuta s jötiUägg, mässpenningar och 
r epmse nta t·ionspennringar .j ~iikhct med vad som vor;e 'förcskrh,c t att utgå 
för kommcnclö'l' på stat, icke föranleda någon Kun-g l. Maj :ts vid1are åtgä l'cl. 

Finner il'ramställning acv vis,&a UO, som tvångsvis över,förts till ö~er
glångsstat , om att clc·n tid UO , v,il 1l~a tvångsvri'S överföds L'ill' övergån,gsstat 
vid flottan och 1som ilJeorckats att tj>änrstgö ra över s·tadigatL minlimitlid, 
m å tte få komma d åtnju~tancl e av oavkortaJd ~lön jäm:v.äjl för tid efter den 
30 juni i92S, ioke för-runleda någ-on Kunrgl. Maj :bs vi,cJare åtgärd. 

l\1-e{tgiv er, att - där ej :för s lärsrr>:ilt rDall annor.lunda för,eskriv es 
b·eställ:nring·sihavare vlid försvarsväsende-t, 'Y,irl'ken c.rhållit Kungl. Maj :t tiH
stånd a tt t:ms,vri·dare >intill! den 1 juli i927 .nred 'inncluwancl,e bcstälilning 
f.ör·ena ~~iss tjäJnst, befattning ~e.Iler up·pclr.ag, m>å, då tilLsbänd meelcle~ats 

cJtcr ansökning, som ·aYSe tt jämväl L'id erftcr nämnda clag, .i föreikomma:ncle 
f,all tililsvid-are intill den i januari i928 jämte bc.ställningcn inne>llava sa rn
ma tj-änst, ·JJ efatt.ning eliler uppclra,g; åligga:ncl8 det c.ll cf eHo r a nnan vccler
ibö rand e m;mc]r' ,gh et att, därest rfören anele ~av .t,jänst m. m. , •y.arom här är 
fr,å,g.a, 'På 'grund wv 'föränclraJcle .tj ,änstgörinrf;lsfö-r\hhålllanden ('exempelvis 
än elracl tjän1stgörin1g'sort) eller av anrnan .anlledning kan ans-es inverka 
!1r'nclel1ligt 'föl' tjänstgöringen vifl ,försvarsväs enele t, dällOm .,göra anmä.lan 
hos Kungl. Maj :t. 

K hr. den 3 j u ni 1927. 

Fö~·ordnar k-aptenen vid fllottarn A. D. Lan;:lqui,st att tilLslvidare fr. o . m. 
den 1 o'kt·oJ:Jer i\\27 t. o . m. elen 30 s eptemb er i933 vara lärar e i sj>ökrigs
konst vli!cl KSS. 

,Fö.rorclnar pro, ~essom vi d Stock'il o1m:s högls·kola F . G. 'r. Carleman 
a:tt :f·ol'tlfa r anele uneler Helen elen 1 o,J;:tob er 1927- 30 september 1931 vara 
'1ärar•e .i matematik j ämte m ekanik vid KSS. 

Förordnarr lckt·o m Yi·cl Nya •clem entarskOilan i Stockrholm A. ·C. 'l'l1orn 
.a tt rfOl'tfaeancle under tiden d en i oktorrJe.r 1927- 30 septem~J e .r 1928 var-a 
l1ärare i franska språket vicl KSS. 

Mcclgi,Yer att tre fl;y.g,JJåtar, ltiL!!Jlör·ancle lkusWottans ~lyg:staUion, må 
k o:mmancloYä.g beordras clelta:ga ·i en r<egatta, so m vor-e avseel-el att äga 

r um unel er näsUin stunrlwode pin,gstillcl,g ·i Ostende samt am·-isa,r :härtill et t 
belop,p av r!Jög·st 4,000 kr.onor. 

i:lf eclgi-ver, att p ersonal :fråll! \flottan :mlå, 'På sätt .i kommandoväg 
närmare JJ estiiJmm es·, stäill<11s till varvsch,cifens Ykl fl.otta:ns stabion i S toclc
holm fö rf.o.gande för Lor,p ecl inskjutnings·ändamål unel er en tid &v omkring 
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,:;j u yecko.r från och m ed elen 1, nästkommande ju-li ävensom a tt .i inslkjut
nin,g·sexpeclitionen deltagande 1perso nal m ii un.c:'er el en tid, expediti-on en på
går, i a.rvse·encle å avlön:ing, bespisni ng och föt11l·ållanclen i övl' igt om~ord 
jämställals m ecl sjökommenclemcl personal; skolande 'K os tna:cle ma för i:f rft
gavarande -exp'ecliti·On b es-tridas av m edel, rs'om stå till varvscU!Cifens vil(i 

Ilo.ttans :s tatio n -i Stockll1oiLnl. ,förfogande. 

Lämnar IC\1F bemynclhg<l!ncle att t'ilrl :speeia.hn,ge.njören K F. l~lmqui.st 

såsom ,repr·e.se ntant föl' KMF i Sveriges 1ll1aJ&l;T in inclustlilifö ren in,gs St an
tla rclkommi-s.sion ulb eta'l-a sås·om ersättning 6 •kr . .för varje sammanträde 

med kommissionen. 

Emottager Yawle n "S tella" vilik eo av g i·-oss·hand.laren vV. Bäcks tröm 

er~jud i ·ts så som gåva till flottan. 

K lw. den 9 juni 1927. 
.Finn er ·f!aggm1a skini s ternas F . ,0. P a!Jmc ocl1 K. \ V. Zcttcr111ol m fram

s tälln2ng å t ill övcr,g:ån,g-ssta t tv'ångsvris öve>l'fij rcla UO vid tHottans station 
i S:tockllJ.o.lm vägna r, att Kun,gr l. Maj :t vil'le i mö j li)gas te mån !J el'ecla till
fäUe för tiLl övergångssta t tvång·svis -över-föl'cla UO att e rill å1la oivil an
s läH11inG vid .stat·ens mi·Iitära ins.titutioo er icke "föranleda ruåJgon Kungl. 

i\Iaj :t viclane åtg:ärcl . 

Bifaller kapten en vi;cl flot1tan ölJ el1gs fmm sWllning angåenel e vi,k a
r iate.nsättning rfl'ån o:c'h m ed elen tid ilvan på grund av marinstarbscherfens 
t örOl'(lnan ele elen 25 arprli:l i\J27 upp·el1ållit lJ efaLtnringen .så,s om avdeln ings
ch·Clf :för Marinst,al])le niS op crations&v.clclni.n g rpå ·så sätt alL vicl lJel~älmandet 

a \· Yikar iatsersättn inge ns ])elopp må anses, som ö'b erg lJ estricler Jwmmeo

dö l'lmptens av 2. ,gr. beställn ing. 

Meclgivcr, att k:o•mm cnclörJ;,aptenen av 2 . .g,r . ·i flottans reserv A. 

:\"e!lster m'å inl,aHas ti ll tjänst,gör•ing unclee Jyra clrugar innm·aranclc j un1i 
nuånarcl, ·oc:l1 uncl eJ' denna tid stäl11'as tilLl cl1e~ens ,föl' marinstalb en förfo
Fand e f.ör att närvara viel Non'köpi-ngs floM-Hj ens av Sver ig-es ifrivi:llig,a 
mo bor~J.Msk,å r sanl!övning m ed vis.sa .Janclstonmsfo·rmati oner d ös tergö ulancl s 

skängård. 

MecLg iY·e r, att till mat'iningenjörcn av 1. gr. Zeb!Jeli'US, vil,k·en genom 
t: . o. 1260/26 JJco.rdrats att vara lccl·are uv d en Special.l\iUllS l'örand e krig·s
Ltrt )·glsrkons tl"U Mion, som uneler ·läsåre t i92G-i927 anordna ts fö r marin
in gcenjörsasp ir~mter , må såsom ersättning utb e,talas e tt ·IJ·e loprp av 500 kr . 

Pörorclnar, att ·beställnings'llava J'·e vid ,JY. J.l'inen, so m tv· ngsvis öv·e,r
fi .>rts til l Ö\"8 l1gångssl-uL, må i k omma,nclo,väg ci c l s ~JCOl'cl ras rutt Ullsvi,dare 
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bestrida sådana be-fattningar vid marinens överstyrelse, sta tiomer, fäst
ningar, va,rv, truppförJJancl sa mt slwlor, ·om enligt den nya försvars
organisatiDnen suwla !Jestr:.das a,v pensionerml personal , men en.li g t an

mär!m:ing vid vederbörHg-a •sta ler ·äro a~' seclde. att tHisvidare u 1p.prätl1l1ållas 
av personal p ä över.g,äng>sstat, d e I s o c k jä:~>'äl elj es•t för ticl en fl'än och 
m od elen 1 no·v(lmi!Jer 1927 Ull och .rned elen 30 juni 1928 inbeo.rclras tiJ.t 

tjänstgöring utöver vederbörande bcställnir..g·shav,are ,'!i.g,gandc minsta 

tjänstgöring, i den män cl~yli·kt inbeordrande .med hänsyn till att den nya 

marinorganisatio'l1en ick·e blivit fulLstäncl ilgt geno.mföNl prövas ounclgäng
Ji,g·en e.rfo rd erl,igt föl' tjänstens bellö.ri,ga uv.p!·ättl1,ållande. Härjämte för·e

skriv,er Kungl. :\Iaj :t, att vicl nu m·edgi'm ·a inbeorclmnde tiH tjtlnslgöri ng 

skall iakttag>as, att statsverket äsamkas minsta möjliga J'D.stnader, att in
beordranclet, i d en mån s, a•ätel' sig göra m ec\ hänsyn till tj änstens krav, 
s>ker på .frivilltighetens väg, samt alt m eddeland e angäencle inka!loeJ.se till 

och avgän.g från tjänsbgöri·ng, där st kan s ke, lämnas vecleribörandc i god 
tid före elen tidpunkt, (lä inryclmin.g till respektive aYgän.g frän tjänst
göring skaM äga oom. 

K br, den 18 juni 1927, 

·i\Iectg•iver, att ett belopp av högrst MO kr. må för buelgetäret 1927-
1928 utgå s'äsmn a.rvode 'ät en kaelettofficer för .r eservkadetter vid flottan, 

' Hggande det mal'linförvallningen att vid avgi,-ancle av iför.slag römmle sj ö

försvaeets medel-sb e•llov för 1!128-1929 b eakta ,fl'iugan om up•pta,gancl·e i sta

ten 1'ör sjökri.gssko.Jan av e tt arvocle, avsett för l'adettofficel' föl' r eserv
'ka:dette.r vid !.lottan . 

:.'-Iedgiver att en officer fl', n .flottan samt två unclel'officerare eller 

und erbefäl från krustartillerie t må ·i kommanc!oväg b eo l'cira·s att genmngä 
den klll'•S för utilJil<clning av ledare oc.h instru1,tö.r·e r för 'icleottsUg h::k, vål
ken uneler tiden 1-15 juli 1927 awmmer att anordnas i :\Iotala. 

Föe-onlnar, att reglemente föl' marinen, del I, § 46 mom . 3 skall erhålla 
följ an el e ändrade JJ·delse: 

3. Ledi.g lJe.fa:ttnin.g vid maein!in.genjöl'kå.ren, med unelanlag av be
fattningarna säsom marinöv er{i·ircktör·, mal'inclirektör ele r maeiningenljör· 

:w 1. gl'aclen, må inoon 30 dagar fn n den, clå lecl igheten val'it fö rsba gången 

i allmänn a t idn!in•gar·na lmngj'Orcl, sö!ka•s m eclelst s-kriftlig DCih av betyg, 
som st}l'ka sökaneJens 'behörighet till befattningen, ä tf·öljcl unclerelänig ansö

l<an, vilken ingives till mal'inö•verdirektören, som öve!'lämnm· elensrum rna 
jämte eget }ttranele till Konungen. 

Bi,falle.r SBS hemsbälla.n alt en av de i Stoc·l~holm för skeppsgosse
skolan i l\Jarstrancl upptagna extra orcl'hw~·ie ämneslärarJJ efattningarna 
målbc få tiHsättas för liisåJ'et 1927-28. 

3f:i 

:.'-Ieclgi\·cr att till löjtnanten vid KAR ysteett må såsom ersättning för 

u tal'llJetancle av ·beskrivning övel' centl'al•ins·teument m / 2G rutJb etalas ett b e

lo,pp av 375 kr·onol'. 

~\Je:clgiver, alt föl' !Jestriclancle av kostnader för viss l"e pl'e>sentation 
Yid cngcJ,ska eskacl erJJesöket ·inn cvara·nde måna:cl må ställas till SBK för

fogande e tt 1Je lopp a Y 500 kr. od1 till SBS föefogancle ett JJelopp av GOO kr. 

Bem)'ncligar c!Hlfen åör föl'Sva:rsclep.arle.mcntct att tiHkaJ.Ja högst fem 

ulred ning•snllii:n - däraY en i egenskap UY otvJförande - föl' att inom de
partem entet bitl'äda moo Vel'kiStällande av den utav t'iksclag·en ])egärda 
utre{ln ingcn i fråga om förläggningen av 1 :a och 2 ;a 'flygkåre rn a. 

Härjämte b emyncligar Kung>!. Maj :t de sälunda WH;:al!acl e utred

ningsmänn en att från Yeclerbömnde '111J'>n>Cli@h etcr inhämta nöcl ilga uppJ;·.s

n·ingar ·oclh utlätanden . 
Slutligen förordnar Kungl. Maj :t, att till utre{ln·ingSirruänn en s-kall 

Htgå da:garv.ocle 1Samt ·ersättning i önigt cnrig't de g.runcler, som angivas 
i lvungörclsen den 29 augusti 1\121 (n :r 517) mecl vi,ssa ,JJestäJmmelser an

gående kommi·tteer· , ävensom ·före'Skriver, •att häl'av >föranledda kostnader 
,·kola utgä av fj-ärde huvuc\titelns wns1rug tiH komm:i•t tcer oc·h utred ningar 

ge rTom sak'kunniga (192G-1927: IV. 1. 1.). 

K bi', den 27 juni 1927, 

.B'·örklarar alt det översten på r esel'\·stat vid fjärde anmeförclelni·ngen 
Mossber.g den 10 au31usti 19.26 m eclclelade förorclna:nclet att tills \'idare utan 
< lrSiki ld kostnad för .statsvenkel Yara fly.gattach6 Yid Kun.gl. Maj :ts be

~ k' i ckning i Lo.n<Clon skall .fortfa·r·ancle tms Yidare gälla så :Kinge Mo'Ssberg 

k 1·arst'' r >i sin b es tällning .på res ervstat. 

1Fi•nn er ,go tt att, utöYer i JJl'ev den 29 juni 192G meddelade föreSik!'i.ftel' 
riirancle mar•i·nattacheer samt i brev d en 21 januari 1927 medelel-ad bestäm
melse angäcncle br-aktamentset'sättning, som ti.lfk,ommer vid >flera besk.ick

ni n.gar föror·dnacl .marinattac!lle 'UllJd el' tjänstgöring å annan bes\ki cknin g,s
,,r t än den, där han är !bosatt, ,förOl'clna, att (:J~· .ti ·k traktamentsel·sättniw; 
okall utgä med, för dygn räknat, högst följancle .bel'o.pp, nämligen: 

till marin a ttac1l1een vicl beskickningama i Lonelon ooh Oslo Yicl tjänst
.~,.·, rin•g i Oslo 21 •kr; 

tillmal'inallacheen Yid beskiokningama i Paris ocl1 Haag vicl tjiinsl
~ö ring !i· 1-Iaag 30 kr . ; 

Uill mal'inattacheen vid beski•c·knin.~·al',na Berlin och Köpen~J .amn vid 
t iö.lllsl.gö l"in,g i Kö')l enillamn 2.5 kr.; ~ 

till marinattac:!Jc·en Ykl beskickningen ~Ielsingfot'S vid tje'tnstgöring 
i llcl sing·fot'S 20 ~u·. 
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Förordnar, att brunalingama till! en av Svensl;a underoffice,rMörbun
clet Vill KMJC stä11\:l 'skrivelse, var'i förbundet gjort framställning rörande 
reglering av sådana arvoden, som av,ses till komma pens·i,oneracle under
of'fi,e>erar,e för upprätthällande av viS!sa bcfattn'ingar ävensom beträffancle 
elylika befattningars tillsät1ande, tiHställes försvat·,srväsendets lönenämnd 
för att vara tillgäng:J>iga vid fullgörand e av d et nämnelen genom, Kungl. 
Maj :ts beslQJt den 4 september i92ö meddelad~ Uippclrag att avgiva .förslag 
l:ill !'eglering av avlöningsförhål<landen m. m, för 'V'issa arvodesibefattningar. 

Nfeclgiver, at't U:wfälbavande &miralen i Kai'Vsk,ron'a må, när så. er
forclms ocih d•å. vedenb ö,rande läkares onHnari'e tjänst 'i eJ; e lägger hinder 
i vftgen, l!Hl:fällligtvis för kortare tid oci1 eftci' inllTämtat förslag av fitst
ni.ngsl·äkaren i Kar18krona, kommenelera 'å flottans station därstädes eller 
vicl 1Karlslwona kustartilleriregemente tjänstgGrande marinläkare aU jämte 
innehav1anrle befattning u1~pe:hå.lla jämväl annan marinläkares befattning 
eller tjäns·tgöring å stationen eller regementet, dock enelast i vad avser 
KarlsG;rona s!J&ds område. 

Fl'1nner •flottans mask'i'nistförening i Karlskrona f.ramställning i fråga 
om ·ändring av ,gäl111ancle bestämmels-er i !fråga om under.officersbed'ordran 
m, m, ic.ke •fö!ran}ecla annan Kungl. Maj :ts åtgärd än att haneningarna i 
ärendet övmlämnas till C.MS. 

Emottager en av .kommendörJwpten av 2, gr . i notta.ns reserv G. L. 
Brodi n oc,h ingenjör O. Brodin såsom gårva erbjuden fyrvalsig plåtbock
ningsma:::Jkin jämte till de•ssa mask•iner hör2.ncle eicktriilska m,o,to'!"er för 
att användas vid utnyttjanclet 1av den :numera färdigsätllcla Gustaf v :s 
flo eka på Bec.l~holmen å. Djurgården, 
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K br. den 1 juli 1927. 

Förareloar maj oren J armen,, kaptenen i Västernorrlands regementes 
re sm·v A A, Aberg att fortrfarande tillsvidare intill utgå.ng,en av Juni må
nad 1!!28 vid dc tillfällen, då kommendanten i Hemsö !fästning vid föe.fall 
eller under tjänstledighet Ucke Jean avlämna befälet 'i den ordning, som 
omförmäles i brevet den 28 aprH 1922 angående ställföreträdande kom
mendant ·i n1ämnda fästning, mecl •iakttagande av föreskri>f,terna i § 223 
mom. 2 aY gällande reglemente •för marimm, del. III upprätthålla kom
menclantsbc:fattningcn :i fästningen mot åtnjutande däruneler av crsätLning 
mecl 'e tt JJ'eJo,pp av tio kronor för dag. 

Medgiver, ,a,Lt major·en i marinen R, G. H. Engström må, enligt i 
J; ommancloväg mecld>elacle bestämmelser, vara ,inkalla-el till tj •änstgöring 
~ 1ögst intill elen i juli i928 iför att utarbeta förslag till allmänna bestäm
mel,ser t ill exercisreglemente f-ör kustart illeriie,t jämte desamma berörande 
föPeskriHer. 

\Förr:skrilv er, att ,gottgörelse till rekryteringsombud och värvnings
fö rrättare må uneler budgetåret 1\!27-1928 utgå med ihögs<t 30 leronor för 
varje :antag,en man eller skeppsgosse, 

~~I cdgiver, att för anskaffancle av marinlitteratur, sjökort , l<artor, ticl
n in,gar och .tidskriifter må uneler budgetåret 1927-i!J28 mot b e·lJöriga v·el'i
,ii! lcationer utbetalas till marinattae•llen j Lonelon odl1 Oslo ett b elopp av 
11 ögst 600 kt'onor, till marinatlae·IJcn •i Berlin, Köpenilla m n ocih Hälsingfors 
d t bclop•p av ih,ög,st 450 kronor samt ,till marinattachcn i Paris ocl1 Haag 
f't,t belo1pp av högst 300 kronor. 

Bifallet' IOIF framställn!ing, att sjömansskolans fartyg "Gatl1en
lli elm" •finge >erhålla fri vinter{Grläg,gning,sp1ats å [lottans varv [ Stocl;
ll olm samt rutt alla kostnad er Jör fal'lygets sliptagning finge debiteras 

-kolan eHer självkostnaclspri,s. 

Bemyncliga'r SBK att såsom för eständare 'föl' skrivmateriel- och lJlan
h Ltl'örrå.d cn å stationskontoret å Karlskrona station för a)Llclgctår•e, t 1927-
lc128 an,stställa en pensionerad .uncl croftliccr mot åtnjutande av ett arYocle 
<11' c:Ltuseofemlnmclrasextioscx kronor -för Eur jämte cl~·rtid,stilltlg,g enli gt 
re·, ,, nyrc,gl eralll•e Ycrk slaclgacl e gnmcler. 

K hr. den 8 jnli t!J27. 

Bi>fallcr Ki\IIF fmmställning, itlt H;.raftträclandet av elen nya förrå.cls-
111' ,<!ctn isaLi onen å flott~ms varv, vilk,en skull·e vara fulls,täncligt genomförcl 
J' r. o. rn. elen 1 jul i HJ27, mil. i vacl ]Je rör uppeleJningen m. m, av el et nuva
rand e matet1iaHörrMlds rnatet"iel-, ·in trumental- ocl1 virk·csuppbördcr, få 

<lllslit ·till den i oktober 1827. 

7 
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K b r. den '15 juli 192i. 

BcYiljar sekre teraren Tid flol~ans pensionskassa G. Ek beg~irt ent
lecligan(le frän honom elen 15 augusti l !Jl3 m ecldelacle förorclnancl c att Yara 
sekreterare vid floulans pensionsl,assa sam t föreskriver att sckrcteral'e

lJ cfaltni ngen ic•ke skall åtcrllesiiltas utan allenast uppehällrus moclcls t för

onln a ncle, samt anbefaller direktionen a~t tm Kungl. :VIaj :t inkomma med 
förslag rörande be:fa\Ltnling ens upp ell1ällan6e. 

Förcskrinr, alt i fr[tga om sjöt'Ullföl'ingsexpeclitione:ma silsom s:k riv
bitriiclcn tjänstgörande våmpliktigas inkvarLeri ng, bespisning ool1 bekläel
å såclan ol't, där flolt an:s station ej ·är förlagcl, skall iakttagas 

a) b c h · ä f f a n d c i n k Y a r t ·e r il n g : 

att Yämpl ik tig, mot s•ki· lcl iS111 el a t t själY !förskaffa s•i.g bostad, skall 
erhålla e tt kontant månatlig t belopp a Y 15 kronor; 

abt, om elen Yämplildige ej ät' Yillig eller i t illfälle a tt själv an
sl;;11'ra l)()~tacl , inkym·i. cl':ng, skall s•c no:m wlierböra:ncle sjömllfö t•ings\Jefäl

h~vares fö:l'sorg beeedas :IJonom .tlill mtlnatligt pl"is av högst 25 kl'Ollor, 
lJot·anclo cmellertkl såcl an inkvar~ericng, däl' omständig,h'Ct·erna d c•t med"iva 
för·e~eäclesvis ske i mililäre la:blis.s·ement ; 

0 

' 

•l'tt, Ii l1ändc!s.e å någon ot· ~ bostacl ·icke på nyssn(im.nclca villkor eller 
siltt k·an en!Ji\!las, Y•ederJ)ö:ran.rl-e staVionsbemlJ avare skall uppå gjo rcl an

mö lan eftel' omstäncl i,gaJoete rn:a föt'Ot'clna om elen YärnpLiktiges inkvar bering; 

b) IJcträfofanclc bespisni.ng: 

att till Yärnplik t ig skall, cläres t han åt ruger slg a tt själv a mibesörj a 
sin bespisning, utb e ~alas k on·ta n t porti onsersä ttn·i ng cnli,gt för Yedcribö
l'and·e lfloltan.s s tation gäl \.an cl c .pol'lionspris mccl :tillägg av 10 % såsom 
go~ lgöl'e l s·c- :för tillagningskos tn aden; 

. at t, om elen Yär.mplikti:gD icke är vmig ell er 'i <tilLfälle at t själv an
skaJfa na lt leapor·lion, si'tcl.an .skall •l1 onom - clär så lämpli.gen ske kan vicl 

millitäl'etablissement - tilll1andalhåll as genom sjörullföt·ingsbefälil1avrures 
försorg mot ett anskaffningspris per d.ag av il1ögst 1 krona 50 öre; samt 

att, cliit'•es t på någon plats dagportolon icke kan pil nJ·ssnämnda vill

kor ·crhtlll rus, anmälan q1ärom sl,al! göl'as till Yecle1·:1Jö rancl c stationsbefäl
haYarc, so m äger att i ämn et e.fLer oms länd ig:h·e terna förorcln:a ; samt 

c ) be t ritffa nd e beklädnad: 

att ve clel',böeand:c statio nsJJcfälihaYar-e skall iiga att cliirom utfärda 
erforderliga bestämmcls·er. 

.Kostn.adenna oför icnkYal'lerin:g skola utgå av anslaget till inslcr.iv
nings-, mö·nstrings- ocl1 f ä t'Clkos tnaclee m. m.; kostnader för bespisning av 

anslage t till cförplägnacl samt ko s tn aderna f·ör b ekläclnacl av ansl azet till 
bckläclnacl. u 
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Dessa beslcimmclser skola läncia Lill c.fLerrättelsc från oc:h med den 

jul:i 1927, samtidigt Yarmed motsya,ran de gen om brev elen 15 december 

l~IU3 m ellclelacle :föreskrifte.r u pphöra aU gälla. 

l\leclgiYCt', a tt för inn eYa t· andc ibu.llgdår ·ett belopp av högst 200 

J' ronor m[t m ot I'e.cloY isningssk')·lcli g~le. l s~ti.llas till BAK förfogande föt' 
:LilOl'dnandc av .föredrag inför officer.aee tiHI1örancle KarlsJuona !fästnings 

~ a.rnison; aliggande det BA·K ab t till sj öl,rigsskolan. öv·erlämna de kartor 
11e:h rli tningae, som ·kunna 'komma a lt am>l,affas •i och för för·eclrag.en men 

P.i yJ.clarc el'forclras iför ifrågavarande iinclamäl. 

Pinner BAK hemställan om up1pclrag att genom expropriation få för 

m.ili läet ändamul fönäna Yism angiY.na i ·enskild ägo yarandc öar oc!h 

sl,ät' utanJö-t' Has.slö i l~arlskrona skärgård, ävensom elen rätt :till mulbete 
a cle i nämncia skäegårcl ·b elägn a Bollöarn.a, so m ·kunna tillkomma Hasslö 

öbor, icke föranleda någon Kungl. Maj :ts viclar·c åtgärd. 

BemJ· n(l•igar CFD att :tillkalla ·c.n ·peeson oför alt i egenskap av sekre

lc.mre bitrlicla de utr.cclningsmän som tillk allats föe utreclning rörande v.id

ta,gancle av åtg·ärcl er i ssfte att bereda cle vämpLiktig,a större tryggh e t till 

liv och hälsa. 

1\. !.u'. den 22 juli 1927, 

Uppcl rag·er ·åt ch eferna för gen erals taben oCJh m arinstab en at t i sam

n d mecl cl1efen f ö~· .flygYa:pnet YOrks~älla ·och t ill Kungl. Maj :t inkomma 
mecl u trecl11ing och clärpå grundacle förslag el els rörande c:h efens för flyg
qpnrl stcUJ.ni ng inom if ör.sYa t' S'Y·tieencl et i l;rig m ed lliäns~-n till ll lan(.] ann a t 

··l y.gya:pnets anYänclning ·i ''nig, dels ock lJe träffancle elen förändring i hög
k Yrut·terets . .sammansättllling, som m å :föeanlcclas av flygvapnets til!lkomst . 

.Bem)' ndigar KMF aU utfärda clc s·äeski1cla för:eskrilf t er, som må er
fll nleas för tiUämpning av clc i beev den 23 december 1926 angående siie

'ki1da förmåner unJde[' fl}gtjän stgö rin g mell clelacl e ·b es tämmels•er rö.ranclc 
flyg tral;.tam ent-c, clå m a.r.incn cti!lhömnclc personal, utan att vara kommen

Ilt-rad Ull tjänstgöring vid fl ygvapnet, !Jcordeas m ed'följa fl~'gplan såso m 

:<]:a.na!'e, obsenatör eller för ·inspe•ldi on o. d. 

Bifallet' Kl\lF <förslag, att i s ta ten fö t' m al'inens uneleroffi cersskolor 

fcit· Hl27-1.928 angivet bclop,p av hö-g·s-t 13,500 lleonor :för ibes~ricla.nd e av 

k""lnaclcr .föl' unelenisning i sp~·åk mecl :flera >ämnen måtte föreleJas enhgt 

r;·cl janc1c : 

av SB K ·liögst G,935 kronor, av .SBS högst /1,800 kl'onor , av CKA l1 ögst 

1.1j0Q kronoe, av KMF å tersto elen för 'bes.tri:cl andc a.v kostnader för vikae:i e 

Yitl ewntuellt förfall m m. 
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Bemynd ig-ar KMF, aLt för en Hel av ~1ögst ett är, räknat fr. o. m. 
elen .försLa nä.s.tkomman{le ok tober, förhyra egendomen Gustafshög fö r 

en ät•lig hyra av 'h ögs t 40,000 kronoT samt föt'eS'k·r iver, att J'ostnaderna 
l1ärför ävensom iför HrågaYa.t'a.t1(le brand försäk ring skola läggas på k ol

ko•stnaclerna och ll ·änsy n :!Jär t. ill tagas vicl b·estämma.nelct av utlämn ings
priset ä •ko len . 

Ii. hr. den 29 juli 1927. 

Bem yncU.gar Ki\iF a tt, e.fter resp. stabio nsl)efällavares hörande, utan 
!t inder av gällu ncle JJesLimmelse t' för inncnranclc sommfl!' till ocd1. m cci 

~ c1ptcmbcr mänacl mcclgi,-a i·nskt'änkning- ·i föresl;rinn arbeLstid vicl flottans 

stalionsl;:ontor (ka.ssakonlor ) dock ej mer än t t'e timmar i veckan. 

Bem~rndi.ga·r SBK att utöYer för sjö mrunskåren fastställd n umerär 
u nder ticlen 1 augu sbi----<J.en. 3J okto<ber antaga <ilögst 40 stamrekryter, sko
lancle ·n o.ggrann t iakttagas a tt genom crforclerli,g ,-aka.nsl)e•hålln,ing u neler 

månaderna novembcr-janua.ei, l}espar.as u tgifter, motsva<rande kostnracler
na f·ör re·krytcr, som på gruncl av b-emyndigandet för viss rtiel vari t övc r
tlliri g.a. 

M-edgiver a lt u neler ·innentNtncle b udg·e tår eut belopp a'V ~lögst 200 

l;ronor mot rc-cl oYisningssk)·kliigll-ct 6tälles t ill' iKVF födoga:rLcle för an

orclna'llJcle av ·föred rag .in.fö r ofric-crare och u nclerofl'iceraTe till'h·örand-e Vax
llolms fästn ings gar.niso.n , il.Jigga ncle det ko mmendanten att W! sj ökrig.s

'hö.gskolan överlämna. cle kar~or oelh l'itn in ga.r, so m ku nna kom ma at t an

skaffas i och ·för •föreclra.gen, m en ej viclar.e erforclms för U-frågaYarancle 
änclamil.l. 

Jl\fe cl;g.iT'e,r, ait en grup p om 3 flygbåtar ur kustflot tan flygstat ion 
må uneler ticJ.en 7-8 ins tu nclancle au.gu·sti avlil.ggct besök i 'l' eavermi.incle 
f lygt!Jam n. 

}(. hr. den 5 nu!JH SI i 1927. 

:vreclgiYer, a-tt kostml<elcrna för såcla.na Peg-lemcn ten, instr-uk tioner, 
JJcskriYning-a-r me.cl flera böokcr samt •IJ!a-nketter, v'illca enl,igt i kom ma ndo

väg m eclclclacle bestämmeJ er ·kostnaclsf r itt tlllliJJncliJJ'hålla.s flyg'\·apneLs my n
diglhcber eller personal ii.Yensom öHi.g-a reglementen, .instruktioner, trvc lda 

meclcl elamlcn, r ecloYisn in.gs- mccl flera lJlan~wtber - dock ej föt' ~e'l'lc
stfiiClsclriflen el'forclr·rliga S<•clana - som herordrats till tryckc-t på föran
sta'ltandc av flygstyrclsen, må gJJd,as· ifrån f l'J'gYatpnets anslag till tryck
n i n,gskostnader. 

K hr. den 12 a unn s l i 1n27. 

Meclginr, att -h-cs·lämmelscr Rngäcenclc utbi lclni ngcn för s,clana f Jyg

vrupnet -tillhöl'amlc vcimpliUiga sludcn.tcr orh likslällcla, in,sl;rivna år 1027 
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eller med cl rm ljiln stgöringsskylcliga, som kvarbliva i tjänstgöring jämlikt 
~ 27 mo m. 3 C a) värn pliktslagen, må utfärdas Ii kommandoväg; c'colande 

lco stnacte•rna föt' aslöning och övriga förmån er till i'f.rågava:ranclc värn

pliMiga gäldas av flJ·gva:pn<ets ved erbörl-iga anslag. 

M•cdgive r, att en föreläsnin'3skurs .för älclre sjöofficerare mil. enligt 

i kommandovtig utfärd-ade föt•eskriJLcr un{!er nästkommande år ano'l'1tnas 

vicl flot~ans ,st,ation ti Stocikholm, 5:vcn.som att ett belopp av högs,t fyra
lu~en ~'ronor må för i·fråga.vara'llCle ändamål mot i]),e!ll-örig redovisni.n.g stäl

las lill sLzytionsbefä'lhavarcns vie! notLans station i Stockiholm fö-rfogand e. 

Anbefaller •llJrmeförYal-tningcns artilleri- odh civila clepartcmen t alt 

!.!·emcnsamt m€cl marimfönaUningen ~'-J'.ncls-am-t Jnkomma. mecl förslag till 
dc ifÖI'Cbkt•ioftet· betrL'iffande övcrlåLelse c !l or utlåning av skju tYap·e n. och 

::unmuniLion .frän J;ron.an samt kontroll över Ull skJ·tteof.öreningar frän kro

lian överlåtna slcju-tYapen ·och ammrunition, 'VHl;:·a i anslutning till nyss
nU.nmda kungör-else den 26 juli 1927 kunna prövas erfor-ele-rliga samt före

sJ;riYer, med tinclrin-g av härutinnan. gällancl'c bestämmelser, att överlä

Lclse 'a'V slcj u tvapen o·ch ammun'ition if'.rån kronan äv-ensom utlåning av 
,;kj-utwvpen ·frän kronan tillsviclarc och intill dess annorlunda kan bliva 

fMordn1at icke må äg'a rum utan' .a;v Kungl. Maj :t i varje siirskilt fall 
ILim.n•at mcdg-iYa.nde; ägande därför ve-clerbör.ancle myndighet, .för den hiin
delse 1hos densamma gj ord f.ram.sLällllling i föpevaramle avseenel-c icke fin-

11\'3 höra -o nwcl rlh~urt taY,;.lCLs, ,a,Lt 'l.milcr·slii.lta ärendet };:u n:-;-1. Cl l ~l.i :b 

]'rövning, äYen,som if·örklarar, att Yad 6åluncla !föreskrivits ·icke skall inne
raLla ·änd11ing i gäl'la.ncle ~)estämmclser om utlämnande av tjänstevrupcn till 

försvarsväs•end,ets pewsonal. 

K hr. den 19 a u gu sti 1927. 

Bi.fallcr 1Ki\11F f.rams,Lällning, a·LL cle i brev elen 29 j uni 1926 moeldelo.clc 

ilcs~~imm-cllscr rörande åtnjutande av öl0ade förmåner uneler sjökommcn
<lcri.ng ät 1}ersonal, tjänstgö-rande -å 'lmcle·rYaLtensibät, mät.Le erhålla fort

-<at t -tillämpning -till illlnevaran<:le Jmclge1tår·s utgång. 

Förordnar att vacl ·i brevet elen 17 maj 1907, angående bes,tämmelsee 

riir,an(le skoppsgossel]dircn i _ farstmncl , s~aclgats l)eträffancle in benelenten 

vie! berörda kår s-kaT! i tilläm.p~iga delar gälLa i avseende ä elen U!IJClero JTi

''er, so m beordms a.1Jt fullgöra •tjänst -såsom redogöTare vid samma kär, 

'kol-an-el-e i komm-a,ndoYäg mocldclas bestämmelser <angåend-e kommendering 

nv underofficer :för dyli'k tjänstg·öring. 

SLällc-r till IKMF Jö·r.fogande för repHration -av ibottenskaclor å m1in

rarl.y,get Clas Fl·eming, uppkomna vid .fartygets grund stö.tning den 5 juli 

innrvara.n.cle år, ett b-elopp av högst 36,000 kronor. 

I\. Br. 1927. s 
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Medgiver, a~t ett belopp av !högst 11,500 kronor må utb et a:la,s för för
läggning av p·a,nsarskDpp·en Manligheten, 'l'•i1pp erhe.ten och nr·istigheten till 
Stoc1;:holms stat ion. 

K hr. den 26 au!Justi 1927. 

Bemyndiga,r K:MF att b eordra kapten.en vid flottan S. A. ·wallin att 
un.c!·er on tid av högst 14 dagar 'i ns•tunclandc okto.ber månad avresa till 
Hambm·.g, Amsterdam ocih Lond on för att cläi'Stäcles komma .i förbindelse 
med •utl-ändska 'f,i·rmor och inhämta närmm·c upply.slllingar angåenelie s•ätte t 
för verkställande ·av dir e'lda uppihandl-ing.ar av råvaror (rh.ampa m . m.), 
avseelda för r.cpsiagcrive•rks-taden å flottans varv i Ka:rlskrona. 

M·ed<g:i·v'l:~r dels att löj tmmten vid flygvapnet B. J . E . K·rook må i 
kommandoväg bco rcl ms att från och med den 1:'> oktober 1927 till och med 
llcn ir> juli 19f28 icll''' flygtekni.slka s'tudie.r i 'l'ys·kland v id 'l'ecihni•sche Hoch
s CJh u le i Oh arlott.enburg och D.eu tsehe Veflsu cih anstalt f lir L uftfahrt [ Acl
J.e:rs'ha.f samt aU !h-an under kommendc·r·ingstid en må uppbära oavkortad 
:ön ävensom i för·ekommande ·fall särskilda fÖI'måner uneler i'lygtänstgö
ring en'ligt därom medclela'Cle bestämmcls•e•r, clels alt <till Krook må i ett 
för IR.llt utbetalas or s•ättni,ng ·för s·tudi·e- och resekostnader med 600 k rono r, 
at t utgå från flygva.pncts ans lag till l' esestip cnche.r. 

Medgiver, att kommcmlör'k rupten N. J. Arnil erger må i kommandoväg 
JJ.eordm:s att ·under tiden 2~30 näs tk ommanlic se:ptemJ}er otjänstgöra vid 
Kungl. Mraj :ts lbeskickn·in<g i Köpenhaml!l. 

J(. hr. den 9 september 1927. 

För·ordnar :fHoiso:fi<e ·lic entiaten E . I. .Bolin a l.t fo[·tfarande intin u't
g·ii,og•en :av Jäsåre t 1~30-31 vara :J.ära~r c i k:cmi vid KSHS. 

:Me:dg.iv•ew, att Hinriken .i f,Iotla:ns r 0se1rv A. s. B'rvdol:f mi\ •för voi•nnan
de av anstälrln ing :såsom O'~fiC'e ·r på iS lat viu :f.l'o!Vtan "g.enomgå komplett•e
rin.gJs·examcn uti .ii;mncsgrll'ppcn .priRktislc naviga.bion ocll as.Wonom:•ska o'.J
scrv.atio,ner på ·sätt 'i kommallldo,·äg .närma:re 'l.J·cstämnws . 

·Mecl gi,v·er - utan ihirrKl•er av .i tiJ.l:ägg· ,[iJrt 1s'tat ·för Holtlans ,oJ:'fioor.s
lc wr, f ]lo.ttarns •undCTofficerskär m. fl .. fö,r ·inncvamncl•C umdgertå r fas~sU.illd 
förc! e:ln ing av besUNni nga,r iför unc!iero'ff,ic·er.are och f !a,ggkorpral•e[' m ellRn 
de ol ilc iR 'JTlce,sgr:emrurna i v:ad angår d et högs.t m cll:gi·vna lan Lal:et. flog<;-
1w rpralsllestäU.nringa.r inom }Q'k1csg:renen mi:nsot.J-.rmän - aH vJd flottans 
.s ta tion i Karlsikrona b•cforclran Uill uncl ero:t1ficer av .2::dra gra.UBn jäm!iJct 
§ 2~ mom. 4 i g·ällande r.eg.lcmenrte lfö·r mar.inen m å tilisvidar:e, in<ti],J cl€3S 
sammanJagcia a.ntal,et unc!erod'fi cel['•wr•e av 3 :eld c gracl'en •Och .flagg[wrpraler 
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inom 'J'l'kecs.g~.·enen minsltyrmän nieeligått -tn.L i sagda tHL'iigg ~i.ll sta t an.giYna, 
ske obmoernd'e ;fVv yrkesg:r,e:n. 

Mecl:gJiV·er, .wvt tiLl läraren .i llål['olånmet male:mati•l;: jfumte m ekanik vid 
1\SS, profes'S'or.n vid Stockho1lms d1ögsk.ola 'l'. G. T. Ca;r,le man, m il. för ut
orb llltn ndet av ·en föor uncl>elrv.isnlingen vid KSS ]ämpad lärobok i omför
m~Ud:a ämne 'UtlJe!talJiJJs ersättning, iber-äk.n:ad <efter 250 kronor för tryckark . 

Pörordn:arr, aLt marinläkar.stip·en()<i'a,ten vid marin,J<älQarkår·en i fl'OVtar. s 
reserv K L . R. Urcle gen'Om g. o. 1367/26 unibcfaHd tjäns.tgörin.g sås·om Ki
ka,r:e vid Karlls,Jn'o na ~msilm'ti-Ll!e•r.iregemcn,te :slkall 'fo•r\;siiVta .tms:vill'ftr·e :llögs't 

in till den 1 .oJ\tob er 1928. 

Fa!St•s.täller :förnyad !l'itn.ing för If. d. :pans,arsikcp!l'et DriJS.tigl! e,tens 
o!lllindrins· ti]IJ JlJ~gdeptåfar:ty.g a:tt gä~Jla i s täHet för g·cnom ib.rev d en 2'• 
mrurs 1927 .fa:ststäLhd ri'tnling, äganJ(!e K·lVIF :att i' :S•am,råiCl mecl HBK och f lyg
st;,Tel'S'en Yidtaga sådanra m!indre avv:i·ke•ls:CT ;!'rå!ll ritningen, ;som undc•.· 
;1r1J e.tets gång JJofinn1a•s ä:ndRmå!llsenliga, undler 'i'akttrugande av aH lwstn:.t
d•en för arb•et et icke må i.i>v,erstig~a tfö[· ämdmn!ål,et tillgiingl'Lga medel. 

Fiill'0skriver, att utbiliclOCJ.ing,s;Jmnser för .berl.ldan~:J.c a.v ök'ad möjmghc t 
Li M ci v:i.!anstäHn:io!g ·eft:er :a!llstäi.Jn:i,nrg&tidcn,s s!lrut för UO 3 gr. och l!OK 
,;amt förtjän!(;a flaglg~cor·praler och kotrpr'a~c.r, vilka :frivill'igt ,anmäla si~ 
1lärtill, skola, på sä:tt i ·kommandov•äg al!äTm•are b.est·ämmes, ano,rdniJJs un
<ler ulib<!ldrnin:gsåi'et 1927- 19.28 ävensom aJtt för g~atd.ando ~v cl\l med i:frå
C' llVJ•J"an~:lle kurser .förena.de ko,stDJa.cler, 1cliäJni :in•b,e·rlä1ma:t Uw!stn'aden för an
okalffn:ing av !!'ör kur.s:Clrna ercfo1rd·er,J:ig um:lerv.i-sningsmate,ri el m. m., m:l. 
u tbetala:s hög-st cfö.]j am de b·elo1pp, niimliig,en: 
tiH 5t'a:tionrsbe!fälhava.ren vid rflolttans ·s,tati:on i Kanls:kron'a 2.,500 ikron<l'r 
til l Sl t.ationsbe•f:äl!tiaVa:t'Ellll 'Vid f1oU:a.DIS 'S. ~a1Jion ,j 8tockhoJm 150 i]crono•r 
;;amt til'l chBf·en •för kurO>truntiHeri1eit 1.,200 kr.onlor. 

K br. den 17 septembe1' 1927. 
Förordna:r, att § 8 mom. 9 :i "Ins·bruk.bi,on för heil'ordringskommis

~ i o:nen för avgiva!nd'e av .fö·r:s!a:g •ti.Ul b·elfordr.in.g<ar :inom :floVtarrl's o.Uicers
k Ct•r m. m .", s:§.s,om bil. 13 bil~orgad H M I, ska:ll up:pihöm at't gälla. 

BifaJlier KMF lfr,amsrt<ällndng, a:tt tiH p e!rsorncr, .tjänstgörande· virl 
;;kepp"lgo'S'S:e!kåren i Ma,rs,tram:l, if·ing•e 1från :o!ch me:cli dien 1. jul:i 192.7 unel er 
innen .rand'e budgDtår utgå avliöll'ing.stillägg ern.li'~t •de gru.n:clie,r, s om gäliJ 
h ct.rtLi'fiJJndP åtmj,utmdle av sjötillägg vid ·stati.onär födäggning. 

1F inne.r HBK :s framstäUnling, atlt ·kraptenen vid Jlo.t:tan K. G. Hud
berg, vi.JJ;.en :aN nämnde bof.ä/lh.avrur'e beordr.a•tiS ·a:tt um:cJ:er viss tid inne,va
r anc!o åJr tj-änstgöra såsom fly1g:Spanar:e vid för sta marirnflyg.di\"i'sionten 
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mulLe und er nämnda komrnendc ring if& komma i älnJuLantle a 1· Ili'"t.ill''t" 
r t 1 ·" • ~" en t g' c c grruncl•cr, csom j :imlikl I.Jeslkimmclserilm i hreYeL den 23 dcce . -. 

b er 102G :rngående SäQ'.S.kilcla :förman er u ode r r[Jyo tJ· änsto·(ir'11 o· n·''tll·a ,m-.. ~ v o ~. u .:?'" ·oe-
lraffamle dyLB' JörmCtn för fly;:;pana.rc, 'icke .foörandetla nfu:ron K11ngl. Maj :ts 
vi{]m··e ätg·är{l. v 

SlilHc.r ·Lill DC 2 ulJ . ..,dil'. fo"t•fo v~·.,on .t l e s" J· 1 t'l -" 'iLS.Om )l( 'l'flg l ·l l'C•jll''CSC.n•ta-
tiOnSkO'Stna~Je•n, une' e· an" ,,. 111 t ·1 ~ '· · r !ue,a · t u TJ c12s expedition ett JJclopp av högst 

Förklm"ar f!Jgst)TCls•cn ~Jcmyn;.l:igitd a l.t ·i den onb.in.g, Jagen om 
{·Xjil'•O pnat, on elen 12 maj J 017 •s lad g n l', e:pr·OJJr·iera Y.i::is Li Il hemmanet 
c~t mantal Slm: n :r I i Bunge .sot:lccn ä Gotland hörande samf:llli!:r·llct om 
:3:102 kmdratmellcr, kallad Lo.ts.platse•n, jämte samfiilli.gheben ~löra71{J.e r~lt t 
l1ll Yatten •O ch landgrund u>lanlföt• {lcnsa.nuna för att am·ändas föt' anoec!
Jland>e a Y •sj.MlygslaHon ~id Fål'iis'lm.d: ll.U~·,·andoc o:lJC" "'Jyo~t 1 · 1·e]<:·e•l " '' . • viO v 'J J u·.;:~ , ' ... .1 •rt- JL 

100m ·81~t ur •hilrc•fL0r lfullfu]j;'t fn1gan Ont expl'O•priaLio.n genom IU•lliSÖknin!!" 
om sUrnnin.g Wl cloms'to•l, v•kl J.venLy'r •alrt oexpropriat'

1
on.srätlen 1.1pp1hör. v 

U\J.cdfdvetr, :wtt !kommendören vicl rfl)·gva•pnert T. \V. i\J. Lub·cck ot·.h 
Jijr.s~e :fly.gin•g·cnjöt"cn P. C. F. J\o~k rm{L såsom re1wcse.n1tan.1.e,r· för svenska 
r cg·m·i•n:s•r,n deltaga J .tJC\ll "• i.n.tcrmtli•ondla .Juf.liDar~srrwngTe~son, som är 
,, ,·sedel alt ~~a rLLm :i Hon1, ~ l m:let· n~bo[,kornmande ok:tolwr mwn.acl, skol:an
tl•c ;·a•pp•o!rl ÖY'e r vad vid kongrc~s rn fiil'c,Jwmmit ocl1 dJ.n·icl gjorda e'l'fa
l"CnnJc•tee mom en månnd eoftl'l' re~a llis avslutande Jnhlmnas till f]vastv-

1 ·"' " 'l' C .sen, som jJ.nwill äger ~·äJLt a [IL 11 tfärda inJStruk~ionc.r för deHagaln(ltl i 
1.-.crörcla Tesa. 

Föl'OQ'dnar b yr[ta:ssisten.l•e n vid ::u:meförvxltningens •sjukvurdssotyre!lsc, 
regcmcntslilkaren i lfJ.Hläkarkår.cn O. Nordl.am.lclr aH från oc;il med den 1 
oklolJ.er 1!J27 tillsviLlcar e •lm d•cn ,1 jll!i 1!J28 .tjänstgör(]; i fln;st)Tctsen s[L

som ·.-;•ät'Skild förc.dragarn.tJ.e ·i är•cnJCl•CQl ·anrgftende hälsu~ ·och sj ukvål'.cl mot 
åtnj ulande UY 8'8HOill 'br·BV •clCn 27 j Ull i 1n7 mcdgil'na 'C['Sätl.nin!:r i .ett f (j:· 
allit av •eJ!:lcus•e n kron·O'l' .för 'buclgclår ·rälmwt. ~ 

K hr. den 23 scp!em!Jcr 1U27. 

Se<1an <:lirek tion•en •Över floOta.n'S r, e,nsionskasosa - m ed förmä!a·n att 
förste r·c•vis•orn vid kassan komme at.t nnder inneva:t':mtlc månad avgå friin 
s·in lJ cfatlning samt att ikum.gör·el·s·e om JJ efattningcn1s å ~erhes~i.t ta.nde sna
ra•sl mlijliig.t lYoTJl.e av di:rekli•onen ·ULfät~las - 'hemst·ällt, att Kun,gl. Maj :t 
millt.e förw clna om Y•iol'i ·Llnclring i dc uti gillland c reg,Jc.men t;c för pcn
'i•Jn•:.:kas•S<'lll sta,dgallo J,ompeilon."f'onl'ri•ngm· fö:r tjltnsltoa.n,:;lällninr::; v.id lca:s
•s:J.O, rfinncr Kung·!•. i\Iaj :.t ·fö!ie•va.raniCl'e frarmstä1lni.ng .ilcke föeanl'cda någon 
Kungl. :\faj :.t s y:;(r::\•re ätgiLrcl , •samt fönesl,riy.cr ·i •samma11111 a,ng t~ tirmed 
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med •hä:nsJ·n Dill •pilgåen{[e utrcclning röl'CL.I1<L~e det mi'littäm pens·i on.sväsen
rlct:; omlägg.nin.g, a~t fråga om McrlJes-lultande av ]ledig ei\'i•l tjänst ho::; 
fl.ol. tans pcnsio n;;.kas•sa oskarJ, utaa1 hinder av vad dJ!rom eljest ilr •s tadga!, 
tills viLlare i Yarje 'S'äl'ISlc:ilt ofa;11 · uncl c rs. ~äll'ars Kun&1. :\1aj :ts pröYndng. 

Finner rlti.ndol' ej möta för· mari,növerl·äk,arcon att .j {)1)'!i::;h<elt med för 
·honom gälliande ins.tr.ul,ti•o.n uncl•er •Li'clen 1tilll utgö.ngen .a:v inne-va.ran rlc 
lJ:udgetö.e lill tjiLn:>tgöi1ing irnlbc•oeclra m·wt·i•n%kar·e vid m'arin•l•äkae'kåt·•en ~ 
fl.ol:lans re.s•e•rY undm ·sa.mman<lag•t tllög,st .ni•o tjiln•SJtgörim,gsmånade1', all.b 
unLl•c.r föQ'ULsättning· >~:ubt ih~i.rig•c.norm in,gen ök<acl kostnad uppstår för stats

verket. 

tlöroer!.nar , a.~t ccmtral1a fl;·-gYCJ'l'sladcn i Västerils skall ·träda i ve.rk
sarm!1 e•L från och med tlen 1 o•l;torber 1927 ·samt 1att öYerrfl';,·ttning .av nu
Yarancle 'fl)·,gv·eTJcSILa.tl<en vid •floutans nurv i S·toc1;:bofim skatll taga sin biir
jan uncl e,r i.nne\"a-r:wde m ånad. 

K hr. den 30 september 1927. 

i\lled;.:·ivm· a~t :tiLl ka.ptc:melll v1id fDo•tlimn. G. Agrcn mlå Eilsom •elr,s•iirtlning 
för utartJ.c•Lanille av UJ•CrSikriLYn'mgar (.i\'e.e 10:J Jq,;. •sj •un~;bom~J m/2'• Ol'h i'J\'

ni"ngsbomlJ u.LJJe,La'lru:; ·ett bdo.pp av 200 J;ron!otr. 

J(. hr. dcu 7 oktober 1927. 

rF' öt'k'la11a:r .att (1et maria1<l'i·t•ektörre-n av 1 g•r. 'ii.cl mal'in.in.g;tmjörslcå·I"Cll 
::' .Pauli r.l c-n 21 mat·s 1!J'l'l medctcl~de föu·ord'rmncl c alt f.r . o. m. l(icn l •D<klo
lJer 192'• ti·H Y.i'Ci1al'e \•ara clloelf föe . ingclnjöi'clerp.a.t~temien~ct y'iiCl f.loU;ans s l.a
lio:n i :St:otkilolm .sJ;allll u1p•p~r.öna ~a.mt föor•OI'iClJ11D'l' ma.ri:ndi:r•c•J;-tiir·•e n av 2 gr·. 
vicl ni~nmlcl'a J, [tr A. \V. Lin<llgr.en a·t•t •lil!sv.iTl•a•t'e ' 'at'a ch1e<f för s•a,gda inge·n

j öt'<l.c·pa.l'l•emcrn:t. 

i\I c.clg:ivcr ''i'ss •omU1g.g.ning 'av unclre t'vi.snin,g.en vid I~ung·l. Sjökr'igs
lJiip.s];oJ,am ·Uncle:e rarUJe tsiåren 1•92'7- 28 ro.c'li J9:2.8_..~9. 

1Finmrr Iöt,·YaTswn·.lco(ml~ Dil'i'la p01.•~onalis ft>rb1.11l111 lb ·ilCI!ll:"'täll&n, all 
l\ ung·!. :.'l laj :t miit.bc lJm·ecla •L1c.n tiill r f.örlJum~et 1trts~uln1a a<iminri.;:; tnruti.o n;::
i·•' rsO"nal,cn \'i'd flo•litanrs \ iarv Ull~fii,llc ruLL ' l'CIJI'l'•C.scntc·t'a~ i fl\r.sv•arsv-LiSendets 
li'•nan~irnnl(l \'iid nämndens ·be•l"Lall'LIIting aY frii31an om löne- oc·ll an•s· läl•l:n'ings
,.i llkor.cn föl' bct'örcl.a pet'sonla:l •i el' c •fötianllctda •anntan :Kun;l. 2\laj :t~ i\.Lgiil'.l , 
ii n n~ t J~ung·J. l\l•aj :t i1ö•rortl111ar, a.~ L fli,t1e \·atiancle framsit.älln!i•ng ·s•kailil öYC!l'
i:i mJl:.t•S uu: f•öTsmrsYäiS'e·Illclcbs liönanJ.nmcl för ti•Cin iltgJ:rd, niim'nltlcn m:! 

l' i mxt p ä l' aHa d. 

S täller 1ti-]il Sll'a.'l.i·Ol1S:!Jetfoiilll1•aHI!l~C!loS yj{] of,boiH,aniS stalli•on i ,:S,l'ocl,rlloolm 
fi'>l'fllclalll'clC e lit ]JClopp al· •h•Ög'Sit C! l.t tlrusiCn kt•O ll•O.l' ti][[ s:tklia'l11(ir il\' kos•lna-
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(lorna för anskaffande av ~ämplig 'YLiejf.äJc~ning-sma>tcricl för fö~·s>ä1csvis a:n
ordnan(lie viid nämm:l'a stati,on 1av gemcm ·>amma fii;k;Lll:!·kL],oncr ifö,t' flott..·u1s 
i S'LockiJOlm tjänstg·örr·aniCl·e Dffu,cer.are 10ch rund0roiffioerar:c. 

i\Ied.giver, a~t l'Ogemen.bsfal'IL'J·,g,et G ö-La må en lig;t 'i ac.omman<lloYiig med
clclacl:o bc,SI!Jämnneil•ser fQ':i.tn och med 'Cte.n 1 in.ncvat·run,cl•e O·kuo.JJ.ce sltL!•hJ..S 
'LiJJl föorJ,og,anclc fö t' ambefalltl •för'Jäggn.im1g av Z. tlygkoå!r'en till SLo<;leholm, 
~koJ:a!l1cle :sam tliga li•ostnrudler föt' fartygets ruppv.iiJrmn,in'g ocll J)c·l~·sning JJc
·S'lricl1~5 av fl'J·gvapnets vccl erbörl;iga an,s-J.ag. 

J31rfaUe.t' Qhcfe·ns :f.ö.r m:at·ilnls.Labcn h'emstä!'>llan om mr0d 0'1iY:liD{le, att 
~J es.LämmcJ.see i rJ~ommirum:licl\iLlg mål1Lc f,å utnincl.aLS om alt YiiSJsa i RM I an
lJc.f<t.Hcla uppgiftm', '&amman<leag och J'ap.po~'!LeT tilils'\·iclarc icke b chö\'Cle 
m·gi\·ras elleJ' ock att desramma ifingrc avgiv.aJs å and ra än för n'llt'Vat'ancl'" 
J'iireskr·ivna t1der. 

K hr. den 13 old ob er 1927. 

F:i •n.ner befo•r'cLrinrgsl0omm1ssliOnlenls fö11s.l.a:g •om berf•o:rdra:n av fiineilkcn 
V'id oflot.t.an s. K l' . 'l'. }Jk iC]iaJ!J,] ,tjiJ] rUl11Clc.rlö j ,tnrant ,y irl illoltt!aD k!co J.Qranlc·
cl a annan Kungl M aj :t:s årtg'äl'ICl, än alit Kungtl. Maj :t mcclg.il''e,r, a'lt J ~,JcdG•ll l 

mil tilJJrsyida.ro under ren tid :av .sex QTJJEonra,cJ.er, 1'~llma!t från cl:e111 G ,oJc t o·lJe.!' 
J927, kv~ws'Lå ,så,som i'änniG;: \"illl iflo;Lboo; skolia:nde hän,::Cl dc bc•bt•iWf;w:cl•8 
filnrik Yilf:l flo.~Lan ·eljoe.st gä!Jia.Jl(le uÖt'-e~k·ni.tter äga ill10LS\'ill'(l11iClC W.lliJnp
ning med -avSieenclc å Ek(urull1. 

1'.-Icdg.i\'e.e, .att e:Lt tb·elopp ll,V 8,000 ler. må mot re(!Ovlisnlingssk}lcli-fl'hd 
ullJ.erLalars Vil'l fa~-t}gS.cill,erfen å pa1n.so,rJcryo;s:aren l:<''J·,Jg.in •at~t un(!Ct' fitrt)'ge.ts 
expcdiLi'On tm a.Yrlräg lilla lf•a,na,t:Lcn yri.nlJmn 1927~1928 ·1lJnY1nd:as Lill lJe
l~o.srLandrc av oundgä<l gillig :otff'k!i·e,J,l o rh Je omm'cr,soie.!l I'•C:pr•cscn•LaiLi'on i u t
hi:ndslm ihrumnm', sk'o'ilandc 'll'i1rn ndra bc,lloprp 'LlLgå mElcl 6,000 1,r. f1rån Sj örför
SY'CI.t'e1Ls a:n:sa1g Liirtl ·c·xtra urtgd'fLert' .ocill med 2,000 kr. fu'iin hancJ:c.ls- och sjö

far l sfonrcJ.en. 

K hr. den 22 oldohcr 1927. 

FÖI'Cislm~ i 'Hll', a:Lt me:cl .komme•n!Cle•ring av manslmp från kn.s.larbil'leri·crt 
itll awmcns 'Uillctc'rofficc t'Si~kola J927- J0Z8 fö.rc.n~<~Jcle 1ko-stn:a.tlcr för l'öepJoäg
n:ad, 1\.ltrus·tning, förlräg;gning ociJ sjuJcyr(wcl sk'o1·a bCJstt'iclaiS rav sjöförsva
PBLS \lCdE)t'IJii·rliga a;nsillag .tim ,w ,r phlgn,ad, bcklli·clli.&cl, ka:s•CJrn- ocih fö'rplJ.g
nradsuLI,edning :s.am't sä:ng1s-e,nlirs m. m., hräniS[e, ly-se:, ndLenr, t'C'nb•ål ln.i.ll f\ 
'ool1 ,LvLlU m. m. ocJ1 •sjukvEurd sramL oa:tL med s.ama111a kolmane.m11C·r•in'g föee
na:cl e Jc'olstn,alcl:er för tm:cl,c.n·ti'S1J.in.g,smlalc,r:i:cl. m . m . ·sko·Ja JJ.esLril!n,s ~d\Jn an
sln.get !J i ,~l Jms:ta,r t i.Jlieirri,e•ts il'•ri,g:sbrcroll•slmip o.c.\1 övnhJgar, aJDt cnUig.L räkni'!1 !? 
ft•ån o!Jef.cn fö.r armens unrCl!e:t·:oiJ'•fi c c•r,,;,;l0o l a til.ll voc:cl •er~J lirarn d r r.egc mcn'LS

cil•ef ·;:i'Ll kustarl'illlre!'iet. 
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:\leoclsh·cr, wt1t fart).gSc'lJcfcn ft pan,~wlerys:-;a•rcn F~ylgio. må - d lil. 
ltf'l nw d Ytl'Ll jiiJT::likt hr·e~· den ZZ oklohr t· J926 <'tgt ['llm uneler expccliLion 

111
,.,[ r ~tt ·· l>·goc. L n:'is<Liidcn Yimtcr - jllm\{ il under ,ra.rtyge·L5 nu föt•e s.U\.emlc 

,i nlcn·xpediLi·on, dl\.r ~å med •!1änsyn L'ill oanslrL\.nganclc stud ier YiLl sitlan 
a v den p·r:tkLi::;['a Ljä:nsten· ocll ÖY111ingm·na bc.l'linn•c:s el'for~!.e'rligL, lata ul-

·~ · L 'll 'l"'On •rxtl':t ml'jJEiPll'D(l M ·Onl'IJO'l'll å fDI' t,·u,d kommcn.cl·rradc ka-~pl . c c .~ - • • • c ;o . ' ,. 

ti·c·L~cr, e'l'e,<c;r of'lll dyl.ilm, Yi,lle:t dLlraY leun.nta vam i belwv, allltdock •u·tan 
''.nllri n.g av ~' li J lam le hes1Llmm·cbct· .rör;u1d·c äl.nju tm::cle '"'" m:anska.pspnr-

1 in n ·omJJOrcl in nfl:Lma. 

Brmvnd1 i · ~"t' d·e.ls lill•euen föl' f'jölmrLc<\'CI']'rriL trlt <oå i rfi.irfa·tl.ninr,; 0111 

, 1,r;·rra 1u tc 'aY ~r'l' rH' Ll~i'li:oa medd~;,!:MHl c n i "L.:n:llr·m·ti.Lte!•S'C'l' .För ,sjöfctr:tnde" 
•tu i1L!-! ·ii..l '{.lCJ\ .:, OJl1 Y1:11lbag1i t:s tfö·r att n1.iij J~ :,gt! - Öl~a 1ftlnrfi.n.ntRnfl•ctt oc)h b~lJ't-ar~ 

' ' r L a\· ·s·jun.kcn 1mderyaltJ!Jc.n<'iJ;'H lh··c'Jv,;om fl~t· .aLL .letmr.ra leomlllLLn'irrra '111N1 

, rn dY hl; (]rc~IS od;: nHu·in:föry:al-t.n in·gen ra! L föJ ·run.:o<l.alt.a orm .al t orJ'orrlcdi,_,l 
:: n!n1l• , ,;t,p l 1 ·~·r·lc a\' <-l c:~ola meldill'e:tar.•den uLI'ö.rarS orl'IJ 'ld;l,;,llilla.s myntl.i g·l1 c tct· 

:l'l 1 ~~111l' ll hun:;,J :ul.ni n.gll\,r 'U'uoHer .J·iJ,e.lrs kusl.cr. 

Föron111m, .ao\t ,1~ i b·ne\· av :rtcn 2:3 september 19:ZG rnedddacM be.
" lti.! 1:mebor rö.rami c a vsJ;;ecli"CI1S:'l·tl.ni' n c; i \l:•::or,;a i'·all åt öYmLatig't ~l'Or!Cil'ibCLtl 
LV maus[;apc,t Y~d J~us,laPti lile.ri ,e: t .sJ,.o ia iig:a mo,ts,·an<ml c ti.lllimpni~.g J 

f' t·agn om ay~rl,cdsersiitlni •D ·g ii~ Llc.l ttntl cr!Jcfl'\.1, som. •på grunill GY furc
;,[;\rnd c HI! ' .D~Jm:ng [[,\' .an'!JaiJ.c:t kOl'pt·,;c:.s.Jws. tiillln], J~S'ar konom.c1r alL lJJn·a 

i· ·~ Y t\rta li .rTt. 

J\. hr. de n 28 ol<tohcr 19:!7. 

' f" 'll"'iY·er aLL 3 <03 t\.sl~a t<i·l,:·nHctlc :ell'c.r ·CJuL däremot i ,,·en,~rkt m~·nL 
~ \....14.. ::J ' < • • " 

~ Y~ r·n:ncl c hc!l()•pp anå utbe.t,al•ars Liil.l dill r Yrur::w,cl:c ·t>·:olta 1Jc<s'J~; : e,k n.J 1 11 ,!.!' S~t,;.om 
,. 1·,;LltLn,in;.;· för :sk.aclo J' , föror.,;rtkaclc "':'fl pansarktTssar cn Fyl.g1as Jco!l:::iiOI1 

/]l' ll :3 r\rp r'i'.t HJ~7 med f~·,r-;o,kc·pp·cL ''lie.~errvc T\or1dt"tm•cy'' . 

J(. h l'. dPn !t Ho ,·emhcr· '1927. 

:\ l ctl'"i\'Ct' all 000 'kr. m:'\. moL reclcJYbningsslc~·lcli·g'llct stlUlas Lill che
hilr 1~1 GJt' i 'n,slaben föt1fo,g:.mdc för •unctrrn 'ibnin.g i r~·sJcr\. &[Wålect dL offi

etler Y:rel flotlams •:JL«llion 'i Stoe<!(ilolm ' t\l 'l'C, LjLi!.n~t .gtirnn.dc j 1ll1at ~ in~ltailJcn 

li'l·dl't' v<in l crn 19Z7-1~l2S. 
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Etr jämte cl~·lr>t'tlsL 1 Bii't,'lg· •C!n1ligt fö~' n:)'rcg'lmad'e vBrk 6ladg,ade ,grundet" 
-gij~,oilandc ·i :lY6ccnd!e å åll.nj ulande av mömnfla arvoclte de 'i 13 ka![l. av Jnm~ 
·sor·clt>en {]len 3J cl·cccmber Hl21 mer! '!Ji,J1ii,grgsbes,tämmd!se.r till dB mi:Vilära 
'a\CJ;ö.n1intQ'S'I'cglem·c,n,tcna mlcdtlcllhdtc 'föres0;rti:f;!Jc1r rÖ['a.ndc icl;e ordinarie be
i'at.tmin,gsll a~'a,rc n t!illUtäm·p,lJlga de'l,m· lända rt.J'.l,l ~oftc.r,r,Li.tbe -!.s'e. 

Bif,wlicT K:\TF 'fp;~mslt.ä.ltlnlin,g· a~,t f~ör 'uJ,Jifälli~;gt run,st!äJla:m:Je a:v timlä
rare Y'ifl "'ij;e .ppE',~ 'O'"S'eslwlan 1i Ma-rsrtranKI u.nlll·Cir ]'äs!'l:Pelt 1927-1928 mlå -ut

i>evala>s ett lJc'l'oTJp m' högtsit 1,660 :hl'ml'O'r. 

T'il'lstti\nlll aitt emo1ttaga av e:nsJ;'i!lk:l p e,r:so·rr tsk~Ln,ld. !w.l·opp 33,000 ];r 
föT p'lb~-gg:cwrl-e av dlcn d'el 'u ti'l'V den föw öt·l o,g,stma!nna.- Oil',]l Sj öoffi·cers
;o;ällsk·wp'e'n i Kad:-:ikr,ona dli's,pom,eratclc lb~l'l:tSinatcl-cn, som vore up,piförd av 
~&len, i änttlamo.l •a,t:t dä'rs1tädels an-oeclna ·en b-r,a.ntc~fri lol;a /1 lf'öe Öt'ltO'C!'S'manna-
sä l·lt> k R pc:ts b~ i b lt:·o,t e'l'- ~ 

L·ämn ar CKA be1gär.t ä:Jem:·mr1i,gruniCle att,t 'umdCil' hö,gtst en yc cka ~Joe'Ordra 

J; a.p L<cnon Y.' te! 'KA G. \V. Elntgrl~un:cl., '1\ t v]ll[;;,cn 'Ll iP p(l,ra.gl1ts ;a,tt 'll'ba:r]).e,tn f'ör
.mrsla,g ~!1.1 .f1öf'e,s~uif'ter {iö·r E'<klskydcllo,tdii!n.sil'em vC1cl •KA, tall't vid ,cJ-cit u~H 

el en med> i c·i n sa;; t kcm:ilka. 'i·n;slti;Lu L i o neo v1'll LuncLs umt:·v·CJrs!'lt,c:t .]1 ö na,nde 
~rws•lobo·r ·R,tor,i ·c, t ta,ga eld ruv ICle sona1st vwon;a Te·s'ulta;t,cn ,röranclte •i.mcli11.m·ing 
oe,JJ iSiane 1rin ~g· av ISI~r!id:B1gas;elr Jn. ·m. 

Bcmrntcliga!r chetf.e,n för föt·s,vonsde:pnr,bemte,nte,t Clitt - sedlan 1wmme.n
'clÖl'1en ·v'''cl flot1t:m C. E . Holmberg på .gruncl av t,iänt9tgörin•g ·å f,J.attM~s s ta
tio.n i tK a'rl'~'luona eij kun:de clc.ltaga i ,salidmnT,ni'l:,;taiS· :förr lJii 'br,fi:cle med vc.nk
sti:lrlct:nde av orm:ur·bcttnri:ng a,v :reg:lemcnt lic för tma·rt';n;en arlJ•etc - 'LL]J,Jwna 
·en ,olfWk,ce v.icl JH:o,1Jta:n 3111t, 'lne'CI ·bi:]}ietlJål'llmttcle av 'innoh.av-a:nldc· bc-fa,tln\in,g. 
såsom .satkktlmm,i.g biilräcla v,ifcl ·u tatribotand'C 'il!V Hirsl:a~g l:itlil R:\[ II mo't :J. t
njutande av cesältn ing enl'igt nåd. iJJrev elen 2 j u ni J922. 

K hr. den 11 novemhcr 1927. 

F.CU,Jt:sltii'Ll'm· fULt vlid GöbellJongs tf·r 'i,vi:JI:I''ga mo,torilJ<åtsflOitt::'li,i för ti'Clen 
inUi!ll tcl'El!l 1 jan:rum·:i 19e9 Ylalitrs ltillll sLy.r:e!: ls-enis mrcllfömtn!cl'c ,QT C YIC G R Ha
miUon o,ch ~m· d·erss vice o,r,c!Mrancl'e f i; e ~ arrurna .md sj öikap ,t~e~~en K J~r-i, ~·sson . 

~MU1oe ttm ~:\1F ilö'rlfo!g-amtclc fö'r fulllstt;i:ntdl'tg rc;p&rabon ~av cl:r1på1art~· -

g:et SY·Ca ~e:vt b,e,Jio·p:p av thö,gtstt 26,000 J;;r}on.O'r. 

K hr. den 1S november 19~7. 

liämnar Kc.\1F lJ.c,g,ärlt b·emyntc~. i:g·,andc a.Ut ~Jeo;nclm crl1 cfen .f,ör d.ess a"
tl'Ber'i&vtlcln,ilng, komune,ntcliÖillkaplc.nen tav 1. 1gr. tK. G. Bjuen:er a.tt avNJSa 

l!i·H Entg·J,and för a.tt .ctiirlstM·ets 'tmcltcr en t'lcl a:v UlJÖ'3'St 8 flaga:r, rcsclaga,rna 
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o!berätk<nade, närvara vid viis.sa av !firman Sir 'vV. G. Armstrong 'vVI1ri,two·rth 

& C :o, Ltd, a.nmclnaicl-e s l;:jutförsök med 40 mm. ,a;u:tomatiiSk kanon. 

l{. ht•. den 25 novemher 1927. 
Bestä:mmels,cr ang. -,•issa li'C1H.gat'C S i floHans p ensionskassa övergån g 

på 19·J.3 il.rs grati,alst,at. 

TH!s•IJi'mcl fö,r OSV art:t tf-öre Lagra on llJitrtik>es' r es,a !f:ö'r 'stutler.a:nicle av 

elko~odlskKJnsl!ruk.tlione:r. 

Liilrn:nar K\\IF ~)egär:L -bem,y.nrlig:amde, rut1t, d'ötr e~·hål1ande :.w erforcler

~i,gt koUför'r':l.d 'för fl!ot,t.anl5 f:al'tJ·g, .i <.!>en mil.n så ans,cs nöd~'iindigt, iförhyra 
lTärlför e,rJiwdei'I]Iiga tom1Jer tå 1pla1Jsc.r cv1d r :itk:•eits kus'ti::[', dJii,r ·flottan sa'lma-· 
de >egna 1wJd,erpå'eir, ii !l"ö'l',scta hamtl e.r'fo'rderllig,t -omrm:J:e .i Mahnö ft~ihamn, 
ävrens·,om förtelsQc,r'ivetr atit kostn))d·ern!a 1fö:r iif'råg;war:ande. fÖ['hJTnimg sko'la 
t1äg.gta8 'På komws!tnatl:c'lina ,o,clh tllotilnls")·n h·är bi:]l tagas .v ~ill JJ,cstämmand'c t av 

uitu'ämnn.n,g'Spri!s'e,t å ·kolen. 

Finner försvae,sverkcns civila personals f.ör1llunds framställning om 

vidtrug,an(Ue a.v iå:t,gätncle'r u Sl)'tfte att titnstLäll!a avslk·etdatnt!.e a.v aTb:Cital'e vid 
byi!Sb"TT'acllsclei]Jwr.temen:tre't d Stoc1;;ho:Irn med an[:e~ln~'nG' ~v o,egatn'i'S'a,t~onens 
'0ml1ä,ggande ·icke fötrantledk'1 nag·on Kun,g'l. Maj :ts å tgärd. 

·13'i'hlllietr :KMF ::s framsitäUnling a,Ut lföT ils/bEl.ll(l!sättamtle n v 'kyrkogil.:rcl~n 
tnom GaKi:rv:arvelt.s omtrålcle å Djur,gårk:l>en i Stook:Jlo:Jm mått·e få an1väm:ias 
t' t t. lbeillo,pp av 3,245 l;,mm,o-r ,s,amt ,föT und.elr'hråliLe't <:w d!ons,amm a om'kr'ing 

000 leronor 11rlii·8'81!1. 

K. hr. den 2 decemher 1927. 
-Förordnar fil. Hc. A. H. Joh;,ansrson att tillsvWare :till .ocll mecl den 30 

septemuJer 1933 vara Lärare >i nationalekorrami cv.icl 'sjökr.igsskolan. 

MedgiiVer, att till Iöj~tnanten vid iflottan J. H. Stef,wson må föl' ut
arbetandet -av en ny Iäwbo'k i marinoegani.saUonslära utbetaLas ersättning 

mecl ett ibel01pp, ·ber1älma:t •e<fter HO kr . .för tryckark. 

Finner av vissa und•ewfficerare '~id :flottan g j-ord framställning i-frå
ga ,om äll;at sjötillägg vid :statlionär iförläJggning utom egen ~station icke 
föranleda annan -K:ungl. M•aj :ts il.tgärcl, än att Kungl. Maj :t förordnar, a:tt 
handlingarna i ärendet ,sik'ola ·tillst~älla,s förs·varsväsendet.s lönenäimnd föt' 
att vara Ullgängliga vid fullgörande a.v ar!l)ete d S'a:nil.J-ancl rnecl en blivancle 
revision av tilläggsbe-s-täJmmeLserna till de militära avlöningsreg·lementena. 

,Finner SBK framställning att den :som 'i •egcns'kap av ri:ktare åtnj u

ti-t Jönetilli~gg enligt därom .i '))rev elen 29 'Oktober 1926 medeldade best•ii:m-

K. Br. 1927. 
J l 
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melser, m!ittc jämväl s·edm1 harn utti1gits till plutonslJe<fäJ,havare vid luft
värnsartilleri <fortfarande d"ä lJ'ilJehålla s:ådant W liilg;g, ·icJ'e .föranleda :nå
gon Kungl. M•aj :·ts vidare åtgärd. 

Emoltager såsom gäva 'f&t· kl'onans räkning ,för jagarna 'EilJrensiköld 
och Nordenskjöld avse{lda vd:ssa ang'ivna ·k.ansliför·emål m. m . ävern.som 
. o;·enom inswnl1in,g ås,tadkomn a •kontanta mecJcll, för 'Yilka Jör IJeröt•cla ja
gare ·avsedrla effekter ans,lmffats. 

Pöresl;river angående beredande av vård 11\t a"I'men •OOh !flygvapnet. 
till;J iöt•andc pers-on'al å marinens <;ju,ldhus m. m. 

Lämna1· ulan lJi:fall Ki\liF framstäl lning, att sju'U1uski.karna vic1 'flo.t~ 
lans :S•ta-I.·ion i Karlskrona mätte CJ'l1ä!J.a ·tillstånd alt under Yissa vi ll·kO!' 
intaga egn1 c•iv.ila pat>ienter å nämnda sju'khus. 

Uppl(lragcr ät Ci\IS 1atL i sa.mrM med OKA, L\löl .ooh CSS ·för·ctagll 
en .fullsU\ttdi'g utredning rörande Himpl•ighetcn av inkassernerin.g Jl.elt 
eller de!Yis av marinens ~<·adettkär. 

Uppdraget· åt OMS att .föra:n.s-tal ~a om omadJe t,n1ing av gälla ncl e hanei
l lok 1i intcmaLionell rätt 1'·ör marinen. 

K In·. den 9 december 1927. 

Bcm~·neligar· CSS att uppdraga ;H .föt·stc marinintendenten Ekman 
och marinintendenten ;.w 1 :a gracl cn Burman att utarbeta en lärobok ·i .in
tenden turtj'änst. 

Förordnar, atL Göta livga]'(lcs ,f'ästningsbatalj.an skall .från ocl1 med 
den i januat•i 1928 ·t'illsviclare odJ till dess annorledes ~'·an ·var•da bestäm t, 
vara . .förlagcl i Vaxlwvms ,grenrucljärregem;mbe.s otab!i.ssemang ·å Rindö älven
som ratt detta ·eta'blli,ssem'ang uneler 1samma Lid •skall s1J1i uneler scilwnd
ahefens .för Gö·ta liv.garde vård ·OC,h :förvaltn.ing, .samt uppdra,ger Ett armt'
förvaltruingens d"orti.fikati,OI[]Sde·partcment ool1 marintförvaltningen att ge
mensamt vet•kställa utredning ·oc'h 'inkomma 11ned förslag rörande förlägg
ll'ing av kuppförband 1 •OV•anberörda etalb!.issemang ocih Yax,llolms kust
artilleriregementes ika,sernelaibHsscmang å Rlindö. 

·Fin,ner ,go<tL deJ;s mecl.giYa lbil(lanllet ar\" en SYeri·ge.s fri'Yi1lli.ga motor
~Jätskär tillhö!1ande flottilj i Nyköp.ing sam t iför >C] ensamma .fastställa be
namningen Nyköfp·ing~Oxelö•suncls •fr,ivilliga motonblåtsflo·ttilj, 

dels föt•c.sokri:va., 'att 11'1oLtiljcns 1ll uvudS1akliga verksaml1e~s.områd·c si;::tl l 
vam Södermanlanels läns .slk<ärg1\r(l, 

clel's ·bestämma, a:Lt d"lottiljs-tJTcbcn s.kall hava ·si tt .siitc i Nyköping, 
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d l ·l" fastslälla rför11ätbat val av bankdirektören 'E. ·wigren., Ny
e s .o.c' ' . o r· nd t''l k "piniT till ·Orclförande och cl11c;f,;ass'istenten O. l"IeJ.anclet, x e os u , " 

o "' · ~· ni'Il'n•cla .'loUil·i att '"'LUJ.a 1Jill •o<'h mecl utgången av är vice .owliföennd·e " w " J o 

i929. 

K h•·· den den 16 december 1927. . , 
.. d tt · "'ra"c·a ·om förlä"'""nin" •uch .ongamsatwn ·::tV Krono-·Foror nar, a . 1 '~ " oo c .. !t 

te " c!ctacl1crn·ent i Karl·skrona ävensom i fråga ·Om fon. •a -1J er ers re.gcrn en ~ ' · · · .. . , . 
nin:cn vie! n·ä.nmda detachement m. m. följand•e bestammelser .skola lanria 

"' . ' i928 till ·Citcrr·äLtcls·e från ·och med den 1 ,Januari , . 

r. .FÖI'lä;ggm:ing ocill o•rgani.satio'll . 
• 1 J s'ka ll 'hava s·i n J. KronO<berg.s reg·EJme.ntes detachc.men t i har :s 'rona 

förliiC'!:m:ng i Karlsl;r.ona 1'·ä:stning. 
~Z. l ' LIJilclning·en ,av fast anställt manskap .förlägig·es på sil. slUt i 

kornman{loväg bes täirnme.s. 

3. netac.hemcntet .skall bestå av ,följande tfast ans·bäHd 'pers·onal: 

rc.gcmcn LsoHiccr, översLclöj tnanL •el l er major ( detacillcmentsC'l1 of) 

················· l<aplencr ... ........... .................. ... ........ ....... · .. .. .. ... . .. . 
1Stllha1 LcenorficoraJ'e ... ................................... ··········· 

ofa!l!jun·kat·e 
-scTgcanLcr 

•l• ······ · · ·· · · ··· · · · ··· ····· ·· ····· ····· ········ 
·· ···· ··············· ··· ···· ············· ············ ··········· 

fur i r er a Y i :a .kvassen ................... .......... ............... ····· ····· 
furirer av 2.:a ll\:.l1assen ................................................. .. ············ 
J<.orpealer ....... · · · · ··· ·· ·· ·· · · ·· · · · · ·· · ·· · ··· · · · · · · ·· ···· ··· ·· · ·· · ·· ···· · ··· · ······· 
vicekorpraler ............................ ....................... . ····· ·············· 
Yolon-ti"\rer ....... . ... .. . · ..................... ··· ....... . . . . . ... . ... 
sjulk':år.cls·furir av 2:a ·klass·cn ................................................. .. 

sjukYår<lskorpral .... .. .. .. .. ........... .. .. .. ........ .. ...... . . ... 

.sj utvarrlsso kht · · ............ · · ·· · ·· · ... · · · · 
h o.·vsla.~at'V.ioerkorpral ...... .. .......... . ..... .. ............ · · · · ·. 
·yaoenJil.antverk·arfurri-r av 2 :a klassen ... .. .... ... ... ..................... .. 
,;a·~1 enhanUvcr,karvicel<.orrpral ........... .. · ···· ·· · .... ...... ..... .... ............ · · 

10 .. 
'-' 
7 

7 

11! 
J2 
l2 
18 

1 

i 
1. 

1 

]-!'' •l'll J·omma en .Jwmpani·M•Jiicer ur in·tendentm'ld\rcn, en ~)ataljons-
,u 

1 
· ' • • , • en såsom lbtLt'ade 

l .. k , ·c 'h en~o<m ~ pensio•ncr.a,cl·e unrl ero•l1fi'cerat·c, 'at a\ 
~' a1 , ' · le ·o~ficer ·oel1 en expe-itL intendenten, en föJ'rå:cls,föt'YalLnre. en vap·enu m I ' . 

>llitionsun{lcrof.f.ic;;r. . ··r ruYscllLl som 'ilolljutant !los 
En J;ompaniD<f'fi-ccr nll {!<elaclwmenLct a • 

))dii\l!HtYande almiral cn i }{arl·skrona. ~f· . , och unllceoHicerarc 
H:ccrcm,•ntsc!Jcfen mi\ i •fr•åo;'a om o ' JC·etate ' . . on"l 

,, . l .. · f •fuo·a om [tnnan pet s " , ~(HTit, i den ·Dlrln si). .)<.an Yara CrrfOI'·de.r]qgr ' c~_ve~ .1~ , '[~'ve_. !.(~ra ~sådana tilrJ-
e,flet' anmälan -till beifälillaY•atHl·c omtralcn I Katlsld Oth1, . " o ... , . l , '·· 

. ·å l c ·sonab'lmmn:nscttlnmg, oom V il d.\ f'llli " a "indrin!':ar utt O·Yanst< cnt o p t. ' . ., . ·f' tt 
' "' ' ~ · 'if · 1 ·as rör rutt unc1Vt 1~W o .a P··-gång, bcfonlran •eller !kommen,cl·cnn.g 'C! •O!'( t,. ' , 
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[·om ·1 ' . man L c omplacenin".ar eller "Dm . .. - . t . o ~ OVrJ<"' VI.S" . 
VId clc.Lac'lleunenlet. -crfot·derli!!a o , " Sjg ''ara för tjänsten 

-" .. 1.. Dcta,chementscbef, Wll:ika llatal.ionschef 
I
let fo1 sl"" " iförordnas a·· l{onun 0- .en 

· · " '" u,. regcmcntscihe!fcn. - ' v 

Deiac-hcmcnt,sc·he:fen s1kall ·-" . . . 
ningsstahcn •i Ka l- J.. .. _ . s,tsom mJ.an-tcribef.iilillaYare :ingå i fäst-

r s 'rona fa~·lnm,r·· 1 enli"hct el btaclgat. " 0 me Yad dä rom är särskilt 

5. övrig per.sonal av o'ffic·crs o Jh ' . . , 
man sl l\an Yana eri'orderl'"·t ,. c undewff.J.cer's .';T-ad saml, i den 

10 ·, aven annan p ersonal v· l a~ rcgemcn tschefen vid clelaclwmen te t ,f" , ,· ,J-c regementet placeras 
])ueande placer·in"·en omrflatta .· t OI en tid av mms·t fyra år ·i följd 

" · · vrss antal utqJiJcln·n.., .. .o • ' u tbikln ·i rws~1 re ls ~- 0··rJ·an TJ.. . 
1 

1 ".,,,r, j regel räknat från 
-- :u - . .re arvJC -sl·an · I· t1J . 

trcrlj·ccJ.el av för detach . t " w' a.ga;s, att j allmänlle·t h-ön-st en 
. f ' ·e-men et ay ·eclcla O'ff'c . " II'ks~äl lda må årli"ei1 >fö fl ·tt . ' I erare, unclcroUicerarc ocl1 

o r ) Jas till ell er från detacihementet 
6. Chefen för södra arme'!"' ·d ·l ,. n· . • 

l l 
· 01 e mn.,cn beordrar .. 1 r e n•mgcn.s över.<'åno-ss·tat Qft''l t t f" " ur so{ ra •<Wmcfö~·-

" c · ,, 'S· a ·ur ö·Yc t !' 
offi cerare ·och underotfficcr , t' 11 !·.. . r a. Hga -truppförband-s rcsefV'Cr· 
" are ' MD•pli"L antal c· ,r ll .. 
a!J.ggan(le t.jänstoöl'ill'' vid cleL , " ' '

01 
u garande av cle•m 

o o · - ac,JemcnicL 
7. Dotac.!lemcnJlsch•cf'cn •ti."er cm t 

ehefs befo-genhet dels •i avs-e e'!~~ e å f å l'~~~" Yolontärer •O•c.ll Jnr rcg-cments-
- med clc.n :in.sau"änknino- S'O'l r: lao.-,andet av bestraHningm·, -clels oek 
,. , . "' '' ·n o t an . C•d,cs ;av v-acl ·i :punJ· t 5 t 
JI\ug·a -om bel'or-dt·ino-ar 

0 11 t · ' '' s adgactrs - i 
" ' CJ ranspor~er linom ma . 1. 1 . chementet utom vacl •an o-år· bco"'"'ll . · ns ,a ps· ''ass·en vi el el e ta-

R .. 'o' ' ~"" mn.gJsmän. 
'· Cllef·cn for Kr-on·obe·r"s C" .. 

-en .offi -cer hön-st oex ""å "å Jr ocmentc •ag•er rcLWgrhei att, å~fö]J'd av 
, o ..-::~ ·c ng-er lC l'J·.,·cn Jö t rr1 .. · 

chementet mot älnJ'ut·a d - o re Rea mspelk.tJOnsros·or till dcta-
' n c m rese- -ocll t !·t · 9 B .f"ll . . rat, a.mentser.scittnin" 

· -c a ·.lavande amiralen •i J{a ·l ~· , ,. , .. .. o · 
menict i cle a;-.seenden varolll .... , _,_I S•llona .,tger lJe.falsratt över {letache-

.. ' 1 sm.&,"IJ.t •s-tadgas. 
10. \ ICl {len ·f1örsta ~J~accrin"e n a,· ,.. 

sikilt uppmärksammas att , .. ,,.o. .. pet~onal åde-taohemcn·~et skalL S1är-
.. ' onoc J,ga fod'Jyttnin"ar a - . 
uganclc vederlJöramJ.e lilrm&förclel . ". J . " ,.v personal ·undlvikas; 
'indamålsc r · . . -nm~o.sc 1 el att medelda för överg(m!!cn~ 
' ' n qg.a anordnancle ertol'clerliga -t'öres·krifter. ~ 

II. ·lföl'va!Lning. 

L CJjC>fcn för ,I~rono:JJ er"s . n· 
.skall be·kctffancle tföPvanninae ., .... · r e,ocmcntcs deLachemen t i Kal'l-s>krona 
j•et·cr och bef·o"enheter .so~ nt-~l;:l detaCJilementet ~iga ·cnallanda sl;:yldig-

2 v 
1 

. 0 .. ' 1 ,amma regementschef. 
.. . ac I 3'illlancle '.förv-allnin"·sre!!IC>m-cnt ,. , .. . 

fon-altning Titl rc-!!·em cnte _ l! . 1 .~1" ~ . en ai <for·eo>krjvet rörande 
. f å ~ a l l arnpliga {lelar hind-a till cfterriit' nls·e 
I r· ga om ni~mndla dctac,lwm c.nts föiTallnino· !A: o · 

1 ~::Vlli'll1t:mhang h:irmcLl förordna· · . 
dighet uti cUJ.cfsbef-altnino·cn _.· 

1 
y, 

1 h~ngl. MaJ :.t, att vticl intrliHad le-
"' IC u uno-bei.g:s regemente eller v.icl förhinder 
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för rcgcmcnLsc<hC'fcn att utöva befä1et den tili tjänsteställningen fr·ä:mste 
av dc regementet tillhörande .ocJl i tjänst \"icl regementsc-hefens tJänstgö
ringsstation Y-ar-ande krig ·m-ä.n a,al,l öYertaga befälet över regementet, 
lloc't:. utan in!Spekti·o-nsräLt ö~· er rcgemcn~e ts dctaallement i KarlsJa·.on a. 

Föror·clnar ·abt f-öljande bestä:mmel·ser i fråga om !förv•altnin-gen vid 
Guta •i n.gcnjöra;:års till Karlskrona dctacllcriacl<e Jzusting·enjörs~'om1Jani .sko
la hi.nda till elfterrättels·c från och med den i januar'i 1\128. 

1. Göta ing-enjörkårs .kustin,gcnrjöru,ompani ~slmll med av,secnde il Jen 
e~;:onomi-siko. ·förvaltningen, 'mecl ·undantag 1f-ör ärenden rörcmclc 'lwmpani>cts 
övningm· och ji[Jgcnj örmal!eriel, '\·ara under.s ~ällt c'lwfen för Kronobergs 
regementes d-etachement ,j Karlskr-ona, vilken ,g.entemot k.ompm1i·et 1llörut
im1an äger .samma ISikyldi.gllet er och J.Je.fo.genhcter, som tillJwmma rcge
menlschcf; kolande härv'icl äranelen a n-g-ående by,g.gnacler, mar-krmed mera 
dyl.ikt ·;-id l'mnpaniet föredr·agas av ~'ompanichcfen i egenslmp .av ka-

sernoUiccr . 
2. Ärenden Törande Qwrrl!panicts övnin.gar odr ingenjöi'materiel av-

göNtS -av elHJfen !för Göta ·ingenjörldir. 
3. /H·m6föevaltning,en äger utfärda på grund härav ed.arderli.ga ib·e

stämmelser a:nt;'[tende up.pclelning ocill r•ccJ.ovis•ning av anvisade an.s-l•ag samt 

mater·i·e l av ohlzll :sl•ag. 

li'Ö't'orunar ·att i fråga .om förll~ggning ·och org:an:i·sation av Göta liv~ 
garcle ,f-öljande bes·tåmmelser skol•a l~incla till 'eiftcnättelse J't'ån och meu 

elen 1 januari 1928. 

1. Reg·ementct förlä.g-ges sålunda: 
a) rcgementssba:ben, ·steids·vag>nbataljonen .och garnisonsk-O'!ll'paniet 

Stookholm och 
~J) f.11stniingslba:tal.jonen ·i VaxJholms 1fi:i:stning. 
2. Utb'il>dningen av det 1fas t ansbällda manskapet 'förhiggcs på sätt 

lzommanclov·äJg· bestämmes. 

3. A >fästning.sbalialjonen plruccras följande ,fa,st ansbäll:d .pers-onal : 

rcgcmenl;soffirer, överstelöjtnant eller major (babaljonschef) ... 1 
~;:aptcner ............................................................................. 4 
'suibalternor.ficerare .................. .... .'................ .. ....................... 7 
d'anjun~w-re ' .............. .. .. ........................................................ 4 
·sc·rg-cantce . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .... .. ... . .. . ... . .. . . . . . . ... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r) 
furirer av 1 :a 1klass·en ..................... ......... .... . ............ ... ............ 7 
furirer av 2:a ldoassen ................ ... .......... .............. ...... .... ........... 13 
kor,pra1er .... .. .. ...................... . ........... ............... ......... . .......... 12 
vicckoepralcr .. . ...................... .. ......... ............... ....... ..... . ......... ',2 
voJ.onlärer ...................... .. .... ............................ ... . . . ............. . 18 
s-ju.kvt rdsfurir .. ............................ . ....................... ........ . ..... . ... . 1 
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sj ukvärdsk•J r p r aJ 
s jukYc'trclssoldat 
h o·Yslagar vicekorp ra l 

1 

vapemlt.antvcrkar.fur,ir av 2 :a !•lassen ... ..... . ... ......... ... .... ........ .. .... J 
\1a'pcallant!'.•er·karv·icc1,or•pral . .... .. ........ ... .. ............. ... .. ... .... ... ........ 1 
Yapen:!Jantverkare .......... .... ... ........ .. .. ...... .. ................. . . . 
förrådsvwktm':ilstare ........................................................... ...... . 
Hät•till ·komma 2 ~)ens•i·oner.:clle undcrmHiorr1ar·e, Yarav en avses så

som •vapemmclerof.fic-ce och •e n si\solll1 ex,p ecli Lionso·fifiecr. 
En ,];:.ompanio•ffli .ccr vid ihrttaljoncn :är m::se•dcl såsom adjutant i kommencl::mts·taben i Vax:llolms fästning·. 

· ;,_ övt•ig fast ~anställd personal plarcms å r cgcme nt:; stab-en och rc.gomen lets i Sto.ok!JOlm Jörlagdn undcravdeln·ing•ar. 
5. \'.id aYgång, be•fordran rll('r lkollnmcnderi ng må sekundcllefcn, efter anm ~1 !nn till ,kommendanten :i \'-axhol ms .f:is·t.ning, .göra sådana -liJL flclliga änclr ingar uti ·OY::tnSitåencle :]! ers-onalf.örd rlni ng, \',im, a kunna ans•)S 

enfo,rdcrli ga rför ntt .unclvika .of.ta förekommande ·Omplaceringar eller som 
. -J övrigt visa •sig Ya ra tföor tj-äns ten "':d ·bataljonen er'.forderliga. 

6. mwr ·fÖL' :f.äs tnin g.sba lal j onen J•lacNa:s av Kung,!. ~Iaj :t i komrnancloY•äg [}å försla.g a,y scQ,um:lc.hefcn . 
Bataljonse<hcfen ·]\!all såsom in~·anter·.ilYefäNlaYarc ingå ·i fiås·tnings

sLa])en ·i Vax.holms •Kistning i en,Ji,gi!Jet med \'•acl därom är s-ärskilt stadgaL 
7. Personalens plaecr•in.g ·å fäs tn ingsbatalj-o nen s ke r 'föe en tid av minst fyra år i följd, ])örand c ·placer.ingen omfatta Yis.st antal utbilclningsft r, •i regel r•äkn.a·t Ifrån ruL]).ildningsårets llö rj an. Härvid ·kwll iakttag-as, 

att i a llmänhe t •llögst en trelljedcl av ,rör !bataljo'I1cn a vsecli(Ja oå1'icerar··~. 'tmdcroifficer-m·e od1 Jiil\sti.i.lkla m å årligen förflJ·ttas bill ell er frå n batcl:
jonen. 

S. För lfästn·ing.sbatoal•jonen ::t\'.scLt unan sk rup ·;,'kall as sek-und'chcft' n 
<tnta.ga·s med placering Yitl balalj.o.nen. 

Berfordmn och ·tt·ans•p od et' :inom manskapsklassen uy pel'sonal liill
,J,örancl.c fii.s•tni ngsbataJ.j.on cn sU\a l•l , cl'ärcst ej KungL :\1aj :t på därom gjord 
fraJrns~ällning· i Yi.sst :fall annorlu.n(Ja J'ii't'Orclnar, YCrksLällas inom b:atal.
jonen. 

J·'läs tnin•gslJataljon en 'iir i ö•vri,gt aH anse -s1bom d e tuc:herad. 
9. CileJ·cn ,f.ör östra at~ncfC• rdcln<ingen ibemdrar Ut' östra armCiför

delningens öYerg1ln:glsstat O·Ch stat iföT övertaliga ·trup.pJ'ör1bandls r csct·vcr o·l'ficerare och un(JeroJJie erar·e Lill !1mpligt antal iför Jullgömndc arv cJ,em 
fll 'if!gand e tjän stgliring 'Y'id fäs~n.ing•sbatalj-onen. 

JO. Sj uk- o!'!1 Yc teriniit'Yår·Ll Y id 4':ist n!i n g·~i1Jataljonen l>es· Lr~idcs i en
liG'h·et m ect YaLl därom ·sät"Si]"iJ,t stnclg-a.s. 

1J. :C: el,,tmclcll c:fcn ä·ger r.iitligiJeL atL, iibfiilj<l UY en officeT, hiigst 
'tolv gångr r årligen för e t.a.g-a. .in·spekUonsrcsor LiH :f:isLnings!Jatalj 'O'!lCn mot åtnjutande H'\' r c·~e- O{'lli lrak-tamcnhcr.,::itl!1'i ng·. 



Utdrag ur Generalorder 1927. 

G. O. l den :311 27 rfaststilllcr Lid r r fijr y;c( ,·,np l ildigas in- ocll uteyck
ningsrlagar (se 'hi fogarl l.abcll ) . 

G. O. '2 den 3/ t 27 befaller i anslutn ing Ull JG20 å:rs i nsk ri"Yn·ings
rurord n ing, aLt följanek JJcsLämmclsee rörand e tilldelning RY vämplikLiga 
i nsli!·iy.na å sjöm<mSIIllJS skola vi d J92.7 ät·,; inskriYni ngsföeräLtn ingae l:lml::t 
li Il Mtcrrättcl se . 

1. 'l'ill linj etjänst uLLagna Y~ix npli kliga ti ll delas flyg,·a.pnct i cnli1-!·
llct m cil n cdanstflrndc tabell. 

l 

Truppförband Tjänstgöringsorter l i:l p .... s P' p ..., p 
.. i:l ;:l- (l) ~ p ,., '{' 

F. l .. . ... ...... . ................ 283 l 22 l 2 l 24 l F . 2, Stockholm 

f 212 25 l 26 l S<ockholm j 
219 3 - 3 

········· ·· 220 7 - 7 
222 5 - 5 

l 234 6 l 7 

F. 2 ... ..... .... . 

... ...... ..... . 23G 12 - 12 Malmen Ji'. 3 Karlsborg 

.......... ... {l 241 6 - 6 } Östersund Frösön , 242 6 - 6 
F. 4 

Summa l -- l 92 l 4 Il 96 l 
2. I in skt·iyningscföt·oedningcn ~ 5~ m om . .1, a omnämneJa Yilrnpl ik

li c;·<J. utom sjök::tplenc e och li l,stä llda, tilldelas lfl ygYapn ct. 
:). öHiga y;[t·,nploikt iga tilld el as maein cn i all män tjilnst, chirest kkr 

·r;·,t·ut i nne·IJaYCl ,fast anst:lllnin g- föt·anl cclc t' ann nn ti ll delning j-ällllikL in
'hinJins-s.Föt'Ot'clningcn ~ :;•, : 3. 
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1~, Vämplik ti·ga t illllöramlc S trömstaels sjöru!Hö ringsomrcåcl c, som 
tilldelas maJ' in en, skola, oberoe nd e av b es tämm elserna i g . .o. 99/20 ti l l
dclas Karlskrona stat ion respektive Karlskro na kustartilleriregementc. 

G. O. 10 den 1/ 1 27 befall er , a t t k aptenen vid kustartill eri et Engblom 
och föt·ste marinintenclcnten Halld en sko la, mccl .JJi JJ e,ll ållancle av inn eh a
vancle b efattningaJ', tillsvidare s täll as till centra la ,förvaltnings-sakkunni
gas förfogand e. 

G. O. 'J!l den 7/ 1 :n m crlgi vcr, att följanclc ökn ing (+) res·pek tive 
minskning (-) i gällan de .]) esä tLningslista å pansars:l,cpp av Sveri ge typ 
må fr. o. m . elen 1 f ebruari 19:27 tilLsvidare på försök vidtagas ä pansa l'
skeppet Sver-ige. 

signals tyrman .... . .. ... .. . 
sk eppsmaskinister 
artilleri matr oser, ·korpral er eller 1. klass sj ö män 

2. k l ass s j ö män 
3. 

signalmatroscl', liorpralcr ellol' 1. :klass s j ömän 
2. ·klass sjömän ... 
3. 

matros obe roende av J' l'kesgron 
skeppseldarc, korpral er eller 1. klass sjömän 

2. klass s j öm än 
3. 

:hovmäs tare, 3. klass sJöm an 
,förråJclsman, 3. 
timmerm an, 3. 

G. O. 31 den 12/1 27 m edgiver, 

+ 1, 
+l, , 
- 9, 

+ 7, 

+ 2, 

+ 5 
+ 9, 

- 1, 

-2, 

+ 8, 
- 8, 

+ L 
- 1, 

+ 1. 

a tt högs t !oO ·s•kolynglingar m å utan särskild kostn ad Iför s tatsverket 
oell e.nJ igt el e närmare bcs lämmclsc r, so m m cclclclas genom s j ö försvarets 
,Jwmm anclocxp eclition , uneler inslunclancl e so mmar m eclfölja å övningsrb r•ig
gen Falken å el etta fartJ·gs genom g . o. 1538/26 a r1b 81fallcl a eX'peLli tio n ; samt 

rr tt i·frägavara ncl c yngli ngar m å, efter .framställnin g av ;fartygsc:ll-e>fen 
å öv.ningsbri ggen F a lken, unclcl' kortare tid 'före ombarkeri'ngen förläggas 
till s kcppsgos,; ckGs ern en i K:1dskrona. 

G. O. 44 den '17/ 1 27 tlJcfall cr, att d o fänrik en •i flottan s reser v A. S. 
Rryclolf ge nom g. o. H ! J/26 anlJ efalkla komm emlcringarna vicl flygvapn e t 
oc: l1 vi el F . 2. :s spanGl'kUl'S om ed cllbart sko la l ipphöra . 

G. O. ft,) den 18/ l 27 m edgiver, at t tyska ma rin en t illl1öran cl e ångare tl 
"Borcas", Yilk en under in neYamnclc Yinter ay,;cs nwa stationerall i östra 
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ösle rsjön föl' a tt uneler ispel'ioden unel erlätta s jöfar ten, må, i häncl c i:; c 
rrv be l1ov, an löpa svenska llamnat'. 

G. O. 4!J den 19/ 1 27 bMaller, att föl j ande för esl(t'ifter beträffand e 
ofJic eral' CS vid mari n en an sökan till ocl1 u~bilclnin g vie! flygvapnet skola 
ol1 eroencle av clärom i övrigt gälland e •föreskriH er (Reglemente för u tbild
ni ng av officerare tillhörand e >flottan s s tam , OUR ) - tillfälligt läncia till 
cfterTätte lse u nel er inn eva rand e år. 

1. Ansökan. 

Lö,itn anter ocl1 uncle l'löjtnantcr vi d fl ottan och J;ustartill eri e t, vilkas 
leynaclsålcler ·under inn evarancle kalenderår icke övers tiger 30 å r , och vilka 
önska iJrå.g.akomma till utbilclning till flygspanar e i enlighet m ed i morn. 
:! JJ eclan angivna bestämm els er, skolR därom till chefen för försvarscl erp ur
tcm entet före d en 27 innevarand e m ånacl U1ava inlämna t för est r ivet läkar
intyg åtfö ljcl ansök an. 

2. [) tbilllningsiJ cs tämm elser. 

Säl'skilcl kurs för utbildning till flygsp anal' e av cl e o ffi cerare, so m 
k un na i·frågak-omma till enl igt mom. 1 s ök t uuiJilclning vi>Cl ifl y gvapne t, sikall 
uneler innevarand e år, cHirest t illräckligt anta l sökande anmäla ISig, an
nrdnas enJ.i,gt följande b es tämmelser: 

a) •ku rs en .skall pågå under ticl en omkring d en 1. f e:b rual'i -31 okto~Jcr; 
ilJ ) fö r u tbilcl.ningens omfaHn ing skola i Reglemente f' öl' ullbildning 

a Y o f'fic erarc tilliiöranclc flottans stam. OUR , § 25 givna bestämrnelset· 
ljänct säsom ledn ing m ed cle mindre avvikelser, so m chefen för nJ•gvapn e t 
iiger anb efa Ila ; 

c ) k m sen s,kall u neler ticlen .Je,bru ar-i-ltpril vara förlag·cl tlil Hägcr
llli,; n~·gsta ti on samt uneler maj- oktob er til l el en flygstation, som kan 
l; o mm a att anordnas i Gö!JeJ)org ·eller Karlskrona; 

d ) cl e elever, s·om bliva goclkäncla i i1frågavarancle k urs, .äro skyldiga 
<t t t uneler något av åren 1928 eller 192.9 .geno mgå en repetitio nsöv.ning Cllll 

li(igst fyra m ånader vid flygvap net (v id1kus tfl ottans :flygs tation ell er, b e
i•·ä.ffa mle officer vie! lmstartilleri ct , å ti ll kustfästning iförlagd flyg·båt ). 

3. Officerare, som genomgått kurs och r epe titionsövn ing e,nligt b e
'lii mme·lserna i mom. 2 omn, äro aYseclcla att däreH er å tergå till ordinal'i Q 
l jii ns lgör·ing Yicl flottan (tustartillcri ct ). 

G. O. 57 den 21/ 1 27 meclg•iver, att und er •år 1927 må vid kustartill eri et 
anl:t 1'·as rl1ögst ,f em r cse rvuffic ersaspi m n ter. 

(;. O. 58 den 22/ 1 27 !Jefallc l' , a t t i g. o. 691/26 anl) efallrl lJ csättnings
li,l :t för ka no,nb åton S \· en;ks uncl skall utökas mecl 1 uncle rofiie er , till
lJ;·,,,ilntlc cläcl,sanlolni ngen, samt 5 matroser , oberoende av y rkesgr en. 



G. o. 61 den 22/ 1 27 ·lJcfall er. aLL J;aptencn Blix skall . .mccl l)ihe·llål

Jande aY inneilavande befattning. lillsYidare uneler er forclerlig lid ~t~illas 

w 1 cc n trala förYaltn ingssakkunn i gas för•foganclc. 

G. O. 66 den 24/1 27 JasbUlller nedanstående Jöreskrifter lll. m. för 

a,·gi,•ancle aY radiorapporter röra.nclo StatsisbrJ·tarens Yerksamll el. 

stabisbrytaren utsänder ( lag l igen, under elen tid fartyget 1J Lför is

~)rJ· tarcljiin·s t, racliomecldclancl c angivande cless position samt, avsiJ;Lcrna 

heteäfl'anclc området ,för isbr:·tning od1 assistens unclCl' clc nilrma;.;te 12 

timmarna samt eventu ellt ävc•n viktiga lo~;ala sjMartsunde rr ~ittcbe r. 

' l'i cl .för utsändning: alla dagar kl. 0900, samt d e~sutom ,· :~.rdagar 

k!. J 1 '•5 o el t .c;önclagal' kl. 1J10 Svensk mMeltid. 

V åglängel: 600 m eter, ton oc·il t elc.foni (se neclan ) . 

.\n eopssignal: virl tclegml'i: Sl~E, Yicl telefoni: Statsisbt·~· taren. 

'l bändningssillt : 

a) utsändningen YOrkställes först med telegrafi ( ton sv~ingningar) en

ligt följand e : L}string·ss·ignal (- - . -) . Anro:p för alla statio net· ~~·ån 

~ L alsisbrytarcn (<CQ CQ CQ de S l~ l ~ S l~ ~ SEE ), meclcl elancle på kla t' cngcl;;k 

t ext angåen{le farly.gets position och avsikter.na bcträffancl e ·oml'il.Llcl för 

isbrytning orflt assistens unde1· de närmaste 12 timmarna samt eventu el lt 

[Iver vikliga loJ,ala sjöfal'tsunrlen·iUtelser. 

IJ ) •omcclelbarl efter aYsändandet a,· uneler a) nämnt medclelrlnd c re

p eteras •<lelsamma medelst radiotel efoni på sYcnska oel1 engrls l;a "Pl' i\l,en. 

nrnna repetition Jöregi\s "" orrle·n ' 'J'riln Stats·i sbr~·taren ", clpj)t'eJJatlc tre 

ge ngC J'. 

G. O. 71 den 26/ 1 :21 fas tställ er. med uppiläYancle n.Y g. o. n9/ Jl, 

' 'FöreskriHet· röran<lc mar·incn ocl1 fl)·gvapnet tillhörand e Yämpliktigas 

inJ;:allelse till frcclstjänslgi·ll·inf.!·, samliJlg · amt ,färcl t ill orl1 fri\n tji1nst

g·Clt'i ng~ o r· len··. 

G. o. 79 den 28/1 2i 1J e, fall er, att Jöljancle föreskrifter skola tillsYillare 

li:tnda t·ill erte rl'iUtebe betriilT fmrl r il;omplettrringskms föl' korpi'al er , Yii

J;en jämliJ;t n :icligt :breY <len -'• st•ptemU) cr JG2G ( ~ 3: 5 r ) angåemle antag

Toing oc l1 litbildning m. m. aY r escrYkalicltet' vid flottan , ~kall gen·o mgås 

"'. k orpral. som efter fl\''siulall uncl r i·ofTic ei·sutbilctning ii.mnflr sii:ka anstiill

nn i g s fis om rese eY·katl·ett. 

l . Kompl etteri ngskursen < Lllor(}nfl~ Y id K arlskron a sln l i on ,;amt J:ör

Jil~·gc s t i Il skcppsgnssckru·cns J;ast' l' n diir stätlc~. 

2. 'J'ill komplettcringskul'srn J;omm enclct'as clc korpt·aler, som aY 

i'lt efrn för {ursYal·sllepal'lrmenlrl mcrlghils till.slc .ntl att gcnomgf1 tl cn

sarnn ta. 
:1. Kornplclteringsknrsen .skall, enligt ,stationsbefiililtavaeens n'irmare 

U11•,;Lämrnal1lle , omfa tta ticlen oml;ring elen 1 maj-30 juni. 

'•. l ' lilildn i n~· ,. n ,;,!;all ill ' tii·h·:~,; lllt'tl ktlninC' a\· ncdan,;tftentk !;urs

plan samt i iiHi!-d •·nli)!'l. ti L' niii'Inarc IJ es t~immehcr, som n•deriJurantl e 

:,tnliun,IJdii l·l 1a ,·art· ii .c:er ull'iinln. 

ho•npi<·ltl't'i"!ISI;uo·s .i a!'lilleo·i. 

(Tt'l;c f(il' arlili CI'illlrtll'IISCI'. ) 

a ) i\ r t. i l l r I' i m :~. l r ,. i r l r• 'Il. 

Gotl l;iinnvtlulll nm ~ Jl<llls<~rsk f' JIJl >f'i'll· rl;u.llllllflntk al'lillt•l·ipjii,;t'l' lllt'd 

lilHiiirantlt• laYt•LI:tgl' <'1'11 alltl ll illlilion: ·t,I'L r iil'fantlt• Jt<tnsctl'::ikL'Jl]J "'. :-;,·el·igt·

t~ · p cl oek t' nda:-;1 Jllt•tit'ls\·,\rt <~rlilil'ri. 

Il ) c\ l' l i l l r· 1· i ii , .. n i 11 ,..,. a 1'. 

ellll l' i inli .~·ild i ,;ki'•lantld '" ' dt • nlika lwfatlnin~·arna inn lll t' ll kct 

llt>lllll'ljiillinc· Yid i nwn1. ;~ ) oY;on Jlilnmti<l. 'Jl.iibslag. 

FöriJercdantlc liYuinc-;ol' "t:ll ;-;kjulömingar Ili Ctl al'lillet·ipjilsel· rn 
li<:;L Mil 

1\0IIItJII'llt•t'iii!ISidii'S i nal'i.!i<t(iUJI . 

(.F;ndast !'ör al' l i llt'l'illlatrost'l'. ) 

)f a Y i g a t i o n. 

1\ullljtll'll<'rin,'-', i iimncl nayigclliun till Hit· ÖHig:1 )Tl;,•sgi·t·nai· ,·id 

tliit·k:;;ct\'llt•lnill gl'n l'ct,hliillrlic funtringar i lllltit·rulTicer,;,;l;tlla ns i1i.igre J'la::iS 

(:-'ko lreglenl ent t• fur flottan,; onan,;kap J IJ. untlt'l'oliicct·ssl"ll'I ) . 

l 'nli •' r ulll i ltlni.ngeo i .kompldtcring·,;kul·.,; ~kola el eH' l'na JJL'retlas lill 

J'iillt· all, i den man lid od1 öHiga u m ~tändig.II L'tcr mcllgi,·a, deltaga i g)·nl 

nastik oc.lt iLit·ott. 

5. \'id ,prö,·ning i kompl r tleringsktlrs s·k all för eleY aYgini~ ,.,lut

ullliiOm ct ' '•Godl;iiml'' eller ' 'll'ke goCikäocl' ' . 

Fö1· ci·iu'tllancl c aY .s lutomdömet ··cocl kilntl " rorLims alt j>ft (•IL lill 

!' t·L'thsliilla.nd e siitL •ltaY<t lillgotlogjoi'l sig uLI1iltlningcn i J;ll!':<en. 

J~ l c Y. so m 1'1'111\.llit slu l omtlöm el " Jcl;r .")·o tlkäncl'·. mä icke omk um

•nentl el·as li Il il' ra~anll'anrle lwn;. 

G. \ 'i tl priiYnin~ i ämn et na,·igaliun ilgeT a\· na,igations,;kolul'llil:i 

;·,,·e r,;L)Tch c 11l:<vdtl r t' ]ll'C,; cntant r Lilligl l\' l all nänara : fl li ggande clet sla

li onsl1eJiillla\·;t t'CO alt i ~ntl till tnldCLTiilla knin m c t·~koll l' giurn om liclpunk

l " n fiit' Scigda pl'ÖYnin~. 

7. J ~k ol reg l eme.ntc för fiollans lll ~llhkap för i land förLlgLI R :;k11l111' 

.~i,· n il ,JJ e~ l.i1Ium e l,; f' l' skola i tillämpliga clela r l~inda till cHerrättelsc j~illl\' iil 

: ,ct l·iiffaml c hiil' niimnrl J;omplettel'ing:;.kurs. 

(;, O. 80 den :!8/1 27 m edgiYCl' .i nn:;lutning Ldl nåcligl beslut denna 

•Lt;.:· a lL marin en i allm iin t.ilinst tilld elatl viimpli l;:tip;. vilken jämlikt ma-

G. O. 1927. 2 
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rinen~ g. o. l / 26 -ue.l l 1/27 tik all int·ycka till Ljäm;lgöring den :J elloT 4 
februari :t927, m å mec\ 1l1änsyn till rilcla nc\o influen saep idemi, därest han 
sft ö nskar , i s tälle t im·yrka elen 22 a p ril 1927, skol a nd e grnom s la tions

hrfä iiJaYarnas i Stoekhr>llll Ol·l1 Karlskrona fö rsor.s d e nn a gon e ral orcl e t·s 
innehall o m eclellJart .])r inga s lill enfonlerlig kilnnecloru. 

G. O. SG den 29 / 27 fas lslllller i a;n.slulning till n fuligl il r ~ l ul de n 28 
.icllluari .1927 och m erl l ippll ävanclc• a1· g. o . 8'>'l/ l!J01 m ed däri g,i o ril a tind

ringa r ·lJ c.s länlln c lsrr Cltl Ji"lll(la tlil c fl cn·liLtelso fe. c1 . 111. rlcn l. .iuli Hl27 
lJclr~ifl'a.ntl c " tillsäUning n!'dl r nll ediganrl o m. m . :11· ,;_jörulll'öt·ing,;llrfiilha

,·a r c od1 Licras bitr~t{]cn sn:m llj~ln s lgöt·i ngcn i sj(inllll'öringsrx pr•dilioncma" . 

G. O. F. l. den :l/ 1 27 :fas tslLUie r Lider för Yilm pli kLi g;~ s in - nl"11 u l

r;fckn in.gsdag (se b i•fogacl labcll ) . 

G. O. F. 5 den 8/ l 27 1J c fa ll c r , all i g . o . . F. 17J/o:1.6 mun1. 5. lJ :tugh·en 
undurofficer av 2. gr ., J lygmaski.ui.s t mrll H]Jpbör{l, skall ljilnslgö ra vi cl 
2. 1'Jygkåren ·i ' tock!llolm under liLl en 11- H d enn es . 

G. O. 1<'. 7 den ll / 1 :!7 m cligii' CI' , ::tlt kommentlöl·ka]Jlenr·n u1· l. g1·. 
iirn!J CI'g, m ed HJibcb.ållandc av innelmvand e .J1 c,Jattning, m å m ed hu1·jan den 
15 innevar ande m ånad vid 2. flygk?tren genomgå uttJilrluing till l'l~·g'llät

föt·m· o i h uvmlsalkli g övcrcnsslämmclsc med i .r eglem ente för utililrl.ning 

a1· o ffi cerar e li!llllörand c fiollan s stam (OUR) ~ 23 gi vna IJ csUtmm ebee, 

ilgandc clwfen oför HygYapneL uLI'iinla ltärför ~ rfo rd e l'li ga n ll t' lnare rörc
skri rter . 

G. O. F. 12 den 20/1 27 ilJ e fallcr, med upp1li åva nd c av arlll<··m; :-;. o . 
.JJ3!J/ l7 ·sam t, marin ens g . o. fl't7 / .17, all 1öljancle bcstämm chr 1· fi"11· llliirk
ning av militära ofJ)·gplnn s lw la Jii nil:l lill c ft c rriltl<·ls r . 

t. 8 es ltimm clser angåenclc rnii rn,ning av flygplan . 

. \J il i tärt flygpla n os kall v am f ö rs e tt m ecl d e ls n a ti11n<LI i li'Ls,lwk,· .. J;ning, 

11l1·isande Il)•gplanets svenska nali ona l i te t, el els e l t milrl'c (n u.llli' C' I'i ngs
!lii\t·kpl ) ulvisande flygpl a.ncls numm er. 

Natio nalite tsbe teck ninge n utgöres av två m ärk en: 

a ) Kronmärke t: tre -sv:tr la kro·n or ·Pil lju s botlen i cnligl1 rl mrcl fas t
s lä i!LI m odell. Bottnen skull Yara cirk e lformigt •b egrän sad, om ylan i ÖY

t·igt har a nn an färg; 

1]) ) Bl å -gula märk e t: ll'å lika s tora. vertikala f·ält, läckanLi e l1cla 
roclc t·yto ma, cl et främre fä llet g ult ·OC<il det bakre blått; skolan li•c nämnda 

färger i enligh e t m ed lag angåonde rikets :!'lagga av elen 22 juni vara t·cs;p. 
g ulclgul ·och ljust m ellanblå; 

Numreringsmärke t utgöt· cs av fl)'gplanels numm er i svarta a ra!Ji ,s/lW 
siffeor. 
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För·,;La ,;il'l'ran angii·L·r· Llll n kår· ell er· sl,ola l'l)'ö!JlancL Lilllrur cnl.igL 
följanclc: 

1. il'i )'g l;ar·en s·iffmn 

2. 
3. 

2 

3 

f [·)·.gsl;:u la u O. 

~\n clra, tredj e Ol'i r CYenLul'llL l'ölj <Ulli<' 'iiTr·ur· angiY.<~ l'l)gpl <rnl'Ls mrrrr -
1111 ' 1' inom l'l )·gkår en (skolan ) . 

'2. .\a t i ona l i l ebhc teckn i ngrns nnllri nganclc. 
Kronm-lirkct nJ ålas cl el s .ft undersidan i1\' ril' rrndrc Yingnma c"· l r :t 

i'IITr·s iclan :tv dc önc (Yitl m onoplitn i\. Yin::;:u·nas JJ iula sidor ) •m cll krotJrJr
nas öYc rsla del YiLncl cmoL Yin::;arnas t'rarnk <tnt, dL'is a dc Ycr·likala siclor ·n :t 
a ,· f'l)·::;kropp en nwllan v·ingstiil l och sLa•!Jili sator. 

Blå-gulft mät·kct målas å ömse sirlo r av sitlor·ocl r ct. 

3. Numreri>ng•smärkcts an'iJl'in::;amlc. 
l'l umr·cringsm ilr 'l\ct målas il Jl)'!;-1,roppcns Ycr Likala sidor, ha kom kr·un

rn ii r·kc t. 

-'1. \'fil m itlniur; ctv l'l)',')['l<l'llCD - i r·n.lrrhl'ilrr; l' llcr· r·crr lr uul.'lagr · -
, ,;·,,. , ,a k\ns-L möjligt · lliln~y n lagas lill <~lL nJllrkninc:·cu J.)·t!Jigt framt r äder. 

G. O. tl~ den J/:l :!.i bcl'allrr iJ. lt lö.iLnanlcn :-'jiiiJ <' t'g-C)iHwJ·lins gl'niilll 
.C!·. o. /t-1'1/~. (j <l!lb cfalltl• Lj~lnsLgör·in g ,·id fi)·s·vapnul skall upphöra med Ll 'l'll 

~ ~ i nn cv;u·ailile m ftnatl. 

G. O. 108 den "1:1 '27 JJdaJi t• r· i illlslulning Lill narlist J>cslul dcnn:l rl it.S 
:>IL JöjLnanLrTna Yid flottan Bt•s•kow ud r Lii 'IHllJII'isl .s•kola för: ut!JilLinin;.i 
l j:in:-;tgöra ,-,id fi)·gntpn et fr. ·u. 111. den 7 innt'Y<u·anilt• m åna t! t. 10. 111. u l 
~i tllgen F .r,ktoht' t' m fma·d l~l:/:7 lll l'd nt 'rl inaric Lj ~in :; Lg i1rin s vi Ll 2. fl)·gk ii r· r· n 
i :'l !J l' l'd J'lJi rrr. 

(;. O. 110 dt>n lo / '27 f aslslillil'r· 'i'iil.iaJH it· :iutlr·ing<tt' i gratlln:ll't'-klling l'i.ll' 
otiTi t-e J·arr· ut'ir n·de rli-kar yirl fi oLl an ul'l t ldisladill r· ri cl: 

l. J öTaclhctcc-loJi nscn för JJJ ar·in·ingcnjör·-. JJJ:>J'ininLenr_h·nluJ·- o cl> JIJ;J 
t· inl:lkn,·l\i\ r· cm a skal l, mccl 'lJiJ>cllällanr!t• av l'iit·cskriYuL kW tlt • llli'llau galo
tt ·rna runtl er enda ·~· i tltln•c n ) , u\·r· r slil { t'JH I<J ) galnncn p:"i ciruwn s l't·am- ot'it 
'll t'l'sida IIi ILla en [J·ckanL ir; i.\gl<L nwli J><tsr·n uppaL ( lllodell ) . 

'2. GradiJutccJmingcn f-ör ko,nuuentl •i irk<L]itcn cr c1Y l. •gr., ui'C r'.sl·c lujL
tr·tn iL'l' samt civilmilitära tjänstemän a,· molsYar·anLI·c tj änsteklass slwl l 
tll~ iit·as aY 1, galoner, :l" cm. breda, plact'l'iHir mc<! o .• em :s aYs Lftncl m ellan 
"''l' tne ma ; den öYCJ'sLa galonen \Tiden Lill en ögla (av för r eS [J CJktivc kiircr 
Lt:; btäl lLI JliiOd·ell ) . 

:J. Gt·aclbeteckningcn för komm ellllör-kapLenet· '"':L gr., maj orer samL 
o·i,·i tmiHära t_j.äns~emäo aY m o l sYarancl c lji1n sl cklas" skall utg öras av 4 
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.~<tdllilt' · l'. tic' IJada ;·,y,•r,;l;t <ll'lt <kil llllll t·t ·sLt «1. 1, t'lll. ltl't·ild fl(' lt <i<'ll :uihl 

11 nilt'l'.-l <l «l- o,, 1·n1. l>l'l'ilil, pl<ll'l'l'iltlt • ml'il ll.n l'lll :s <JI',;I;J nd fllt•llan galfl

ll l' l'll<l; ii L' ll ('tY I' r:i[Cl ,c:·; i1<111t'll ITitil'll [i j j 1' 11 ii ,cri ;l ( ~l' i'i'l!' l'P~pl'kiil'l' karl't' 

rns ts !Llll tl llltHit·ll ) _ 

'1. _ \xt· l kl;tiT;~rn" li ll l'il l;«l';t_j "'"'la l'i'tl' ltl<ll'ining<·n,ji'll'- _ l tl <tl'ininLcn

ti l' lllul·- n l'il lllill'inli-U;al·i;;tr•'l'lla <' l'lt<tlla :i<tlll.lll<l ulsee ntf1 ' :iillll d t• !'lit' sjii

ll[T i1· eJ'Cil'l' ;n· lllllbYa l·and <· ljiithlt'klas,.; f't'l1111tl g_ '' - G',:!/ ~(i l'asl:;liUida: tll l'd 

iaJ;Ll;1gand e a1·. d e l~ ;dl i'tl'rl',;la (•• ruk1 ) gaJ.•JI11' 11 sl;all lliJLia ··n [l'l ·kanlif!· 

i't~l; 1 lll('d llihl'll li]'J~<tt , tl •· l,; ;tll llliUiil '(!.<ll t;liiilt' lt1t'llan r;<il<•n<'I'IHJ (unill'r 

en tl ;t c:·aJnll<'ll ) "" 111 l1illill.-; ,-;l;<tll ,.;iit·sl;il_ja dt· 11lil;a t' iYil mililiit'<l kaiT'I'll<L 

:~, _ \:-; l·lkle~ ll a l'lla l'i i1· klllllltJ• •n tliil'kapl• ·lwr ;~1 · l. 111'11 :!. f!T .. lin·rs l l'llij l 

Jhtllk t· fl l' IJ majflt'l't' saml l'iYiiJniliLiil'<t l,j;inslelll ;iu a1· lllll'lsnu·anil l' lj Linste

J; la,;~ L' I' sk u 1<1. Jtll'd Lintl1·i ng e~~ - Ji'il'l ' sk J'il'll'l'n<J i ::;. ' '- (i't;J / ~(i. vara :t'iit·scdLia 

llll ' il c:·aJum·r ;JY i llltllll. ~ lll'il :1 ,,l-an an·g·in·l an!;~! •111'11 tibt•t•ntil '. ]il<trer;ult· 

l' '' ,;~Ll .j ~agil;t g . "· l' i lllll ' :i anr;·il·d o1' lt llll 'd i'rYL'I 'sLa gal onen niden lill 

,.n ,:,gla , aY t'i\1· t'CoJH'i;l i l't' kart' t' l'a,;L,; litlld mod ell ) . 

(i_ Nul·;u·;tnt!L' ')-)'l'<~tllll' 'i''l'knin)-)Ht' m i't C\1- p crsonnl lilllt(il'c1ll tl 1' ~ . lam 

ltlt'll anYiintlas in iiii ulg·an.gcn ;n <lt' Hl~8- l' l'rsonal lilllti.'tr;wll l' n·Si't'H'Il 

ttta rurtJ';u· ;tntlt· anl'iintla l1 i llillsl'arantl c g t'<iltl)('l crknin gar, skolanti c duek 

, id IJduntt·an l1iit' fui' L'okl'iYna gTadiJdc~knin::;ar an läc·gas. 

G. o. 1:!:: 11en !l / 2 :!/ lll'l'allt•r all. unl t't!Pit>al'i. st• ilan i i n ,;krinli n g~

l'i'tr11t tfn.ingt•n ~ r; mnnL1nmtla l'l',;pt•l;liYc s,iöt·u llföt·in~· ,;omraill' ·IJ crlirandc 

kuttc:· C,I ' C I~c·l' llltt inskl'iYninr; lll<'tl a •s,jönJilnsllus inskl'il'na Y:l rnpli 'I'Lig·fl. uL

I'iil'tl,al,;_ ,;ka l l ,;_jlit'Uiif'iil'in.g,;•J l l'f'iilt ti\1-;ll'l' ll lifl ,;jöf'Öt'S\';ll 'l'b kOI II!llilndOC'X

J<I'il itio ll oc lJ l'ltet'cn !'lit' tnarin,;lalwn i n ~ii ntla tippgi-ft <l litler url t )Jlatscr 

f i-tt' i n,;kril'n i n )-),; l'un<lt l u i n~arna inom sjlintlll'i'll'·ing•sommli c l_ 

(;, O. I2G tlt- n !)/ 2 27 l>l'f ;1 11< ' r. i anslllllling lill g _ o . 110/~7. all g ratl 

lll· l •·•·f;nin<' l'i\r uiTil'l'l'<ll'<' tlt'l t l'l'llt'l'iikar o'<ll1 il fla,,_,-,_,.llllti<'I'IIITi l ' t' l'<tt 'C ;;]; all 

anltl' i nga,; 1·nli,:l rtilj ;tnd t•. 

1. 1 gl'::t lil> c tcct;n in.c:· l'iil' l'lns.~- ,ll<tn l tl'lt g·•·n l·t·ai,;Jif'I'Son ,;k;tll a1·sLiiml uL 

J'1 ·an c:·at on en,; undC'rkanl till ilrnwtb un tl t' l'kant Yara 8 cm. 

·2. f •c:TaiiJH' tCrkn inc:·l'll f'iil' kll llHllCiltfii l', iii'C'J'~f••. krtllllllt ' lltfi\rkapLCil 

;11 J, fi l' Il ~- ')-)T . i'tl- r rsl efij_j,ln;tn[ 111'11 lll:t_jor lll (' tf \'CCil'i'lil;t• ,;kall fmn 'ii\'Cl'St<l 

1--)<tllllll'llS Ulldt•J'k ;1nl l i ll iit'IHI'lb lllltft'l'k~llt \'ili';l JJ 1'111. 

:{_ J .~Tn l lill ' t l 'l'l;n i n p·l'll J'i\t· k;q,Lr•n . ,;ull aHI'rno f'fi r·Pr rnr-:1 l "l'dt• r li kc oel t 

l'l; lggt lilfl Pt'nff'it'l't' ~knll < 11-~ lantl ••l f ran i\1-rt',; l n l 1•ntla ) ga lonens underkant 

till iinn t'n,; tlllti< 'l 'kant nu·;• 10 l'lll. 

'1. :\Ti'tgn n fiirilntlrin•.'-( ;n jiLtl>' <' ll f' (i r t't ·tlnn aniJt' ingail gTHIIIWlt·ckninb' 

ll t'l ti'tl-t•r ic ke g-i\ras annat än i sam iJand m eLI annan Ilil'iindring· fl\' graclbc

it'l'k n ing·t·n il'1'<1p·a_ 

G. O. 128 den J0/ 2 27 ltl'l'allt·t·. a L~ ;--;~aLsisill'JLat· c n :;kall 1h •n 12 jnnc

Ylll'<mdc man acl aYmöns~ra~ orl1 n tli maLcriPi r• n b et räf'fae tilt~vi{lare _-ara 

f'i\ 1·l ag{l j t :a tbcredskap: sam L 

ai.L J'ai'Lyg e ~~ ntll'<ll'HnLII' il e:iiltLning sknll i ,;li\r·:;La mtijliga ut~triiel; 

ning Iortf'arantlc l 'il l'a kommcntlr•t·atl il_ f'ai'L)·grl ol'lt l,j:tnstgöeancl c i1 SLock 

" 'l ms ,;laL io n san1L diit·,;L:it fl' ,; :; lillltl till f'nt'L)-f!"''lll'f'l'll:; '' ;--;,lal:;isbrytarcn 

lt tl'l'ogantl c f'ö1· c l'f'n l'il erl i r;· n <ti 'IH' l r n om hor<! a f<ll'l , -,c:, •!. sko land c kn,;Lna

rlt ' l'na för f'al'l)·gcLs uppYäl·nwing ol'11 t'ltnrl,c:';l n ,~· 111. 111. ll c,;tTi clas llY f·<ti'L)' 

c:·d:; e :-;p c tliLion,;~n c tl l' l. 

G. O. (;l() dPn _Il/:! 2i IJI'i'allrt·. iltLl k~ptPnc·n '! 'oren ~ f!·r nom g. n_ 

t:ii7/2G nnlll'l'allda t.i <ln:;lgli rin::; ,;a,;om llill'i'irlt· å l rnal·in attal'ilen Yi1l Ktm g l_ 

\l;tj :b Jwskir<kn ing i L ondun •sl,alt_ ulan siiJ·,;J;ifd -,,"slnarl fi'tt' ,;la lswt·k el. 

tJi,; lräck;"" inlill tl r·n l!l j n ,; l tlndande lll ill''-

G. O. llo l dPn Hi/ ~ '27 l>l'fallr1·. <l~L ;--;tabisllJ')-1.<-t l' l' n <>kall o mcdclhar·t 

J;l al·gö r ;b l'l'tt· I'Xp cdilion <ll'lt .f'art.) · g~elli'frn,; hrfi'tl,;ll'l'kPn his~as sil snaJ'I 

,f,c kan ~amL fart)-gt•L iliirl'fl<'l' a1-g;'t för· as:;i~t•· n s a1· fnl'tyg j ocl1 ulanfUr 

1::1 YI CJJUkt.cn_ 

G. O. Ilo2 den 16/ :1 7'2 bl'f'allcr )Ja g rund <1 1- ~ 70 mom. 2 r ) i nskt'il·

li n •. c;-sf'ö l·onln in gen s~ml nwd uppiliiYanill ' ;11- s - "- 122/26 : 

J _ aLL [Tån J'a:;L Hitställning 1iil ttl<11'in r·n iil'l' t'i'öt'tl Yämplit<Lig skall 

Ii ii d el as 

mar in en i sjliLjilnsl : Li en. :;o ut a1·ga LL J'n! n nag·o n a Y fl o Llan~ militii.t·a 

ka t'N ·eller nlfll'inens k atlcllkhi' . i sistnämncia fallet tl ol'k enda ·t såYicla drn 

'<l·,c;·;wgn c nnil :uJ,,.ti\Jid S<blllll sjökalle tt t•ltt•t· I'I'SI'I'I'I;;ul•ett 1·k t l'lntlan: 

nuuin en j slalion,;tj:ln,;l: tl r• n. siliii <1 1-.~·a tl J'ran n;rgon <Il' tnHrinrm; 

, l'il m il it iira karcr ot'l t sla l r 1· f'lil'l.' i L'flL' Ib'kap a1· marininLt•nLI,c n bka<lL'll 

!':·an lllRI' itwns k adr Ll k a1·. m ed i al; l l<t.c;·andt• a1· aLL nl ar.i ning.cnji\t ·sr•leY III' l l 

lt l<tri nin.gcn,j i.i l'saspi i'Hil l I''' 'Ji i' kiil·l · lll a t·inint cn tl cntskad c l.l uLLages lill Yiirn 

]oli klig el l' ldru ingenji'r t'. ,;ki'Ji[J'I')')-)gnadsi ugcn jiit· eller l'iltl i oingr•njiit· t'l'SJWk-

1 ~- , .• inlPntl 1·n L I'Jit• t' skril-bi lriid l', ,;kolandl' dt~rk lt:li'l-i tl i , ._ "- :~0/:2G Jlil' l'

''-l'i i'!Ja I rll'llringar för uJ tagn ing 1·ara l iJIJ!l')-Jl tl a : 

mal'ill<'!l i l'ustm·Lillet· ilj ii rb l : d en, :-il till aYgal l f'1·;m kustal'lill c t·ir·t : 

~- all l'ran J'<tsl ansliillninr; l'irl t ... J,; - 111'11 [IT~ t ;il<' n ii1·r• rJ'iird l'iit·n -

1• :k l i!-'· ,;kalt till il• · la~ 1nar·inen : ~LtlilltHL,j il n ,;L. 

(;, O. t!o3 cll'tl Hi/ 2 27 il c J'allf't' . all n t' lktn,;I.Cu' ntl• · nffil'rr~rr :l ;·,1-1' 1'

~"ng:;stat Yid J;us·l GI'I.ill cr irL ,;!;oJa ink:JII;t,; lill full f!· iiratHl f' a1· t'lit· eskril'l ' ll 

ltti nsla ) ljtllbt,c:iir· i tw,;skylcliglti' L Yi tl l'l'<i t' l'lliii ·Ji.ga k th lal'til lerii'Pge m t• nlf' n 

lllll lt't' innt'l·a rnmt c lllliilt lnin g,;a t· . niim li ,c;·r•n: ma_j fll'l'll C\1_ ~~- ~~- . J\J(t"l'iund. 

~~ lll<tl',,-n april : kapLcnern·a ~ ~ - l;, .1. J•;t; ,;Lrlinl. ~~l .iun i- :30 jul i; (:. l. 

\"t'dqy i,;(, :30 ft ]H' il- :H m aj: T. \\ 'o llin _ l juli - l augrhl-i; C. (~_ \'. L. :\Io

)J, I',:ZI' I', :w Hpril-:11 lllil,i: C. O. u>n Hn,;Pn. 11-: ,jt 1n i- l!l .iu li ; \\ -. nun o. l 

<lii,C: W;{i - 17 aur;usLi: .1. O. Cai'IJJ cr ,c;, 1 <I[Jril~2 m:1.i; If. .\. 111'11~ 1' \\ ' ilz. l ~> 

.i Iii ~:11 ,jul i : !\ . \\ -. 1-l r' I',Cillnn_ :m jttni - lii jul i . 
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G. O . . 150 den 18/:1 :n hd-aller, a-ll d en genom nuli gl beev den 7 no

vember ·19 10 till J)ygg.nacl rrnlwf-allda d ockan i\ Bcekltolmcn skall l)enämn as 

"Cnstrrf V :,; ck1cka". 

G. O. 154. de n .I!J /2 27 mcrlfO'iYct ·. ;1 1l fem m::~rining rn.i i'll ' :iClrYCt' mi"t 

un•lrr inn c,·ar:Jnde fu: a n tn.~;.;· rk". 

G. O . . 162 den 2 1/2 27 lJ e l'allcr, m ed anled n ing aY den Jr. ·O. m. elen 1 

juli 1927 gä lland e organi~alioncn av s j ö t'Ullförings-oml'i''trle n<a .. fl l t staLions

ll cf ilH tavarn.a .sl;ola - cfLer· ·c l'forrlet·ligt sanw åc1' sins·emcllan - bett'·äffanclo 

lwncll'ingar~ och ·i n Ycnlaei c rs m. m. öve rlämnande fl'ån sjöruJJ förin gsbe

fcil! Javamas cxp efli'ti·o n r-t· i :-;teömstad oel t Karlslu'ona lill mo lsvaranclc ex

peditioner i Göl·eborg or 11 1\Jalmö ul fiin l·a Li r närmare föresl;rif'Ler, s·om :1,. 

omstä nclig•i1 clern·a kun.na päJ;aJla,;. 

G. O. 173 den 2:3 / 2 27 hefallet'. i nnslutning till g . o . 'l538 /26, mom . 

2 b ) od1 L1 a ), 

alt pansarskeppe t Gustaf \':s .av ru stnin g skall taga si n början d e n 

n nästkommancle ap r i l och befäbleckncl n eclhalas elen l näs·bkommancle 

maj; .samt 

att f a t·ty.g.sch'efens A. pa nsarskep pet ·Drottn·ing Victoria Jwt'älstecke n 

skall 'll'issas elen 2 Tiltslkommande maj. 

G. O. '177 den 23/ 2 27 bef.al1 e r , att löj-tn a n ten vid flo<ttan Skj ölcl .skall 

fr. o. m . d en 23 .inn evat'an cle fcbrua.ei t. ·O. m. den 5 instunclancl e mars t ill

Lill igL ill·gtt han •honom .ge nom g. o . n :e 121•9/2G anl)o!'allcl tjänstgöring 

Yifl 1. marinf'lygclivis i-onen oc l1 uneler ·samma tic! t j äns tgöra vid Häge t'Snäs 

flY.gs t at:io n ; skolande löjtnanten Yi ll Jlo•llan ~cl1acfN under lö,jtn:mte n 

Skjölcb ·oYannämn cla tjän-stgöring Yid JEtgernäs flJ gs lati o n l.Finstgöm så

som Lli\'isionscllef för J. marinflygdiYision en. 

G. O. 182 d e n 25/ 2 27 medgivet' , i flnslutning till n årliga br·oven de n 

:lil J\l't'rmlwr .1 02-G -ocl1 drn l '' janu:-tt'i 1027 •:mgåcncle 'jukYfu·rl ·i J;:var ler, 

al l o f'!' i L' Crarc o el t 11 ndf'J'fl ffi f' l' !'al'<' ~ fUll t e i vi l mi l i lilra ])CS tällningslla

""'' a1· 1110h1·a rnndc ljilns lrkla:.;:.; Yill flot tan må å fintLa n s s tati-onrr rrhi'tlla 

Jii kanat'l l Yarjr ltcl,gfri d HfO' a l'<br t·nr i'O as ::lj uknnn Yitl mo tt agning fijr 

s,j 11ka i llislt·iktrt a 1· dr n nnu·inliik:-tr r , som .ltandh aYC t' ·s.iu kvi\.eclrn ·i eld 
lli s tt'iU, i yi 'lkrt vrll·er lliit'f\nli r pflli1·nl ·ltaJ' sin ])ostad: ilg:mrlc av ova n 

n i1mnLI p•o t·so n al lie 'i rr•sp ekliYr ka:.;c rn rr oc·IL -å Y<H'I'PL tjiln s lgörand e ntt 

Yi d O['(i in aric s.iukYisi l aLion .iilmlikl H r.glrmc ntf' föt' Jll :-tri n-cn, drl I , § 242 

mom. :> j ilmYii.l a n.lila d 1• liil;a rr ·. ,-il l;a fi'rJTii ll a i nilmnrla momrnt n mföl'

lllii III sj nkvi sit ati·on. 

C: . O. :JS!j. 1l e n 2!i/27 ·IJrf:-t ll f't', alL ko mm r n r1UekaplrnP n av 2. gr. Gir·o n s 

gl' nnm g. n. n :r H!J3/2G anlJ•c falJ.ciR tji insl_.,;i.ir·i n g v id Kung-l. Maj :Ls ·ll·cski cJc-

11 

ni ng :j H e lsingfors ·s l; all upphönt m ecl den 5 instundande m ars; skolande 

k omm enclör.kaple n cn Giro n däre fter över S tocldl•olm a;veesa till Köpeo'llamn 

ri ·,,. at t t j änstgöra v.id Kung l. Maj :ts b esk• iclmi ng därst·äcles .fr . o. m. den 

Ii t. o . m. 31 mars -samt cläeeft er av r esa till Berlin. 

G. O. 191 d e n 28/ 2 27 .bel'aJler, m ed upphäva·nd e av g. o. 08!27, att 

J[oj lnanten Ericson tsk a ll d e n 4 ocll 30 i ns tundande mars s tällas t ill flottilj

e l t~ f e n s för No rrl;öiJings f ,eiYill iga mo.torlJrå tsflo ttil j föefogand e för att 

1jtlnstgör.a såsom :instruktöe vid av Ho ttiljen ordnacle militära övningar. 

G. O. 198 de n 2/ :l 27 ]) efnll et', 

dels att läkanmcle r s'ökningar j ämlikt s l;olrcglcmentc föl' flottans 

rn unskap, IV, §§ 26 : .l oc.ll 28: 1, inn e Yamncl e ulJ)il rJ.ningsår skola, YM an-

· ar man skap , som avses at t u tbi ldas till riktar e vicl svåe kano n , elclled

'i ng~män ocl1 a ,·sVtndsoJ) serva tör·e t· YerJ; s lällas i elen utsträcknin g, att e ftee 

tt nclrrs()k ni'llig.amas avrSluta ncl e sil. vilt möjligt n eclanst e ncle antal fyller för 

~od l;-i-lnnande .i desammR upp stii.llda fordri n ga t' , nö:rnl igcn: 

För utbildninl!: till rikta re vid svår 
kanon, eldlednin gsmän och 

avståndsobservatörer 

Flaggkorpraler ( korpraler), artillerimatroser 

3. kl. sjömän, signalmatroser, däri inbegrip
na under utb il dning till s ignalmatroser 
vara11d e skeppsgossar ......................... .. 

2. kl. sjömän, signalmatr oser ... .. ....... .. .. .. 

2. • torpedmatr oser .......... ...... .. 

2. • ubåtsmatroser ................... .. 

A n t a l 

Karlskron a l Stockholms 
station station 

7 

44 
16 
8 
8 

2 

ll 
7 
l 
5 

dels att clcss n tom - u tan ·hi·nclee av beslämmobcrna i o ,·an näm n cla 

'k ult·c,glcm cnte - flaggkorpral e r ·Dtl t si'tdana korpralP r , som beräknas att 

itl ii CYat·anclc år bli\·a kompetenta för flaggkorpral s iJefordran , skola, o m cto 

;;, .u ,Jämpaclc att utbilclas till avslil.nclsob•scrvf\töre r , uncl cr.gå ltll;anmcler

,,·,k ning· fö r uli)ilrlning till el y lik tjänst .i d en utst r·äckning, alL efte r uncl e r

,i.rk n ingc n·s avsl utand e så vill möjligt neclanst< c ncle antal r,·ll e r för gocl

l,,i nna ncle i clcn~amma uppstillleta fod r ingar, nämligen: 

För utbildning till avstånds
observatörer 

l"Jaggkorpr aler ( k orpraler) . s ign almatroser, 
högst .................................................. . 

l•' laggkorpraler, (korpraler), torpedmatroser , 
högst .. . ............... . ............................... . 

P laggkorpraler (korpraler) , ubåtsmatroser, 
högst . .. .......... . ........... -...................... .. 

r; . o. 1927. 

A n t a l 

Karlskrona l S t ockl1 o lms 
station statintr 

5 3 

2 2 

2 2 



12 

G. O. 20!; tlen t./3 27 befaller, att S~atslH"Jtaren sl,all snarast efter·· 
ankomsten •till Stockholm inn evarande månad aymönstr·as och, Yarl mate-. 
riolen ·beträffar, föel1äggas i l :a ])ercclska.p, allt 'i enligilet mecl i g. o_ 
:128/27 anbefallcia föJ'c-sl,ri fter. 

G. O. 2·it; den 8/ 3 27 befaller, att •l,omrnenrlör·cn Sclanrler skClll med 

den 16 inneYaJ·ancle månttd frånLrikla innellaYancle JJcfattning såsum avdel
ningschef för rnarinstalJens organisationsawlelning samt under tiden elen 
17-31 inncvaran!l·o månat! L,j:i.nslgöra i sjöförsYnrots kornmanclocxpedition. 

(;, O. 220 den 10/:3 27 m edg iwr. all argculinsJ';c marinens Lransp·o l't
rar·tyg ' 'Amerira" må undt>J' Yliss till inneviln<nlic år b·esö1ka Göteborg·. 

G. O. 222 den 10/3 27 bofaJler, 
•att 'i ii(Jrot~sinstrukLion för marinen , mom. il omföl'mäl t iJJ·smöte

inneYarand e utbildningsår skall äga rum i m"riostab en ·und er ·lrögst 3 . 

clagar med början den 12 instundande a pril J, l_ 2 -e. m . ; samt 
att nedanstående offi eemrc skola sås,om representc<ntcr n:tnam Yid'. 

: s~gcl:.t ~rsmöLe , nämligen: 
för l'ust!'lottan kaptenen \Yal1l ström , 
f(IJ.' Stockllolms -stat i·o n kaptenen GrcfJJcl·g, 
föt· s_jökrig·sskolan l"1ptencn Beegma,n , 
-föe Karlskron a station löjtna:nten \Vcsstr·iim ocl1 

föl' GötclJorgs örlogstl·cpå kavtenen Yo n Fieanclt. 

G. O. 223 tlen 101:1 27 lll'fallPr, 

alL l'ommentlöl'lmptenen aY 2. gr. Cieoo skall rn·ecl elen :10 nibtkom
mantle septcrnb ce aY.gå fmn inn c.lta \a·ntlc befattning siLsom maeinC~ttadle ;. 
•samt 

•att kommendörkaptenen ilY ~- gr. u\l'O[)Cl'gN •Skilll fl'. O. 111 . elen 1 
nil-stkommanrlc oktober tillsviclat•c Ljilnstgöm säsom mat·inattacllr', tillika 
lr:.tncllägganclc marina fl ,ygilrenr lcn. Yi'll Kungl. ..\ faj :ts beskickningar i Berli n,. 
Köpenl1amn ocl! liclsingfoT:i. 

G. O. 221; den 10/3 27 befaller, mccl ctnLlring a\ g. o. ll'd/2G bifogad 
nleclplan för pansarkl·~·ssaren FyJ.giil. 

aLL fcutygd i sliHlct för Ponta Delgalla (Azorcrna ) skall besöJ;a 
Funchal (C.laclciea ) ; samt 

att .uppehållen i Funcllal, Bonlcaux ocll ..\l.almö sk·ola enl ig t faety.gs
chcfens JJcdömancle aYpassas mer! hclns:·n tiiJ aLt aYmönstring skctll J;:u ona. 
clga rwn senast elen 13 ins tundande apriL 

l 

G. O. 228 dPn 10/ :J 27 l1cfallcJ', aLt .bcLrcHTanrle l:mLlkomm enderi ngar av
officerare följa·ncle skall lända till eflcn ,ltLclsc. 

Nedanstå•ende officerare skolR a v .g å från innehavaneJ e tjänsLeb efatt-
1i ogar med n edan angivna dagae innevanmdo åe , rcspeJ;:tive t i ll·t r il el a 
, is s befattning -elle r kommcnclering Jr. o. m. nedan -angivna dagar inn:c
,·:n·ancle år .samt till sYidare ell ·cr und er säl'ski1L anginn tir!, m ed unelimLag 
;~ v de tider clå cle på gruncl nv uLfärdacl g . o. må il:wa eehä llit annan kom

mend ering, tjäns~göea cnl igl följancle. 

Mal'in föt·vall nin[JCII: 

:n·.gå : kommendörkapteoc11 av 2. g l'. rHål,ao son Lien :2't april. 

Sj öl<~·insl! Ö!JSl,olan: 

Elever i allmilnn:.t kursen, ar!Jctsål'et 1\)27- 19.:28 : löj tnantema Jacobs
· (I n, Holm, .Lindqvist, \Yalberg, Erasmi e, Schacfer, \\·estl'ing, Lillj-cquisL 

11("!1 Hoseosvärcl. 

Sj ökl'i!JSSl•olan: 

avgå : ta.ptcncn T:lrorburn d en ;a -okto lJ e r· oclr löjtnanten ::'imons·son 

, Jr• n 20 o•ktol) et·; 

tillträcia: kapten en Hedin , tkaLlctto!Ticee, den :20 juni 1.927- 30 apl'il 
1\128, !ö ,j Lo an ten J ecleut·-Pa.lmgTen, kacluLLo ffi cer, den ?J maj; skolaml e •u va.n 

:1 n givna Jmclettofficcrat·e fr. o. n L r espekti ve dagar f ö e t i llträLiamlct a.v 
nclmncla kornm enrJering lj.änsLgöra \' id sjökrigsskolan i SLorkl1olm .samt 
il :ll'cfter vid innovaramle å J'S r ckr)'lkur s. för sjökaclettcr, kavtenen R A K 

..: trörn, J,ctdettotTicer, den J noYcmiJce, löjtnanten Stefenson, ·<uljula nt, den 

·! l ·oktob er. 
J{al'lskrona stal i on: 

ALljuLanlee l1os statiooos.JJefä1llavaren: 

avgå : kommonclöt·kap Lene n av 2. gr. Eln·cnsvänl elen 30 -se p ~e mb c r·. 

kap ten en Heclin den 31 maj ; 

·tilltri1d a: kommeodörkaptenen av 2. ge. Flyg·are Lien 1 oktober, k ilp

l ·~ n en 1Balck elen 1 juni. 

_\l Lis Le ekipageofficer: 

a Y.gå : kaptenen \Yallio elen 30 september; 
tillträcia: kaptenen K. C. Hamilton den 1 oktollel'. 

BcfäHlaYaJ'C Hir radiostatione n : 

tillträcia : kaptenen Skarin, med ])iJJellållande av ionclHlYilndc ]) efatl
Jli l1g, Li •JifäJligt unclet' elen ticl Jcapteneo H. 'J'ilor·cn jänJJ iU .g. -o. ~0:3/27 är 

'.i ij k·ommeoclcraLl. 
Sj ömanskårcns skolor. 

Lilltr:~Lla kaptenen "f. A. K .Strö m, -såso m i·nstrnktionsoJTicer Yi.cl all
lll:ln militär kurs föe värnplik~iga sjökaptener oc l1 styrmän uneler io stun
•l:mde so mmar från dag i ju n i, som •stationslJefälllaYaren i Karlsl,rona äger 

'"' sl1ämma. 
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Stockholms stat i on: 

Adjutanter l10s stations!Jcfiilllavaren : 

avgå : kaptenen Palmqvist el en 30 scptem !Jcr; 

tillträci a komme-ndörkaptenen av l. gr. \V•estf'r elen 1 -okto!Jcr och 

löj toanten Hauffman, den 1 oktober. 

B efälh avare .för ra-cl iostationcn: 

tilltr~ida: kapten en Lunclqui·st, tillf-älligt uneler el en ·lic! löjtnanten 

.Montelius jämlikt g. o. 203/27 är •sjökommenclcracl. 

Chef för artilleridepartem en tet: 

avgå: kommenciÖJ'kaptcn cn av 2. g r. l~ rikson el en 30 septembet·; 

lilltl'äcla: -kaptenen Almgren el en 1 oktober. 

Ol1 cf för minclepal'lcmentet: 

avgå : kommenciöJ·kaptcncn av 2. ge. ArnlJ crgcr den 2'' april ; 

l'i lllr i~cla : 1]\o m men·clörkaptcnen R•v 2. gr· . !·I åkan.son elen 25 ap1·i l. 

Cl1ef för· Göte!Jorgti ÖJ'iogsclep, : 

avg, : kommenclörkaptenen av l. gr. j marinen :\for·cn Ll c•n 30 sept. 

skeppsgossekåren i Marstrand: 

av,gil.: l\apten en l~llio t OClit löjtnanten ·Hanwl d·en :lO scptcmher; 

tillträcia : k aptenen von Scll'in kcl , kompanichef , den 1 oktober; sko

lande nämmle ol'ficer un-clcr rlen tid 11 an tjänstgör vi cl skeppsgoss·eHu·en i 

\larstrancl tillfälligt ti ll ilö ra Ho tlans ~talion i Stockllolm, .löjtnanten \ Vcst

rna.n , •tj ii nslgöJ·an<Cie ol'f'ic ce, elen 1 okto1J1 er· ocl1 fänrik en Cavall'i-Björkman. 

t,jänslgö1·and c M fiecr, den 1 oktolJ•er. 

G. O. 232 den 11/ 3 27 utnämner •o el ! förorclnar· :kaptene.n vid Kungl. 

Flottan .::; . K l' :·son \ \l!llcr alt Yara acl,julanl i1 os H . K. H . Kr·onp1·inscn. 

G. O. 23ft den 1'1/ !l 27 befall er , <~Lt ma.r·jning.enjörcn av 1. gr. S1wg 

skall J1·. o. n1. cl ell 1 io sLunclaod c april Lill sviciare, m ed uml rwLag av dc ticlm· 

då llan på g1·u ncl av utfä['(iacl g. o. m å l1 ava er l1 ållit annan kommenclcring, 

l.j'änstgöm i m arinförvanningen. 

G. O. 2:15 den 12/ !l '27 IJ efall er, att kanonb il l en SYensksuncl O>kall fö r 

avrustni·og ocll avmönstr· in.g avgå till fl ottans sta tion i Karlskrona i s, god 

lir!, cttt far ! ygsrltefens 11·c l'älsteck en kan n edtllalas s·cnn,st den ;y, i nn cva

r<encle mtwad: ·sk olancl c J'a1· t ygel därefter J; l argöras föt' i g. o. 1538/26 an

IJ cfalld exp ed i tion ocl1 on1n anbefallci a a\TUslsningsarbelen b egränsas mcci 

häns}n bäetill. 

G. O. 236 drn 12/3 27 IJet'aller, att k aptenen Rudb erg skall för utbi ld

ning tjänstgöra såsom i'IJ'gspanarc vie! kustHottans flJ·gs Lation fr . o . nJ. 

15 

;lon 25 ins tundande april tillsvidare m ecl ·embarkerin g il. fartyg, som hög.stc 

JJc fä:J.ilavaren övC J' kustflottan äger bestämma. 

G. O. 24.0 den '12/:l 27 !J r l'all cr , på gruncl av § ;,s: 1 inskl'ivningsför

nrd·ningen ocl1 m ecl uppr1ävande av g. o. 7!J7/ 1912, alt i fråga om ordföra!lcl e. 

läkare och ÖHig biträclanfic per so nal samt rulll'öri·ngslJcfJ l vid inskriv

ni·ngsförrätlning f'ör· sjömanslll !S l'öljancle. förcs l\J' i rter slwla fl'. o. m. elen 

l juli 1927 lillsviclal'c HineJa -till e ftr n·äUelse . 

1. Ordl'örantlc i inskrivningsnämnd föl' sjöman-s ilus ävensom läkare 

,J;o la. Yacl beträ lTar sjömansiwsen i ::ilrömsla:el, L J·sckil , Udcl cvalla, "\Jar

~ lr·a n cl , Göteb org, Häl.si ngJJ.or·g, Lamhl;:rona, \lalmö, Simrislwmn , Kristian

-;lacl, SölYCSIJorg, Karbl1amn, Hoonch} , Kal'i·skrona, Kalmar, Oskar·shamn. 

\'iislcrvik, :-iöclcrköping, Norrköp·ing, Linköping, Sloclvllolm, \'i sln, Gävle. 

:-; undsvall. ocll Härnösand , ilJconl ras av Yecicl'IJöt·t:tnrlc statio n s!J e f~ii'llavare. 

Va l IJrträft'ar· sjörnanslwsen i KarhLM, Kungälv, LicU;:öpi ng, Val'IJ crg, Fal 

ken!Jerg, Jla lms l a{i. 'J.'räll•elJorg, Y sla<i , Vaclstena. Jönköping, Nyköpi ng, Sö

tlpr·tä lj-e, Väslel'ås, l ' pp sala, Söclenil amn, Hmliksvall, ö rn sköldsYik. Cmeå. 

-; k r ll-cfte5., l'i~eil, Lul ra oci1 Haparancl a, komm er or·clförande i inskri\·nings

n äm od cn ävensom liikarc att IJ eo l'lit·as på siltl i § 25 i ns•l\ri\'11ingsförorll

n i ng·c n sägs . 

2. För· dc sjöm anslms, chll' or·rlt'öranclc järnlikt rnom . 1 stall lJeonlr·as 

<I V slationslJ ef~illlanu·en. l;omme·nrlcras enligt n·iimnlia bcCU11avares n ät·maJ'e 

Il es täm mande en under·o f'f'ir cr· •och en sjukYårda J'e \' id flottan att lill lrandagå 

Y i el i nskrhn ingst'ö t'l'~1ttnjng'en. 

l fr·åga om dc sjömansl t u~ ittcr. dtit' orcl!'öraoden kommer aLl beo rcl

t'flS j •ämlik t § '25 in skrivningsförorclningcn, ko nlJm cr· el en tilllJilrädc vid för

l'LilLningen erfo r·ci er·J i.ga personal en all lJcoecl ras enli.gt vacl .i n ihnncla § 23 

~~Lgs. 

3. Att e·n ligt § 18 :2 \·i'tl'Opli k blagen lrL'tcla i sjörullföJ'i ngshdiUIJava

, ... ns ställe vid in~krivning~föJ' J' :lllni'lJgarna komm er vecler!Jörancl e arme

l'ii r·Li elningschef (rnilil!ärbefälltavat•e, cl1-e fen Jör östra brjgaclcn ) aLt ii:Jc

" "tlra rumö r in gsbefältllavaren (.o t'f'icce som trJLL i denn es ställ e) för det 

l't lllföei ngsomJ'ilcle, inom viJJ, et n derbörligt sj ömaoshus är· b enget: 

för sj ömanshu sen i Varb e1'g, !<alken!J erg, H a·lmstacl, Teälle!Jot·g, Ystad , 

' ijcicnl tamn, l·lu'Cli'ktivall och. ör·osl\öllis-vik varj e ät·, som slutae pil udda tal. 

för sj ömanshusen j ,Kar!staccl, Kungälv, L icl köping, Vaclstcna, Jön

kijp.ing-, 1; rnc ~;, ,:-;,J; ell etfteå, Piteå oc•lt H aj)anmcla, varje år, s·o m slutar 

i'< L jämnt t al . 

G. o. 242 den 14/ 3 27 b ef all er, att komm endörkaptenen av 2 . .gt·. Yon 

.\r !Jin ·skall f r. ·O. m. {]en 17 i·nncvarancfe m ånaoel ti llsv i.cla!'e t . o. m. u.t

~ a ng•eo av ·septemb er månacl Hl28 tjänstgöra såsom avclelningscll ef för ma

l·i no lalJens oeganisationsavclelning-. 
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G. O. 2!o6 den 14/ 3 27 bcfctlle r, a LL marininLenclc"ntcn av 2. gr. Lind
gren skall. m ed .bilJ Cllållanlle -av inneilavande befattning, uneler tiden 1 
maj-:J I oUo11cr inn•evan<nlie år tjJnstgöra ·såsom extra kacleLtintcnuent 
vid Lill Karlskrona station föl'lag(ia kurser .För marini.nLenclentskadctLer. 

G . O. 2~0 den 13/ 3 :n :IJefallcr, aLL ,·edc Ltbåten n :r 1,2 jämte motor·
slupama n :1' U;\ F odt 3;;\ li' s k ola ÖYel'föras från Alvsborgs fästning ti ll 
Kctrlsk 1·o·na Clstndng .samt alL transporLIJdcn n :r 1/ .:\F skall tillsvidare 
under .t'rctlslid stJllas l.il l Götc !Jorgs örlogsdepäs clisposiliun. 

G. O. 2~0 den 15/:l 27 JJcf::tlle-r, 
att ·kapten en Yicl J;ustartill e1·irt Cedt' l'iöfs genom g. o . 205/ 23 anbe

fallda .J;on1111ende1·ing .som d;adetto l't' icer Yi cl -sjökrigsskolan skall upphöra 
den 30 instundande septembe r, ·amt 

aLt löj tnanten vid kustartilleriet \\ ·csström f r. o. m. elen 1 ,nästk om- · 
mancle okto!Jel' skall tji~n stgöra som kad e ttofficer vie! sjökrigssko lan. 

G. O. 2:i8 den 16/ 3 27 befaller, at t fö ljancle föt·csJ;~•ifte.r sl;:o la lända 
till eftcnäLtcl:;c betJ·äJTamlc i g. ·o. 1:'>38/t:!.G, mom. 12 a ) a n!J efalld ex~ra 

kuPs för s j,ökafle tter ' pansaeske11pe~ Tapperheten undce tid en 25 april
~) maj. 

1. :-;;'\.som lrclare Wr J;UI'sen kall t}än-stgöra löjtn-anten Tilennacnius, 
v.ilkcn un clee den tid kur·scn pågåe kall Yara sjökon1m cnclerad i\. pansar
skeppet 'l'.app·crileten. 

2. Program m et för u L]) i ldningen s!;:all om fal ta: 

Läroämnen: 

Navigation: orLbestänming genom te rrestra ortlinj er .inom sikte av 
la nd ; logg!Joks förancle. 

H.eglcmentcn : reglem ente för marinen del IL YaldilaYand e uncleroffi
I.'Ct' Yill di1eksanle lningen. 

öv.ning.sämnen . 

Signa l•c r·ing : ö11J1ing .i signalering mecl signalflaggor, ·semafor och 
m-oese . 

Båta rs hanterancl e : manö1·eröy•ninga1· uml er rocld , sege l ocl1 ä nga. 
Hancl\·apensexercis : en ligt Uii;R. 

Gymn::r::; Lik oc·ll i-el ro ~t. 
VakttjJn s t: enl igt för eskrifter f ö1· förbcreclancle k u1·s .ombord. 
3. Be tyg i lät·o- eU!er övningsämnen a ng ivas ick e, ej hellel' utl åtande 

enlig t r eglement e för s jökeigsskolan § G3. 

G. O. 259 den 16/ :3 27 IJ efaller, att f ö ljamlc föresk1·.irter -skola lända 
till efterräLLelse beträffande s jömätningama somma ren 1927. 

1. Genom Yecl·crb,öranclc varvschefs fö1·sorg skola t'öl j ancle sjömät
nin,gsfartyg 'lien 2 nästkommande maj Yara Hargjo rcl·a för expedition, 

niLml igen SYa•la-n , l'·e ter Ge.clcla., Fal,kc n , Han , J·ohan Norclenanckar, Ej dem 
•l'il 'l'·iiman; l1öramd e fart)·g c· n {len 23 a pril Y·::tra lJallastade, ri ggade samt 

1 c• ri'onlerlig utsträckning m å lalle inombords . 
2. För sjömJLningarna erforclerliga moLor·b å lar skola Yaea klargj-orda 

·1 tid oclt enli gt Jör.cle loing. Yarom cl1cfen för sjökartcYerket äger m eclcleln 
yc cl crböranclc YarYschef. 

3. Fal'l)·gsell efr rna ~kola llissa si.na hrCilslrcken och inmönstring 
l' l'i;sliil las å Lid e t· , ~um ay Yed c r·!Jöra:n'Lie .sLiltio nsiJefälllaYare e rte t· anmc1-
an n,· t•:l tdrn fö1· ,.;jiiknrtcwrkl'L !Jcsttlmm~s. 

't. Fartygen ·s k·ola lwmanrH1s •e nligt g. o. llit'ogacle lJ esä ttningsli.stor, 
dt~rk alt Yecl erbörantl e stati-oosJJefiil'ilaYare ·skall -äga. att efter öYct·cnskorn
'l l<'isc mccl el•cfco för s j öl; arte,·erk eL Yicltaga de i1nrlri uga1' i ll esiittni-ngs
i,.;lorna , som ilY omsläntlig-l1cterna l;urn•na lJ e lin gas. 

:J. Ul tefc n för sjökarLc,·erkeL ;;i];:a ll lwträffancle personal•, aY·Scclcl föl' 
tniHnin.g,;J'örli1ggningama i lan cl, m eortrlcla Yedenböeancl e •staLion·siJefäiiLavare 
lid oe.lt plats för personalens ·insLällelse. 

!\. FartygsciJC'fr rnil å o\·a:nniimn tla s,jömälningsfctrtyg m å, e fter över
lbkonnnelse me.cl YE'clerh·öraml e s LaLio nsbefä.li1aYat·e, stäl las ti ll chefens 

l'i'll' -sjöl;al'teverkeL t'örfogancle i SLcoldl•olm lll1ller l1ögst tvt't arbet-sdagar 
f(;re respek t ive bel'i:i.Jostcckens ·!Jissancl e. 

l. Ovannämncia fartyg sJ;ola el'bet· avslutatie mätningsexpeditioner 
" l'l l l'flcr a nm älan a\· chefen för sjoök<ll'teverkcL till vedcrJJöra:ncl e -s tations
l> dällHtYaJ'e aYmö nstr·ns ocih up phlggas. 

G. O. 261 den 16/ :1 2i JJ cfaller, aLt nedansLii.·ende civilmilitJra tjän-ste
HI'cln <sl;ola innevarande ä r avgå {rån r espekt i ve UJJträcla -angivna befatt
ni ngar ·samt Lillsviclare. metl nnd amtag av de ticl er då de på .gnmcl av tit
h rclacl generaJ.orclcr må ·llaYa ·crlu Hit annan J;ommendering, .tjJnstgöm 
r•n l ig t följan{lC. 

~\la1·i n föewtltningen : 

ay.gå: mariningenjöre.n il\. l. gr . Zettcrström 31 mae-s; 
Lillteäcla : rnari•n(l.i t"e•ktön·n av ~ . .gr. H er l in 1 ap r i l. 

S talJsingenjör i högste bcfiUllaYat'ens ö\·er kustflo ttan talJ: 

<tv gå : marillr<.lirektören a Y 2. gr. Herlin 31 m ars; 
tillträcia: m ariningcnj öt·c n a Y 1. gr. Zettc t·ström 1 april. 

G. O. 26q den 17/ :J 27 befahlcr, att veclcLtbätcm 111 :r 19 skall rustas för 
ul l Jr. o. m. d'cn 20 instu.ndancl c apt•il tilJ.cl elas flygstation enligt cl·e när·
llJm·c Jöreskrifter, som frametcles komma att u tfär.clas. 

G. O. 2G5 den 17/ 3 27 befaller, 
l. cttt ~öljanclc utbildnin gsföreskrifter beträffande å 2. LoqJ eclb åts

rli Yi~ ionen e111barkeraclc fänrikctr i reserven skola jnstu nclancle s-ommar 
l:i ntla till efterr~lttelse : 
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utbilCLningcns ändamål skall vara alL göra ifrågavarand e officerare· 
kompetenta att tjän·stgöTa såsom komm enCI.crade officerare å 2. linj en s. 
strid:sfat·tyg, i J)efattning vie! artiJ.Jeri et, doc!' endast ·Såsom dil\lisi on:>befäl
lHwar.e vid lätt arhller·i, samt sås·om fartyg·scll ef er å J1jii.lpfartyg: 

med ·l1änsyn .tHl ovan angivet flndarnål mecl utbil elningen, skall under· 
ticl en maj-meclio augu sti utbildn•ingen huvudsakligen inriktas ä pr·aktisk 
tjänstgöring 

a) såso m komm cn'Cl·e rad offi cer å torpcdl\I'J"SSarcn samt fart;·gscltef 
å ~orpedbåt. 

b ) vie! artlle!'iet~ eldledning å LliYisionens fe~l'tyg Yicl elcllellningsöv
n itngat~; satn t 

•C) silsom lliträcll\Jncle instruktionso!Ticcr för om l)or·ll kommenrll'rael e 
r esc rvlmcleller; 

2. att ,lliv.isionsch efen för 2. torpeclbåtsclivision en må tillfälligt slälla 
i elivisionen ingående LorpecJI) åt unel er b efii.l av annan lronom umlerlyclancle 
officer äm fartygschefen. 

G. O. 27lo den 18/ 3 27 befall er , 

att fö.ljll1ncle. förr.eskrif.tcr skola Jä.ncla ti:ll e.flcl'l'J.tte lse b e lr~il'fande i 
g. o. •F. 16·1/ r26 .rnom. 2 R, l) ocl1 c ornfönniiJcl spanarskola, sj ät'lygskoh 
ocl1 •skj utskola vifl tF. 2 ä\·ensom •i ft•åga om samömi ngar m ellan marinen 
oc~1 Ilygvapn·c t i nneYara ncle åt·. 

1\ . Spanar•skola vid F . 2. 

1. Genom .g. o. F. 17:1/ 26 anbefalld förlägg'ning av spa·narskolan ocl1 
persomal Frå:n F . '2. li1l Hägersnäs flygstation skall uppl1öra .senast den 1c!. . 
instunelaneJ.e april ; skolande logementsfa.t·txgct Freja genom varvscl1e
fens vi'CI flottans s tation i Sto ck lr·o lm fö, r·~org å dag, so m ~)emäklc Yans
!Yil c f äg·er överenskomma med ol1 efen för· F. 2, i,nbogs e rl\1~ till Storklwlms 
station. 

2. a) Under ti clc,n rJ.en 20 apr·il - 31 juli skal l spanar~kolan Yara f.ör
lagcl till Göteborgs flygstation: skolande ulbiklningen vid nL1mncla stola 
b eclriv·as ·enligt cl1efe ns för flygvapn et närmare J) estärnrna[lcle m ed lecl
ni·ng av föreskri rterna i rcglemen te fö·r· uti) i l·cln in g av o !Ti ce rare ti Jll'lörancle 
floottans slam, spanar·Jwrs, 3. •sk edet. 

b ) Chefen för· Göteborgs öelogsclepå skall ~ill cl1efens för spanar
sk olan förfogan:rle ställa erfot'cl cnliga lokaler för fö rlägg.ni,ng ocl! bespis
ning m. m. av spanaw·sko lans personal. 

3. Uneler ticl en elen 1-31 augusti skall spanarskola.n vara förlagd 
till rHägoersnäs fl~ygstali .o n; ,skol ande spanarskolans personal oc l1 materiel 
tlin<:ler ticlen elen .l-20 ·augusti s·lällas tm 'högste b efälil avarens öY er kust
flottan för·foga.ndc i el en o mfattning denno efter öv er·enskommelsc mecL 
che fen f·ör spanarskolan iiger bestämma. 
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B. Sj öl'lygskola vid F. 2. 

4. a) fijöflygskolan skall unclee tid en den :1. rnaj -31 augusti YWJ':\ 
förlagd till Karlskrona flygstati on; skolan{!e utbildningen b eclriYas en.Jigt 
,·:Jr ef ens för flygYapnet närmaee bestämmande. 

b) ::itationsJ)efJ.Iilavaren i J<arlskeona ska ll li Il chefens för sjoöflyg
sliolan föl'fogaml e ställa. erfot·cler•li ga l okaler för förläggn_ing •OCll b e~p i~
ning m. m. av sjöf l')'gsko l ans persvnal. 

C. Skjnt.skola vid F . 2. 

'J. Skjutskolan ~·kall ,.a,·a 'förlagel lW ;Färösunds flygstation uneler i 
!.!· . o. F. 1~>1/26 angiYCn tir!; skolancle utb i lcln ingen oc:ll öm ingarna bedri\·a, 
,•nlig t rl refcn:; för fl)·gvapn et nJ.rmat·c· bestämmande. 

D. Fly u plan och farly!J. 

6. Till spanaeskolan , sjö flygsko lan ocil skjutskolan, skall förlägga,; 
det antal flygplan, som cl1efen för flygv.apn·el äg·er bestiimma. 

7. Ye{le,t tb åt cn n :r 10 ·S kal·l und er tirlen d en 20 ·april - 31 augus.li 
>ara lil·l'llclaLl spanarskolan ellct' sjöfl)·gskolll1n enligt chefens för fl~·g
' a pn~t h es tämmanLl·e samt under· ticlen den 1 september till 1'1 oktol)et' 
' k jutskolan; ägande vcclerbörancle chef för skola att vid b elrov tillfäll-igt 
" lJ. lla vccl cttbåten under· J)efill av honom unclerlyLianclc sjöoff'iccr·. 

E . Sarnövn inyar med mat•inen. 

8. a) Fö·r att ingii i kustnotlans flyg·stati on (marin·e ns g. o . n.:r.· 
1~>38/ 26 mom. 3 a) sko la uneler n·edan angivna tid er .följande fl ygfö rb;mrl 
m. m. •Ställ·as till l1ögste J)efälhavaren.s Ö\'N kustflottan förfogan'fle, nL~'Ill
ligen: 

25 apeil-30 juni en marinrflygcliYision. om 6 spaningsplan, vara\' 
res erv; 

.l juli~20 augusti en marinf,lygcl iYiSi•on orn 7 spaningsp lan, Yat·av 
i reserv, samt 1 torpedplan: 

21 augusti-slutet av oktober en rnarinflyg.cl.ivision om 6 spanings
plan, varav 1 i rescev: 

äganeJ e cl1efen för fl~·gmpn e t rnecl.clela högste b efälilla ,·ar·en ö\·c r· 
kus lf.lottan vilka flygplan, ·som sokola härför avses . 

b) U neler .tiden elen 1~20 augusti stä ll as jämväl i mom. 3 ovan ont
fiir mälcl perso•na1 oc l1 materiel till högste befäU1avaren öv cl' kustflotla.n 
fiir fog.ancle. 

9. För sam öYning m ecl kust fäsLningaro8, samt med .lwstarbillericts 
~k.iu tskola •oc l1 truppföl'lbaml ·sk ola fwå:n F. 2 undee tiden el en 15 Inaj _JZO 
Sl'p temJ)et· 2 spanin.g·splan samt uneLer 3 veckor ,j jul.i månacl ytterligare· 
l spanirngsp lan ställ as .till veclerbörand·e kommendants ocri1 cllefons för 
k tt start i lleri·Ct förfogande; äganode här nJ.mncla b efälilavare att med clle
i'<•n för .F. 2 träffa niirma:re övct· enskomm else angående ti.cl ocil plats föt· 
S;t!-!·da f·l~·gplans cl cltagande .i ovan.närnnda övningar. 
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F. J<ostnadcr. 

10. Kostnadenna för i cl enna generalorclcr anl)efallcla övningarna 
m. m. ,skola l)egrä:nsas 'inom b elopp, som beräknas av flygsty.relscn -
vilJe! angår samövningarna med marinen i samråcl m ed chef-en för marin
stal)en respekt,ive cl1efen för kustartiHcrie.t ~ oc l1 som meddelas genom 

sj•öförsvArets J'ommamlocxp·ecli lion. 

G. O. 729 den 18/3 27 befaller, aLt bc;nämningen reservofficersaspirant 
·vie! kt1starti Ile'l'ict skall ersättas med b enämningen ['eservkaclet l. 

G. O. 280 dPn 19/3 27 bcfal·le r, aLt cl ennil sär·skilcla imtruktion f.ör 
högste J1efälhavarcn öv er kustflottan skall gälla uneler ku~tflotlans öv

ningar våren ·och sommaren 1927. 

8 i. 

I slwlreglementc för .flottans manskap föreskrivna sko lor .och kur
ser omborcl omkrin,g maj~meclio augusti s·kola a nordnas å J'u stflottan. 

2. 

2. pil'nsaesk·eppsclivisio ne-n oc·ll 2. toepecl11åLsclivisionen skola, enlig,t 
l1ögste befältJavarens över kustf.lotta.n närmare bestämmande, vara de
tacherad fr. o. m. dagen för resp ektive förbandschefers bet'älsteckens llis
·Sancle till .el en r212 juli; sko lande 2. pansarskeppsdivi-sion en å n.cclan a ng.ivna 

ticler besöka följande utlänclslca .J1amnar; 

Plym oLl th den 25~30 maj, San Sebastian elen 2- 7 juni, HoLterdam 

den 11~18 j u ni. 

§ 3. 

i. För cle,tachcringsticlens användande ·e rford er,Jiga öv.ningsorder u t
färdas, bctriiffa:nde kacl e tter•nas övningar, av chefen för sjökrigss•kolan ocll, 
beträffande besättningarnas ·i övrigt -övningar, av hög-ste befälh•avaren över 

kustfrl.o t t an. 

2. Dhi·s io:nscllefen för 2. pansarskeppselivisionen äger att i egenskap 
av cihcf för .sjökrigssl;-ol-an inspektera å 2. to-rp eclbåtsclivision en embarke
ril'de resc:rvkaclctter; skolaneJ e dock härvircl , be träilande tid och plats för 
inspektironen, rhögste J1efälhavarens över l\u sUlottan m edgivanel-e först 

inhämtas. 

·Efter cletaoll er•ingsticlens sl ut skall, under kustflottans tillämpn.ings
övning1<r, ovannämncia förl1a:nd tilLdelas sårlana uppgifter, .som kunna 
främj a utbildningen ombord kommend erade r eserv•o iJi ccrare och rkadette:r 
j elen mån detta är möjligt, utan att ändamålet m ccl kustflottans tillämp

ningsövningar clärrrwcl förryckes. 
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§ 5. 

Beträffa-n-Cic i § 2 a:n~Jefal·lcl a besök i utlämbka hamnar s-kola vccler
Jr.rrandc s\·enska l1L'Skickningar ocl1 konsula,t genom tJ-cler fö'l'-so rg ·lJållas 

1,ndr ·rr·äLLa,cle •Om dc sannolika närmare t-iclpunktcma för ankomst till re
s pr·Uivc J1amnar; ·äg<m-cle T\i i Ö\'l' igt utfärda cle särskilcia för eskrifter . 
. -;rrlll nwrl anloclning av l1 eröTcla JJcsök må b-efinnas erforclel'!igR. 

G. O. 2~)2 IIPn 21/:3 27 medgiv er, att i g. o. 69i/2G, mom. 10 anlJefallcl 
., Jl li-oniix förLäggning m å enligt l1ögste b efälhavar ens öYcr lmstflo.ttan 
n·rl 'lllaTe b e·stämmancl-e uneler tiden före clcm 25 instunda'llcle ·april upphöra, 
' :l! l JJetriifl'ar i ,Km,lo:rkron&cskaJclcm ing:lende fartyg uncl e-r hög.s t 5 dagar 
!Il' il vad angår fart~· g, som t i 1111 öra Stockh olmsav-cleln ingen, unel er högst 
I II dHgar. 

G. O. 300 den 21/3 '27 fast-stä ll er föreskrifte•r b·e t:räffanrle klädsel m. m. 
fi'rr flottil'ns O, UO ocll civilmilitära per-sonal. 

G. O. :101 don 21/3 27 .bo-f·all cr i ansi'U tning t Hl g . • o. 274/27 mo m . i: 
i. a tt genom g. o. F :171 /26 anbefalld förläggning av spanarskola 

lii'I L personal frå:n ·F. 2 vie! 1-Iägc.rsnäs flyg·station .slml l uppl1öra den 22 
il !· nne.s; 

!Z. att spanarsk·ol;ms pArsanal även.som den ytterl-igare fl logcment-s
l'ör. Lyge t Freja embank era-cle 1perso-nal, som enligt överens1,omrnelse mecl 
s la tioDslJ efälllravaren i Sto·cld1olm -ocll cllc-f.cn föl' 2. flygkåren bestämme-s, 
-; k;!ll 1Wpo l·! ett eras elen 23 dennes; 

3. att logementsfartyget Freja skall upphöra .att stå till ch efens f-ör 

. fl n ;·vapnet för-fogancle å ,rclag, so m av stationslJef·älh,avaren i Stockl1olm 
1'1' 1 er föt·s·lag av cl1cfen för 2. fl)'gkår•en UJcstämmes; samt 

-\. att s pa:naeskolan skall fe. o. m. -elen 2\. clennes in.ti11 rustaneJet 
a1 !'ör spanarskol-an il'vsedcl s,jö-flJgstation förl'ägga.s till 2. -flygkåre·ns clepå 
i C' [rlClvholm. 

G. O. 302 den 21/3 27 befaller, m c{] tlpphävande av g. o. 1358/26, wtt 
.n cclanståencl-e föreskrifter skola tmsviclare ·län-cia till efterrättelse be

lc· ir ITand.e anorcl•ne1ndet av samövningar mellan marinen ·och f'Jygvap~1et. 

.l. Underclåni.gt förslag till pLan för Dästfö ljanrcle utbildningsår, an
g- ivancle omfaUnirngen .av de flygförband, vilka uneler olilca övnin.g.spe-rio-
1] ,.,. ,okola ingå i kusUlo-ttlm:, samt av cle ·i'l·ygJörlJancl, csom unel er -olika 
lirir 'l' .skola unelerställas Jwmmenclan,t .i kustfästning, uppgöres av chefen 
J'i ;,. ma-rinstaben -el'tet· samt·åcl m.ed ch efen för fly,gvapnct samt skaiT år
li g, ·n före d en J~J oktol1er hava inkommirt till sjöförsvare ts kommancJ.o
('XpcLtition. 

2. •I det förslag -till övningarn.a.s a:nonclnancle, !SOm jämlik•t instruk
li,rn fö.r chefen för flygvapnet (Svensk Iöefa,ttning:ssa.mli,ng n :r 285/~6. 

.~ l 11) ådigcrn sk1<1l avgivas till cl1efen för föl'svarsclepRrtementet, skall 
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cltc fcn för fl~·gvap.n e t efter samräd m ed cllefen för marinstaben Jämna 

uppgift å el en ·StJTka Yarm ed sam t ele tide•r Yanmd e1· fl)·gs-Lr illsl;ntfte1• 

frän d e olika flygkåreena ( fl)·ö'~kolan ) J;unna d ispone1·as cle ls för i mom. 1 

a.ngiYna iinclamal, •dels d;1,·uLön·r för samöYnin0ar m ctl ru ·~lade sjös,l y rkor· 

oC'11 kustl'ästningar, skj utsl; oiO I' rn. m. 

Där·est i nämncia uppgirL angiv en .fl')'gst)Tk.a i k om m ancloYäg .för· -viss. 

lid blivc1· umlers-tälld befiUIHtvarc av marinen , ::iger denne alt cfrter sam

råe! m ed c11e.fcn för f.Jygy.apnet utfiirda närmare JJ cstc'im m clscr .för ifr·äga

vaeand c samövn ing. 

3. Vid uppgörande av plan et· för flygyapncts egn a sLöl'r·c tillämp

ning~öYningar ,;k<tl l ~l1dcn fö.r flygyapncL, i den utstt·cickning l'ör·hällan

dena göm d et möjligt, LHg:-t hänsyn till el e önskcmil.l, som av cllcl't'n för· 

marinstaheill i sanll'åd m ed clrefen för .gcncrals·taben kunna f1·amsLällas. 

L T i<•l cl1cfcn för fl)·cryapn eL må s taLion.siJefä!IJamrc, sjöst)•t·kcbe

!'ClUlaYare, cl1cfen för ·kusla,· till cr·ic.t oc l1 kommcn clan.t i kustfästning göm 

fra m sti'illni•ng om ·h eo rcir·andf' av flygper sonal till d eltagande i IJcHilsöv

ningar m. m. vid marinen ; s·twla:n<lc c!J·efem för flygvapn et i clr n utstri'ick

n ing ·tj iins'tgÖI'ingsför·ll i\.lUmclcna göt·;t det möjligt tiHmö·tesgå s,dan fram

stälJning ocl1 avgiva härav föranl ett und crclånigt i'örslag. 

5. 'J'ill cl1cf föt· Il)·gkåT ( l'l)•gskola) eller flygsta tion (detachera t. 

föt'IJanrl av fJy.gvapnct) mft s tatio.n.sbeofiiHmva,·e, sjöst)TkeiJefc'iHi avare, ko m

m endant i kustfästning samt regem entsc l1 ef vid kusotar.tillerie t göra ±'ram

stä llning om såelan tillfälli g samöYning av mindre omfattning, som kan 

erfordr as för viss utbil<elning; ägand e vedcrbö nmcle b efi'illlavare vi el flyg

vapn et a Lt, .i den mån omständig!J erLcrn a det .tillåta, tillmötesgä särlan fram

stä!Hni•n•g ·OCil vidtaga h•ärfö1' er forderliga åtgärrler. 

6. 'fil! vecl•e rböran cl e b efill ·l1avare av mal'inen m a ch ef föl' f lygl;il.r 

(flygsk ola) eller ,fl,·gstati on (d etachera t förlJancl m · fl ygvap net ) gör-a f'ram

ställndng ·o m sil.cla•n >tillfällig samö \'B.ing av mindre omi'aLtning, ·om kan 

et·f.o rdras föt· viss utbi1clning inom r es pektive •f.ly.gl'örlJand; äganele veder

böranJCle b efälillavare av marinen a tt, ·i den mån omständigheterna c!e·t . 

tillåta, tillmötesgil. nu niim n.cl J'rams tällnin.g ocl1 vidtaga llål'för· erforder

liga ä tgärcl er. 

G. O. 310 den 22/ 3 27 b efaller, a.bt följande föreslu·iftel' skola lända 

Llil eftcnäbtel·se IJcträffancle 1'·1otta:ns önJingar jnstundancle llös t samt rust

n.i·ng av f artyg m. m. vin tern 1027~1928. 

A. F ioll ans ii l'l lill!l:t l' :tii!IIISli-oktohet· 1927. 

1. Yrkesskolor .anordnas å kustflottan från dag uneler senare :l1iilfLen 

av •augusti till ;:l a,g uneler st.mare ·lt cUfLcn av oktober, som l1ögste .JJ efällla

var·cn öv er 1;ustflottan äger bestämma. 

2. Högste befälltaYarcn över kustfl.oLtan ·ägeT b eträff'ancle .cl e far tyg, 

vilka under i mom. 1 angiven Lid äro l1ono m un cl erställcla, dcl.s .att görfl 
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t! nd erclilnig fr·amställnin-g om ·si\.clan ind elning i för'lJanrl ·Och clärav fö.ran

ellcl än{iring i b efälsförhålland ena, Yartill oms tändighe tern a, oiJcroendc 

,,. hes tämmclsrrna 'i gällanrle Takti ska föreskri fter för ,flottans J'a1··tyg, 

t; u nna föranl eela, cl cls a,tt för Yi ssa öYningar tillfälligt ställa i kustflo ttan 

ingaencl e Lo.rpecl- elle.r n rl c tth il. t rmcl c i· lJ el'äl aY annan, lwnom unel crly

ilantlc o ffi cer, ctn Ia:r1ty.gsd1Crfcn. 

::J. L ogrm cntsf.artygct Nionl sk all un eler i g. o. 1ii38/26 mom. 1, anhc

Lilltl expedition ingå i kustflottan; äganetc l1ögste lJ efä llmvare.n öve1· Jmst

l'l u ttan fö1·an,;Lalta om logem cnt,;fal'lygcts .rörflybtning tiH och från lämp

li g övningspl ats. 

4. N cclannämncla förbandsche.fcr skola å clag uneler senare •ll älf·ten 

,. okLobel', som högste IJ cfiHilaYarc n över kustflottan äger b es tämma, 

nedlmla sina befäl st eck en., nämligen: 

cl1 efcn för· kustflottans fl ygslRLi on, 

d i vision se ll ef cn fö r 3. torp ccl:båts(l i\·bioncn, 

diY iS itonscll el'cn för l. mins\··ep n ingstliY i;;i on cn ~amt 

clivi s ionsclt c.f'e n för 1. kängdi\·is ion cn. 

;). Följande fart)·g sko la å n edan angivna titl cr avgil till respektive 

'lat ion er Jör· avrus Lni•ng (morn. 12 ), avmön.sLri •ng oc l1 Jöl'läggning i 2. JJ C

,., .dskap, nämligen: 

å oel ag i miLten av oktolJ er, s·o m h ögste b·c t'oälhavaren över kustflottan 

ii !.)l' l' b estämma, jagarna Hugin oc!J c\l11nin ; 

å .c lag unclet· senare hälrtcn av okLoiJ er , som llö.gste befä.I.Jt.ava:rcn 

<>\'Pr kustflottan äger IJcstiimma, torp celkryssarc n .Jacob Bagge, torpccl

h;rLarna Vega. \' cs ta. Ca·st·or, Poll ux, ,·ccl c tlllatarna n :r :37, n :r 34 , n :r 32., 

J\ :r 31 •0011 SöJ;a1·en samt logem en·l sf.ar lyget l\ i ord; .skoland e sisLnämn<:la 

Lr 1·tyg (läl'vid anyo föl'läggas sasom logcmentsfarl~'f~ \id flottan s s tation 

" l ockll o lm, sh ida icke f1·amrlelcs amlot·lunda bes tämmes; 

·, clag i slutet av oktober ell er lJörjan a,· no,·cml1 cr, som il ögsle be

Li ll1a va1·en över· kustfioLlan äger h cs· ti'lmma, logem c•ruLsfad}gd Ft·eja; samt 

å dag ·i slutet aY okto.fJcr ell er IJÖ I'j an flY nowmlJer, ·So m stat ions

l t•· l'iii 'll anu·rn i SLo['kllO im citcr sann·fttl IIt eLI cl l ef·rn för sjökrigssk<Oian iige1· 

l ll· ,; Llimma, ]\anonl)åLen •Bl encla. 

1>. Ruslniii!J a1· l'a1'I.Y!J samt fiirhandsindelnill!J m. m. 1· inlern 1927-1!!28. 

l.i. Nerla nn ärnncla far.t)g skola rör iinclamal. som fram gå rrv m om. 7 

I'I! ,;Jas (m om. J2 ) för att utgå på cxpcr l ilion: 

ft t ide r· i sl utet a\· oktob er c ll et· bö r·.i nn GY no,·rmb CI', so m fram,l c lcs 

ho· ,Liimmas, pan sarkr) ssar cn Fylgia samt .iacra,·n a O. H. ::\'orclenskjöl cl oc l1 

\qs J!:I II'Cn sköl.cl: 

å ·dag i •rl'OYCmll er eller clecemh er ,;on, l't·amclelc•s l)cs t iimmes , kanon

l r;l l r n SY·Cnsk su n'Cl. 

7. F ar tyg, vilka enligt d enna ell c t· Lidi getn' g. o. ciro avsedda aLL vara 

1•• 1 L'xp ell iLion vintcwn 1927- 1928, skola l'r. 'o. m. d agen efter avsl u tande•t 

~ ~ ' vi d lcustflotlan unel er augusLi - ·oktobCl' anord nade -yrkes·skolOl' c. ll·ee 
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fr. o. m. dagen för· lli~sand<'t a1· I'Csprk til·c JJcfälllavarcs befälsteck en tills

vidare ~amt, Yad h cträff'ar ku stf lottan, m er ! { !e smärr-e Cl:YYikclser. ~om. 

l1ögs te befälll aYarcn ÖYCI' ku s Lrl-o~tan oberoende aY gällande taktislm förc

sk rH ter tillfällig~Yi •s må anJJ r f alla, Yflt'a in{ieladc i f ör·lJand c ll<: r tn~c~ för· 

v issa ·äncl amt l enl igt f'öljandc: 

1\usll' lotl an . 

1\ ar l s l' ro n a e s karl c r n. 

l . pansarskeppstliYisi oncn: Svc ri g ·e ! flaggsk epp ), OI'O lln int: Yic
loritl. ~ l a nli g lt eten. 

:1. j a·ganH,··is·ioncn : O. l r. N o l'l l r n , fk j ö l O. ::-<i Is Elucnskölcl. 

l. ui> iUsflottiljen: :-iwa flotli lj cll cfsf<1l'Lyg) . 

.L n!Jålsdivbionen : :-.;ä l e n, Y alen. 

2. ubåtstJi 1·i sionen: l l J c r·n , U t tern , BäY cr·n. 

F l:);'för·llnncl. Ytll'Olll framdt•lcs l1cstämmcs. 

:-:nparcn. 

:-i l o eld 1 o lm ~a nl·e In i n gen. 

Oa s !F leming tfiJggsk cpp ). :-'prörn,garc.n. 

.l. j aga l·d i.Y-isi·o n cn: \\.r· a n •gr l, W artlltnr eister. 

I li iiSI flnlian il-l; c in!Ji'lellde f arly!J. 

Fur •PXJWtli L:-on till .avlägsnaec far·Yalten: F~ lgia . 

Fu r u1·cnak an.rlc a Y vinted'i·skel m. rn.: :-'Y·e nsksuntl. 

1'\. Anlclnin.gsc·llcfen fUr· :-ilocldlolmsaY·dr ln inö"C'i1 s•lwl.l 111 issa si J t lJe

fill.sLeckcn å cl ag uneler s·enare hälf'.ten aY O·ktolJcr, som ltugs~e llcfci.ll iaYa

l'en öYcr kus ~flottan äger JJes l ~imma. 

IJ iYbionsdlefen för :1. ja0arrli,·isioncn ·~kall hbsa sil l JJhbtccken ä 
tlag under ~e nare ll·iilftcn a1· oUo'br 1· ellt'l' lJörja•n a,· n o1·embcr·, ~om I1ögs te 

ilcLUI Ial ·at·en ö1· er lustflo ttan ii;;ct· iiJ es tämma. 

H ög.s t e IJef·iilll anu'cns över kustnotlan JwLlls l eckc n slmll n ccll1ala:> 

it 'lla·g i nowrnlJcr· rller dccr miH'I ', so m sagda befitlltavare ;igc1· ~J~s l ämma 

ne lt t•skatl e.rr"il r l'ens fiil' Kal·lsl"''JilfH'sl;adcrn IJcfälstrt·k en rlagt>n (icirc rtet· 

:li.i·ssas: l'flt'l ' )Tk·c·sskolnrnns slu.L s·kall JTBK :s •S l alJ vam enliHll'kcracl Lill 

tlen utsträckning. som nämnde llcf:i.hll aYa i'C ci.ger J1cs~iimma. 

a. I rkustflottan in gåen~Je i'Hl'·L:·g sko la fr. o. m. dag unrl ct' senare 

ll·iilflen a1· ok.Lohcr·. som högs·Lc .IJ efii.lllava l·en öveT ku~t1'1ollan ciger ])c

shiimnw, Yam sLationät't l'öt·lagda, cl c i K arl skronaeskadern i ngaende far

l :·ge n Yitl .flo ltans ~ t a·tion i Karl sl;r.ona och de i Stock\J olm saYdclni.ngen 

ingnL· ntl r Yid f'loltans stati.on i :-'loekl1olm. 

För i Stocklw lmsilnlclningrn ring&c n.rl r fartyg mil (Joel' l1 ögs l c be

i'fi. lluwar·r•n övct· lmsLfl ottan c1l1111efall a lillfällig förläggning i Karlskrona 

11r'll J'ör· i J. UiJ åtsfl ottilj C!l i>ng;tc ndo fartyg •S l at ionät' förJ:i.ggnin.g j S ~ock

Jiolm; ·s.J,o lan'li c den s ta tio n~i ra .föt•Jäggningen vid sålu nda anb cl'allt om-
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l> :' tc av i'UI'Iägg.ningsort uncler· .ticlcn för h äeaY ·lJ eli ngad f örf!J·ttning, en

igt n:yssn ~inmoel e J)oeJ'ä!l laYar es niirmarc JJ es l.ämmanclc upphöea. 

C. Sä•·s l<ilda hl'mannin!Jsfiii'CSiil'ii'II'J' m. m. 

JO. Beträffanclc fart)·gr ns IJ emanning u n.d et· hös ten 1927 oc.J1 vintr•r·n 

Jfl:ti- l!l28 skola f ul .ian ll r sä i'Sl,ilda h e.stäm mehcr .giilla utöYer· YiHI Jl~irul 

i n n an al' Iörcsk t· i w t i Y·Cll•cr·lJöeanrl c mo b il iscr·i•n·g'stah el l, H eglem cn te föl' 

ll Hlrin en Lir! JJ Ol'it g. o. l:>ilS/26. 

<!) l ·sarn!Janli m rrl rle pcrsonalom iJ)'lon, vil>kn undcl' senar·e lr:lll'tcn 

, ,. augusl .i crfordms för an·o i'[Jnancle av i mom. l nämnda y·rkc,;skolor 

cJ;n la j än11·äl, i elen mån 1'örl1ill la•ndrnn d-et rn e.llgi Ya, sådana om!Jytc.n Ycr·k

· kil las i Jwsättn ingarn a å föl' J'ort,;alt oxpcd iUon aysedcla J'.aetyl'), at-t l1alva 

,ntalrL undor·o JT it:rrare orl1 J;orpeal er ma ·kunna kYa1·slå å fal't)·gcn ell'0l' 

,, •l e fartyg. ;:om kunn a komma att rustas i r.leras ställe., m1ll·er Ll·å år 

"<amt ÖITi~·.a uncler o ff iccraec oc/1 s l am man-sl;ap uneler m inst ett år· ; sko

ln nclr ll ii·l'l'i't! ia kttagas, alt -clc l'al'Lyg, som enligt onm kola Yara ru stade 

Yintct·n 1027- l!J-28, -.:n··scs att t:orl-famnLle l'a1·.a ru~tarl e unrler .sommar en :1928. 

OJ) Pansar·sJ;:cppe t '\lan l igllC ten ~kR ll .f1·ån ocl1 mecl el ag und et' senare 

11 :i.ln cn av augLts ~ i. sosrn högste lJrf~il ll aYaren öYet· knstflo Uan ~igrr JJc

, J:imm.a , Ya 1·a öYning·s·IJemannml m ccl p cr ,wnral f r ån bMia slati.onct·na; ägan

dc sLaLi onsb ciiUll avar·na .a tt JJc tr~UTan:ll e f ft rtyge~s lJ csät tnin g.s l ist a tri.Wa 

n cirm arc lil'·c rrnskommclse mer.l högste lJcfii.llllaYar en öYer ku stfl oLtnn. 

r) JR!;'a,·na \Vmng'el ·o rll \\'arll l·mcbtcl' S1kola f1·ån >Cl ag i slutet av 

<> Uoh er , Yaro m öYcr en:o lw mm r lse ·skall träffas mellan -st.alions!Jrf[U il al'at"nlit 

1'11 högs te lwfällla,·arcn önr kust fl oLlan. rr ll illl a bemanning f r"c ·n :-itock

ll olm<S ~lati·o n m ed (!C undantctg Yar.l upp!Jöt'clsmänncn JJ eträ f'f'ar, Yil.I'·Om 

i ,·er ensk ommclsc m ~t träffas mellan sta t.i onsl)ef'·ä ll1 al··am a (g. o. 1:)38/:2.6 

IIHJ!fl . .ll c) . 

d ) \'Pdet.L!Jatc·n :-iwparrn skall fr·. o. m. r.lag ·i s lutet av (}k tobct· eller 

l1iir·. jan 'R.\' no1·cm1Jet·, enligt näl'mar·c ihcl'cnskomm cls·e m ellan .,;Lalio n•s

lodii.lll aYa:rmt ocl1 högste 1J efä ll1a1·a r cn övot· Jwslflnltan, Yal'a .!J cmann ml 

ll'<lll endera ·e ller· båda sl ati oncl ·n a. 

•l') J>ansarkr )·ssaren Fy lgia ,;kall, Yacl IWLI'iiJfar l mrl cr·o l'f' icc i·RI' r ocl1 

1 l<mskap, under i mom. 6 anllefalld l' .'\]lCrlit.ion Yara JJ emannacl i iiw•t·cns

,Jiimmel se med g. o. JJifogacl !Jcsii ttn ingslista; ägande station~bel':il'l1 <l. Yarna 

<il t r ftcr ·samråd si nsem ellan -r.läei Yir.llaga dc mintlre äi:Klringar, som av 

""Joliln.dig·Ll c l crna kunna b et inga5. 

l ' ndce-o!Tic('l'ai'C ocl1 m an skap, Lill•llöl'::lnclc flotta ns s tatio'!1 i S~ock-

1 11lm oelt al'srrlr.l a för t ,j änstgö r intg· å pcwsarkryssa!'cn undrw (lYan nämnd 

• \ Jiedilioo, m il, r f Le!' ft'am sLäll n ing från fartyg-sol1efen, beorcl!'as tjänstgör-a 

" 1\'arlskt·ona s tati-o•n i'ör aLt d eltaga i fartygets .rnslning å tid, ·so m sta

l "rhlwf'älll.ct\'fH'Cn i :-;toe,klwlm iLger llJcs lilmma. 

f') K ilnonNiten Svensksun·rl s lJ CsäUni11;g,;~is la skalL uneler i mom. 6 

"" ""f'alkl exp editi on minsl;,<a;; m ed 3 matroser, obcrocncle av yrke-sgren, 
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och 2 koepmle e eller 1. kl. •sjömiin, skepp seldare; skoland e en av clo ·i 
i)P.Sättningsli s lan ,in gäcncle ·elclama vara uttag.en till clykaee. 

11. a) Eskaderch efens för Karlskronaesk adern s tab s l;:all utgöras av : 
J flaggacljutant, J s tab si ngcnj öe, :1 s tabsintendcn t, samt 1 s tab s liikare, till
iika fartygsläkare å fl aggsk e ppe t. 

ll ) Avdelningscll c fons för Stockllolmsavde l·ningens s talJ skall utgöras 
-<W: 1 fl aggaclju Lan t , tilm;:a Iw mm e.ncle.racl. office t· å Claes Fleming; s amt 
1 sla iYs•läkare, .tillika (Jivi s.ions läk a ee å 'l. j agaedi\·i·sion.en. 

D. ön•i!JU fö•·cslo·Hter. 

12. Yi cl i d enn a g . o . anb efalld rus tning r esp . anustning av fartyg, 
li llhö rand-c någo t aY nd annämn.cla fart ygss lag, Ja:kttages, att därest icke 
l.vingRnde a,nJ.e(lning d e t förl1i'Ll,ClJ 'a r·, t,i clpunkten för fal'tygens in- r esp. av
mönstri ng s, .])cstämm es, att fartygens b estUtningar clessförinnan l'unna 
d eltaga -i fartygen·s rustn ings- r es p. anus tningsaeiJ e ten uneler följancl e an
tal aeiJ e tsclagar efter JJ ef·älsteclm e t~ hi·ssande resp. fartyge ts jnläggning å 
vat>ve L. 

Antal dagar vid 

rustn i ng l avrustning 

Fartygsslag 

Pansarkryssare .. ............. ... ..... ... . ... ......... l s 
J agare .................... . .. ....... ..... ......... .. . .. 6 8 

7 9 
' l'orpedkryssre \ 
Kanonbåt f .... .. ...... .. .................. .. .. .. 
'.rorped- och vedettbåt ... .. ...... . .... .. .......... .. 8 

OYan s tflC'ncle li•dcr må aYkor t.as i el en m å n a ri.J c te nas forlskeidanclc 
det m ed,gi ve r. 

13. Kos ln:JJclern a för.· i d enn a g . o. a:nb eiallcht ömirllgar m. m. sk ola 
begränsas lil.l d c b elopp, som i nom marin s laiJen b eräkn as ocl1 ~o m m ed
ricins geno m s j ö för sYarc ts komm RnLiocx.p cdiLion. 

G. O. 311 elen 22/ 3 27 m edgive r· , i a nslLrtn hr,g Lill nåcJ.i,gt h eslut elen 
18 inn eY-arand e månacl, a tt för.cn i ng· en a rm e- ocl1 m aeinfi lm må un eler inne
y;u·ande år upptaga fö r den mil i tänt unclen ··isninge·n lämpliga filme r vid 
mar<in en enli gt av .sagcla föreni ng clirekt m ccl vederbörande Konungen un
d Pr'ställcl bel'äliiHtvar·e tr·ä1Tacl ö\·e l' en s.Jcomnrdse lJ e tr ~Hf and e såYäl lämplig 
t id för· upplagninge n' 1som öHiga å elensam ma inYerk a ncle fö r,h !landen; 
sk0lancle (l ~ln·icl aY Yccl eeiJörancle b efäl-havare tillsc~, a tt sådana miJi.tä:ra 
fii ril å llamlen, ·so m böra h cmli g!lä ll a·s, icke ilJloLtas samt a lt p ågc ende mili
!Jra övnin gar ·ick e slö ras. 
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G. O. 31!t den 26/ 3 27 b em)'ndi,gar, d a nslutn ing till n ådigt beslut elen 
·d se ptemb er 1926, cl1 ef en fö r ku s.ta:rtiller ie t att a ngående I'ese t·vlmcl·ebwes 

,d k ustartilleriet militära utb ildning utfät·cla de föresk rift e r, s om utöYer 
laclgand ena -i g . o. 687/ 17 m å a nses erfo rderliga p grund av ändrad ut

lli klning.s:tid för värnpldktiga ·studenter ocl1 likstä ll da av ål'slwntingcn.t. 
nro tsvar.and e 1925 å rs klass. 

G. O. 316 deri 2G/ 3 27 b efall e.r , att i •skolreglem ente för fl o ttans man
olm p (f'1HF: VI ) för eskriven allm än militär 1mrs för värnpl,i,J,ti ga sjökap
l ner oc·ll sty rmän samt, ·i d en m än så bei'inn es cr forcleeli g t, f ör sagcla 
111 es av.se tt ·in.steukti on sb efäl sk all inn evarande å r fö eläg.g.as till sk c.pps
- 'ssekasern en d ,Karls·keo na ; ägande stat ionsbefälhavm·en i Karlskeona t ll
h rcla de närmare föe•eskr.i ft er, so m härav kunna föranledas. 

G. O. 317 den 26/ 3 27 b efall er , att n cclanståencl e marini·n tenden t e r· å 
iiYe rgångs.s tat s·kola -i nn evaranJCic ä r vara inkallade för fullgö rand e av dem 
<i liggand e tj-änstgörin g enligt följand e, nämli.g.en: m aeinintc•ncl enten av 1. 
~~· . Larsso n elen 17- 31 a u gusti ·och m a r inintendenten av 2. g r. Hah.n elen 
li>-30 juni. 

G. O. 324 den 26/ 3 27 m eclg.ivee, att vi cl enligt g . o. 1538/26 anb efa:llcl· 
r1r:> tning av t orpeclk·ryssarn a P silanclcr och öm·en sagcla fartygs t orpecl
ntrcclnin gar må tillfälligt kYaelämnas i land. 

G. O. 326 den 28/ 3 27 b efall er, 

·att d en j ~"imlikt g. o. 280/ 26 ·i Kaelskronaeskadern ingäencle J. m :u·i!1-
f1Y gdivision en cl e·n 11 •instunda nd e april •5'kall ·åter,gå .till F. 2 :s depi'r i 
:' lrr ckho·lm och avmstas; 'S'amt 

att er-forderlig personal J'ör· tillsyn oc111 vårcl ä Karl skeona flygstati on 
111 fi n tl ig materie l .skall enli gt cil.efen s föl' .F. 2 b estämmande k\·ar.'s tanna i 
1\ ;n lskr·o·n a intill ticl e11 för börj a n, av sjöfl ygskola ns vie! F. 2 .genom g. o . 
f'. ·,:3/27 anibetiallcla för.•J.ägg•ndng •till Karl·skeona flJ·.gs tatio n ; ägancl·c, i elen 
lr Lt n f1ottan tirlhörande perso nal h ä rför är erford erlig, ch efen föt· F . '! 
h;IJ'O m trä ffa över en skom m else m ed Yecle rb örande sta tionsb e fäll1aYar e . 

G. O. 330 den 29 / 3 27 b e fa ll er , att s tats isbrytaren skall klargöras fö r 
a lt elen 5 ins tundande a pril u !Jgå .på oml, rin g en veckas exp cclition i Bo t
l•·rrl ravd och BottenY.ik en, ·skol an(le F\C hi ssa si tt b efäl s tecken elen \. april. 

F. C. 340 den 30/ 3 27 b e fil'll·e r, alt n ccla:nståe:ncl e b es Lämm else e angil
"ll lr ansök an om kom menclee in.g för ul,btilclninlg ·vid flygYapn e t till fly g
l' i,.<~ re ·och f lygspan al'e av per s•o·nal fr ä n mar-inen , tillhörand e t amm en. 

··' ""In, utan ·hinder av ticli gar·e utfärdaclo för eskrif.Lor, inn eva ra nde å t• L"incl~ 
l iJ, efterrättelse. 

C'. O. 1927. 
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i. F ör r rl1ållamle aY k omm end er ing >till H~·g fö ra eulb i lcln i n g f ord ras 
:tlt Yar·a o ffi c·c r, ell er ock uncl croffic cr, flaggkorp r· al ·ell e r för lJe for clran 
till fl agg·k orpral k omp etent ko rpral och fö r kom m ender,ing ti ll fl yg,;pa
na r·utbi·lclning att Yaea o1Tice r. 

F öl' a ll oYa n n ä mncl ko mm r ncleein g f ordras clcssuLom aLL elen 1 no
n•m iJer .l \J -27 icke· l1 a m fyll t 30 å r oc.l1, YRd an gåe off icer, a tt Yid n yss
nämn ria tklpu•nkt inn ellaYa en tjiin·s te tid såso m olTi cc r av mins t 2 i'l r . 

2. rncl er·clåni g ansölm n om i mom. 1 oml'önnäl d ko mnr·eml er in g ,;k a ll 
Ya r' cl t.ill ·s.jöförsYa ret s komm anrioexp edit ion inkomm en s-enas t rlen 1 n lts t
i;o mmamle m aj . 

Til l. sådan ansökan sl;all b ifo gas: 

-Lir' Is a Y m ari•n•läkar c u tfärcla t läl;:arin Ly.g, •so m st~yrke r·, a Lt sökaneJen 
!Ja r· gocl. ·synfö r måga på b åda ögon en, f c lf•ria hörselor gan , h j ärta ocl1 •lungor 
sam t -oangrip cl n en ·s;·st em, 

de l:; u tdrag ur s traffr egi s ter, 
cl cls oek, vacl a ngår uncleroffi cerarc, .i ntyg av w cl erb öramlc k i'l r- (rcg c

ments- )chef o m söka!Il'Clen.s up.pf.ö.r.amlc ocll l.jäns lb a rll ct, ocl1 , Yacl a ngå r 
m :1 nsk a p, IJ'CS l yrk t u Ld rag u L' f örh å lln i•ng·Sb olc 1Je lrä1Tancle se nast -e riJ i'\1 In a 
bety g för uppförande ocl! tj äns lharll et (ombo rd och j land) . 

:o. seelan i m om. 2 nämnd a ansölmi·ng1:;l1and lingar ö verliimna l~ till 
c l1 efen för· fl ~·gy a p net, äg-er n ii mncle c-hef al t senast elen 13 n äs ~kommancl c 
maj t ill 1\onung,cn Jns~lncl a : 

up pgli l'l i\ Ll ct antal clew r, so m m ed ·ll änsy n till sä \·LH m obilisr r ings
hel r-oYc t (e rfo rclcr li g e rsältn ing·spc rso na l m cdräkn acl ), so m .t illg[w g å m e
d el ·ocll öYnin·g·sm a teri cl anses bö ra utbildas; 

förslag å d e sök an·cle, Yi lka b öra if rågak omm a till k ommemle r·ing: 
ävensom 

rlc be·s Lämm clser d Ö\T igt , so m k unn a lJef innas crfonle.rliga. 

G. O. F. <l2 den 17/ 3 27 fasts Ullle r ''.:\la nöYen·eglem cnle för f l)·g \·ap
nel" a ll på förs ök tilläm pas f·rän den 1 april 1\l27. 

G. O. F . 4.5 den 21/ 3 27 b efall er, a l t an orcln aoclet aY samövni•ngar 
m t•llan Lr up pf örb ancl m. m . u r· armen oc l1 f l)·g vapnc t f ö lj an clc bes tämm el
ser skola lilbYi rlar·c läncia till e fter rättelse . 

1. l:ml erd å ni g. t f ör s lag till p lan för näs tfölj ancle t rtlJild n ingsår, an
ginl!nclc ungefärli g s t)Tk a aY för· d r lt.aganclc i stö r·r· e fälltj äns tgö r ing·ar. 
Ju ftför sYarsöY n ingar m. m . a \ s·edcla •s lri cl skrat:tc r u r .armen ocll fly gvapne t 
~l\.-e n som un gcfär1i·ga t id ern a f ör n ämn da öYnin gar up pgöres av ch e•fcn för' 
ge neral·- talJ en eft er samråcl m e{! clrefen ·fö r· flygvap ne t samt skall å rli-gen 
J'ö r· c d en •13 okto'IJ.er h a v•a inkommit ti ll l a•ntförsvare ts k ommancloexp ccliti·DllJ· 

2. I cl et förslag till öm ingar s a n-o r cln a ncl e, ·so m j ämlikt ins truJ;:tion 
fö r cl1efen fö r fi J·gvapn c t (SYcnsk förfa ttnin.gssrumling 285/ 26, § 7 b ) 
å r ligen skall aYg iYas ti ll cl1 efen för f ör'sYarsclepa r-t cmentet, skall c11efell 
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'ir f l ~·gyapne t lämn a up pgHt å ele n s tyrk a Ya r mrl, samt de ticler varun eler 
,·lygst r· idskr·a ft cr från d c olik a flyg l< å rc.rn a (fl ygsko lan ) k unn a di spon eras 

·,r d el tagande i aY arm6fö r·cte ln ingsc l1cf (m otsvar·antl c cl1et') anonln acl e 
,:i lt ljäns tövn.inga r, ·samö vning m e.cl skjutskolor m. m. 

Därc~t i nämmla uppgift angi Ycn fl ygs t)Tk a i konun and o \·äg för Yiss 
t itl b l ive r u n el er-s lä llcl lJefäl•llaYar-e av •armen, äger d enn e at L -efter samråd 
u1ell ch e fen för flygvap ne t u tfä rd a n ärm a re bes tämmelser J ör -ifråga Ya
'anclc .am övnin g. 

:3. \'MI upp g ör·.anclc av .pl an er f ör fl )·gv.apne t.s cgn•a s törre tillämp
lli ngsövni·nga r .sk a l'! cll ef·en för fl~·g y a pn e t, i {len u ls lrlickn ing· för hå llan
dt·na g öra clet möjligt , taga ·lt äns l·n till d e ön sk em ål, som av cJJe f· en f ör 
_,•n e rals talJen i s amråd m ecl chefen .för mari n stab en kun na f ramstäl las. 

!1. 'J:ill cl1 e l' en f ör fly gvapn e t m å .a>rmeför·clelnin:gs cll d (mo ls \·aranclc 
,·l r·cf ), tnrpps lagsin sp e-J<tö r , ävenso m r egem ents- (kår'- ) cl1 cf Yicl a rm en 
.'iii ra f r·am s ti'il'l·n in g om lJ corclranflc av fly gp ers onal til'l d el taga nde i fäl t
i·,y n inga r, ]}-efälsutbulclnin g m . m. Yi cl -arm en, sko lanclc cllden fö r f'ly g
\ rpnet, i .(] en utsträckn ing 'lj äns Lgö r ings förlJ å ll ancl c·na göra .clet m öjl igt. 
til lmötesgi'l s-ådan fr am ställning och avg im h ä rav 1föra.nl e lt unclenlånigt 
r ·,rslag. 

5. Ti'll ch ef för flygkå r (fly gskola ) clJ.er cl c lac:h e ra t fö rlJ ancl av fl yg
\ rpn e t må rcgem cnts- (l;å r- ) cJle.f v id arm en gö ra f rams tä lln ing om sådan 
J.l lfiillig samövn ing av mindr e omfa ttnin g, som k an •erfo,rclras för v iss ul.
llll dning, äg.ancl e Yecl erb ör anclc b c.fäl lJ av.are vi d fly gya pn e t a tt, i de n m i'ln 
"" rs län.cligh e t·e rn a cle t till ilta, lil'lm ötesg, såclan f eam s täHnin1g. 

6. Till Y·eclcrböranclc IJefäl'll a, ·ar c av armen må c·ll c. f för Jl ygkår 
rl ygsk ola) ell er >Cie la cJJC eat förband ur fl)·gyapn et gö·ra frams tälln ing om 

'« dan ti l lfä lLig samöYn•ing a v mind ec omfattning, ·s-o m kan e rf·orclras f ör 
\'t,;s ullJ ilcln.ing in om respekti\·c fl yg förb and ; ägand e YCd erbörancl·e lJe fäl 
lt r\·.R r e av ·ar·mcn att, •i •el en m ån om s ~än'll ig,ll c t cma d e t Wlå ta, tillmöte.sga 
'<ttlan fr·a ms tällnin g. 

(;.O. 3ft6 den '1/4 27 tb efa lJ.ee, att d enn a in s leukti on sk<tll läncia cl1efen 
:r ,·, m .ingss<k opp et a f Cl1 apm a:n l !n'Cl er i g . o. 1338/26 anb e.fal'lr.l exp ed iti on till 
Il!' I' IT·ä ttelSC . 

.l. E xp editi onens ändam · l fr amgå r· av g. o. 1538/ 26 m om. 3 oc ll :l3. 
2. Do h amn ar ocl1 ank a r·::~lUtni ngar , so m av Ecle r s k ola IJ es öJ<as lh e.n

' " Il dc un gefärli ga biflerna f ör ifr,åg-a Y•arancle b esök f innas angi vna i lJ i
l'u~wl e, 'färdplan (IJil. 1). 

\'ecl criJöranclc .sve·nska b esk ickn ingar oc \1 kon sul a t sk ol a aY Ecler 
hillla s unclc rl'iätta:cle om d e s annoli·ka närmar e t iiCipunktem a för· anl<o ms t 
l itl res pekLiYe utl·ändsk a h-a mnar. 

3. Vie! .segling utomskär's unel er mör•k•ce hör m ed hän s ~·n till li.nnu 
l'il lanLie m infa ra ePf orcl cl'lig f örsi k ti gh et ·iakttagas. 
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4. Från va rj e av fartyget ·lJesökt ·utländ sk hamn •insändes •av Eder 
unclerdåni·g skriftlig rapp·ort ·om ·ex.pedi tionens fortgång. Jämväl uneler 
pågående ·kryssning ])ör Ni tid •efter annan ·p er radd o insända medcl elancle 
om :f•artygets läge samt om vad som i övrig,t må vara att anmäla. 

5. Unel er vistel•sc ,j utländsk hamn skall förbinclelse, genom omlJorcl
sänelancle av officer, ·sökas m eel därstädes -eventuellt bef·intliga sv·ens,ka 
·handels1fartyg, i ·sy-fte att ga,gna svensk !1 anclel o·ch sjöfart. 

G. Beträf'fanclc utlJildning i segelfartygstjänst av ombonl kommen
rleracl-e ~änril;•ar skola be·stämmel'serna i lbifogrucle P''ogram (bil. 2) till
lämpa-s. 

7. Kun:;l. Maj :t är •fö-rvissad, att vid cle tiafäll en och oförutsedela 
hänclelser, ·som kunna .inträffa, men för vilka •förcskrifte.s saknas, såclana 
å tgärdeT av Eder vidtagas, som ]Jäst främja expeditio nens ändamiil och 
överens'S•tämma mecl flaggans värdighet. 

Bil. i. 

Tillhör g. o. 3lt6/27. 

Färdplan föt• H. M. af Chapman sommat•en 1927. 

Sjötid Hamntid 

l antal l antal f. o. m . t. o. m.
1 

dygn f . o. m . t. o. m. dygn 

Karlskrona . . . . . . . . . . . . ........ 3j5~11j5 9 

Karlskrona~Göteborg ... ... 12/5~18;5 7 

Göteborg .... . ....... ... ...... 19/5-22/5 

l 

4 

Götebnrg~Harwich .. .. .. . . 23/5~1(6 lO 
Harwich . .... . ··· ···· ·· ······ ·· 2/6-8/6 7 

Harwich- Casablanca .... .. 9/6~'27/6 19 

Casablanca ············ ········· 2'öj6~3/7 6 

Casablanca-Funchal .... .. 4j7~7/7 4 

Funchal .................... ··· · · · 8/7~15/7 8 

Funchal - Ha v re ........... . ... 16/7-8/8 24 

Havre ............................ .. 9/8-14/8 6 

Havre-M.almö .. ·.:: ... ::::::J 15/8-27/8 13 

l Malmö 28/8-31/8 4 ········· 
Malmö -Karlskrona ········· 1 /9~39 3 

Karlskrona 4j9~9j9 6 ··· ······ ·· ·········· - l 
l Summa 180 50 l 
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Bil. 2. 

PHOGRAi\f 

för· de till ljiinsl!JÖf"ing å H. i\f. af' Chapn,an kommenderade fänrikarnas 
utbildning i seyelfartygstjänst. 

GtlJilclningen böe omf-atta clels en teoretisk kues, lämpl igen förlagd 
t ill ticlen för fart~ygets ·uppriggning ocl1 exped itionens förra clel , dels prak
l isk tjänstgöring omlJorcl. 

1. Tcoreiis)( lwrs. 

S k e p p 'S' m •a n ö v e r. 

Teori·e.rna -för vinelens och seglens vel'kan. 
Segelföri.ng•ens allmänna princi'per. 
Noggrann genomgång av de å ett .segelfartyg vanligen fö rekom

mande manövrerna, i -samban(! me·cl ini-ärandet a v fart~· gels 
fördelningar . 

Sj öma :nskap. 
Ombord befintU.ga rundl1ult, -stående •o c.h löpancle tackling, cleras 

ändamål och användning. 
Seglen och deras man•öv.rerancle. 

2. Pl'aldisk tjänstgöriny. 

Tjänstgöring som märsskepparc, inn efattande ·självstäncligt leelan
dc av alla till vädet'S f-örekommande arbeten. 

Tjänstgöring s{uso m mastbefälhavare. 
Mot :slut·e-t av sommaren tjänstgöring .såsom VO under ledning aY 

kvar,tcrschef. 

:3ärski1cl uppmär·ksamhet skaH ägnas åt att bibringa fänri·karna cr-
1'arenhct av tj.ä:nsten till Ylå.cl·ers, såsom e tt grundvillkor ·för befälsföringen 
a segelfart,Yg ·och -såsom clct bästa me.cll et .att utveckla dera.s sjömanskap . 

G. O. 347 den 1/4 27 b efaller, 'i anslutning till nådigt ~Jcslut samma 
<l ag·, att kommen-clörkaptenen av 2. gr. ArnlJerger skall uneler en tic! .a1· 

J, ug:; t t io dagar innevarande mänacl fr. ·O. m. clag, som cllefen ,för marin
~ t a])en efter sam råe! mecl varvtsCh C'fen i Stockllo lm äger bestämma, tjänst
Föra vid K'ungl. Maj :ts lJes,kiciming i tBerlin. 

G. O. 354 d. 4/ 4 27 befaller, att tygmästar en i Vaxholms fästnin g 
, ,·c r·sLelöj tnanten Falk .skall ställ'as till marinförvaltningens tfö r-fogancle i't 
de ti cler, varo m överens.kommelse må träffas mellan sagda ämbetsYerk 
o r l1 kommendanben •i Vaxl1olms fästning, dels i Stoclvl1olm, del-s i· Vax
Il olm f•ör att b'ikä:cla vid utredning rörande d e ätgärcl er beträffande J) ygg
naller, materiel ·och förräd jnom Vaxllo.lms •11ästning, -som bliva en !f.öljcl 

" " 1923 års riksclag.sbeslut b eträffande sagda fästning. 
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C. . O. 360 fl. 5/ lo 27 bc'fallee, med uppll.äYamle av g. o. 1237/ l !l, att 

följande för esk rifte r angåenel e u llagn ing oe l1 u tb ildning aY Yilmpli k tiga. 

till kom.missar i·e r Yid ·k u starti ll er i·ct .sk ola på försöl; t illsYiL!are l~lmlc< t i ll 
efterrä ttelse. 

I. uuaunin!J. 

:l. Chef en f ör kus.ta t' till ee iel aJes l äm me.r m ed h änsyn ti ll mohil ise

J" ingsriJc ll ovc l >C!et antal vämpl iU ig·il. Yi'Cl el e olika tru ppförriJancl cn, som år
l igen sk all 1J'ir1Jringas t Hl kommis.sarier. 

2. För denna utriJi lcl nin g må u ltD.gas clcls stuel ent ell er liks l äll cl. som 

ic·k c Jwfunn its läm plig fö r ut!Ji lclni ng till r escrv!J cfäl eller meteorolog, 
Li eb Yäm pli.kti g u lLagen Ull ersil llning·St'ese r Yen. 

3. Värnplik tig, som uttages för u triJilclning ti ll k ommi ssat'ic, b öt· 

ltaYa en .gocl Il ands til oc l1 ti':'lfreel ss tällan<l e k unsk ap i räk ni·ng sam t fö t' 

öuigl l1am •e l'llåll it en s5:el an allm i"lniJ•ildn ing eller u tb·ildat sig fur cl l et· 

llava ·et t sådant y rke i b orgerliga l iH!t (pmk lis·k affärsve rksamil et elle t· 

{])·likt ) , a tt h an •kan anses litmpl>ig Jör i fr§.gaYaeancle u~b i ldn i n g . A ngå

ende >Cien v;:trnph kti ges lämp l igile t ,s:l;a ll , (] ;:t r så k an ske, vrdct·•IJö t·ande· 

rege men tsi ntendents ~· ttr.ancl e i nl1 ämtats. V-i.el lika lämpli gh et bör· f -öee

lräcle g ivas den, som fri v il l igt anmälc e s ig. 

4. Saclan cl c vämplik~iga erlt ållit nöj akti g militär utiJi k lning. y·cek
st iil l es uttagningen •i s l ute t av m aj m ån acl. 

Den närrnD.r·e li·c1pu n,kten för u·Llagn ingen lJestämmes av cl l cfen f.ö t' 
J~ u s ta r li Il e. r i et. 

3. Cl1efen fö r k ust D. t't ille r i·ct sk al l lål'l igen fö t'e den 13 Jeb t'UD. r i t ill 

ciJefcn f öe .för.sYae-sclepal'tem entet anmill a {l et anta~ Yämplikli ga, som ttn el·er 

år et 'komm er att uttagas fö1' sii r sl;,i lcl u tiJ iLclning till k ommiss:uiee vid 
J; us larti llcr iets olik a t r upp;f öi'IJand. 

Avsk ri ft av nämnci a anmälan skall samti di g ~ av ch ef en f öe k ustae
liHceiet över l ämnas till chefen föl' in tcnd.entur:k år en. 

II. Uthildnin!J m. m. 

J. n e f öe ut lJ i ldning ·till >kommi ssar.i or uttagna vtlmpl ikt iga sJ;ola 

cl'ilå l la siie·s·k ild k ommi.ssar icu tbil dn ing, vilk en skall omfat ta: 

{)el s ·utbilcln ing v id Y·ecler iJör·l i.gt Lrlllppfö eiJancl intill ti cle n f.öe nedan 

niimncl ·u ~IJil lln ing v i.el nå•gon aY at"mcns lw mmissari esk olo r , 

dels ut iJil cln ing Yicl n·ågo n m· arm ens kommissa ei•e&k ol or· u ncl ee om
J; r.ing tre oc l1 en hal\· m ånacler, 

clcls ·Sl u tlig·cn ']Jra>kt is.l' utiJikln ing vie! vederJJ örligt tru ppföt'lJancl un

der Mer·s•tocl en av fr ecl stän slgör ingen ävenso m föe den, som iil' student 

cl let' l ik stäl!Ll, uncl·er föreskri ven t· epet·iti·on·sövning. 

2. 'rill k ommissar iesk ol a ko rnm c.nci ee.as (]e värnpliktiga enlig t i kom

mD.ncloväg m edcl clacl e föeeskt·irtor·. l~ rte r kommissari eskolan s s lut c teegå. 

de värnp lik ti ga till v ecl erböeli g t truplYf öl'lJancl. 
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3. utlJilcl ni n.g Yi LI vecle r iJö l' ligt tmppföi\IJancl i n till. tiden <fö r utbil cl 

ni ng Yill kom m issat·ie.skola ägee ru m enl ig t a1· c!Jefen f öe ku staeti ll eeid 

tl lfi"lecl aelc n ärmar.e f ör e.skr iflee. 

!1. LJ~IJikln ingen YiL! ko.m m.issarieskola ägee rum enl ig t f ör at·ml'n 

gälla,ncl e föreskri fter , dock at t undel'Yisn ing i ämnenD. " K orprals un·cl·en-is

ning", " lntcmlcn l urtj änst ·i all miln•ll et", ''AY iön ings-, k assD.- oc l1 r~"lkcn

:;kapsväsenelc" .samt " l~xp ecl'ili ons för in g" enelas t m edeleJas i f ör Lj änstf'·u

ri ng Y•i•d ,);Ll s ~a rti l l e l' i,e t liim(pli ga delar. 

3. Den Jo r·~sa tta utbilclningcn v•J.cl re.spek ti ve t t·uppförb ancl avser a·l t 
l1er·erl ft. <le vämpl ikti ga t illf.äll e ti Il en Yerksamll et så m J·ck et som mö j l i~l 

m otsvarancl e den, de v i cl m oiJili.seei ng slw l a fullgöra. 

6. ~l'i iJ .l\ommissani es·k ol an b eordrat m anskap utru stas m ed JJ ekli"lll

'l il.lJ.s- oel1 ut ru stn ingspersecll ae en ligt ·CII efen.s .för· J' us tal'l·i l ler ie t n ärm:w · 

l1rsbämmande. 

7. B et rätTande ski lj ande av Yäm pl ik t i•g från l;omrnissaeie.s.ko la oclt 

aYgimncl e .av Yitsorcl för cle YämpJ'i.ktiga d~"l rs täcle.s, .sk ola för D. rmcn gäl

l ancl e f öeeskrifter häru ~inn an i t i llämp l iga del ar lända tm cftcr rätlels c·. 

G. o'. 362 d. 6/4 27 be fall ee, a tt d et öve r s·te n v ie! k us.tarti lle r ie t \\"a lll

man m eelcl elacl c fö r.o rcln amlet a tt v ar D. läl'ctr'•e .j artilleri vid sj ök eigsllu(3·

,; ko l an .sk all u pphöm m ccl utgången av inn evar·ancle läsii t·. 

G. O. 367 d. 8/ 4 27 JJ efall ee, at t 'clc t Yl\ipen, som h i ttills kallats sj unl;

ni na, IJ äclaneflcr sk all i])en äJmnas ,sjunkiJo mb , sk olande jämYiU el c sam

nansatta ·benilmn ingar , va ri orde.t sjunk m ina •ingår·, •såso m sjunkminkasta

., •. övn i n g.s sjun l~m i n a och dyli.kt, änel ras i anslutn ing härt ill ; clock at t i 

redan uppgj ot'da inYentarier -oC'h utrecln ingsliggare, >fas tställda m ob·ilisc

ri ngslaliJeller ocll ri tn ingar m . m. de äld re benämningarn a m<'l i elen m?tn 

''t anses lämpl ig t tillsvidare 'b ibel1åll as, i n tli l dess IIJ'il. cl~· Jika h aneHi ngar 

komma att utarb·et as. 

G. O. 376 d. 9/ 4 27 b ef aller , 

1. .a lt ,f.ölj ancle marinintencl on ter sk ol a m eel utgången av se~J tem !J cr 

'll anatl irmcvara ncl e år av.gå f eån inn ehavancle Lj änste!Je{atlningar, respc.k

liYC f t' . o. m . {]en 1 nästkomm ande .oktoiJe t· t il l·träcl a Yiss JJefa.ttn j ng ~;ami 

l·l lsvirl·ft t'e, mccl u nelantaJg D.V {l e t ider (l.<\ •clc ·på grund av u tnäeclad g. o. m:L 

l•GYa erh åll i t annan kommendering, tjänstg·öra enligt föl j amle. 

1\arlskt·ona s tal i on. 
Bitr.äcl ancle 'intenden t i YaYscll cfens cxpecl i t ion: 

ay.g:1 : maei n,in tencl enten av 2. ge. \\'e en·gr en, 

ti llt r·äcla: mar inintendenten av 2. ·ge. Resen; sam~ 

2. ,a tt m arinintendenten av 2. gr . Carlfors sk all, m ed b·ib ell ål iGndc 

<~v innehavand e mefattn ingar från oc lt m ed el en J instundancl e m aj W b

' i dare tj änstgöra, så.s om k assakon teo ll an t v ill ·flo ttans s-tation ·i K arl s1kron::t . 
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G. O. 382 d. 12/ 4 27 ])efall er, 
att majoren v·icl Jw s tartri lleei ct Ball e skall fr. o. m. elen 1 oktober 

1027 •tillsYiclaee tjänstgöra i mar•instar!) en (ordinari e tjänstgöring ) ; sa mt 
att n-eclan st<We ncl e officerare Yi{l 1m.s.tartillcri et skola m ed ti llfälligt 

fl'i'mträclancle av innehavande komm enclcrin•gar uneler nedan a ngJvna Mcler 
inn eY<trancle är tjänstgöra 

uneler ti clen 16 maj- 22 juni majoren Bro man vie! Vaxholms ku s ta r
t i !ler i r egem·en1!e, 

uneler ti clen 18 augusti-30 sep tember kaptenen. Beckman vi 'Cl Karls
krona u'ustartillcriregem en , ~e sam t 

uneler tid en 25 au g usLi-30 sep temb er Jw ptencn Bengtson Yicl Vax
llo1ms kustarhillerircgemcnte. 

G. O. 383 d. 13/ lt 27 Jyefa:!ler, a tt .J g. o. 1338/ 26 anbct'allcl rustni ng aY 
to rp ecl!IJ 1t ten Aretums ·icke skall äga rum. 

G. O. 384 d. llt / 4 27 befaller·, att elen unelerlöjtn anten vid fl ottan 
E . G. H. Otccn genom g. o. 14.30/26 anb ofallcl a tj änstgöringen vie! fl ygHpnet 
~kall mcu clenmt dag upphöra. 

G. O. 38.5 d. llt / 4 27 b efall er, i ans lutnin g till nådigt bc.slut samma 
{\ag, att befälsö vningar ·innevarande c r .skola anordnas v·icl sj ökrigshögsko
lftn ('kustartillcri•offricers linj cma ) •samt att •för cle.samma följan cle före
sl,rifter skola lända tm ef,terrättclse. 

1. öYningarna, som hava till ändamäl att genom tillämpningsöv
n inga r komplet. tera d en teo retiska utJJilclningen v·id s j ökrigshögskolan •i 
äm nena kusbfläs lningslära, .taktik oc l1 lantkri gskonst, skola i anslutning 
ltä rli l l omfatta lösan el et av taktiska up.pgifter, ,stalJstj äns t samt krigss1pel. 

2. Cl1 efen för .sjörkrig.shögskol an ä ger u.tf.ärda närmare •för·.e.skr-ifter 
a ilJgae ncle öYn inga mas ano t·cln ande ocl1 omfattn·ing ,m. m. äv-enso m att un
dee 1\ ög.st tvenn e clagar inspekteea desamma. 

B. I övningarna skola deltaga : 
såso m lärar·e : kaptenen Yi cl flottan Bl ix ·samt kaptenerna v•icl kust

arli ll er ie t ölungren ocll '.\löll er ; 
säso m elever: löj to antema Yricl kustar•tillcri et Hagelthorn , Puke, Lind

s tröm, Suncllt ol m, Linclcbe r·g, Nybe rg, Bolling, Nils.son ·odt Al11m. 
!1. Jonry ckningsd agar äro : Jör· lrä ral'e· el en 19 apr·il, Jör ·elev·e t' den 20 

a pr il med anmälan r e.sp ektJ.Ye <:lagar i Nynäsl1amn ä uicl och plats, som 
C'11 c f en för sj Ö'l;ri gshög.skolan äg•er b es tämm a. 

Utry.ckningsc!ag .för samtli ga d en 3 maj. 
3. Kommendanten i Vax;h olms fä.stnin,g ,sl,all unel er tid en 19 april

:i maj .bill oel1 ef.ens fö r sjökrig.s ll ögskolan f'.ör,fogancle ställa tvä mask.indJ·.iY
na bätar .samt chefen för Va:Ail1olms kustantinc·riregemente pä frams täll 
n inig av ch efen för .sjö·krig.shögskoi.an i m än av tillgäng elen personal ocll 

ma ter iel, .so m för· bef.älsövninga rnas ib cdrivancle kan lJiefinnas e rford erli g. 
6. H.appor·t .över övningarna jämte uneler desamma utförcia arb eten 

CICh av ledaren h·ällen •k r i t ik -skall ·efter öYnin garn as si u t •insändas till 
l'l tefen för .försyar.sclrepartem en.te t. 

I saffilba:ncl härmecl har Kungl. Maj :t i nå:cler lJ emyndiga t ch·efen för 
k ustartilleri et att efter .samräcl m ed chefen för ·SjökrJg.shögs.kolan lb co rclra 
·Il ögs t 3 off·icerare Y i el kustartill eri'e t a tt följa d e genom d enna g·eneral
orcler an~J e faHcla befälsövningarna ävensom att in peklera irfrägavarantl e 
övningar. 

G. O. 386 d. 14 / lt 27 b efall er , att {]enna ·instruktio n sJ;all lända aY
(]elningsohefe n .för den ·genom g . . o. 1538/26 an.brcfaUcla skeppsgosseavdel
n ingen t i Il efterrättelse. 

l. Den uneler Edert b efäl s l~Ulda avdelningens sammansättning samt 
expeLliti on•cns änd·amäl framgår av g. ·o. 1538/ 26 mom. 3 ocl1 13. 

:2. Dc lla:mnae ,och ankars ättningar, ·som av Ed er uneleest ällda .far·"y'g 
~ kola J) esöJ,as, 'ävensom cle ungertärliga tiderna för ,ifrå!gavarancle b es öl; 
finnas ang·ivna .j b ifogade f ärclplan (JJi l. 1) . 

YedeeJJörancl e svenska b1Jskicokn.ingat' ocl1 il;onsulat ·sl;ol a h ällas un
de rrättade .om d e sannol'ika nä rmar,e tidpun•ktcrn a för ankomst till r e
spektive u t ländska ll amnar. 

3. V•ircl segling u~omskäes under mörker IIJör m ed hänsy n •till ännu 
!'åclancle minfara ·e t,forderlig .försirk~ig iJ c t ·iakttagas. 

~ . Omkring Y at' 1!1 :e el ag dler, om ,särskilda omständighe.ter därtill 
J'ö eanl ecla, oftare, insändes av ·l~ clcr uncl eeclänig r apport om -vad .som m il 
Ya l'a att anmäla. 

:,. Be"r>äffancJ·c u~bildni n g i .segeJifae ty1g.stänst av ombot'cl kommcn
clt·acl fänei.l;: skola b esUi.mmels erna i .g. o. bHogat program tilläm pas. 

l:i. :Kung·!. '.Vlaj :t är -föeYi ssacl, a tt vid d e ti\lrfällen ocll o·föruts edcla 
llii.ncl elsee, .so m ·kunna ti ntr.äffa, men .föe Yilka oföres•lzrifte r saknas, så;:lana 
<Hgänl er av Ecl er v·icltagas, so m 0Jäst •främja ·ex])'ecliLionens ändamäl och. 
ö \·e r en~ s tämma m ecl flaggan s värdigl1et. 

Bil. L 
Tillhö r g. o. 386/ 27. 

Fiirdp lan J'ör sl<cppsuosscavdclningen sommaren 192i. 

Ka l'!sl;rona, ru stn·ing och öYningae .. . .... .. .......... . 
~egl i n1g i .söclr·a Ö·Stersj ön, öees uncl, Kaltogatt och 

:-'kage ra ck, varunel er m ä besökas sYe nska !ha m-
nar -v kl nämnda vatten samt dan soka 11amna r 
och ankarsättn ingar å lw·s ts tl·äokan 'l'aaebräclz-
Helsi ngör . 

Aa rltus-\\/:s mar 
\ \"i.smar .. 

····· ·········· ······ ·· ····· ····· ···· ······· 
·· ···· ·· ··· ···· ···· ··· ···· ··· ····················· · 

18/ 5- 2!J/ 6 43 
30/ 6- 317 4 

417- 8/7 ~ 

917- 12/7 t, 
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)Yismar·-----t.'allsj öbaclcn' ) 

:'alls j öbad en 

Sa l lsj öiJad en----'Uäm ö sand 
1-Hlrnösancl 

Hämösancl--<l~ynäsllamn 

X)-näs!Jamn .. ..... . 

~rnäshamn-Karl6krona 

1317-2217 
2:1!7-26/ 7 
2;7/7- 4/8 !l 

3/8- 8/S, 

!J/8-J8/ 8 10 
19/8- 21/8 il 

22/8- 27/ 8 (; 

Karlskrona (l<arpproLILI ocl1 kappsegling; avr·uolning) 28/8- !r / !l ~ 

G. O. !395 d. 16/ ft 27 m cclg·ivcr, alt c lt inom marin sta•IJcn utarbe tat 

pr·elimini:lr·t försla,g till för·c.skri·rte r för marin en beträffande militär r·aeli o

:'ri gnalering, Yill;:et chefen för mar·instaiJc n äger tillslälla YcclcrlJörancte 

my ndigheter·, må utan hind e r· av goällancle si·gnalbok föe mal'inen. del II 

(SBM .M ) tillsvi etare på för·sök tillämpas vid t'lottans kuststationcr· oclr far

tygsstatioocr· samt virl marinmyocligiJct ·un elerställcla lurftfar·tygs s t ation er; 

ägancle l1 ögst·e b cfäH1avaren över kustflottan lämna cr··forcle lriga närmar·e 

anvbnri ngar för föreskrifternas tillämpancle. 

G. O. '•07 d. 19/ 4 27 .JJcfa lkr, alt ansökan om e rJ1ållancl e ay J;:om

mendcring till lrögre kms vid sj ökr·igslrögskolao l:äsår·ct 1 \)27~1928 <'ka ll, 

utan hind•e e av bestämmelser-na i g. o. 8&1/25, uneler ione\ra raode ?tr· in

sän(Jas senast -elen i ·instundande maj; skolande ·ifråJgavarancl e an sö.koingar· 

rJ.iirc'fbc r· snar·ast möjligt av vetleriJ6rancle riJefälll·a 1·are öYerläm n as t i Il sj ö

försvarets k-ommanclo expeelitioo . 

G. O. 410 den 19/4 27 lJei"aller, jämlikt ·nacligt iiJ cs lut den 2'1 d ~ noes, 

att prövnin,g för vinnand e av inträd-e vicl allmänna ·kursen av armens un

rlc rot"fi cerss:kolor skall ·äga num den 9- 14 OJästkornmanele maj , ocl1 at t fö r· 

elensamrna nedanståend e b estilmmel-ser skola läncia till cfte rrättebe. 

1. Til.l inträelesprövning må anmäla sig unclcl'IJ e fäl vid kustar·tille

ri e t, som m ccl lluvuclb e tygcl ":\l ed IJer·öm godkänd'' genomgå tt mot 1'ur"ir

UL1Jildn.ing vlid armen svarande ·utlJHclning i unclcrofficers.s-kola Yic! kust

al'till-eri•e t el le r· som vicl nu pägå!encle såelan uWJiklning J;an Jör'Yäntas e r
h å lla sagela h UYuclbet~·g. 

:'2.. Pr·övoingen omfattar· samtl.ig.a m il i lära och allmänb ilclancl e Jm

n en, vari unclervisnirug m edd e las ·i för'IJeredanrle •l;.,ursen v.iel armens uncler

o1T.i0er.sskola, m ecl unelantag för· skj utnin g m ed elelilandvap en, målh es läm

ning och avstånclslJ•cstämning samt gymnaslid;: oel1 iclrott. 

3. Ch efe n för· kl1startill cri e t -skall f-ör·e {]en l maj cl irekt tili chefen 

för a rm ens underofficer.sskolor öYer.sända namnuppgift il underb efäl. som 

anmält ig till. intr,äcle prövning, ·samt lYcor·dm detta uncl er'lJ e t'äl till nämnda 

prövnin g. Uneler tiden för pröYningen tr'äJLl er till densamrr1a lJ eo rcll'acl 

' ) Und er vägen må Karlskrona angöras, om s§. anses c r·forclerligt. 
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]'C'rso nal uneler sagcla skolcl1 efs ~le fäl -samt ,f&r.lä·gges och förplägas genom 

!'lJc J'cns för· IV. armMö rdelningen ["ör·sorg. 

'•. Cll ef.en för ar·mc\ns tmrl c• rofficersskolor :tger alL direkt till cl1e·fen 

rör l;:u star·tilleriet öv·c r-säncla tr.p·p.gif'ter angåencl e utrustning m. m. 

:>. Till pröv.ningcn beordrat .uncleriJ·e fi"ll anmäler 6•ig vicl förlJere

tland ~ nmlcrof[,icers , ko lan (Arli ll c rigå rclen, Hi eldarga tan 13, SLockllo lm ) 

under den 8 näs tk ommaod e maj. 

6. Den, so m llliYit gollkilncl Yi cl inträclespr·ömi ngen, äger samma rätt 

-u nr s·ucll;:änrl elev .j Jörl1 cr·e llan cl·e nndcroffice r·ss-lwla n att i m än av tlt

r;· mm ~ Yinoa •inträd e vid uo clcro fl"i>cerssko lan. 

G. o. 411 d. 19/ 4 27 faststilll er n eclao s tåemle b-csätLningslisla för 1. 

nrarriniJ: gLliYisione n all •gälla fe. o. m. ele n 23 ·inn eYarancle månat l tills

,·idar·•• uneler el en till <Jjy·isionm •ingår i kustfloll::rn. 

!Befattning 

Från l 

l fiyo·
- ~ 

!
flottan vap-

1 net 

Officerare: 

chef ...................... . .. . 

fiygspanare ......... . ..... l 3 
flygförare ................ .. 

Underofficerare: 

flygfö r are ................ . 

flygmekaniker .. 4 

Manskap: 

1lygmekaniker ............ 

1 

motors~ötare .......... .. .. . 

motorhatsstyrare ... ...... 

1 
~0a~~fl~::k~-i~~~~~~-~k-~;. 

G. O. 416 d. 20 / 4 27 b efall er, 

l 
2 

3') 

6 

l 

Anmärkniugar 

1) 4 flygförare efter den l juli. 

") B ehovet av handräknings 

manskap skall tillgodoses 

efter överenskommelse mel

lan stationsbefälhavaren i 

Karlskrona, högste befäl

havaren över kustflottan och 

chefen för Hygvapnet, s edan 

resultatet av den inryckning 

av värnpliktiga, som äger 

rum elen '"/• 1()27, blivit 

känt. 

all statiooslJefäll1aYaren i ,J\ al'lskrona ·skall, i el en m ån s anses er

" l' tl crli"t inn evar·ancle utlJileloin gsår !äta tillfc"llligt kommenelera Kar ls

k r· .. nn ,;~a,Lio o tilllröranLl e u-IJ å Lselclare till •Göteborgs örlogsdepå {ö r: att Yicl 

Un-araocle ulliHscl epå g·enomg§. Pekrytkurs; samt 

a tt, -clär'cst rekr·ylkurs pä geund därav an.orcloas vid GöteilJor:-gs ubåts

tiP pa . llcs tämm e lse rna .j g. o. 1538/26, mom. i!! a ngående r-us tning aY en 

rhnl ,; kol a i tillämpliga d elar jänw-ill gälla >för uUJ1l~sdepån i ·Göle1Jorg. 
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G. O. 423 d. 21/li 27 !Jefaller, att rp'ersonal, tillhörande i kustflottans 
flygstation enl igt g. o. 1538/26, mom. 3 a) .ocll g. o. ~'. li3/27, mom. 8 a) 
ing~åencle nygförband, skall enligt J1ög.ste befälltavarens över kustflottan: 
närmal'e bestämmamle vara inmönstrad å ·i kustflottan ingående· fartyg. 

G. O. 42/i d. 21/li 27 befaller, att fr. o. m. elen 1 ju);i 1\)27 pansar
sk•eprpet .:vranliigl1 et c.n skall tillhöra Stoc·kh.oLms station ocl1 depåfartyget 
Svea Karlskrona station. 

G. O. 431 d. 22/4 27 b'Cfaller, att intill dess ny signalinstruktion för 
marinen , clel I, må 1bliva fastsbällcl, skola i mom. 63 av nu gällande signal
instruktion för marinen, clel I, (g. o. 355/:22) omförmälda månatli ga pt'ov 
inställas uneler månaderna maj t. o. m. oktober. 

G. O. 443 d. 25/li 27 bc:fallcr, att genom g. o. 11153/26 anbofallcl tjänst
göring såsom crl1·ef för torpeclcl•epartcmentet å flottans. varv i Stockllo lm 
för kommendörkaptenen av 2. gr. Blomberg skall up·phöea med utgången 
av ·inne,~aranci'e m·åmacl. 

G. O. 444 d. 25/4 27 ,föreskriver, att modellen till kavaj för sjökaelett 
skall vara den för flottans oiiice.rare faststäHela; dock att r-eclan anskaf
fade .kavad·er •av hittillsvaranele modell d'ortfarancle må an vänelas för, att 
vi d n~·anskaf'fning ersättas med kavaj-er av elen nya modellen . 

G. O. 445 d. 25/4 27 befaller, 

1. att vel"kstadskurs skall in.stunclanele sommar anordnas å k.ustflot
tans .fartyg 'för :e ldare till ett an tal av högst 10 frän Karlskrona sta tion 
och högsts 12 från Stockll olms s tation; 

2. att till .sagcla kurs skola kommenderas .säelana eldare, vilka elj est 
uneler .sommaren siwlat g·enomgå verkstadskurs vid ingenjör.scleparte
mentet; 

3. att kurse~n skall anordnas enligt cle nämnar:e bestämmelser, som 
högst e befälhavaren över J'ustflottan med ledning av för·e skrifterna i 

skolreglem ente för Hottans manskap, IV, äger utfärda; samt 
11. att de eldar•e, som mecl godkänt betyg genomgått här anb efalld 

kurs, skola tillgodorälmas elensamma ,såsom enligt skolreglemen Le t full
gjorel verkstaJcls•lwrs vid dngenj örsdcpartementet . 

G. O. 4<18 d. 26/4 27 medgiver, att ak ti eibolaget S\nensk Filmindustri 
må, utan att statsvet,kct därigenom åsamkas några kostnader, pä tid in
stund ande sommar, .som -hö.g,ste befälhavaren över kustflottan äger bestäm
ma, lå något i 'kustflottan ingående pansarskepp upptaga vissa scener för 
en film. 

G. O. 450 d. 26/ 4 '27 befaller, mecl lämlr.ing av g. o. 17·3/27, att far
tygscllef.en å pansarskep,pet Gustaf V skall n edhala sitt befälst·ecken och 
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fa rtyg.s:cllcf'cn å pansars;kepp·et Drottning V:ictoria hissa sitt befälsteck en 
:"t clagar uneler instundande maj månad, so.m slati.onsbefälh avarcn i Kads
k rona ·eft·er samråJC! med ,llö:gste JJefälllav·arcn över ,kustflottan äger b ~

stä:mma. 

G. O. 457 d. 27/<1 27 bemyndigar ~che,f•en för kustartilleriet att efter 
samräd m ed marinförvaltningen bestämma -och fördela elen artilleri-, lland
va.pens- ocll minammunition som, ·i elen utsträckning tillgängliga m ccl cl 
medgiva, :må förbrukas rör kustartillet,iets övni'Digar uncJ.ert~iden. i juli 
1927-30 juni 1928. 

G. O. 472 d. 30/~ 27 beifalkr, 
att genom g. o. 1385/26 anbefalld inka!J.el.se till tjänstgöring för ma

rinclirektö een av 1. ge. på övergångsstat ,Falkman skall upphöra m ecl ut
gången av innevarancle månad; samt 

att marind~irek.töl"en av 2. gr. H erlin skall fr. o. m. den 1 instunclanLle 
maj tjänstgöra såsom maeinöverclir,ektörsassistent. 

G. O. F. 65 d. 14/l, 27 '.befaller, 'i anslutning till nåd igt beslut sa mma 
dag, att en befälskurs v.id flygvapnet sk:all arwrclnas .innevarande år. 

1. Inryckning äger rum å Ylalmen den 16 maj; utryckh:illlg elen 8 
ok tober. 

2. Utibildningstiden ·indelas ,j t\1å rperioder. 
Ut1Ji1clning:en b·eclrives uneler första per ioden, 16 maj-5 september, i 

•' nli:gltet med "Bestämmelser .för .Flygva•pnets befälsokues 19·27'' . Kursen 
fö rlägg·eS• härunder b.ill 3. fly,gkåren .och unelerställes ,chefen för sagda kår; 
för ·övningars utförande må dock för ·kortat'e ticler ,förflyttn.ing till andra 
orter äga rum. 

Anclr:a perioden, 6 september--8 oktober, omfattar huvuclsakligasL 
tilläm pnin:gsövni ngar, och skola eleverna uneler ·sagda tid förrätta såelan 
tjänst, som ål igger subalternof'ficcr vid flyigvapnet. TjänstgöPing·en här
uneler .fullgöPes av elev, som ulbilelats till armcflygare, vie! 3. eller 4. flyg
kärerna samt av elev, utbHclael till mar.infl)'gare, Yicl föt'lJancl av 2. flyg
kårc'n. 

3. Sa.som cllef unrlee 1. perioden - tillil'a lärat·c - !Jeorclras kapte
nen vid I. 19, friheri'e A. \V. C. GyHenkrok. 

1~, S:åsom lärare under ·1. Ilerioelen beordras löjtnanterna vid flyg
Yapnet E. 'M. Bång och B. J . E. Kroo'k, vie! A. 6 I. B. T. Carpelan samt Yic! 
_\ . 9 M. K. B. Svensen. 

5. Elever b eordras framdeles i kommandoväg på förslag av che.fe n 
flil' flygvapnet. 

6. Ansökan a tt såsom elev bliva b eo rdrad till kursen må insända:' 
: 1\~ väm:pli1ktig ener .fast anställd, som under åren 1921~1926 ubbHdats till 
fl n;'förarc, •oeJ1 vars allmänna milibära u LlJ i1el ning, .flyg.ublJildning och un
•k !JefäJ.sutlJilcln.ing omfattar en tiLi av sammanla:gt minst 300 dagar. 
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Ansökan sk all åtföljas a Y: 
ålclceslJetyg; 
s t~yrkta aYskrifLer aY IJclyg i aYlagda e:-;amina samt från C\~entucll 

praktisk .lj•<lnstg-öt'dng; 
lnskrivning-sbo•k (.för YL1mpliktiga ) ; 

· int~yg, därest sökaneJen år omyndig, •att mil.lsman icke ilar nil.got alt 
erinra mot ansökan; samt 
ulJJiiLlnin3, a tt han är· lämpl ig för .fo rtsatt bcof:tlsutbiJLlning. 

'int)·g av vcd·crbömncl c chef Yicl .skolfl, clLlt' sölmnclen hibl')ngats fl)·g
_\nsöl,an instlnclcs till cl!efen för fl~·gyapnct se nast den 30 april. 
7. •För tjänstens erfOJ'elerl.i.g>a föreskriH er utfärclas av cll cfcn för 

flygntpnct , enligt Y-i J k ens ncll·m~ r· c b•estämmanele personal o c il materi e l 
~täll c ~ till kursens förfogaml c. 

G. O. F. 76 d. 22f!t 27 lJ falle r, att löj toan len vid ,flygYapnct 'J.' . H.unh1 s 
sl,all, m ed tiUHllligt Jri'mtl'äclanllc av ,Jlonom genom g. o. F. 105/26 anbe
fallcl ljän si!göring i t'lygst)Tc lscn , fr. o. m. den J instunelanli c maj t. o . m. 
de n 3 ~1 näst•kommamlc augusti .tj-änstgöra Yid F. 2. 

G. O. F. 78 d. ~2/ -1 27 befaller, alt .komm emlörkaptcncn av 1. gr. 
iirnJ Jcrg skall Jr-. o. rn. den 23 ·inn eYarande m å nad Lill clag i se.nm·c del en 
>n· näs tkommande ok tolJer, som iframcl eles b estämmes, tjänsl0öt'a Yid 
flo l lan . 
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G. O. 478 den 2/ 5 27 m cdgi-1·e e, att amerikanoka jagarna Wllipple och 
Baekee m å besökft Göle!J org uneler ti clen 10 t . o. m. 29 nilstlwmmancle juli. 

G. O. ~7!.1 den 2/5 27 !Jeialler, a~t koOmmenclörkaptcnen av 2. gr. Gliron 
elen 1 nästkommanel-e juli skall aHesa ft'ån Berlin till HcLsi ngfoes för att 
eftce ankomsten elit ocl1 unel er il.teestocle n av jul'i månad tjänstgöra vicl 
Kungl. i\Iaj :ts beskick n ing clL1t·stäclcs. 

G. O. lo8:J den 3/ 5 27 betfallce i anslutni ng till :näcligt brev den 30 sist
l idn e a peil att YCJ'kstacls,i ngcnjöeen l\inn aneler oc·ll en Karlskeona Yill'Y till
höeande, aY Yecl Ct'IJö ranel c Yal'YSCllJef uts ccW, Y·erkmästare skoil•a å tid, som 
a y mm•infön·allningen bestämm es, auesa till 'l'ys,klancl ocl1 Engkwcl föe 
:ett unelee en titl av omkeing i '1 clacgar stuelera moclcma -anor{lningar vill 
rc ps lagat'eYCt'kst.clli er ; ~kolande Yerkstaclsingcnjöl'en Kinnanclce unel er clcnnrt 
ti Ll fö'l' Ybs,t uppdrag lJcsöka DessaLL 

G. O. 481. den 3/ 5 27 befaUer , 
•a lt fal'lygsc1lwfen ,å övningsbriggen F:.llken uneler cl ess genom g. o. 

1338/26 an!Jefallda expe.chitioon sivall hissa si tt befälstecken elen 20 n äst
kom mand e j u ni, 

att fartyg-e t, •tnc cl uncla.ntag a1· segel och löpand e ta ckli ng, skall Ya m 
k largjort ,för expcchhon den 13 juni; samt 

•att tlcn föl' J'a.r·t-yg'Ct av,seclcla IJesätlning•cn för i n:ssnämncla g . o. 
mom. 1:1. f) a.ngint änclrumål fr. o. m. elen 13 juni skall st·ällas till fal't;,·gs
che.fens lförfoganclc i Kael;,krona. 

G. O. lt85 den 3/5 27 lJM·aller, a tt vicl jämlikt g. o. 272/27 till Göte
h org-s .f!~·g ;;tation föl·Jagli •spanarskola samt ''.·icJ je1mlikt samma §!'. o. till 
Karlskmna flygstati·on ,förlagd sjöflygs,k·ola sju'l;.Yårclen skall om!Jc,sörjas, 
Y:itl belr(1f'fal' spanaeskola, genom olwfens föi· Göteborgs örlo·gsclcpil. föt·
~org och wocl b e träffar sjö•flyg-skolan genom station sbefälhaYarens Yicl flot
lans stat·ion i Km·Jsk wna ful'S'o rg. 

G. O. 1,88 den 4/ 5 27 ~lcfaller, att cl c kurse r m. m_ vid flottan, föe 
Yilka förbggning innc,·ara nclc sommar an!Jefallls i sl,cppsgos;:;ckascrncn d 
1\arbkrona, skola i .slL111et iöt'läggas i Kaelskrona kusLarWi ct1iregc mcntcs 
l;a sc·rn: sk,olanclc föl' ·ifrågaYarancl e förhlggni:ngar erforderlig ll ::mclräck
ni ng~·p crsonal komm enel eras a 1· slationslJefälilaYarcn i Karlskrona. 

G. O. 489 lien 5/ 5 27 fastställ er ncllansU\enclc ~1n cll•i ngar i Reglemente 
J'i'•r tmGr:incn, d el I. 

99. 

l. - - - - ~ -
•h ) manskGp. som llc1l' l'ar!Jin, .l!älsar f'~enom alt. un eler .n os-gra nt ia~,l-

r;. o. ID27 . 
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Lagande av •hål.Jning, vända •huYud et och rikta bl•icken mot d en som ohälsas . 

om ha}onett •ick e är påsatt tages "i ,fl anden geväe"; är baJonett påsat~ 
tages "·vid axel ge\1är", om h onn öt· göres på s tället och " i r emm en gevär" 

om lh•onnör göt··es und er maesch; d.oclc att d en, .som biit' "på ryggen gevär", 

hälsar ;mJ.igt a); 
c) - - - - - -

§ 100. 

1. Pos t, som bel'inn et· sig å eller invid själva po'Stställ·et, hiä[,sar g·e

norn att m ed 'f'l'ont i •anb efalld t~i ktn• i ·ng .i n•ta&a pos tstället m ed " i handen 

gevär", om bajonet·t icke ät· påsatt samt meel "vie! axel gevär", om bajo

n e tt är påsatt, föt· Konungen cll et· annan Kun gl. pet·so n, blottad fa na samt 

i uniform leJ ädel off·icce, undet,offi cer ellee vederlilc·e. 

Pos t, som ·ej ä t· l)eväpnacl m ed ~carbin, gör 'i Sltället för "·i J1:anden 

gevär" ~e Her "vi cl axel gC\'li:ll'" hälsni ng enligt § !J9: 1 a). 

2. - - - - - -

101. 

1. - - - - - -

'b ) -diir·est tlen il iil :min.g·sJJerättigad e ät· ldäclcl i unil'orm, " i handen 

ge•vär" om baj on ett >icke är· påsatt dl er "vid axel gevär" om baj on ett är 

p iisa·Lt samt "li ten sa·lu.L" oföt': ch efen fö r föt's->arscl epartemente t, flaggman, 

general1p er·son eller vederlike, stationshefällH\vare (inom s tati,one•n ) och 

kommendant (inom fäs tningen 'eller ga rnbol!l sorten, i .senare ·fallet dock 

enda·s t av för gD:rni•so nen g·emcnsu mmQ yaJ;:ter) . 

Vid 'h'ä~sning •på Konun gen •o cll iJJrol;i;n·ingen gives paracl murscll, clärest 

spel finn es Yid vakten . 

G. O. 501 den 7/ 5 27 b efaller, a tt löjtnanten Ciaso n skall fr. o. m. elen 

9 li nnevarande m än ad ,t'iJlsYiclare, med unelan tag av de ticler d ii ha.n p :i 

grunfl av utfärclacl ge neralorder må h ava erll ållit annan •kommendering, 

tjänstgöra j m arinfön.aHn ingen. 

G. O. 508 den !J/5 27 lJe.faller, a Lt m ar inLng·.enj örsasp1ra~1 tern a :i 2. å rs

klJirs en skola un eler Lid,c n 7 juni-27 augus ti inneYarancle år· tj än•stgöra ä 

fioLLans Yat'V i Karls.kro nD: l'öt· gen·omg·åenelc av i reg lem ente för mD:rinen 

dc.! l hi!. 3 § 25, anclr.a ·stJ·cket, sa mt g . o. '•23/H omfö rmä]{l ulJ)•ildning. 

G. O. 510 den 9/ 5 27 bemyn{li g;u· il1ög-ste b efälh avaren över kusl;fl,ot

~an, att lJ cordra '2. pansarskcppsel iY·ision cn 'att, efter 'i g. o. 280/27 a nb·e'fa llt 

l1esök i Sa n SeiiJas,lian .el en '2- 7 in,:;L un clande juni m ånad, i ocl1 föt' Q;:·o!.ni,n,g 

;wlöpa Hii!Ja·o. 

G. O. 515 den 10/ 5 27 befaller, at t mari na Ltachcn, J;:omm enclörkaptenen 
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aY ~. gr. Cassel skall den 23 inn.evaraml e månad inställa sig Pa ris för 

tjänstgör'in,g v:id KungL Maj :ls JJeskickning clärs täcles. 

G. O. 518 den 11/5 27 aJ·efaller, i anslutning till nåcli.gt beslut den 6 

inneY.ara:n{le månad, lJI. a.: 

a tt följand e personal feån marinen skall för utbildning tjän.s tgöra 

Yi d flygvapn et uncle.r n edan ang·ivna tider och m ecl nedanståend e ordinarie 

förl:ä,g.g.ningsoQrter, näml·igen: 

uneler tio(] en 1 novemb·er 1.927- 30 ju n i' 1928: kap ten en vid J! ottan Ene.! l, 

~toekho lm, löjtn antern a vid •fliottan Pa.Lm, S tookholm, Sp;arre, :ivlalmen, 

oc l1 Jacobsson, StoQckllolm; do ok vacl ang e 1öj tnanten Jaco·lJsson mecl un

dantwg för d e1n tid h an skall genomgli sjökrig.shögs:kolan; 

und er· tiden 1 n-ovemlJ er 1927-31 oktolJee 1928: k·ommendörkap tenen 

a v i. gr. v id -nottan ör.nlJ·e rg , S J;o e~kholm , uöjtnante.rna vie! flottan Skjöld, 

af 'rrolJ.e, :-:;c.haef-c r, \Vies trin.g, Rosensvärd ,o oh BoT lind, Stockholm, Jöj tnan

tc.n vie! ku s lartilleriet Sve;now, Stoc'kh,olm, swmt uneleelöjtnanten vicl kust

ae tilleriet .Holmer , Stooldwlm; docJ.;: vad ~.ngår löjtnantema Scl1aefer, 

\V·e·s:tring odl1 Ho'Sensv.äecl m ecl unel antag 1för d en tic! cle s:ko la g·enomgå 

sj ökt':igshö-gskolan. 

G. O. 51~ den 12/ 5 27 b efaller, i anslutning till § 1 mom. 2 j Bestäm

m else.r för antwgning m. m. a Y r eservu,nclero1Iicer1saspiranter vid il'lottan, 

at t fö,Jjanclc föreskrifter ])'eträffancle r•CS·ervuncleroff.icer.sasJ)'ir'a.nternas för

detni-ng ii s tati•oner •oc l1 JTkcsavclelningar (yrJ;:·esgrenar ) sko la läncia t'ill 

cfterTM.tclse innevarande· år. 

1. V:icl Karl skrona -s ta t·i,on m å a ntagas :högst 9 och vid Stock'lloums 

s tation högst G a.s:p iranter. För så vitt nu .nämnt antal icke kan f yllas vid 

den ·e na .stati-onen , mil. mo.ts varancle· ölmin,g Yidtagas vid elen andra s tationen. 

'2. Amtagning Yerkställes enela-s t bland k orpraler tillhörande däcks

c,olt rna.s'lcin avclelnnigama och på säcl·ant sätt, att il)lancl cle antagna omkring 

l\·å LrM}e.cl elar Jwmma att ·tillhöra <läcksavclelningn ~och .en •tredj edel ma

~ li.i n a:vclelningen, för .sä vitt icke 1ilär·igenom d et .samm anlagda .a:ntalet a n

ta-gna re.servuncl erofricet·swspira.nter kommet· ·att understiga 15. 

:-J. För ·i&kttagancl·e av oYans.tåe ncl e. bestämmelser s'lcall i d en män så 

crforclras samråd äga Tum m ellan vecJ.er!JörancJ.e s taLi onsmyncliigheter. 

G. O. 521 den 13/5 27 b e,faller , a tt löjtnanten W estring skall , mecl bi

ilellållande a Y inn·ehaYancle .sj ö !c()mmencl e t~in g, under ·inneyara nde åt' g-enom

!' å viss IlygutJ)iicl.ning vid till Karl skrona flyg,:;tation J'öl'lagd sjöflygskola 

i enligile t mecl clc nät'mare föreskrifte r. :;o m c l1 c.fen för d' lygvapn ct ef.tct· 

;·amråd mccl lilögstc ii.J efälh:nar en över l;:u s tflottan äger· u uf':.ircla. 

G. O. 522 den 12/ 5 27 m eclgil··e r, ·att n edannämnda ·engelska örlogs

r~n·t~·,g or1l1 farty gsför]}and m il uneler necla.n ang)vna tider besöka ,följan de 

hamnar : 
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Göte•borg, 9/6--15/6, 2. l'r~·ssm·.eskacler.n; 

Hälsingb•org eller Malmö, 8/6~.15/6, Centaur ocll 5. ja-garfotbiljen; 
Karlskrona, 16/6--23/6, OElntaur ocl1 5. jaganHolt:iljen; 
Stocld1olm, 17/6--J22/6, 2. ·kry,ssareslmclern, Alecto {l'Cll 4 undervattens

bittar av H-typ. 

G. O. 526 den 12/5 27 ·förort.lnar l<aptenen Strömbäc;k att uneler tiden 
•Oktober tn7-30 september 1930 Y ara lärare vie! kr·igsh:ögs•k·olan i sj ö

kri·g.skonst. 

G. O. 528 den 13/:J 27 fastställer följande ändring i genom g. o. 300/27 
utfärclallc för·eskl"lfter ]).eträlTan(lc k].ärlsel m. m. för viss rf.lottans perso:nal: 

§ 16 mom. 39. 

"t;den 15 maj- 1G september" ändras till "tiden 1 juni-31 augusti". 

G. O. 531 den 16/5 27 medgiver, att ty•ska tendern Hela må :inncvamnde 
år unel er ticl en 5-S juni besöka Stoc.kllolm samt 8-10 jun·i besöka Visby. 

G. O. 538 den 16/5 27 mecl,giver, att .franska avisafartyget "Quentin 
Hoosevelt" må besöka Stoc·kholm uneler viss tid ·i slutet av maj •e ller början 
av juni månacl·er innevarande år. 

G. O. 5H den 17/ 5 27 befaller, att förutom j, gällande reglementen 
och ins'trukbon et· mellcl elacle föreskrifter följande särski.Jda bestämmelser 
skola lända till efterrättelse b·eträffancle övningarnas anor(!nancle vid J'ust
artilleri et unel er ticlen 1 juli 1927-30 juni 192i:l. 

1. Hcgemcntsövningarna förläggas till ticlen 25 augusti-30 se·ptember. 
2. Cllef.en f·ör 'kustartilleriet lJem}ncl:igas att .vicl behov för utförande 

av f'örs,ök ·eHer arb·eten ställa enfordel'lig pers·onal till mar<införv.altningens 
eller kommendants ·i Jmstf.ä.s•tning förf.ogancl e. 

3. För utbHclni•ngcn erf·orderlig materi·el, tillhörande cle fästningm·, 
inom virka utbi ldningen av ·kustartiHeri e ts pet'sonal äg·er rum, skall av de 
my.ncl·i·glheter, .som hava mater·iclen unclee sin vård, på rekvisition och i 
cl·en utsträckning för materi·e lens utrustning och unelerhåll tilLgängliga 
mecl·el d et 1meclgiva, utHiJmnas till vcclerbörhga truppförband, mecl åh gg·ancle 
för veclerböramle reg·ementschefer att snarast möjligt k~mna nämnda myn
digheter medcJ.e lancle •om ,(Len ticl, ma.terielen ifråga är för övning.arna er
forclcrl'ig. 

4. A flottans varv beJ·i ntlig, •för kustartilleriels övningar erforderlig 
materiel må 1på r ekvisition i mån av till-gång <Ställas ·till regementschefer
nas vie! kustartil-leriet lföef•ogancle; böra.ncle av den materiel, ·Som .sålunda 
kan komma att uLlämnas från Hottans varv, <Clen ct'ör VaxhoLms kustartme
rircgemcnte erforclerliga rel,vireras hos Yansehefen i Stookholm 0()11 den 
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Wr Karls,kr·o na kustartilleriregemente erford erliga. !los varvschefen 
Karlskrona. 

G. O. 541'/, den 17/ 5 27 befaller, a.lt marinatta.cilcn, kommenclör.kap
tencn av 2. gr. Cas.s·el skall tjänstgöra vid Kungl. Maj :ts besk:iclming ·i Haa.g 
uneler tiden den 7-30 juni 'inneva.ra.nde år. 

G. O. 560 den 23/5 27 ])daller, att högste ibefälhava.ren över kust
flot t an skall under ticlen den 11- 13 instundande juni stäna •en torpedbåt 
oc!J två 1flygbåtar till clbe,f•ens för I. 5 förfoga.ncle i och för deltaga:ncle i 
lanclsto r.msövning i tmktcn av Arkösuncl; ägancl·e sagde r.egementsc'll,ef d 

oell för b.eslämmancJ.e av 1t i.cl ocll plats för torpedbåtens och f.ly.gbåtarnas 
inträffand e den H juni träcl·a :i förbindds·e med högste be·fälhavaren över 
klllstf.lo-ttan. 

G. O. 565 den 24/ 5 27 ]).efaller, 'i anslutning till nådigt ])rev elen 12 
km evarancl e månad och med up.p,llävancle ruv där·om tidigare utfär,cJ ade be
stämmelser, 

1. .aH f.öljancle bes~ämmelser beträffande sjömanskårens indelning 'i 
kompan ier ·och dessas föreletning ·emellan nott.ans stationer s•Jwll fr. o. m. 
den 1 novemb er 1927 tillsvidare gälla: 

Karlskrona station: 

3. matros•kompan•iet omfattande ·artmerimatr·oser. 
5. matroskompa.niet omfattancJ.e ·övriga yrk<E~sgrcnar a.v cläcksa.vdel-

n:ng·en . 
1. yrkesko mpani•et omfattande· masJ<ina;vd elning.en. 
3. yrkeskompani et ,omfwttancl•e •ekonomi- ocll hantverksavclel.ningarna. 
1. beväringskompaniet ·omfaUande .samtliga värnpl.i.Jz~iga. 

Stocl;.holms station: 

1. matroskompa.niet omfat tancl·e däcksavcleln'ingen. 
2. yrkeskompaniet ormfaltande maskin-, e·konomi- och hantver.ksav

delningarna.. 
2. JJeväring.slwmpanie·t omfattande samchga värnpliktiga; samt 
'2. a.tt elen ·omstämpling ·av lJ'eklä,dnad, ·ändring av förhållnings·böcker 

nch rull-or m . m., som kan bliva erforderlig på grund av ovan i mom. 1 
me.clcl<elacl·e bestämmelser, skall ·vara ver.ks·tällel för e utgång~n av år 1928. 

G. O. 579 den 30/5 27 ~J ,C ffiJ' ·Hdi·gar chef•en för kustm·tilleri.e t .a;t t på 
gruncl av ll.ll'·i·Stande över·ensstämm else mellan signalinstruktion 0()11 regle
lllentet för kustartil.leri·cts skolm· och övningar utfärcla edorderliga före
okriHer .för b·etygssättning i ämnet signal1er·ing äve'!J.som för 'ifrågavarande 
be t;ygs medräkning i medel- och avg{mg.sb·ety.g. 

Samti,cligt ]l.änmed befaUes, att c.Jl.e,fen för <kuSJlartineriet s·kall, seelan 
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e['lfarcnh,ct vunnits i vacl mån dc av cliefen för kustartilleri et enligt ovan 

utf>ärclade föreskrifterna IJefunn'its lämpliga, inkomma mecl slutligt förslag 
till änclring i gällande bestämmelser. 

(;. O. 582 den 30/5 27 befaller, ·att vid angivande av tic! dygnets 24 

limmar skola lb·enämnas i lö·pancle föJ.}d från midnatt till midnatt ocll tids

b-etecknin gen utgöras av fFa siffror, av ' ' i-lka de två första ·avse timmar 
och du två sis ta minuter e:nligt följande exempel: 

'MiiClnaLt = 0000 eHer· 2400, 

KL 7 tim. 5 min. f. m. = 0705, 

J(l. 7 tim . .15 min. c. m. = 1915. 

G. O. 588 den 31/5 27 fastställer neclanstående ändri ngar reglem ente 
för marin·en, del II. 

§ 3-i. 

1. - - - - - -

lJ ) m c-el " i hanelen .gevär", om bajonett icke är påsa:tt, samt med 
"l"id axel gevär", om bajon1ctt är .påsatt: 

iför underoff-icer av 2. graclen ·oc l1 anna:n underoffi oe•r av motsvarande 

tjänsteställning samt civilm'iHtär tjänsteman av underoffi ce rs av 2. graden 
tjän:>tc·kl ass, ·envar då han är ldädd i uni!f-ot1In; 

för ·officer, underoffice r och c:ivi.Jmil itär ·tjänsteman, vilka .icke ät'O 

kläclcla •i unifoem, m en ;vil·ka post e ntigt gä U.an-cle d'öreskr irter är skyldig 
a tt k·änna; ·o el! 

för var,j c nära ·passerancle fartyg •c !le e b·å t, förand e nu nämnd person 
·elle r ödo·gsga ljadctt; 

.skol ande post vid fallr-epsställe göra 'ilonnör m ecl "j Uwnclen gevär" 

resp. ''-yicl aA'el gevär" jämväl för envar, tå t vil-ken -e'l11-igt § 31 fallee-p 

J:tmnas och för Yi !ken ic·ke h-onnör skall göras m ed "sky!(lra geväe". 
2. - - - - - -

2::i0. 
punkt f) utgår. 

§ 252. 

1. 'J'orpeclupp,bördsman åligg-er -

b ) att, .el å minuppJJör·clskonsta.pel ·ej är kommenclcracl dels på sätt i 

punkt a) ,sägs, mottaga, omNincl·c e'hava, a nsvar·a -o0h red-ovisa f-ör fartygets 

mi nammuni l'i onsutreclning clcJ.s ihcn :vara u·ppi!Jördsman f ö e minuppibörclen. 

c ) - - - - - - - - - - - - - -

§ 254. 

3. Då varken minupp!Jörclskonstap e l .cllet· t orpecl uppbörclsman är' 

lwmm enclcracl skall uppbördsstyrmamwn {!els på sätt i § 232: 1 a) sägs, 
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mottaga, omhänderhava, a nsvara ocl1 redovisa för fartyg-ets minammu ni

ti·onsutreclni:ng, clel.s •även vara uppbördsman föe min-uppbörden. 

4. - - - - - -

290. 

:1. 
3. ---- -- - -- - ~-

c) att, -om mlllsi·kpersonal f:innes ombord kommencleracl, elensamma 

skall vi d i punkt b ) nämnda tillfällen blåsa clär omfö·rmälcl par-weimarsch 

och, 'V'id lflaS'Igans :hissand-e, eftee para.dmae,schens -slut sve nska fol:kså!ngen 

och cläPefter del·s i utländsk hamn d-en fri~mman{! e nation ens JoJ-ksång, 

dels såväl ·i svens];: som utländsk :hamn, clå utl änelskt örlogsfartyg befinner 

si,g i närlheten, dess crJatio ns folksång; s1;:oJ.ande und er cle t Yicl nu nämnda 

~illfäl l e f·oll;:sång .spelas vare sig å ·eg-et ·eller i n är~l1 ·eten befintligt örlogs

faeLyg, muskätteriet -och 'På däck bc~intliga, beväpnade poster hava " i 

l1anden gcV'är" ·elle r därest beviilpning•en utgöres av karb·in med påsatt 

bajon ett "vid ax·e l gevär"; 
d ) - - - - - - - - - - - - - - -

G. O. F. 88 den 4/ 5 27 iiJefaller, med uppil ävancle av lJeslämmels-erna i 

g. o. -F. 20/26 i vad clesamma avse bärande av tr·uppslag.stec-ken M/26 if-ör 

matns•kap tilLhörande 2. nygkåren, att f urir av 1. klass vie! flygvapn et, som 

bär maTin·ens flaggkorpealsuniform, skall å hö.gra s-iclan av bröste t å ka~; aj 

(mör,J;:!Jl,å oC'l1 vit ) - Y.ärnplikt'ig lfmir dessutom å blåskj-orta ·och vit 

lJussaro ng - il)ära genom g . o. F. 98/ 26 fasts~ällt truppslagstecken ;:\l/ 26. 

G. O. F. 101 den 11/5 27 befaHee, att .kaptenen vie! flygvapnet J. H . 

Sun(lin s.Jwll, utan hinel-er av honom jämlikt g. ·O. F. 32./26 anbefalld ·kom

mencleri.ng såsom a(ljutant hos ch efen .för flygvapn e t, under ti cten 1 juni-

16 juli inn cv·arancle år· 'för viss f!)·guU)ildning tjänstgöra V'icl F. 2. 

G. O. F. 106 den 19/ 5 27 m ecug•i ver, 

at t fem :danska armefl~·.gplan CfJTa -av typ C V med n :e H. 1- H. 1\, 

e tt av .ty-p iD VII med n :r F 1) och tee norska marinfly.g.plan (-ensitsiga 

j attplan m ecl .n :e F. 122, F.12.\. -oc.l1 F. 1·26 ), märkta mecl r-cspckth·e .Jänclers 

na tional-färg•er å ving·aT -och -sidor.odce, må uneler tiden 26-30 -innevarande 

m, nacl framföras över ,sv-enskt -omeåcle, cle danska uneler flygning Köp en

il amn~Göteborg o oh åter, el e norska uneler flygning OsJ.o-Göbe.lJ.org och 

å~er, 

at t landn ing mecl id'rä.gavarande :flygplan mä. äga rum vid Tors

land·a, samt 

att flygplanen må deltaga uLi dc av Sv-enska Aeroklu:b:ben 'i Göteborg 

den 28 ooh 29 innevaeande m å nad under ett n-ordisM flygarmöte a norcl

nacle flygtävlingarna ooh uppvisningarna. 

G. O. 1927. 6 
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Göteborg, 9/&-15/6, 2. kl'j'ssareskad el'n; 

HälsinglYorg eller i\lalmö, 8/6~15/6, Centaur o c il 5. jagarfottilj en; 

Karlskron a, 16/6-.23/ 6, Oen.taur •oc.Lt 5. j aga rHottilj an; 

Stockholm, 17/ 6-22!6, 2. ·kry-ssareskaclern, Alec to oc l1 4 umlervattens

båtar av H-typ. 

G. O. 526 den 12/ 5 27 förordnar kap tenen Ströml)äc.k att under tiden, 

·Oktober 192:7- 30 September Jfl30 Yara hil~arc Yicl kr·igshögskoJan i Sjö

l<ri.gskonst. 

G. O. 528 den 13/ :i 27 fastställer följande ii.nclr ing i genom g. o. 300/ 27 

utfät·dml e för·eskr·lfter betrtiffanclc ·klädsel m. m. för viss 'flottans perso[]al: 

§ 16 m om. 3U. 

"ticlen 15 maj-.15 september" ändras till " tid en .l juni-31 augusti". 

G. O. 531 drn 16/ 5 27 medgiver, ·att tyska ucnclern Hela må i nncvaPande 

lit' unel er ti•clon 5-S juni J) esöka Slockllolm samt 8-10 juni besöka Visby, 

G, O, 538 den 16/ 5 27 medgiver, att ·franska avi6afar tygc t "Qruemtin 

Hoosevcl t" m, besöka Sloc.kholm un eler viss lid ·i slutet av maj ell er början 

av juni mäna.der innevarancl·e år. 

G, O, 511 den 17/ 5 27 lJefalJ.er, at t förutom i gäJ.Ja ncl e reglementen 

0011 i.ns truHi·oncr mcdclelacl e förcsJ<dfter följande 6tlrskilda bcstii,mmelser 

skola lända till efterrättels e JJeträiTanele ÖWJ·ingarnas anorclnand e vi•cl ~mst
artilJ.cri·et unel er tiden 1 ju li 1927-30 j u ni 1928. 

!. Rcgemcnlsövningarna ·förläggas till ticlen 25 augusU-30 sept·ember. 

2. CheJ.en <f.ör kustal'~ill eri e t bemyndigas alt :vid •behov för u tförand e 

av försök ·e ller arbeten .stii.lla ·e11forelerhg p ers·onal t'ill mar·införvaltningens 

ell er komm endants 'i Jw stf.ä.stning förfoganel e. 

3. För· utbiklningcn erforderlig materiel, tillllö.rand e de fästning.ar, 

inom v·ilka u·tbilclningcn av lmstartHlcr ie ts pensanal äg·er rum, ·skall av cle 

myncbgllle tcr, ,som hava materie len under sin \'il rd , på r.c.kvisition oc'h i 

den utsträckning för materi elens utrustning •Och unelel'håll tiUgängli,ga 

m ede1 {i·et m edgiva, utläJmnas till vederbörliga truppförJJancl, m ecl iHigg-ancle 

för· veel er·börancl e rcg·ementscl1 efer att snarast möjligt läJmn a nämnfia myn

eligl1etcr mcdclelanele ·om den tid, materi clen ifråga är för övnin.g.arna er
ford erl'ig. 

o . . -\ flottans va1·v b ef.intlig, •för JwsLarti ll eri·e ts öYningar crJorclcrlig 

mater·iel m å •på r ckY.isition i män av tillgå ng •sWilas ·lill l'egementscJle-fer

nas vid ku s lal'tiJl er iet iförfoganct e ; börande av (len materi el, ·Som sålund a 

kan komma att utlämnas fr n flottans varv, den Jör Vaxl1oLms Jc.ustat·tHI·e

rircgemente erford erliga rcl<Yircras hos Yansch cfen i Stockllolm ool1 cten 
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~ör Karlskrona kustartill eriregemente edorderliga l1os vanschefen 

Karlskrona. 

G. O, 5<{1 ' / , den 17/ 5 27 befaller, att marinattaohcn, kommendörkap

tenen av 2. gr . Cas.s el skall tjänstgöra vJ.cl Kungl. Maj :ts beslci clming i Haag 

uneler ticl en {len 7-30 juni 'inn evarande är. 

G, O. 560 den 23/ 5 27 b·efaller, att högste befälilavaren öve r kust

flo ttan skall uncl•er ticlen elen 11-13 instundande juni ställa •en torp eelbät 

och två :flyg!bätar till dhCife n.s för I. 5 förf•ogandc i ocl r för d cltagll[]de i 

lanelstormsövning i tmkten av Arkösuncl; ägande 'Sagcle r .cgementsc•llc:f d 

ocl1 .för b-estämmande av 1tid ocll plats för torj)'edbåten s ocl1 f.ly.gbätarnas 

i ntr~lffanel e d en H juni .träcl·a :i förbinde-lse med högste boef1iH1avaecn över 

k lllstf·lottan. 

G, O, 565 den 24/5 27 b efall ce, 'i anslutning till nådigt brev el en 12 

k1n ovaran ele m ånad ·ooh mecl up.pl1ävane! e ruv där·om ti(Ji,gare utfät'(lad e lJ e

stämm•elscr, 
1. a tt f.öljandc bcstäJmmelser ibcträiTancl•e sjömanskärens indelning -i 

kompanier ·och d essas föt'eleln ing ·emellan Dattans s tationer ·lzall fr . o. m. 

de n l n oHmb er 19·2,7 tillsviclar·c gä lla: 

Karlskrona sta:ti•o.n : 

3. matroskompani et omfattanclc artmerimatr·oser. 

5. matroskompaniet omfattaneJ-e -övriga yrk·csgrcnar av däcksavdel-

ningen. 
l. ')'Plzcsko mp ani•ct omfattande ma.ski nmvclelning.en. 

3. yr•keskompani·et .omf&ttande oe lwnomi- och han tverksavde1ni ngarna. 

1. beväl'ings·kompanict omfatt·and e samtliga vii.rnpJ.i.ktiga. 

Stock·llolms statio·n : 

4. matroskompani•ct omfat lancle cläc.ksavdclningcn. 

2. J'rkcskompaniet omfattand e maskin-, elwnomi- och 'hantver.ksav

tle lningar;n.a. 
2. b evät•ing.skompani•e·t omfattande sam,liga vtlrnpliktiga; samt 

2. att elen .oms·tämpl.ing av b·ekli.klnaccl, ·ändring av förh å llningsböclzoe r 

nrtl.1 ruUor m. m., som kan bliva erforderlig på grund av ovan i mom. 1 

rne.dclclaclc b es tämmelser, skall v·am verks-tället för.e utgången av är 1928. 

G, O, 579 den 30/ 5 27 •b•emymligar chef·en oför kustaTtilleriet att på 

'~:r um! av ibr·istand c öYer·cnsstämmcl'se m ell an signalinstruktion ooll regle

llll'nlet .för kustartil.leri·cts sko l·or ocl t övning:-tt' uLI'ärcla cti'·orclerliga före

~krifter .för ]) c· tyg·ssä:ttning i ämnet signal,eeing ävensom för 'ifrågavarande 

be t)·gs meoelr·~Umi.ng i medel- •Och a vgängsb et)·.g. 

Samtidigt hänmed b efall es, att Cilloofcn för •ku s tarliHerict s·kall, seelan 
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er·tfaecniJ•et vunn·its i vad mån dc av ch·cfcn föe kustaetillcrict enligt ovan 
utfäedad c föreskriftemu befunnits lämpl·iga, inkomma mecl slutligt förslag 
t i Il ändring i gällaneJ.c b es tämm cJ.se r. 

G. O. 582 den 30/ 5 27 be-faller, a tt vicl angivamle av ticl elygnets 24 

timmar skola tl:wnämn-as· i lö·pande fö ljd från midnatt ti-ll midnatt och tids
i)C tcc'kning.en utgöras av fyra si ffe oe, av vilka cle två första ·avse timmar 
och 'C! e två sista minuter· e:n]i.gt fö lj ande exemp el: 

,Midnatt = 0000 eHer 2lt00, 
Kl. 7 tim. ::; min. f. m. = 070i'i, 

JH. 7 tim . .15 min. c. :rn. = 1915. 

(;, O. 588 den 31/5 27 fastställer n edanstående ändringar regl emente 
för maei nen, del II. 

§ 34. 

1. - - - - - -

b ) med "i t ranel en ,gcvL~e", ·om bajo nett icke är päsa:t t, .samt med 
"vid axe l gevär", om b aj ontC tt är påsatt: 

,för· underoffic-er av 2. gratlcn ·ocl1 anna:n underoffice•r av motsvarande 
tjänsteställning samt ci vilmi htäe tj änsteman av underofficers av 2. graden 
t j äns.tcklass, envar då han är k läeld i uni{ol'm; 

för ·of'ficcr, underoffi c·er oc'il civi.Jm ilitär ·tjänsteman , vil·ka icke är·o 
klädela •i lmi form, men ;vilka post enl'igt gä lJ.antle tförcskrif.ter· är s·kyldi g 
att k•änna; ·ocll 

·för var,j e n ära passerande fartyg ·eller b·åt, förande nu nämncl perso n 
e l le e örJo.gsgaljaclctt ; 

.skolan.cl·e post vid fallr·cpss tälle göra ho nnör med "j Glanelen gevär" 
resp. "vi{! aX!cl .gevär" jämväl .för envar, tå t vilken ·e•n.Ji.gt § 31 fa llrep 
lltm nas oc ll för y iJ.ken icke h·onnör skall rgöras m ed "sky ldra gcväe". 

2. - - - - - -

2GO. 
p unkt f) utgår. 

2,)2, 

1. 'J'orpeclupptbörclsman åligger -

b ) att, .clå minup'j)J)örelsko nstapcl •ej är kommencleracl d·els på sätt i 
pun kt a ) ,sägs, mottaga, om.häncl crhava, ansv·ara .ooh redovisa f.ör fartygets 
minammun it ionsu tredning cle l.s ävccn ;vara u·pptbörelsman för minuppl:lörclen. 

c ) - - - - - - - - - - - -

0. Dit var];,cn minupplJörclskonstapel .eller torpecluppbörclsm an ät' 
lwmm cnclcracl skall upp!Jörclsstyrmanncn clels .på sätt i § 232: 1 a) sägs, 
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mottaga, omh,änderhava, a nsvara och redovisa för fartJ·gets minammuni

ti.o nsutrcelni.ng, dels även vara upp!Jörclsman för minuppbörden. 
4. - - - - - - - - - - - - -

290. 

i. 
3. ---- -- -- - - ~-

c) att, ·om musikpersonal f:inn es ombord kommen cl eracl, clens·amma 

skall vicl i punk t b ) nämnda tillfäll en blåsa där omfö·rmälcl par.adm arsch 
och, ·v•id lfla.ggans hissande·, efter para.{Lmar.schcns -slut sve nska fol•ks ä:ngcn 
och där-efter d-el-s i utländsk hamn d·en frrum.mancle nationens fo lksång, 

dels såväl ·i svensJz som u tläncl sk hamn, el ä ut ländskt örlogsfartyg bd'i.nn er 
si.g 'i nät~l eten. , d ess nati·ons foll<säng; skola.nde uneler det vie! nu n ämnda 
ti llfäll e f•olksång s pelas vare sig å ege t elle r· i nä!'11eten befintligt öl'logs
far tyg, m uskätteriet och 1Jå cläck b efintl·iga, bcTäpn adc poster hava "i 

lunden gevär" ·e-J-ler därest tbeviilpning·en utgöres av karb-in m ed påsatt 
ba}O'nctt "vid axel gevär"; 

d) - - - - - - - - - - - - - - -

G. O. F. 88 den 4/ 5 27 befaller, m ccl u pphävand e av l)estämmels·erna i 
g. o. ·F. 20/26 ·i vad clcsa.m ma avse lJäranclc av trup pslagsteck·en l\f/ 26 f-ör 
matn ~·kap tilLhörancle 2. I[JJ'.gktåren, att furir av 1. ·klass vie! flygvapn et, som 
bär ma·rincns fla ggkorpralsuniform, skall å hö.gra sWan av b r östet å 1za1vaj 
(mör.kbloä .oCJil vit) - värnpl·iJ<t!ig lfurir oelessutom ä blåskjorta ·oc-h vit 

bussarong - ibära genom g. ·O. F. 98/ 26 .fastställt truppslagstecken ?.1/26. 

G. O. F. 101 den 11/5 27 befaUcr, att ,J,ap.tenen vid fl~·gmp n ct J. H . 

Sunelin s.kall , uta:n h inder av honom j ämlikt g. o. F. 32/ 26 anb efalld l'om
mencleri;n.g såsom adj'utan.t hos ch efen .för flygvapne t, uneler ti clen 1 juni-

16 ju li inn cva ranclc år 'för 'Viss flJ·.gu l,bilclning tjänstgöra viel F. 2. 

G. O. F. 10G den 19/ 5 27 m cdg,ivcr, 

at t fem ·danska armef!J··ti'Plan (fyra -av typ C V meel n :r R 1-R 4, 

ett av .ty.p iD VII med n :r F 1) och tre norska marin.flJ'.g.plan (.e nsitsiga 
,ja.ktplan m ecl n :r F.122, F .12't ooll F. t26 ), märkta. m ed r.espektitvc .Jänelers 

na t ional·färg·er å vin.g·aT .och •siclor.oeler , mä uneler tiden 26-30 ·innevarande 
månad framföras över .svenskt ·omräde, cl c danska uneler flygn ing Köp en

hamn~Gö teborg och ·åter, de norska uneler flygni ng Oslo-Göteborg och 

<t Ler, 

att landn ing m ccl i<fräga.varande fiJ•,gplan må äga r um v.id 'J'ors

lancla, samt 

att flygplanen må deltaga u~i de a.v Sv·enslza Aeroklub•ben i Göteborg 
rlen 28 ooh 29 innevarande månad undeT ett .nordisM Hygarm öte anord
nade fly.gtäv li n.garna ooh uppv·isningarna.. 

G. O. 1927. G 
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Under flygning,en över svenskt områd e oc'h vid landning skola före
skrifterna •i Kungl. kungör,elsen elen 21 nov,ember 1925 n :r 467 angående 
främmande örlogsfartygs ,ocl1 milit~ra luftfartygs tiUtt,äcle i fr ed till 
svensM tenitorium iaMtag·as. För 'flygning i övrigt uneler flygarmölet 
gälla jämli'ld nåcJi,gt beslut 'elen 6 maj i~27 utfärdade särskilcia för,eskrifter. 

G. O. F. 109 den 20/5 27 medgiver, i anslutning till näcl:igt beslut 
denna dag, ,att högst 20 mili,tärflygplan enligt chefens Iför flygvapnet när
mar~e iles,tiiJmmandc må d eltaga i av KungL Sv,enska aeroklubb en i Göte
borg dn 28 och 29 innevarande mänacl i Göteborg anordnat norelisid fly
.garmötc. 

G. O. F. 1'15 den 3/ 6 27 be,faller , att tre ims.tf,lotban tillhörande flyg
håtar skola under !högst 4 dagar instunclancle pingsthel,g bosöka Ostende 
.för att närvara vid en av la So,ciete Nautique cl'Ostencle anordnad regatta. 

Beträffande härav föranledcia kostnader stadgas 'i näcli.gt brev den
na clag. 

G. O. F. 131 de;n 27/6 27 befaller, a;tt manskap, som an,ställts vid 
1. filygkåren 'i JJeställlllingar u.p,pta,gna i i927-28 års stat .för nämnda kår, 
skall fördelas ~enligt följande: 

tm 2. flyg,kåren: i ,furi,r av i. klasser:!, 1 korpral, 1 vicekorpral, 5 
vo,Jo,ntärer, i han1tverk1Sifurir av 2. klas,sen ~oc'h i lhantverksvicekorpral; 

till 3. flygl,åren: 1 furir av 2. klrusser., i J0orpral, 2 vicekorprale,r, 
!1 volontärer, 1 sj u:kvål'clsil'urir av 2. klassen, ! vapenl\lantver'karfuri 'r av 2. 

kla6scn, i Ulantverk.slmr,pt1al 'OCh 1 hantverkssoldat; 
till 4. flyg:kären: 1 ~lw1.1pral , 1 vicekorpraJl, 3 volontärer och 2 hant

verksso1clater. 

G. O. F. 134 den 28/6 27 fastställer bifogade fördelning av i staten 
för off'iccrare och unelerofficerare m. fL vid flygvapnet upptaget antal b·e
ställningar att .gäU.a uneler Liclen 1 juli 1927-30 juni 1928. 

'rillhör g. o. F. 134/27. 

Fördelning mellan flygstyrelse, fiyrJI•årer, flygskola och flygverl,städer av 

<l flynvapnets siat upptagna, ej i staten fördelarle heslällningat· och m·voden 
att [J ii Ila från och med den 1 j u !i 1927 till och med den 30 j u ni 1928. 

Flygstyrelsen. 

Officerare: gen eral&pcrson 1, komm endöi· i, överste !ö j t n an t 1, major 
1 ('ilntcnclent ), kaptener 5 (därav 1 intendent). 

Civilmilitär personal: :fl}gö,veringenj ör i , flyging enjörer 2. 
C i YH pensonitl: exp ecli ti,ons\·a'k,t L 
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P ensionerad ,p ersonal: (personal på övergångsstat) l1apten 1, under

off'i ceral'e 2. 

2. flygl,åren. 

Officerare: kommcnclörka[J'ten i, ,J,a.ptencr 2, löj tnwnter 3 (därruv 1 

intend ent). 

Und er,offic crare: lföer,§:dsförvaltare 1, scl'gea.nt L 

mvilmiHLär pet'SOnal : flygingenjör 1, :verkmä:stare av L klass i, 

vapenhantverkare 1, lförPåclsva!Idmästare L 

P ensioncracl personal: (personal på övergångsstat ) underofficer L 

3. flygld'tren. 

Off'icerar·c: major 1, J1aptener 5, :löjtnanter 5. 

Uncl croff"iceearo: f.ört'åclsförvaltare i, :fa;Jjunkare 3, sergeanter 3 . 
Civilmil i Lär personal: flygingenjör i, ·vel'lcmäistare a:v 2. klass 1, 

vapenhantverkare 1, 1!ön·ådsvaktmi1stare 1. 
P ensi'oneracl personal: (personal på •övergångsstat) :officer, intenclen

tu rut!JHclad 1, unelerofficerare 2. 

4. flygkåren. 

Officerare : rma}or i, kapten 1 ('intendent), löjtnanter 2. 
Underoff1ice,rare: förriiclsförvaltare i, ·fanj Llnlkare 1, sergean t 1. 
Civilmil i täe personal: fly,gingen}ör 1, verl,mästare av 2. ~das1s i, 

Yapenlhantverkare i, •föroråclsva:ktmästare L 
Pensi1oneeacl personal: (per,sona:l på övergångsstat) 'underoff icera,re 2. 

Flygskolan. 

Officerare: Jwmmendöl'ka,pten 1, Imptener 3') (därruv 1 inbenclent), 

löHnantee 3. 

Unel erofficerare: Iförrådsförvaltare 1, ,fa;njunkare i, sengeanter 2. 

Civilmilitär personal: Jlygingenjöt' '1, ibataljonslälkare i, tygqlantver
ka re 1, Jön·ådsvRktmästare 1. 

P ens,ion eracl pe!'sonal: (personal på övergångsstat) underol'fieerare 2. 

Centi•ala f!y!JV8I'l{staden å Malmen. 

Under,offi cerare : förr,ådSiförvaltare 1. 
Civi'lmi.litär •personal: i. Jlygin,genjör 1, verkmästare av 1. klass 2, 

\·e rkmästaee a•v 2. klass i. 

Centrala l'lygverl{staden i Stocld10lrn. 

Med Västerås 'som förlilggnin,gsort 'fr. o. m. elen 1 septenl(ber 1\)27. 

Undeeofficerare : ,fön,ådsf1öevaltae,e 1. 

* ) Därav 1 1k apten ,t. v. placeN<d i sj Mörsvarets kommando eX:pedition. 
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Civilmil•itä t' pet•sonal: 1. f,Jy.gi n.genj1ör. 1, verkmäst(tre av 1. klass 1, 

verl;m ii s tar e a v 2. klass i. 

G. O. 596 den 1/ 6 27 befalle r, 

1. a tt S lats·isbrytaren •skall o m eclelbart avgå ti •ll :Ilottans s ta tion i 

Stoc·kl]){)lm för av rustn ing, aYmönstJ'in·g I()C;il föel•äg.g ning !i 2. beredskap; sam t 

2. att löj Ln antcn \V•c tlerblad skall m ecl da,gcn lfö.r S tats i".bl ')' ta rens 

an~;omsl ti-11 S Lockholm nvgå fr:\n inn·ehava nd e sjöTI;.omm cmlcring. 

G. O. 601 den 2/ 6 27 heJall ce, a lt mom. 1 i g. 10. 302/27 sk a ll hava 

föl j and e än clrade lyd e:lse: 

1. Uncl e i'Clånigt .förslag till pl a n Iför näs tföljand e ullbi·lclningså r, an

gh·and e oll1ifattningen av de flygfö i~)a1nd, vi lk& uneler oli ka övningS'}Je ri ocler 

sk ola ingå i kustflottan e ll e r aHl c las till k us larti,llcri e ts .re.g·em c:n.ten ocih 

skj~ r ~skola :samt av clc fln;·f'öt~)>and, 1sorm uncl ee ol'i~;a tid er Slk·ola lmdet·

skll las komm endant i kust.ntstni ng ·e ller som i övrigt c rJoedr :Jcs lf.1öe f lo ttans 

elle J' kus.la rlilll ct"iets •övnin g>a.r, urppgör·cs av ohefcn .föe marin-sta,IJ e n efter 

sam:r:lcl m ed c·ll efcn .för fiJ·,g~vap n c t oclt in s~~n<l es till s jöfö!•SI'a re ts kom

m ando·expeclilion :lrligen före den 15 o:klo•be r . l ocil1 föl' sagda phn s u1pp

göl'and e skola •högst e b e fii. H1 avare n över ll;ms tfl ottan , c l1 elfc n för kustat·til

ler ie t, k1omm enda nler ·i ~ms tfäs tn inga r 'Och sta. t io nsb efillalavrare <fö r e d en 1;, 

sep.tember •årli gen· till oll efon .för m ari n.st a:ben 11Java ·inKimn.at uppg•i>ft å clc 

b e:h ov, som Jör cli.gga föl' övning av d em unclc t'stä!lkl a s triclskmftor oc,IJ 

u Ubilclnin,gsan.s tal ter, sko la ncle dessa u ,pp.gi.rter bifo.gas el e t IW cu1 Men för 

marins tab en uppgj<o rcla 'l.'öt' slage t. 

G. O. 602 den 3/ 6 27 •b ef.ane.e att, tee 1ku stNotta n iilllllör ancl e flyg

b·ålae s'kola 'Lmcle r ~ l1 ögs t 4 dagar • ins~unclancle ·pingsthelg b esö ka Oslencl e 

för a lt näemra \ 'i{] en av la Socie te Naut ique d 'Ostencle a nordnad r ega tta. 

G. O. 612 den 8/ 6 27 m ecl gi1·e r·, alt tyska 2. torp edbå tshalvHottilj en 

må iJ :1 6 ·dag·a r under ticl en m ell a n 28 ju•li och 12 augusti inn e l·ar'a nd e å r 

besöka Visby. 

G. O. 617 den 8/ 6 27 ilJ efaller, a tt majoren Yid K. 2 w. lA. 'Douglas 

~ka ll J.o.t'lfara nd e ·vara lärare i la n Lk rig.slconsL i allmänn a k u t•sen oc•ll i all

m ä nn a 11-tö.gre kursen Yicl sjölcr igs:lt ögsh:o lan ti !l ooh mecl ,ulg'ån gen av läs

år e t 1928-29. 

G. O. 628 d ~n '10 / 6 27 b eftaHcr, 

a lt jagarert O. H. Norclenskjöld skall ·eft e r .färcligställan·clel oolt seelan 

f ar tyget ä Kun.gl. 1\Iaj :ts •OCitl krona ns vägn ar a v m arinförval tn ingen m;ot-
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tagits utg· på expeditio n i och iför prov, varom nämnda ämbe·tsverk äger 

utfä rda erforderli ga för eskrifter; 

att 'Uncler sagcla .proYexpcclilion ··kola å n ämncia jagare tjänstgöra i 

g. o. 203/ 27 1för ifrågaYarrunde ii.nclamål kommend eraLle offi cerare, ävensom, 

i egen sk ap av mm•inföl'Yaltn·i ngcns rep resentant, mat·iningcnjörcn av 1. ge. 

Löf.ven; sko land e besii.Ltn in g.sl is la n, Y ad b e trilffat' unele r offi cer a r e oc.l1 man

skap, r]l ava elen samma nstLttning, 'som m ariilförYallningen cHer samrå cl 

m ecl .sta ti onsbe,fälrilaYarcn ·i Karl s krona ~ige r b esLä tnma; 

a tt marinfö'l'Vallningen jllmv.M iiger 1])e5 blilmm a d e ls Lid för h e·Lil s

tcckn c ts il.J issande, (!els elen d rog fr. o. m. v iWien •i ])esä:ttn·ingc n ingåe nd e 

unclcr o l'J' icc rare ocil1 mansk ltp dessf örinna n sko la s tällas tiJl. ämnJctsYerkc ts 

förfoga nclc; s1am t 

att :fad)·go t c.fLer provex.p eclition cns avse uLa nde sika ll på Lid , som av 

marinföna ilnin ge n beslt~mmes, a 1·gå .till fl ottans sta ti on Karlskrona, 

avrus tas, ann önsbras ocd1 föel~~g!:)las i 2. lJ e reclska•p . 

Bctr~Hrande kostnaderna för här anJ)afRl•lcl es:pcdition ikomma erf or

derliga .föl'Csk.rifter a lt utfärd as av m a r iniförvaltningcn. 

G. O. 632 den '10/ 6 27 b efaller, 

att marin in ge n,j ö·ren av 2 . . g r. F.oes!berg i3ka ll m ed den 31 näs tkom

mandt: .au.gu.s t i av·g, frä n i n,ncllava:nd e b efattning såso.tn i ns trulkti on s

ingc njöJ' Yicl unrler off icerss,k olan •i. liarl·sk r.ona ; sa mt 

att mariningenjören av 2. gr. J a n.so n skall fr. o. m. den 1 n äistkom

mancle soptemJ)ee Lj.Lin s tg·öea s·i''lsom insll"uldionsingenjör vi Ll nämnda skola. 

G. O. 635 den 11 / 6 '27 dJe.faller, a tt b e t rä ffa nclc la ndkom mend eri ng av 

offiocr a 1· e f ölj a nd e skall lända till eHerrä~Lelse. 

1. Neclan s t·äcncle o ffi ce t· at·c .sko la a v g ä :från· inneJJavancle tjäns le

IJ8'faltning,ar m ecl ·utgånge n a 1· nii.stk o,nJJn anclrö 'SeplemiJcr m å nad eller sär

skilt a ngi ven clag, r esp ektive t i J l t r ä d a v iss ~) e fattning ;fr. o. m. elen 1 

näs·Lkommancl e ok to•bce eller st~rs.ki lt a ngiven d ag samt till s·v idare elle r 

nncler n edan angive n Lid , m c el unelan tag av de ticler clå d e rpå gr und av 

utfärdad g. o. må h av.a erh, IIi t annan ,k omm ende ring, tjänstgöra en.li.gt 

fö ljande 
Sjöföt·svar·cts hommandocxpedition. 

Avgå: Jw ,ptenon Bl ix den 3·1 m ars 1928 ·ooh löjtnanten \Vetter~)Jacl 

d en 15 juni 1928; Lilltr·l~cla: kap·tenen Str ömlb äcik d e n 1 ap ri l ·1928 o0l1 löjt

nanten \oVir.s lröm elen 16 juni 1928. 

Mal'införvall.nin!Jen . 

Avgå: kaptenen \Var.fvi nge och löj bilanten Lilianberg (•avgår srumti

clig l som aclju ta n l dtos lUV ) den 18 iJJ\Jgusti; tillt t·L(cla: ikaptcnerna R:ucl

berg, W etter den 1 oikboibe.e :[927- 30 sop lemiber 19•28, L'inc!ström ocil1 Gahn, 

LilHka adjutant dws lUV elen 19 a u gu st i. 
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Marinstaben. 

Avgå: avdel ningscU1ef fö r kommunikationsavdelningen: ~ommendö r

~ a,ptenen a·v 1. g r. Tyden den 31 oJdolJ cr ; tillträda: avdelningschef för 
kommunikationsavdelningen: komm enclörJ<ap"en en av 2. gr. E1hren svärd 
rien 1 nov•ember; avgå: lmptene m a Svenonius, S trömbäck elen 31 'IllR,rS 1928 
och Hermelin; tillträda: J'ommenclör<kaptcn en av 2. gr. Ehrensvärd , kapte
nerna \Vahlström och Mil!hlen, löj t n an tern a E't'icson den 1 <oktober 19·27- 30 
sep tember 1928, Larss,on och Crone!Jor,g, b åd<t j och f<ör provt}än s tgöring 
ticlen 1 oktober i\J27- 20 septemb er i928. 

Sj ökarleverl<et. 

'l'illträda: kaptenen Färnström. 

J{arl sl<ron a s tation . 

Adjutant hos 0h efe n il' öl' underofficers- och sjömanskårern a : avgå: 
kapten en A<hlbom; tillträda: kapten en Adler stråhle. 

Oh<e.f för i. eLclarekompani et (1. yrk csKompani e t ): avgå: kapten en 
Färnström ; tillträci a: ka1pten en '1'. G. P. Dyes3en. 

Chef 1i'ör sjömanskårens ,gkolor: tilltråda : kommendörkap ten en av 
2. gr. Gir.on. 

Oh•ef för 2. sk eppsgossekompaniet: avgf.t: kaptenen G. O. R. A . • v.on 
Sc,lwultz ; tillträda: kaptenen He•rmelin. 

Tjäns•tgörand'e officerilre vid s k ep1psgossekåren: avgi'L: M j ~n an tern a 
E. P. Hamilton oclh Lilljequist; tillträcla: rfänrikarn e Palmsti erna och A. 

O. J. Falkm>an . 

'l'j>änstgöeande officer ~ torp ocl- oca1 mind epilrtem ente t: tillträda: 
löj tnan tern a F·o•r.ooell och \Vle:ss tröm. 

Stocl<holms slat.i01~. 

Adjutant hos C•hefen ·f.ör ·underofficers- och s jömans'kårcrna: avgä : 
k~JJpten en Vir.gin; tmträcla: kaptenen Ell iot. 

Komrpanicrh ef vid skeppsg•ossek å ren i Mars trand: t i lltr ilda: kapten en 
von .Sc,llinlwl (m ed ändrin g av 'i g . o. 228/27 an given tic! ) elen 26 sep temb er. 

Tjä>nstg"ömnd e officerare vicl s.Jwp.psgossBldr·en i :vrarstrancl: f.änriken 
Cilvalli- Björkrnan i g. o. 228/27 anbMallcl •kommenclering upphäv es; till
träeJa: .löj tnan tern a ::'11elcher ocJ1 W estman (med ändr ing av i g. 10 . 228/ 27 
angiven tic! ) elen 26 .septemb•er. 

Tjäns tgör and e off·icer vid radiostationen: t illträda : löj tn an tcn S tael 
von Holstein . 

Tjänstgörande ,o fficer å a rillleridepal'tomentet: tillträeJa : kaptenen 
Fa!.kman. 

'l'jänstgörande offi·cer ä mindepartementet: tillträcia: löjtnanten 'l'eg
ner , t.ilJika tjänstgörande i marinförv•altningen. 
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U...J:JMsclrpän: avgå: löjtnanten Bacl1er; tillträcla: kaptonen Tlhorlmrn. 

Göteiflo-rgs Öi'logscle.på: avgå: säso m arlju tant : kwptene n von Fi ea nllt; 
til lt räda: såsom afl jn tilnt: kaptenen Ton:\n, rn ecl ilYi-!Jchållanclo av •i nne.lla
mnclo befattning, s3.som Cli1 ef: taptcncn vo n Fi cilnclL, som tillfälli gt skill l 
ll·p·pr·iiLLhålla befil ttnin g·e n s~sorn che f !'ö r· öelogsc!c.pän. 

2. att de officerare, yi lkil icte e r;llållit !öro rclnanclo eller i komman
rloviLg l!J eo r·.clrats til l viss Lj.än stgö r ing O·mlllorcl e ller i land, sko la tind er 
ticlen i ottobr1· 1927-30 srptcmlJer 192.8 ,e n lig~ nclcrJ1örancle .s tationsJJ e,fäl 
llRYar es bestämmanlie tjänstgöra ft 1·espck til e 's lalion er el ler - Yacl be
trä ffar s t.ociJ;;I1olm s stil t ia n til lh ömncle olTi ce r·are - e.fLer >l'rnmställ n ing 
frän vcclerbör;rnclc c>hefcr och e-Her san1ri1cl med ollefon för· sjÖiförsvarets 
komman cloexpecli ti on av s t ation sb cf iHl ~avarer, kommenel ems till tilliällig 
tjäns tgö ring inom marinens öYerstyrclse eller an nan ·i Stod;Jlolm •IJ cH n tl'ig, 

t i Il ,sj ölförsYare t 111 örancle myml ighct. 

G. O. 6.54. den 18/6 27 befaller, 

a tt Sta tsis'brytaren skall gon0m Ya1·vsc'!1 efens i Stocl<lholm försorg 
var·a kl argjorrl för exp editi on elen 10 nästko mmilnflc oklojJer, skolande ifar
ly.get •sedermera ru s ta s och föl'läg•gas i i. h er·ed skap å dag so m framd eles 
Il es tämm es; 

att fartyget unrler d ess expeditio ne r· vm tem 1 927~28 .slwll eril1'åiL1 
bemannin g fr ån Stoekl1olm s s tati on, om cr,fordcrligt kmnp le ttcraLl fr·ån 
Kilrl,g<krona s ta tion, silmt 

a tt g. o. i 323/26 I!Jifogilcl IJ csä ttningsli s la skall uneler sag.c!a ex.p ecli -
1 i·oner läncia till cHerrä ttelse. 

G. O. 65.5 d en 18/6 27 m edgiver·, att O·b'et·oencle av b estämm else mil i 
g. o. 86/27 må såsom b iträde ~ sjör ull.föei ngsexpeclitionen i Göteborg an
s tlällas un clcro!Ti c.cr ä flottans öY ergångssta t. 

G. O. 6.56 den 18/ 6 27 befaller, 

el e J s a lt under ·inn evarande utl1ilclning,s ~u · i skolreg lem ente för flot
tilns rn:ln s'k:lJl , h , (:' 1\l<': JV ), ~::i 2G: :3, 27 : 1 c. ch 2i:i : 2 omfu rm~lld special
tlltiJilclni ng 'E•kall GJi•hrin.gas e tt så sto r·t antal ete \.C'l' , att e rLcr ucbilcln ingcns 
:n·s lutande s·å vitt möjligt Jölj :1 nd e för· olhka yrJ' e~g runar O•C'Jl sjömans
klasser m . m. ang·im:l antal !"unna ibcr.äknas 1l1liva goclkäncla, nämlig·en: 
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-

kj Antal godblnda 
Tjänstegrad eller ~ tillhörande 

Utbildning till "' sjömansklass UJ Karls-

l 
stock-(fq 

;;; krona halms 
;:l station station 

l 50 30 
! 

J am 

8. kl. sjömän riktare vid lätt kanon 
t m samtliga samtl ig a 

) urn samtliga samtliga 
·ll1l11 samtliga samtliga 

3. kl. sjömän r i k ta r e vid jagarkanon an1. 14 10 
2. H sjömän riktare vid jagarkanon am 7 s 
2. kl. sjömlln rik ta re vid lnftvilrns · 

kanon am 13 4 
2. kl. sjömän riktare vid meJelsv[u· 

kanon all1 20 6 
iiaggkorpraler (kom- riktare vid svår k a-

petenta korpraler ) non atn 7 -

flaggkorpraler (kom- plutons befälhavare 
petenta korpraler) vid luftvllrnsarti Ile-
(UO 3. gr.) r i am 4 -

3. kl. sjömiln eldledningsmän s m 22 8 
:2. H sjömän eldledningsmän s m s 3 

12. 
f sm G 3 

kl. sjömiin avstl'tndsobservatö ror l'j tm l 4 l l 
l um[ 4 2 

l 

cl ·e l s att dess u tom el o .fiGggkorpral er OCJil korpraler (s if)nal-, tor.pecl
odl uilJatsrnalroser), som blil'it goclkäncla 'i genom g. o. HlS/27 aniJe,fallcl 
hlmnrnfi eesukning. slwla rnccl lcclni·ng av lför·eskrifterna i sagda sk·ol reglc
mente ocl1 enligt .högste be l' ~ll!ll. aYm·ens öve r tj,ustn ottan n~lt'mare ]Jes täm
mancle iostuntlrwde 1]1öst 'bib ringas ubllildning till aYstiinclsotJJscnatörer ti ll 
s:ttlant antal, at t efter ttLililtlningens aYslutancle sil vitt möjligt föl j ande 
anlal kunna JJ erLiknas bliYa godk~inda, Mlmlig'en: 

'rjänstegmd ell er 
sjömansklass 

flaggkorp raler (kom-
petenta korpraler ) 

Utbildning till 

avståndso bserv:ctörer 

kj Antal god kända 
;i- blih örande 
"' ciq Karls:- -~-S~ 
;;i krona h alms 
::l station s tation 

J am l 5 -
l tm l l 

l um l l l 
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G. O. 657 den 18/ G 27 bcm)·mligar i anslutning till nådigt ibrcv elen 
a ·innevarande m il!nacl i n ·cl cr sltati onslYef ältllavaren i StocJd1olm, s~a tions

JwJI'äBwv:u·en i Karls•kn"ona och Cliwfen föt' ~;,ustartill c rict att inl,alla högst 
nedan angivet antal av till övcrgång~Ss'lat tYiingsvis töver.för{la unclcroJTi
t'e rarc {]els tillvirlarc stationS:lJcfälillal·arcn i Stocl~htolm 16 st., sttati·o nsbc
f:ill l aYaren i KarJs:kt-.o na 17 ~St. ocl1 •cqwfcn ftir Jcustartilleri et 12 st., del s 
chieulöYet' uneler ti·clcn 1 nov. 1027- 30 juni 102.8 stationshcfmU!avarcn i 
:-; JocklioJm 51 >Sl., stationslJcf~llillavaren i Kaelske,ona \J3 st. Oc:lll CJLtc,~cn för 
~mstar.·~ill crict 30 st. 

G. O. 659 den 20/ 6 27 befall er, att hcte~ilfand·C tj-änstgörin gs tid en för 
v issa till ers~Lttningsrescnen uUlagna, unarinen i kustaetilleritjänst tillclr
la-ll·c Yiir·npJ·ikti·f!·a Lil' cnsom aJ c t l' ~t ffand c an talet tjllnstgöringsthlgar för till 
r·t·siitln i n::;,;r.·cset ·,·cn t t t tagna Ylt t'D p i ik L'iga <tm cl ct· b utlgcl{u·c't 1!J27-1~J28 ful 
jandc JJcs tämmci'Set· sko l a l~i ncl a till eJLcr·l'ilt\clsc. 

1. Omn n ~imnda Y·~implikliga till,llöraml c 1027 (trs Jdass sftl'äl Yacl 
lletr~i ffar (l e i .cl cpiltjlins t som tle i )'l'kestjänst uttagna sk.ola .l'ullgöm J W 
cJa.gm·. 

2. H ögst samr nanla::; t nedanslitend e ante,] ,tj linstgöt"ingsclagar må tm 
det' ~J u cl gc t år ct J927- J(),28 av till er·slitln ingsrcscr.·ycn u Lta::;na Yiilr·nplildiga 
l'ul lgöras, ·n~lmlige n vid KA 1 35,000 dagar •octlt Ykl ·KA l'. Bö,OOO dagar' . 

3. JJii.l'es t i mo.m. 2 nämnt •clagantal ic,ke .kan fullgöras av cl c t antal 
Y<i.r· nJpli k tiga, som enligt lanlrursi·Q rc ts g. u. J/ 19'27 uttagit~ till ersilLt
ni ngsr eserYen oc.l1 tilklelats marin en i .J;ustarLill eritjiin st, mil Cillctf tför ~;ust
ai'Lilleri r egemcntc 'll emskilla till YcdcrlJurami e m·me.förclelni ngscrhef .om 
inkall ancl e av Y~ir n plikt i ,ga jämlikt .lanbförsYilrets g. o. 1107/27, 1mom. 2. 

G. O. 661 den 20/ 6 27 bcfallct· aLt, utan tllincl cr av ~Jestä:mm c ls ema i 
Sl;ol r cgl cmcn te 1'ör l' lo tlans manskap, II I (SRF: Hl) ,§ 2: 1, unclero JTiccrs
~~ kola för minmatroser ·under n~istk·onnnan(l e u~lJilclningsår skall an-ordnas 
:t JJåcla flot tans sta t ioner. 

G. O. 66!1 tl f'n 21/ 6 27 lJ 8!lll)'tHlif.!at· mat'inö,·c r'lilkaren att 1J'!JPiit'lla C l'

l'ut•Liel'liga 'föt·c ~kr·iftc r om iUg~irdrr \"kl .J'all i ,l;ascmerna a1· de Yanlif!·aste 
srnitlosam ma sju!;·Ll omarna, skolande ett exemp lar av niimncl a tföt'Cstk r ifter 
<i vcrlilm nas till e.ltcl'cn ·för' •föt'S\'arstiP,pai'Lcmentet, samt, då (ln{lring i cle
,;am rn a anses tbö r a ~iga ru m, anmälan därom göras ti Il sagda dcpa.l'le
m e n L s ctl}e,f. 

G. O. 672 den 2:!/ 6 27 befall er , att kom mencl örkaplenen a\' J. gr". Åket'
h lom .skall mecl den 30 nästkommande •september aYgil från inn e' l1 a1·aml e 
IH,fa ttn ing sås,orn statlJS'cllef i q;,o•nJmenclantsstaben i :K ads1;:rona d'iislning 
samt att maj oren l'id kustar tillet:'i et Clau s sl;:all fl'. o. m. eten 1 nästlwm
tnande ok tober tillträeJa nämneJa befattning. 
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G. O. 677 den 27/ G 27 h cfaller' , i anslJutning Lil! nåcli.g t illrev den 3 in

nevo. r'anrlc m å nacl. att rfur i sagda ff1ecv omförmälcl tor.pec.linskjutninn·sex

prditinn er·for·d c rlig pe rsonal sl;all efter [r'nrnsliillning frttn varvsch c.~e n i 

Stoe./;•lro lm s lilllas till {/cnn es furfog:lncl c av sl:.tti-on s iJcfJJhavarcn i Sloc.k

.l,olm ; .. iiga ncl ; niimnlie Yat'vsdrC<f o.tL, d:lres t ·kommcnd er·ing fur ifr·äg:J.va

rand e a]](l::l'mal av viss pe rsonal j•ilnwäl fr·iin 1flottans s tation ·i Karlskrona 

sk ull e vi,;a sig erforcl ct·li·g, •l1ärom träff:J. öl·c r enskommclsc mecl statio ns

ll efiil•ll avo..r·cn å ·S is tn:lmnda s ta ti-on. 

G. O. 678 Ilen 27/ (i 27 befaller, alt majoren i mat, in en J. v. .H. Wahl

berg s kall , Un{lee elen ti c! U1 a n ile Jör·oeclnarl att vara komm enclant i Jlems .. 

fiislning, till s 1·i<Iar·c j ilnwiil vara sjöeull>röringsbc fll],[wya 1·c 'i llämösanclo 

G. O. 67~ den 27/ 6 27 b efall e r, setlan ge nom n<ldigt beslut elen 12 juni 

1!l2;J.bcs t:trnts , al t Höt·nin gs'I Jolm s fiistnin.g ·Or1l 1 Lule;\ J;u s tp osi ti on si>ola 

n ec!LLggas ·å cle li(lc r, K·ungl. l\Jaj :t bcsliimme''- att J'öljancl e skall mccl av

seende •h•iieå lii ncla till c rteer:tttelse. 

1. liöm•in gsrholms !f'iistni ng och Luleå il'us~posilion skola nlra necl

la gcla m ccl utgilngcn av inn evarand e juni miinacl. 

2. l•'öt• iofngavar'aoclc fästning <001l 'kustpos.ition ävensom för' Norr

lands min eringsavdelni ng gillland e ·llanclli.ngar, silvill .!J crnliga so m icke 

hemiJga, sko la .F~mte ,förteckning å clesamma uverl:lmnas till ciJJ.e:f·en för 

li'ust.artill erdct att av d1on•om fun·aras; 

dock att m o<JJ·iJiseringslabcllcr samt J1cm/i.ga böckce s.kola IHerlilm nas 

till ti c expccliLion e r, .friin vil•ka cl esammn. bckommi ts . 

3. Vacl i .gällanc!c, ·i ·kommancloväg faststiill .cla r eglementen ocll in

s tnrktion er m. m . .finn es angive t ilJ c triiffanrl c ·ll ör·ning,;ll,Olms f.:Jstnin" 

Lul eå O;•ustposilion och NotTianels min r t'ins·:;avcl c lning skall utgii. o• 

G. O. 683 den 27/ 6 b e fallrr, att aspiranten vicl generalstaben, löjt

nanten vi·cl ·I. 2.:i A. G. Ljungcl aJill skall, utan •hin•c! e.r av 1!1 onom "enorn ]ont-

r- t 
o ~ 

orsvare s g. o. Gj//.27 anbefalld ljiin s tgöring i lantförs 1·a re ts kommanclo-

e_xp ecli:i on,_ ·unc! er _licl cn den 2!J inn e1·aran clc m å nael- lit in s tunclanclc juli 

fulja ·kust11ottans umrngar m.ecl cmbarker·ing •förstnämnda dag il pansar

s k·c,ppet Dr o ltning Vic~oria i Kat·l f>krona. 

. G. O. 688 den 2!!/ 6 27 •befall er, alt tk·omme nc!örl;aptenen av f!.. g.r . i 

marm en Kmft skall un•dcr tid en t juli 1927- 30 juni 1928 tj-:lnslgöt·a i Sjö

i'örs 1·arets kommanclo exp ccli lion. 

G. O. 689 den 2!!/ G 27 befallee, .a tt b e tt'ii.ffancl e lancln;omm enclering 

m. m. av maJ·inintenclenter fliljan clc s kall l:lncla till coflcrr-ilttclse 

Kedanstilentlc m at·inin~e nc! e ntc r skola :fr å n t ·l'ilda inn e!J ava ~cle tjän

stebefattnin gar Jr. o. m. n edan angivna dagar innevaran cle är·, eespeldivc 
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U ll träeJa Yiss befattning fr. o . m. n edan angi\'na dagar inncYaeancle ä r 

samt tillsvioclare, med unelantag av .cle tidee då d e .på geuncl av utfäedad 

g .o. m å ·hava ee:h<ålli t annan kommendering, tjäns tgöea enligt föl j ande : 

Hurlsl<ronu slution utom vun·ct. 

Frå:n'leäcla Je. o . m. den 1 juli: såsom biteäclanc!e stationsintenclent: 

marinintendenten av 2. g·r. Lindgr en; säso m biteäclande intenden t hos sta

t i onsintcnclen ten: marini n t end en ten a y 2. gr. Malm; så:som bcklli.clnaclsin

tenclent: maeiniotendenten av 1. g r. å övcr@ångss'lat 'l'l1am; såsom provi

~mtin tenelen t : marin in tend onten av 1. gr. å övergångss tat P e tersson. 

'l'illträc!a .fr . o. m . el en i juli: s<lsom för eäclsintenclent: marininten

i:lenteo av 2. gr. Lindgren; såsom cx.p cclitionsintendent v icl stationsinten

{!cn turen: marinin tendenten av 2. gr. Malm. 

J{urlsl,ronu varv. 

Frånträcia .fr. -o. m. d en i juli: såsom inventarieinteoclent : marinin

tcncio·nteo av 1. gr. å öYcrgång·sstat Lilja; såsom artilleriintenclcnl: marin

intendenten av 1. g.r. Esbjörn. 

Fr5.nträcla rfr . o. m. den i •oktolJce: såsom biträclancle intendent å 

Yarvsch Bfens •expedition: maeinintenclenten av 1. gr. Creutzer; s ås·om ma

t erialinten.dent: marinintendenten av 1. gr. å övergängsstat 'Oj urb erg. 

Tillträda :k o . m. <den i juli: s•åsom <fönådsintendent clock med bi

bel1·11.llandc intill den i okto•b er innevarande år av inn Bh avancle b efattning : 

marinintendenten av 1. gr . . Greutzer . 

StocldlOims stut.ion utom vanet. 

Frånträda rfr. o. m. den 1 juli: ås om bek1äclnaclsintenclent: marin

t endc-nte lJJ av 1. gr . 'Hansell ; såsom ae billeriintcmdent: marinintendenten av 

1. ,gr. Henner. 

'l'illträcla fr. o. m . elen 1 juli: såsom lförrwdsintendent, tillika tjL"lnst

g örandc ii stalionskontoret: marinintendenten av 1. gr. Hans·ell; säsom 

ox<peclitionsi ntcncl cnt Yid slati-onsintenclenturcn, tillika tjänstgörande å sta

tionskontoret: marinintendenten av 1. gr. Renn er. 

Stocld10lms vu r{. 

Fl'än~räda fr. o. m. elen 1 juli: säsom inventari ei ntende nt : m a rin

intendenten av 1. gr. Hammat<berg; säsom artilleri in tenden t: mar·inin ten

elenten av 1. gr. öhlen. 

Frlå.oträcla Jfr. •O. m . el en i ookto'ber: såsom m a teriali n tenden t: m arin

inteneJenten av 1. gr. Allancler . 

'l"illträd a fr. o . m . d en 1 juli: såso m fönåclsin tenden t doc-k med bibe

hållande intill den 1 o1,loibcr inn evarane/ e å r av innehavande b efattning: 

mari·nintendcnten av 1. gr. Allancler. 

I samband härm ed har Kungl. .i\Iaj :t i näcler befallt, att de marin

intenclcntcr, som enligt ovanstilende fråntr~"lcla befallningar, skola under 

G. O. 1927. 
7 
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erforderlig tid enli gt vedenbörande befälhavares bestämmande kvarstå sil
som ansvariga uppbördsmän för de delar av uppbörderna, som icke den 
30 •innevarande mänad Ifråninventerats dem, samt tillsvidare intill de tider, 
som ,framdeles 'bestämmas, jämväl .stä ·till respektive :befälhavares ·förfo
gande Iför 'uppdrag i samband med den nya förrädsorganisati<o·nens genom
förande. 

G. O. 702 den '1/7 27 befaller, att marin:attacihcn vid Kungl. i\laj :ts 
beskiclmingar i Lonelon oclh Oslo, ~wmmenclörkaptenen av 2. gr. Beck-Fri·is. 
skall uneler tiden 20 augusti-19 sep·temb er <innevarande 'år tj<änstgöra vid 
Kungl. Maj :ts b eskickning i Oslo . 

G. O. 711 den 4/7 27 lbelfaller, a~t pansarskeppet D'ristigheten (utan 
klargjort propellcrmaskin eri) sl,all uneler :ins-tundande a u gusti månad 
rustas 'för att .genom högste ib ef:tl'l1avar.ens ·över 'kustflottan 'för.so~·g bog
seras ~ill Stockllo lms .s tation samt efter ankoms·ten till sagda station av
rustas oclh avmönstras; 

at t rus'tningsar·betena skola i n skränka~ till vacl som ounclgängligen 
erford ras iför 'för'i'lyttningen i lfräga; 

at t 'fartygsollcJfen skall hissa sitt b efäls tecken å drug i augusti, som 
stationsbcJäthavaren i Kal'lskrona ·cJter överensl\ommelse med högste. 
befälhavaren över kustflottan äger bestämma; 

at t ,pan·saeskep.pets b esättning av underofficerare oc1h manskap skall 
1ämn,as 'frän 1Karl skrona station oCll1 .lws.trlottans rustade fartyg samt vara 
reducemcl på sätt, som ·sta.tionsbefäliha.varen •i Karlskrona. orter •över€ns
kommelse m ed ,]l ögste UJElfäl,!Javarcn över Uwstflottan .äger bestämma; 

at t 1pansan;keppet 'fr. o. m. dagen a.rter ankomsten rtill Stockho lms 
s taLion lill s.vidare skall •tillih öra sagda ~station; samt 

att avlämnamlct .av 'pansarslwppets uppibörcler skall äga. rum efter' 
överen::;kommelse m ellan s•tationsaJ efäl,ilavarnC<. 

G. O. 712 den 4/ 7 27 !fastställer följande tlläg.g tll ,g, o. 721/26. 

2. Flaggkorprals distinktionsbocken - - - -
- - - - - - - - - 8 cm. rfrån ärmens unclerkan't, såsom 

.graclbetecl;ning el t tblätt rcLigarnsJJand (moclell ) . 

G. O. 7'15 den 5/ 7 27 befaller i anslutnilllg till nådigt brev den 1 juli 
1927 i näclcr, a~t majoren i marin,en Engs~;·öm ,fortfarancle skall, m ed 
bi•JJ ell•ållanclc av tS tockholm såsom orclinar·io Ljänstgör.ingsort, fr. o. m. elen 
1 nästkommande nov ember högst intill d en 1 juH 1928 stå till ch efens !för 
k•ustartilleriet 1'ör•fogaml e •för att deltaga i ula.rb e,tamle av iför·slag tilL 

5!) 

t för kustartilleriet jämte allmänna v e·s tämmclscr till excrcisreglemen c 
desamma. 'b erörande förcskr i:rter. 

G O 737 den '1117 27 befaller, att J'ap•tenen på öv ergångsstat Nruma 
. . .. . l om i fred iili"2"!H1dC tjänstgörmgsskyldighct skall för :fullgoeande av 1on ' ' ou . O t mb cr inne-vara. inl;allacl för tjänstgöring uneler ticlen 2 augusti-3 scp e 

varande är. 

~ - den 12/7 27 m edgiYCr, att varvsdwfcn i Kal'lskrona, kom-G. O. i4v , hö"ste ]Jelfäl-
l .. ·e W e·" ler må uncl•er ticl .innevarande sommat' som o .. mene or n ~ ' 

1 -schcf 'io·er !J es tam-.. - l· tflottan efter samräd m·cll s!'lgc a. -van 'o 11avaren. over ,us ' . 
ma, följa. Yissa kustflottans artillerisl,jutnmgar. 

9' 1 och § 32 mom . 3 G. O. 7lt5 den '1217 ·27 ibefa.ll er , att § - ' mom . . 
"" o. 150/ 26 skola er'hfrlla följande ändrad e l}cl elsc: o · 

bära 

§ v~. 

l
·nn ehar iJögrc tjänstegrad än menigs, skall 1. Värnpliktig, som - 1 med 'lias t anstt\llll personal av mo tsvaranc e gradl!Jetcclming i lil~ilet 

tjänstegrad. 
2. - - - - - -

§ 32. 

1. 
2. 

_____ lJ eYilja v:tmp liktiga, 
3. I Jane! - - - - . .. . ,... . l el! et' som 'äro sl\riY-·nn chaYa fla,o-crkor.pea.ls el ler .Jwr.pral:3 tJansteorac .. som ·J ' ' 'o o , 1 t t ib · l·vm·tcr På clar·om J ·t ·iclen i sjörultföri ngsexpediuion, ~illslttn{ · u . o J ' ' ' • Jl le ____ bo i kYartcr. gjord - - - - - -

23 1 o"'· o. lt36/26 stall G. O. 74c6 den 12/7 27 :b efall er , alt § 9 mom. 
er•!Jålla föl j ande ändrade l~·cJelc: 

§ 23. 
inneilar högre tjänstegrad än m cn.i.gs, stall 1. V·i\rnpliktig, som ... le 

l ,. t t ld personal av molsYaranc l)äl'a ö"l'll:Cl·b cleckning i lild1ct m CL cas an::; "' 
tjäll'slegeacl. 

2. 

t l Jörhtj)tencn av 1 gr. IJå G. O ~t. 8 1. l"/7 27 ]Jetl'allce, al ;:ommenL 'c ' · . 11 l en - . If. el åli"·"amle ÖYCl'"·ån"·sstat Ljungquist sl;,all föt' r[ullgöranC:e av honom 'l re . ,l oo; 1\) ·o' 0 
. 1 1 '"". t'" sto-örino· uneler t1c en v-tjänstgöJlin.gsskylcligJJ et Yara 'llll;al ac •Ol Jc-11 o o 

septcm!JCI' inncyarancle a1·. 
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G. O. 752 den H /7 27 ]) cfalle r· , att kommc nelörkaptcn cn av 1. gr. vid 
:flottan ömll crgs genom g. o. F. 78/27 anl)efallcla tjäntgöring vid fla tLan 
skall uppillör·a med elen 19 in st undande a ug•u sti; samt 

a-tt k ommcnLlörkaptenen av 2. gr . Yid fly.gvapnet Egerström s•k all 
tjän s tgöra Yiel nottan •fr . o. m. d en 20 ins tund and e augusti och und er elen 
t id ~Jan j :tmU.kt g. o. 72'1/27 skall ·tjänstgör2. såso m chef föe kustrottans 
flygsliation •. 

G. O. 75G den H / 7 27 ])c;faller·, att mari·nläkars tip encliaten Prag skall 
under liclen l augusti- 14 september inne1·arand e åt· tillfälli,g t tjän s tgöra 
å XlYstlloPgs fästni ng. 

G. O. 757 den H./7 27 llcfallce, a~t marin at tachcn vid Kungl. i\Iaj :ts 
lJeski0knin gar i Berlin, Köp enh•amn och Helsing.fors, kommenelörkapten en 
aY 1. gr. Giron sl; all ·under tiden 1- 15 nästko mmande scptemJ) Cl' tj änstgöra 
vi(! K•ungl. C\Iaj :ls b eskickning i Bcelin samt clärMtee avresa till Köpen
hamn föe tjänstgöei ng Yid Kungl. 'Maj :ts .beskickning därslädes t . o. m. 
den 30 näs tkommand e se.ptemb er. 

G. O. 759 den 1517 27 ·fastställ e r följande tillägg till Reglemente för 
m al1i nen tl'Cl I, bil. 18, a tt gälla fr. o. m . cler. 1 nästkommande nonmb er. 

Anm. 1. - - - - - - - - - - - - - - _ -
,Anm. 1'/ ,. Manskap, k ommenderat till t j änstgöeing vid sjöreservcn, 

skall bäea mössl)and med ord et ' 'örlogsYan ·el". 
Anm . 2. - - - -

G. O. 761 den 15/7 27 ]) c: fall cr .i anslrutning .till nil.cligt boslut denna 
dag Ii nMee, 1att ])eträHancle läk:.~ r'i!Jesi kln iug ooll kommenclering till flyg
utlJ ild ninlg av 'p ersonal fei:ln marinen 1följanc<e ~) esbämmelser skola lända 
till .efterrättels e. 

1. Neclan.s ti:lencle p ersonal skall eftee eten 20 nästkommande ok tob er 
på · ~ i'Cl, som chefen för· flygyapn et :1ger nät·mat'C bestämma, ·inställ a sig å 
LjungJJ~1hecl för a tt cläes täcles samt i :\Ialm ö ooh Lund und ergå särskild 
läl;oarbes.i·ktning, nämli gen unelerlujl-nanlcn ·;id flottan s. E. Ljung:felt, 
fämik:.~rn a Yicl JlotLan S . E. P . T. J~keclaQll och IG. M. \V. Hamilton, uncl er
of'fic er en a v 3. rgr. Yicl •flottan G. I. J ohansson samt :flaggkorpralema vid 
k ustarti ll er ie t n :e 11/ 6 KA. 1 !I. Fri ck och a :r 10/l, KA. 2 'l'. L indqu1s,t. 

2. CI1C'fen .för .flygvap net skall snaeast mÖjli g t ortet· 1i1kal1besi'ld
ningcns raYsltlt ancle till Clhefcn •för för.svarsel epart emen te t in.sä nfla ,rapport 
angåend e elensamma med n ammuppg irft å godkänd och •icl;e gocll,äncl 
pesonal. 

3. \'jel läkaelJes iktni ngcn godkänd personal skall t . o . m. den 31 
nästkommande oktob er sti't till c·ll cfens för ·flygvapn et !förfogande ,samt 
fr. o . m. cJ.cn 1 näs ll;om.m and e nowmbcr t illsvidare t. o. m.\ el en 1pi 

G l 

oklo.bee 1928 för flygutiJ il<l n ing tjänstgöra Yici fJ~·gyap n et med i nr~·cknin g 
försLniimnLla dag till f!~·gskola n 5. Ljunogb~·hed. 

'J' ill lflyg.uLIJ ilcln ing sålunda 'lJ corcl raLl oMicee eller unLl ceofficee skall 
und ce Llenn a k omm eml ce ing ll i•l)Cll ålla sin Ot'Llin al'ie tj ätb Lgöni ngsorL. 

;~, Yid lälmrlJesikLningen icke godkänd 1p eeso nal beorcleas av ch efen 
för flJ'gYa•pnet a~t omeelcL!Jart inställa sig å ol'll inaeie .föl'läggn ingsorL. 

:s . Berfinn es clcY oEimpli g för· •häe li fr åga \·arandc nlllHLlning, avgivee 
c~1efcn .föl' {lygyapnct till chefe n •för förs,·aesLl eparlemenleL fueslag t ill 
k ommcnd er·ingcns uppl1 öeanlic. 

G. o. 770 den 1617 27 L:tststLUlcr f' . o. biofogad Rcl;r~· tundct'\'isnin.g 
:för Kus tartilleriet. 

G. o. 771 den 16/7 27 J)efaller, att g. o. !)ufogaLl Föl'l ecl;:nin g över 
läro- oclll inst rukl io ns])uck er .för .flottans man;:;kap sJ;ull lända till efter
rättelse •i stället för 1i g . o. n :t' 1320/ J:S Bil. 2 a upplagen fört eckn ing, 
samt att Bilagan •tLil denn a g. o. ang iYcn F örteckning å böck•er, som må 
l;:oslnaclSifritt t il!L1clas ,flottans p ersonal, skali g:ma ·i stället för Bil. 1 a 
till g. o. n :r 1320/15. 

G. o. 782 den t!J / 7 27 !Jcfa llcr, att den genom g. o. 21\/7 m om. 8 a) 
till högsle be<f:'tlll ta\,arcns öYer kustflottan oförfogan{le skHlda flygm ate
ri•c J.en sl;all UllsYiclare clo ok .högst l. o. m . utgången av inn c1·arancle m ånad 
minskas m ecl e tt resen-;>paningspl an. 

G. o. 787 den 20 / 7 27 b efaller, aLt ·kaptenen 'i kustaetillerie t Smitl1 
sl;:all un~l ee t iden .el en 12- 20 inslunclancle augusti ställas t ill b ef·älha vancle 
amiral•ens i 'Karlskrona •fönfogancl e 'fli t' säeski!t ru.pp elmg. 

G. o. 788 den 20/ 7 27 UJefallee, att till marinrförYaltning en.s föt•fogancle 
skall s tiil.l as dels ,en unclero tfi cer, rartiHeri·kon s tmpel, tillhörande flottans 
s ta ti on i KarJs,l;ro na, för utlYilcln i11g till konteoll!b iteäcle Yicl aldi el)olagen 
Bofors oeih Bo,fo es Nohelkrut •f r·. o . m. den •1 näs·tkommancle oktober 
und er en tid a1· l1ögst 12 månader, dels Bn undcrofofieee, ar t iaeri l;:onstapel, 
.frå n samma sta ti on fr. o. m. d en 1 oktob·e r 1928 tillsvidare :föt· orctin arj·e 
tjänstgöeing såso m J;:onteollbiteäd e Yicl a•l;:ti elboJ.age t Bofors l'iobelkrut. 

G. o. 790 den 20/7 27 b efall er, aH i rg . o. 8"7 0/26 anJyefallcl ·ink allelse 
av marinintend enten aY 1. gr . il. öYe rgångssta~ Carlso n skall upphöra m ed 
utgiingen av ·inneYarancle m ånacl. 

G. O. 792 den 2017 27 m e·dgiYer , att ~öjtn ant c n Yid I<iungl. Sv·e ~ 
artilleri'l'Cg'e mcnle R G. Tamm må, ulan ·kos tnad 1föe s tatsYcrl;:et, följa 
J;:u s' ~flottan.s ö1·ningm uneler LiLlen d·c n 1- 5 i n :;~ <.mclancl e au gus t·i m ed en"Jobar
k erin g å ·fartyg ~om ill ög·s tc hcLUoilaYaren öH:' kus~fl o ltan tiger ilJestä:mma. 
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G. O. 79!l den 2117 27 befaller, att kommendörkaptenen av 1. gl'. 
Giron skall un'Clcr tiden 1- 15 nästkommande oMolJer ställas till chefens 
för· marinstaben förfogande i Stocl;:'llolm. 

G. O. 800 !le n 21/7 27 .fastställer :följancl e •ändring ,i R\1 II, § 172: 1 c} 
c) att, cflwf å cnJ;elt faet~·g till •Konun,gen oc111 fart~ygsc>h e f uncler· 

befäl lill sin närmaste IJeKi.lhavare ·insända, 
·så snar-t ske l;an •efter \inmöns trin,ge·!l , U})pt~·iH ö. IYe~11ann1ingen, 

(form. 6); 
sista ,cJa,gen i varje kvartal eller så lfort dät·e1ter, som lägenh-e t J·ppa~· 

sig, cnJhamla uppgift jämte rapport för kvartal et önr alla bestraffningar, 
som ålagts eller Mlömts omiJorcl tjäns-tgörande personer runeler elen tic! av 
kvartalet de varit embat•kera(]c ('for·m. 7), åtföljd vacl beträ:Har officerare 
och vNi erlikar av utdrag ur stra.ffjou-rnalen; samt 

d ) 

G. O. 807 tlen 22/ 7 :n b efaller, att följande of-ficerare s'l;:ola fr. o. m. 
Lien 1 nästkommande oktober uneler n eclan angiven tid, med undantag av 
de tider-, cli't el e 'PÖ. g rund av u tfärclacl generalcrcl er må hava erlh·ål!Ji t annan 
komm ende ring, tjänstgöra i marinsta-ben, nämligen 

kommendörkaptenen av 2. gr. Giron - -till-sviclare; 
kaptenen \V. P. Hamilton - t. o. m. den 30 se>ptemlJer 1928. 

G. O. 814 den 2:317 27 b-efaller, att ·förs te marini n tendenten Ekman 
skall uneler hög~t fem clagar -instun(]ande augusti ml<nacl ställas till maein. 
för-vall ningens förfogande ä ti'-1, val'om ämJ) etsYerket äger överenskomma 
mecl stationsbeflllllaYarcn ·i S to cklh o lm. 

G. O. 817 den 2.'5/7 :!7 bofaller; alt g. u . 810/ 26 anhe fallcl inkallelse 
av marinintei:tiCicnterna av 1. gr . å övm·gångsstc,t Petersson oc>h 'l'h am skall 
uppl1öra meLl utgången aY in neyamncl e månJd. 

G. O. 81!) den 25/7 27 befaller, att !uj tnantcn Y id l"ustartiaerie·~ 

Svcnow ocll uncl erlöj-tnan ten vie! kustartilleniet Holm et' skola, mc·cl till
flinigt frånträtlancl e a\' inn elJayanLi c kommcnclcri ngar , uneler ticlen 15-17 
instundande augusti stå till bcfäll!asancle emiralens i Karlskrona för
fogami-c 1'ör fl~·gtj~lnstguri.ng . 

G. O. 821 den 26!7 27 befaller i anslutning till nltdig t JJrev d en 22 
inn eYat'ande m c nacl att löjtnanten i resenen JuU1e skall inkallas för 
fullgörande av i R..\1 I, DJiL 6 a § 8 sLaclgacl rep etit-i onsövni ng uneler ticlen 
Li en 1 noYCtillb e t· 1927-30 apl'H 1928. 
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G. o. 822 den 2617 27 a)e;faller med änciring av g. o. 9,17/ 1924, att i 
namnen l\ jagarna iNils Eillrenskölcl oclll O. l-I. Norclenskjöld förnamn,et 
"='<!ils·' respektiYe initialerna "0. H." skola utg·å. 

G. o. 824 den 26/7 27 :befaller, att l;:ommenclörkaptenen av 2. gr. å 
r esenstat \VilJom skall vara inkallad till honom åliggande• fr eds tjänstgö
ring runeler tWen li en 15 seplember-17 oldo!J~r im1.1·arande å r samt uneler 
nämnda lid tjänstgöl'a å floHans YarY i Stockholm. 

G. o. 826 den 26/ 7 27 -befaller m ed äncll'ing JY g. o. 271 / 27 mom. 3, 
att i sagcla g. o. om.Wt,mäld spanarskol-as p e1·sonal ocl1 materie l skall unclel' 
elen tid, elen ·ä r ställLl till 'llögs- ~e h e;fälhaYat' ens öYer kuotflot~an förfogande, 
Yara d'örlrugcl till r.Iäsgam, .l'tgJnde fllögs ~ e b'CifäHla\·arc n över kustflottan 
e-fter sam l' M m ed ch efen för :rt:·gyapne t, u tf.ärcla erforderliga föreskruflel'. 

G. o. 830 de n 28/ 7 27 JJc.faller, att i g. o . 310/ 2.7, beträffande iflottans 
övningal' instundande !höst samt rustning aY fart:·g m. m. vinliern 1927-
1928, mom. 10 f) skall er·hålla föl jamle l't nclr&cle J:·delse: 

10. - - - - - - - - - - - -

·f) ,J<anonilJåten SYensl;:sunds •besätlnings1ista s1;all un clel' i mom. G 
anlhef·allcl eXJpedition mi.nsl;:as m ccl tre matro~cr, 011) ero encle av ~-rkesgren; 
. kolanclc ·en av Li e i JJe.sättn ing·sJistan ingående el darna Yara uttagen till 

clyl :ar e. 
11. 

G. o. 836 den 3017 27 b efaller, att kaptenen vid Jws~artillel'iet ·Englund 
uneler ticl en J-8 augusti-30 september inneYaranllc är skall upprättlllc Ha 
J)E\fat~ning.en säsom · t ~·gmlts lar c ·i ;KarlsJ;rona fästning. 

G. o. 8"'-2 den 2/ 8 27 lJ cm:·miigar, i ansltltn·ing uill n äcJi.gt J) r eY aY den 
29 sistllicln e juli, J·; ögs~c befi:il!J.aYarcn över J;us-bflottan ;}j[t lJ eoeclm en grupp 
a v tl'e f!~·gJJi'ttar· m· kustflottans flygsla'Lion Jlt und er· ticlen 7- 8 inneYaran.cle 
augusti ·lJesöka T raYem untle, lle;-antle llög~le bef~'thl l c1.YJl'Cn ön~ r kustfiolla n 
efter samrallmed c•lwfcn för fl)· gyal>ne~ u-W'trlla n1äl'för erforderliga n lt rmare 

föresk l'il'ter . 

G. o. 843 den 2/ 8 27 lJ C"fJller, at t ·lOl'Jl cclin.:,:·enjören StrömlJerg skall 
tillsYiLiare !Jillil1öra ·flo ~tans station i l\arlsl;ror:a 

G. o. S't5 drn 2/ 8 27 m cdc;inr , aH n elen signabl;ola som komm er att 
anorclna~ a kuslflo~l'w ins tund and e 'ltl'>sl ma. e-nli g d e Mlrmat' L\ Söre:;.Kriflc r 
IJÖ!:!'Ste JJC-fälila\'aren ÖY-er ]'Uslf'! ol lan ~'tgCI' lllf:tr([J, ]Ja LfÖl'SÖk ~i![.~'tmpaS et t 
i n~ar·i-n:;Ln~! c n uLaraJctat >fiir:'<la,;o· l il! ny signallinsLr,ukLion 1för- marinc·n. clcl I , 

optisl' si~nalcring (:'L\f I ) . 
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G. O. 85:3 den 4/ 8 27 JJcfallce, att J'o mmcmlörk[tp \'e n·e n av l. gr. 
DjUl'JWt' ~kall, mcll bib cllållmJtle av in ncll aYrtncle befattning, unll cr de n 6 
inn •·\·ut·nmle mann•l slit lill marin fun-al ln ingcn~ :flirfogande föt' sJt•sk ilt 
uppdn\c;·. 

G. O. 8;).) den 5/ S :!.7 b-cfallc t·, att toq;cdi ngcnjurcn mmquust s k a ll 
fr. o. m. den f\ innc\at·an d e månat! Lills\·: darc. metl undan tag a\· dc ticl er 
clil •l1an 11å grund ;w ulfåt'Llatl gcneraltJrdet· n.il. .Jlaya erhållit annan kom
m cnr!J>t•in::', tj;in:;lgöra i marini'örYal ln in::cn. 

G. O. 861 den 6/ 8 :n befaller, 
.\. atl H'>ljanclc Hit·c,;kriHcr ,;kula länd::> till eftcrr:ll lebc belräffancle 

flottan,; iAnin~at · m . m. in,;tundanli r l1ust. 
l. Vcll c-LLJJiltcn n :t· 30 stall, uta n· hinder av ]) cstilmmclserna i g . o. 

1538/ 2li, mflm. 8 a l, fo l'l :;~lllJ. pa~rarndc c"pccilitio n till senare h~llf.len av 
oktoi)Cr ocl1 J•<.t. rlag J samma m ånad, som ·ltC•I.\·,;tc bcfäl<lla\·at·en öYet· kust
fl olla n äg·e r bcs l·~imma , a \·grt Lill Ka rls'kronv_ sl[ll ion föt' aYt·•ustnin.g, av
mönslri1lg oc~1 ·Iul'li1ggni ng i :2. b cr cd:;l,ap. 

2. KusHlollan~ ru~ l acle rfarl~·g <Okola Jr. o. m. cletg und er senare 
11li11i'lcn a\· a u gusli, som Jtöe'·stc llc'tfillllmYarciJ öYer kustflottan äger be
skimm a, och •ltncler el en tic! }rkesskolor jäm.likt g . o. 310/ 21, m om. 1 äro 
anol'dnade Yicl kusll'lottan - m ed d e smärre C'.Y Yikclser, so m högste bcfäl
•haqncn öYcr ku:;lf lottan o•lJe rocml e rt\· gällande ·taktiska föreskriflet· till
fiilligt\'l's m il anfl)C'fala - Yara i nclc•latl<e i fGrJ)ancl e•nligt rföljan.cle. 

.1. pan;:;::tt·sk•e ppsdivi,:ioncn: ·nrige (flaggsk epp ), Drottning Victoria, 
Manligheten; 

l . jagarcliYisionen: \Y!'an.gel, \\'ac,hlmcistcr, Hn gi n. l\Inn in; 
3. ·torpeclbåtscJ<iyjsion en: Vega, Ves ta, PoJlu", Castor; 
l. mins\·ep ningscliv i,;ionen: Ve'llet~IJ1llen n :r 37, Veclettb1lten n :r 30, 

Vet! e tllJåten n :r 32 ; 
l. ubåtsflo l tilje n : SYC::t (flo Lti l j c•ll cJsfaet~·g ) , \'-alen , 

l. ub älstHYisione n: Haj en, Sälen, Valros•sen; 
2. uMttsclivisionen: Uttern, Illern, B ~iYe l'll; 

Kustn otlans ·fl~·gstalion: Jacob Bag.ge, l. m-arinflygcliYisionen; 
l. trii.ngcliYis ion en: Freja (målclep ii.farl')'g), pukaren ~ \SYeparen, 

Spriingare n ; 
::iignalskolaHlel ningcn: Nionl ([lHl clnin,gsch'CJsfa rt~·g), Clas F leming, 

Veclel tiJ1llen n : 3'1. 
3. A\Clel n ingscllefcn för signalskolawleln·in.gcn skall h ·issa, :si lt befäls

t ecken under ,;cnm·e •IJälftcn a v aug·u:;Li ocll n c•.H•ala tlc'l'samm a under sen a r.e 
häU.lcn av oktober å clagar, som hög~te ·l)efcillta\·ac·cn öYer kusbflottan äger 
be:; lä mma; sallll t 

B . a tt .Jw mnl'encl öt·l,a·ptencn Bmman ~k all tjän stgöm såsom avdel-
nings ~lh·ef för ovan n~inwd signa l sl,olanlclnin . ~· . tillika f.artygschcf å Ioge
mcnt:;fal't~·gc·t Niortl. 
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G. o. 865 den 8/ 8 '27 lJdalle r, a ll unLler-ilijtno.nten viLl IJotto.n Olcen 
ocll .fäneiken vicl kustarlillcri et Ens sko ][l gc ncmgå elen instruktörskurs vi·cl 
g-ymna,;liska c•cn lrali·n sli ~ul€ t , ~um tager sin början insLundande hös t. 

G. o. F. 'lfl7 de·n 6/7 27 11 e'fallcr m oll ämlring [tV ])esli'tmmelscrno. i 
g. o. F. l3't/2-1, vad [lnglt. t' .fördelning ·[tV unL1 3roDfi·eersbcsklJln,i ngar till 2. 
fh'>dd'u·cn , a tt av på flj·gyapnets stat u p p tag::: a uncle ro fficersbeställningar 
3 ·s~rgeRnlsbc:s tälln ingar skol[l lillc!elRs 2. fl~·s;;:;lrcn. 

G. o. F. 15l den '11/7 :n mctlgiYet·, att ett fmnsU miliL~1rflygplan, 
tn} Potez 25, m~1rkt mecl clc fransl;:a nalionalf~1rgern[l il Ying·ar o~h si:lo
rocle r mc't e>ftcr den .1 0 inneYarant!e m1lnatl Ir2.mfuras ÖYCr sYenskt omn'tcle 
uncle·t: flygning en gång i riktnlingarna .&land-Stoctholm och 5tockllolm
I-Ie ls ingfor:;, yanitl landn in g m å i1ga r um vill Bal'l,arby. 

Vill ft)·.gning ö·ver svenskt områcle. oclh vid landning skola föreskrif
t erna i Kungl. J;:ungörel sen elen l n o Yem'l)e r l\!25 n :r !,G7 angCueml e främ
mande örlogMartygs oclh m ili l,lm luitfart)·gs tilllräcle J •fretl t ill sYenskt 

terr itori um iakttagas. 

G. o. F. 10:1 don 2~17 27 metlgiY et· , att ett fmnskt miiHät•flygplan, 
tJ·p P cYtez 28, fört av f!~·gaena Demarcllier och F[lYl'Coall. mil omk~ing elen 
5 instcmclun•de ·augusti utan landning framföras övct' sYenskt omrade från 

Ystad till Gottland . 
Vill <flygmingcn skola >föreskrifterna i Kungl. kungörelsen, elen 21 

novemlJer 192~ n :r /161 ang, ende f rämmande ör log far t~·gs och militära 
l uft.fmt~· g,; tillträd e i fr ecl t·il l sYenskt lenitorium iakttagas. 

G. o. F. ·n L den 1/ 8 27 b e fall e r, m ecl äncleing av JJeslämmclset'll [l 
n~·gya.pn cts Yapenömingstab cll l\!2'7-1928, g. o. n :l' P. 1/ 21, att_l}elräffancle 
värnpl iktige tillllöeo.ntle årskl::tss 1\!21 och uttagna till ersätlnnngs r cserv en 
:;amt Lilld<clacle 'fl )·g yapnc t följande JJes. L ~1mmelsee s'l{Ql a läncia till eft e·r-

rättelse. 
1. Ovannämnda vän1•pli•ldiga skola .fullgiira: d epåtjänst uttagna !JO 

dagar, i y rkestjäns t uttagna HO clagar. 
2. Högst sammanla.g t 11eclanståencle an t [l l tje1ns tgöl"i ngscl11gar 

uneler ]}uclgetåeet 1\!27-1928 fu ll.guras n ämligen: 

Y i el F. l 31SO 
F. 2 3180 

r :.r 2-3.!0 
F . 3 t !{ 1500 
p. !.l 3~80 

Fsl,. 3\20 

mil 
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3. För att -i mom. 2 .v.estämt antal ·tjoänstgöringsdagae skalL kunna 
bliva fullgjort .i nkallas jämlikt lantförsnrelo g. o . n :t' 1107/ 1927, m om. 2, 
det antal väJ'I11pliktiga, som ~l ärföe er.forclras. 

4. Ifråga\·a rancle vämplikti.ga inkall as till tjänstgöring enligt de 
närmare bestämmelser, som yedel'böranclc ::tt'm6!'ördeln·ingscilef cif ter sam
råd mecl truppför!J::tntlschefema vioC! 'fl~·gyapn~·t Ltger att u~färcl a. 

3. Truppförbandschef skall upp•göra e12 •pl::tn. lföt' ·inlmll€lsen av till 
ct·säl tningsresencn uttagna vämplikUiga s::tmt .f.öt' fördelningen un·der l:l ucl- · 
geLåret av W l förfogande stående Ljän stgöring·sclagar. 'l'ill gr und för denna 
pl::tn Jii.ggas dels hcsU.i.mmclserna i m om. 1-3 tlJ•ii.r ov::tn, dels behovet av 
Ilandräckning und er olil;::t delar av året. 

G. O. F. 173 den :!/8 '27 mcclgive.r, ott tre engelska militii.ra flygbåtar, 
"\'alk~·t•ie'', " Iri s" oc:Jl "Singapore", må under ticlen 31 augusti-'• se ptember 
ii nn eym·ancle i't r lJesöka Stockholm, samt vie! -fl~·,gning till Stocikholm fr-ån 
H clsingd'ors oclh ,från Stockho lm via Kalmarsund till ·Köpenhamn framföras 
över sYcnskt område . 

\'i cl .flygni ngen skola ;f'öre lii'iflema i .Kun.gJ.. kungörelsen elen 1 no
nmlJer 1925 n :r !,G7 a.ngi:lencle främman(lc örlogsLertygs ocl1 miiltät'a luft
fartygs tilltriide i fr e el till svens U l el'l'i tori·um ia-kttagas . 

G. O. F. 180 den 15/ 8 27 m ed;iver, att i g. o. F. 113/27 omnämnda tre 
engelska mil i tär ::t t'ly,gbåtar mil., mell iakrltagancle av .j sag.cla g·eneralo rd er 
omförmiilcla föreskt"iftcr Hng·ilcncle fJ'i.lmnwn{ie örlogsfartygs och militära 
lul'Lfart;·gs -tillträde i .frecl ~·il! SYenskt te rri-torium, und er innevamncle 
månacl besö.ka Göte~Jorg ocA1 c!Lll'stäclcs landa inom fästningens skJ·dds
Qmt·åclc. 

G. O. F. 181 den 17/ 8 '27 befaller, i anslutning till lantförsYal'ets 
g. o. n :r 10/G/.26, a~t värnpliktiga av årsl,lassen 192·3 (motsYat·::tnde års
.<;Tupp H \. 'klass 1\ ) rtillliclad c l!:tt·cn ocll inge njö rtrupperna i fäHtelcgraf
.ljL'lnst <n·scclda ,för fl ygtjc'lnst rskola fullgöra (]rem ålggFmcle 2. r cpctitions
ihning vie! flygvapn e t unel er t-iden 7 september-s Qk tober inneYat·anclc 
år, s!;olnncle rlc vilmplildig::t inryck::t \·icl trupp,föt'bancl enli gt nedan. 

'l'rupp
förbancl 

F. 2 

F.3 
:Malmen 

Yclrn.pl i'klc:områclen 

F. 4 \'I. at·mdöt'cl c lningsomrflllct s~mt rEo pp arbcrgs i. o. 
Fsk. l. nrmefördcln ingsomri'tcl ct. 
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G. o. 858 den 5/ 8 n bermyndigar högs~e bcfi.llll•a\'::trcn över kustflot
tan ·::ttt, i Bnlig.!Jrt m ed (le niirmare föt·e.skriftcr so m av honom mil :ut

,1'ärfias, d.cLac.hrra ulJiltarna Ul.tcm, Bii.vc.rn, H<tj en och Valrossen för att, 
m ed passemmle av •l\ielcJ·];anal en saYäl på ·ut- som llcnwi.lgen, under slu~e t 
av augusti cllet· r!Jöt·jan av sepLenl'IJel' månad ,innevarande i:lr besöka 
Dunquerqu e, tPa~ sag<'s o<·ll ,!J over; skolanclc ved erbörande besl,ickninga1' 
ocill l'onsulat :Jlfdlas und etTcltt::ul c om elen ~s::tnnolika nciemarc Udpun'ktcn 
för ·fart:·gcns an!; omst. 

G. o. 87:5 den J0/ 8 27 befaller , ::ttt 1ka.plen cn \\' e inberg sknll lmder 
eeforclell'lig tid inn eva·r-llncle manad st:U'las till m::trJn,föJ'YaHnin.gens föl'fo
gan·clc ;för besiktning 'a\' viss materiel; 

'llillika •Jwr !\ung!. :\Iaj :t i nMer b emyndigat mal'inriönallningen att 
beordra kruplencn \\'cinl)crg oeh il1larini.ngenjören av 1. ,gr. Lindberg att 
i't tiLl inn·cv~·.rancle mi'ttKl:LI , som av c'lmlJets\·et'k·et lJeslämmes, avresa till 

,HollDJncl för ilJ·esiktning .av viss materi el. 

G. o. 876 den 10/8 :n JJemymligae crhefen d'öc sjökrigsskolan beordra 
timingsbriggen Falken aLt .uncle!' tiden omk-ring Hl-21 inneYarande mänact 
besöka Tiönne. 

G. o. sso den 11/8 27 JJefaller, •att i .g. o. G32/27 anbcfam byte av 
instruMion.sin.gcnj ör Y i el uncl eroffi NJrssko'lan i 'Karlskrona skall iiga rum 
d1en 1 ntlsvkom.mancle oktober i stället för i sa@cla generalorder angi 1en tic!. 

G. o. 89ft den 15/8 27 mcdgil·c·r, att i g. o. F. 173/ 27 omnämnda tre 
cn,g·eska ITllili ti:lea ,fly,gblil>ar mil., me el 1akttag1ancle av i sagda genc-ralorcl-er 
omfö:rmcilcla ,föreskJ'iflC'r an~åemle fr-ämmande öl'logsfar)·tgs 0011 mil i ltlra 
lu,Dtrarty:,:·:; Lilltr~lrlc i ·fmcl till svcnsJ;t territorium, und er inn evarande 
månad besöka GötelJor.g och clärstäcl es !.anda inom fästningens skydcls
omclide . 

(;. o. 8!J!l drn 18/ 8 '2i b efaller , rall kaptenen E. G. Hamilton s";call un
rlrJ' d1ögst 7 dagar näslkomm::tmle nonmber miln:ad stuelera ibraml\'äsen,cJ.et 
vid Stockholms st::ucls 'lJrancJik[vr å lid, Y::tt'om stabionslJerfälhavaren i Km·ls
krnna :Lger träffa överenskommelse mod il:Jranclohefen ti Stoekih.olm. 

G. o. 908 drn 20/ 8 '27 befallrr, o.t t lfat·t)·gsc•b efcn il pansaekryssaren 
l<;lgia unde t' cle~l::t fruet)gs .i g. o. 310/127 anbeof.allda expedit ion till avKlgs
nare .f::tnatten sl;:all hissa sit t befälstecken den 26 nästkommande oktober. 

G. O. 916 den 22/ 8 27 b efaller, att denna instru'ktion skall lii.nda far
l. ygsdhef·en å pm1sa.rkr'J'Ssaren F~ylgia till ·e.fterrctttelse uneler dess genom 
g. o. 310/2'7 anbefallcia expedi tion. 

G. O. 1927. 8 
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§ 1. 
Expca•; t.iOllCn har Ull iindamäl c! c .Is alt ·höja den ombord komm cn

d c·mclc •p ersonal ens sjömannncgcns•lmp c·r och J't'kcsfärclighet, d els att visa 
svcnsl;u öelog'5flaggan i frLlmmaiJlCic Iana llen ocl1 i de lii.ndct·, so m besökas 
sprida ·kilnneuom om ocll in tresse för vil.t·t land oc:h dess nLlringsliv saml 
·llilrigenom länu1a clt m cclclbart slöe! iil t'ikcts r cprescnlanter i cJ,c bcsökLa 
lLlndC<rtHl {!els ock att stiirJ;a sYC nska tmtlersi\ lat'S s lLi.llnin!!: c1 Llt'S lLlll cs och 
fr•iimj a el e svenska hand•c ls förJ) imlcls·erna. v 

§ 2.. 

Dc lwmnar och anl;ar;;ällnngm·, som n:v J~ d c-r skola besökas , äv ensom 
d c beräkn·alle tid cma för ifr il.gantrand c b esök finnas an.ghna ·i lJ•lfogacl·c 
f'iinlpl:w. 

SJ;.ullc .förrl t·illlancl ena stt •p[lfortl.t·o, •silrs'kilt mecl hänsrn Lill eventuellt 
11 C'i1ov .a v •att ve rkställa koJ.ning ä annan än i n~·s.sniimnda plan angiven 
plals ellce tiH mölig'llcLcn ·att ·e t'llåll:" k ol till 'fönlcbktigt pris eller l,ill' 
öl'nlingarn8>s läm~1liga !bcdeivanclc, må Ni 18flee vccJ,e.r])örlig framställning 
jitmväl uppsöka annan 1än där OYan· ·anb e falld ankarplats. 

Ni ·skall •uncle r färd en hålla ve.clerböt,ancle svens~t•a beskickningar eller 
konsulat unclcrrättacle om cJ.cn ·sannolik8> tidpunkten för ELler ankomst till 
r espcktiYe n1amnar. 

§ 3. 

Skolor oC111 km,ser samt ulbilclnin g i faely gstjänst a nordnas j, enlig
Il e t m ed gällande r eglementen ocl1 instruktioner. 

I rubiner och förcl:eJoningsaJO'k mrt Nii -göra de avYikels e r· , som nu"t 
fö·ranlccl,as m· klimatiska föl'h ållanllcn m . m. samt av besättnin·gc ns sam
nll\nsällning. 

§ 4. 

I ( Jen mån utrymm e t omitlord octll öniga omsLän.dighc·tcr så m edgiva, 
skall Xn b el'ccla tillfälle Jör rnclll ·emmae av Svcrig·cs ull'ikcsr·c:p r e<Se ntation 
aLL med s löe! av från utrik e·~dcpartcmentet J.ämnat uppdrag pil. ditrom gjoTcl 
rram~·ktlln in.g uilJ.fälligt medfölja fart~·gct. 

Unde.r vistelse i ullö.nclsk uwmn sk•all föt·bindclsc, genom om1Joecl
~iincland e ay officer, sökas m ecl därsliädcs e l' cntucllt befintlig·a. s vens•l;a 
JJ ,an•delsfartyg, i sy.fte aLt, i elen mån clct är möjligt, .gagna s vensk h andel 
och 1Sj ö fart. 

.Bc käffancl e cle iakttagelseT, ·som Ni mecl aYscenclc ä cle sYc nska iJ .an,_ 
tJ.e Jsf'öl'bindels·ema ocill ·diirmecl samma;nl1än:ga.ncle förhållanden kunnat göra, 
skall Nj ~~id 'expcdi!Jionens slut ·ingiYa uncler.clånig •rapport. 

§ 5. 

SkntHe smi bto:oam zj ukllo.m tf örekomma i någon av el e hamnat' pan
sa r' kryssaren skall ·b esöka, itlör all försi kti,gthct iakttagas Yicl ge mensl;:ap 
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111 e>ll ktntl Ol'•lt m ecl Ct ankarpl:1Lsen ])e fi ·ntliga ~:art)·g samt, om så ans•es 
er ronlel'lig·t, UJlpcllClllet ii p1a l~cn avlwrl;1s eller helL inslällas. 

§ 6. 

J\o:; tnad en t[ör c~;pe cl it.ioncn s l;all, sil.Yicla e j o.förulscllrLt omsLänlliig
tl, r·lcr tk t omCtjliggl>nt JJeg·rii·n,sa.s inom ilJ•C·loptp , som i s•l;rivclse fritn sjö
f'(irsnrcls ~;omman{io cxpcd'iUon m ed<ldas. 

Jl e kolnLnp-ar, so m ~Jc:r LUmas {)r fordc rli.ga, angivas i föt·u~nämnrla bi
laga. Ni må virl UP'Jl3Öl'::Jn(!CL av kolningsavtal Lräffa. övcrensl;ommelse om 
kol·c ns lli mn :mdc fritl omb orcl . 

N'i ilg·cr i 1Jes11arings·syfle och mrcl frl 'Llnsyn Lil o ms Liin clic;Jllete.ma snml 
nbc r o•cnd·e rtv Jiircsl;t·ii'Lcrn.a i ·wclerlJöt·nnclc skju~in·sLru1c.tion e r och skju·t
rt'glcr :ul•lJc l'alla. Umpliga in sl;rLinkn inga e .i för· esk t·,ivna skjutningar oel1 i 
fl'l'l "•llt'lll;ning crn av a mmunit.Jon m. m.; rb·ö,randc docl;, lJ.etriUTandc s kjuL
(iYninga•r m ed Lor·pecl, .skjutas minst Lvft skolt per Lub uneler expeditionen . 

§ 7. 

.S 1·erig·e ilr i Yän ska pli g t för.Mllande .till ana nationer, val'för sor'~fill
i>i!' t bör unrlvi'kas am som ·J;an giYa anlC<clning till mi,ss,förstånd ell e•r rubilJ 
njng· 1 iJ~l ,rutiannun. 

All skylclig mil i täri•sk il1onnör sl; all visas v1arje nation och d ess Ilagga, 
m en tHikommr<t' det oek Erl er att fordea, ,() e t svenska flagga'll visas elen 
aktll'ing, •yarWl Uwn genom LraJ;.LaLe r och 'konvrn L i o ner är be·t'iHti.gacl; 
ii~anrl c ::\·i i delta al'srrncle LS killa Eller till c fLerrLlttclse gllllancle lra:kLater 
med cfri:immande mald-er . 

§ 8. 

Omkring varannan verka. eller oHat·e, om oms.tändigll e.Lcrna clärLill 
föranlt'da., in slimles a.v E•clcr ltnclcrcl å nig r::upport om uvninga.rnas fortgiing 
uctll n ,d i önigt m å vara all anmLllra. 

§ 9. 

Kungl. i\laj :t förYäntar si·g att vi d d-c lJ.llfällen och Mörutseelda llLin
cl cl s f' r:, som ];unna inLriUfa, m en för vill;a för•CS~uifter s aknas, s[tcla:na O.tgäe
<lc.r av E rler Yri cltag1as, som bi:ist ·främja expeditionens [i.ndamål och öYer
cnssLllmma mecl flaggans ,·ärdig!h et. 

G. O. 918 den 23/ 8 27 J)·Cfallcr, anslutning rtill niicligt brev elen 19 
in.n.evamnclc m:lna<:l, 

att en ,fiJv de un.cle:rofficerar e, •som jämlikt g . o. 468/07 skola vara 
kommencl eraclo till tjiinstg,iiri ng Yicl sk·8P1)Sgossekå.t'Cn i :\1a:rstrand unde r 
oml;ring 8 månader av året. skall utan h tincler av i nämncia g1e ner.alo·rclcr 
lä:mnacle förc;;kriftrr tillsvi cl:are j,nneth av a sagda tjän.stg·öting unc! c·r hela 
året; samrt 
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llhh .s lntin nsbc,f·äi!JaY&r•cn i Shoel;ilolm sk::tll uJcor·clra en vid n ilmnda 

kar J; o mm cnclcr ac! underofficer att tjänsts-öra s;lsom rcclogör::tt'C vid k[rrcn. 

(;. O. 9:!2 den 2V8 27 lJ c falle·r, alL dc marinintcnclenlcr, yjlku, 1ck c 

cr lrallit förorclnan<le d ler u komm:mdO'\·ilg- bcorclmts Wl y.jss tjän s t.göri n.g 

onJlJor·d <' ll cr i Janrl skol« u.ncl•cr lid en den 1 ·o'ktolJ er 1927-30 sc.ptc mh cr 

·J02S Lji1n,~tgöm i1. respektive sucr li on er eller - vacl b eträff ar· S toc·k>ilolms 

strutio n hil l•l löl·an•cJe ma,·inintcnclenhcr - e fl c·r •f'ramsUlllnin.g d'r[rn V·C Ll·C J~lJö

,. n,nd.c c-lil·cl'cr oeill ·efter s amr C\cl med ma rinii l'e·rintcniCl cntcn av sLahions,lwfili-

1JavaJ·cn k ommcncl cna.s till hilll';Ulig t,ii1ns hgör,ing inom m a l'in.ens öY er·sty

l'l'i:'J' r·II L'l' !l os an nan i ::;tocklw!m. JJcf.inhli& lill sjijförs ,·ar·ct •IJÖJ'::tndc lll)·n
di gllt e t. 

G. O. !328 den 2.)/ 8 27 f•;l~ t sl:Uic·r .följmld•e ändrade hider h c leill'fandc 

;wgi\.ng fri'i.n r espekliv·e hi lllrilll e a,y kommeniliering v id s lw ppsgo.ssekil rcn 

i i\Jnrs.~r·arl.cl, n~imligen: avg·ii :J;a,pl ene:n Ellio t elen 18 septe mb er (g. o . 

'288!'2:1); ~i!Hri.itla: J;ap~en en von Sc!Jinket elen 15 septemb er (g. o. 635/ 27). 

n. O. !!29 don 25/8 27 ~1 ef1aller, ::tht följan.rlc marinläkare å över.g[tn,gs

s~cth sk o la uDllcer .tiden elen 1 november 1D27-30 juni 1!J'28 vaea inkallaetc 
L i Il tjciin,. lg•öring, nämligen 

t' örs te ma riniiikaren Darl1lm an il flotUms s.tation i Stockiholm; sam t 

·m a rinläk :.H·en av 1. g raden Scilöcll i Ahsborgs !fästning och u Götc
b O l',g<S ÖT] O g<SC1C'p å ; 

sk o la nde s ta,t:o n s~JC'fäl havaJ·en d S hOC~;<holm respektive J;omm c'<n(lan-

1cn i .\ h ·sh orgs fiisLn ing a nmiil::t, cl:lrcst o1·a;n anbe.fa lkla kommend·Cl' ingwr 

J;unn a u ppllöra iföreden 30 jun·i JD28. 

G. O. !J!lO den 25/ 8 27 ll efalleJ·, att marinläkar.en a1· J. gr. \\'·estr. r·IJerg 

,_·. kn.ll, ul•::tn <ll illliCle r aY i g . o. J 1-17/ 2fi Mm n::trlc :förcskrifle·r, Lills v iclfl•r·c t. o. m. 

lli.gii ng·c n :tv .s•C j)hCil11Jc- r· m[rnarl I!J28 forLI'aro.ncle tjänshgör·a s•ftsom hi trä

dami e liikare vie! Vaxholms kusta.rLillerirog·emente. 

G. O . . !J:l7 den 29/ 8 27 .fns~S'ltlllcr hilfogacle fördelning aY i s tahen för 

kustwrLi!leJiiels offic·e rskår, u n.cJe,,·ofl'icrt'skilr ouh mansl;ap m. n. uppförcia 

i)csLill·ln·ingm· Iör· ·m :mskap ino m Yat'}e lön eg.racl .fr. o . m. tl•en 1 no v . 1927. 

G. O. 9<\2 den 30/ 8 27 hefallrJ', i fl nslutn ing lill nil.rligt b r ey elen 2G 

in nr l'at·ancl e m å nacl , att komm enclörl;ap lcncn av 2. gr . Arnb ergel' s l,all 

tmclc r Liden cle·n 2G- :JO instu n rl~rwJ.e ~ e.pl·cml1Cl' tj.clnstgöm vid Kungl. ~raj :ts 

il rskirlming i Köp enrl1amn :samL cll~re fLe r anesa till Berl;in för tjiins lg öring 

vi rl tl<ät·v.aranrle !J eskic-lu1in g . 

G. O . .F. 183 den 20 / 8 '27 m edg iver, a tt 3, d'ranska marin en till<llörande, 

fly gNlLar, bärande 1J c Lcck nin garna 1F . X...\MS, F. XA&\I och l? . XNri-I, må 
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in.n<'va ra nclc ilr bc:;öka följanLi c snnsl;a OJ'Ler, näm ligen Stock1ll0m elen 

3- 5 septemb er, GötclJo r g el en 7 septemb er· ocil ::\Ialmö den 8 sc;p LcmJJ er, 

samL ::t · ~t omn ntlmn cla ·n~·giJiHar må V·icl fl-ygning 1Lill Stockil1olm från 

Köpelllilamn , Ifrån S to ck·llolm till Oslo ocll :från Oslo till Göteborg och 

Malmö framföms öYer sv-ens kt områcle. 

Vie! fly.g'nin gen s•lwla !föreskrifterna i Kungl. kung.ör·elsen. elen 21 

n oYeml)et· 1923, Th:r !167, angåend e fl''lmm a nd e ödog:;fartygs och militclt' a 

lu;I'Vfarhygs tillltJ'•(\ll e i fr ecl till svens·krt t erritoriu m 1akLLagas. 

Owl'en 'fÖl' flygYapne:t ägel' aH m e.rl vcc1eraJörancle lolcala m_ynclig

l<dcr tJ·äf.f<l övcren:;kommelse rörande ovftnnclmnda Jl ygbåtars 'förLöjning 

oc.ll iförläggn ing m. m. 

G. o. F. JSI, den 23/ 8 '27 he-fctller, .j anstutn.ing till nådi g t b eslut el en 

.12 .samun a manad , al t g·e·ncmlo rtl cr n iJifo·gacle bcs·lä mm elser sko la Lil!SI'i

du,rc på försök t ill äm:JVlS ·lJcträf'fa,ncle <.len utl::~ilcliliing vi'Cl flygvapn e t av 

flyga ncl·e p·er·sonal , v.ilken t ag·er sin JJörjan v ie! f!)·gskolan å LjunglJ J·.IJcd 

in:J tun cland·c ~ ~ö st; sko land-e cij1 e fen f ö e flygntJme t i saml'åcl m ed högs Le 

])efäl!ita'I''UWn över kustflottan före 1vtgi.\.ngen av innevararncl·e år till ch efe n 

för· .f'örs\·.a r:;(J.cpal'l•emenl<Ct i nkomma m ed. föl'sl ag till föresk~· ift e r föl' i u t

'iJ il dn i ng,o·IJ cs l iimmcJ~ c l'!1.fl on11l 1 ancllaLI 1toq JC(],:;l;<o la. 

(i. o. F. 18.) Ut' !l :.::J / 8 27 fas<tstiille l· {öljanrJ.o cintlring~u: Q Cell [Öl'('"~"' i l' kl· 

lJC<~räJfatl'Ci c enligt g . o. n :·r F. 1GJ/2G samt ,g. o . . n :r F . 43/ 27 'rustad e i'J yg

förbancl: 
1. Sk.i u ~sko la vie! 2. flygkål'e n .. 

I g . o . n :r F. 151/26 m om. 2 c ) och g. n. n :l' F. '13/27 m om. :i u~l' ilt'

cl'ade bcs tiilmmcls·m· b e träffand e ru s tnin g m. m. av skjulsJ; ola vid 2. fly g

ld1r·en uppqläY,as. 

2. ~j ö llygs·kol':l vie! 2. flygkå r en. 

I g . o. n :r F. i:il/2G mom. 2 b ) oc:ll g. o. n :l' F . .<J3/ 27 mom1. !1 om 

.t'ö r·millrl sjiHiy.gs'1;0la skall va:ra eu s Lad. l. o. rn. el en 30 näsLkommamle 

sep tcmiJN. 
(l. F ol'LEa Lt span::truLIJilclnng rföil' till i g. o. n :r F. 151/26 och g. o. 

n :r F. !,3/27 nilmncl s•p:m.arskola vid 2. ·f lygk å r en kommcmleracl•e fly.g.spa

nnrcle,yc,r cSk<all 'iica. l'llm , för flygsp•l)lnarrl•cver tillhörande flottan vit! 1. 

mari n < fl~·gdiY islio n c n samt för fl ygs•pana,·eleYC l' t·ilJ.hörancle k1Js ta rLille rid 

vi d sjörJ~·,g!' l;ol:m rne r v icl till kusLa rtill e·r ie L d e tacl1 eradc flyglför.IJ a nrl, all t 

i c,n,l ig<he L m ecl av rlh c fen mr fJJ·gvapnet d Ler samråcl m ed v ecJ.e.rbörancle 

be l'i1Uh ,avare m ecl cl el.aclc dir·ekhiv. 
' '- För· flygspanaTelevernas ublJilcln ing v·i(] 1. maranflygd ivi sio nen sl,ol a 

l1·c,nn c rt'ly giplnn sUllas till högste bditJ!Il ::t\'ct l'ens öv·er k·tlstflo ttan förfo

f!'a ncl c fö-r •a1 Lt ingå i :sagda fly.gd•i,vision. 
5. L·öjtnantc-ma vi d flottan Beskow, L e,nnquist, Sandstl'öm ocl1 Bor

li ne! samt löj.tnanten ·i Hothans ['·e s erv Chl'isLrll skola fr. o. m. elen 1 instun

dande septe•in.b·er och -1JillsT•ida:r<c tpnstgöra vid 1. marinfi~·gclivis.io n en. 
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av 

Fördel

stalen för kuslarlillerie ls officerskår och manskap m . fl. 
gälla från och med 

Artilleriavd . Mina vd. 

34 G9 1!04 

36 GO I I06 

Vaxholms kustartilleriregemente') 2 41 71 114 l 

Karlskrona kustartilleriregemente' ) l 3') 50 02 145 l 

Summa 5') 91 163 259 2 70 138 210 

') Härav för Vaxholms kustartille
riregementes detacherad ~ avdel

ning i Hemsö fästning .... ... : .. ·l-
' ) Härav för Karlskrona kustar!IIle-

rirege .m~ntes detacl1era.de avdel, l 
m ng 1 Alvsborgs fastmng . . . . . . -

3
) Dessutom 4 musikelever. 

l 2 

4
) En av dessa beställningar skall tillsvida:e hållas val1ant (K B r. den l 2 

Anmärkning 1. liar vid regemente underofficersbeställning blivit ledig, 
rarna av 3. graden, antalet beställningar i Mm 0 vid det :egemente samt 
där ledigheten uppstått, utökas med avgången motsvarande antal. 

Anmä?1cning .?. Då det för utjämnande av befordringsförhållandena be
överflyttning ske av löner i Mm 2 mellan de olika yrkesavdelningarna vid 
vid yrkesavdelning icke får minskas med mer än 10 °/u av det i fördelni ngen 
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Tillhör g. o 937/27. 
n in. g 
uppförda beställningar för manskap inom varje lönegrad all 
den 1 november 1927. 

Ekonomiavd. Maskina vd. Iiantverksavd. Summa 

1 Il 9

9 

10") 20 1 11 10 22 - 5 5 10 5 1001165270 

l ]03) 20 l 12 11 24 -- fi 5 10 6') 1121187 305 

2 

l 

1-

18 20 40 

augusti 1927). 

~ ,: ~. ·: _ To ,: !l·r:
1

,,: 57: 

2 3 l l - G 3 

skall, om ledigheten förorsakats av eller föranlett avgång bland underoffice
den yrkesavdelning eller, vad hantverksavdelningen beträffar, den yrkesgren, 

fi nnes erforderligt, må enligt chefens för kustartilleriet bestämmande tillfällig 
varje regemente, dock att hiirigenom vid regementet antalet ;öner i Mm 2 
;JVgivna antalet, samt att sammanlagda antalet löner i Mm 2 icke överskrides. 
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6. Löj Lnant e.n vild · fl~ ·gntpn cL nunius skall med ändring av i g. o. n :r 

F . 7G/27 o. L" d t · ·· L ·anoJven · 1 .Jans göra vid 2. flyg•kå.ren t. o. m . elen 30 näsLkom-

ma ncle oSClp Lernib er. 

7. __ veclcLLbå.ten n :r 19 s-kall så snart ske ka,n m·g·å rtill Karlskrona 

slaLio:l lw· alt tliii'Cfler aHusLas, aYmönstr-us oc1h ·förliis-.gas i 2. bcre{ls·kap . 

c;. O. F. 187 den 30/ 8 27 befalJ.c1·, aLt ohcfen fö.r flyg 1··a~1 nct skall se

nas't elen Jfi i Yarje l;Yartals första månad till Konungen in·sä ncla rcclogö

relsc öl·crfJJ·.gplanlJestämlet oc111 •flygplnn·ems ,fördelning Y·id nästför.egåe;clc 

kncr·tals slut samt uppt;lift p<l den tmgcfii.rlig·a ti'Ll•punktcn för fär·clig.stäl

lantlet nv unclPt' anskaffning Yarancle •flygplan . 
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G. O. 974 den 9/ 9 27 har, med .uppllLiva:nde :.uv g. o. G0/1\Hl med cl'Cri 

anbcfalltl'a ändringar, belfant: 

at.t för .tFlns,tgö.r~ing .i Y::tnclera av -sjö,r.uHfö"ril!lgscx.pedition-erna i 

~ lor.l~ll olm, G öLebo·rg ·oeh ;\l:Xlmö sl; o la årligen ilYS·l's fyn, ·OC11 för lj iinst

söring i sjörtll1för ings-cx•pccJii'Lion-cn i HL"irnösantl ärli.gCTI tYå I"Llrnpl 'i •ktig~l 

sklriVbi•tt\iclen, 1s•om n.v Y•Cd'clrbi.iranlloc vu:lll'för·.im;gs·befäHla.Y'arc å rt,:dcr, som 

UY I1onom CifLer .sa:rn:ti<i.cl m ed YC'Licrlli.il"amcJ:e sji.lr-ul.lföl"iDi:O"shcfitlllanu·c h c

~"'!Llmmes, ionllJ'eordlras (]Ii r-ea; L ti1ll den o,d, cl'ii.r !ljl~nstg·ur.in.g en ifräs·akommc·r; 

att s.'l!.uncln. inlJeor·d•radc ISkl"'h"lJitröclcn :stola e-He1r sliUliacl ·LjLln:slgö

rin,g· av Yeder[)ör:andc s j ö.rull'föringsib ecfälUJ aYmiV; hemt"örlj()Yas, slwlQntl c 

l<iimnda ibelfiillJaYn.rc till YcderLöro.ncl e staLioiDsbefillih.a.Ya!t'l: anm ~UA, nilr 

ifriigaYa•raillClc skri\bi<tr.Ltclen insltLUH sig tillJ .tjLtns.t3)ö•ring ·Livcn6om nLtr clc

·SD.mm.a ·lJI•iYH hemförio.vad-e; 

a.t,t n:imncla 5kniv1Jill.rii.den skola. lyda när·rnm•t unde[' sjöml.!för'ing;;

lJC\Lll!il .wYaTen och .s enorn cl en1m:> uncle!r YC(leTböraniClc •slations.bclfäHlaYarc; 

aLt unelenisningen och urbil~l<ninge1n av tles.sa Y•ät-.n•pliktign. si;all 

ul:J.n l1!nder ,av f.öresk,ri:f,[,elr ·i gLU,lct·nlcle skolrcg,]emcn.tc .inskränJms ti"ll bi

brin::;{tnd•c•t •CI!l,JP.gL g·Llllandc ''Refi;!l'~·-Lunde.nisning (U.\JF :I B) " D.V kum.sl;ap 

om: 
ijLLns·Len i -a11mänillcl!,, •s'l~r&J; .i]t \'acl belrör manskapels s,ky.ldigheter 

s::un.t klädsel och Jl'Cns-onli.g onwå.rdnad m. m. , 

himp-l'ig1 utdrag lW kri1gsktga!"D[[. och 

Yii.rnplikLiga,s sk~y!dig-lJcLeu·; 

·<lltt cle:ssa Y.öcmp~iM-iga ·i ·sj.öml;J;föl"ings-expetli'Lione.t'n[[. skCIJ.il göms för

ll··os:na med cli.if'sLLirles fö,r•e1;ommand c ·cx.ped'Hi•o ns-föring s::tJmL 

a.tit h~i:r OY[[.!l nii.mncl u tb.ildnins- skall meclcle!l}s .genom YCLler-IJi.irn.nclc 

sj ör u llfulriJJgsbe 1\l.liha'Htil.'e,s Hi-r·O>ot\S·. 

G. O. 983 Ilen 10/ 9 27 f.aslsMil k r "BcfLillisulöming·• aLL atli\"iind'a.s Yir.l 

ulLiltlllliln~en i .Lllottans ·S:kollo1t' ocill li'LlQ"'Sel'. 

G, O. 9!JO tl•' n 13/ 9 27 bdal.ler, .att nmrina~ta.cl 1 6n Yid .Kungl. :\Iaj :ts 

]H I~kic•l;ninc>; i Q,;Jo , •kommc•nllörkap1lcnen av 2. g1'. Hcc,J;-F:rii's skn.ll um1C1' 

•hug!>L ure clas-rur imwYau·anOc mäni.\u b esö[;[[. Hodcn. 

G. O. !J!)G den 16/ !J 27 befalim·, rutt ·för unclcwflf'icrrSJkorprnl vid flol

'lan ]Jek!LkliYl::uclen i miln1 .av kiO'lll']JJ.cHm·ing sketill er~·iHtws med fiir f1ag.g

korpri1l ;; cnmn g·. •o. 721/ 26 .fa•sLstil.JI.cl I}JCldLLLinad, m ctl iakLli.\gandc aY, :J.tL 

id~agF!· , son1 ~Lro ~l' e e i c~ lll:l fU~t· c~nv!tC l'la ka.Jlegoi·tiens unifnJ'IHCir, iLJ.::r saJnti~f~i!-!·L 

[;1 lltLJ"·3.S. 

G. o. 100~ den 19/ !J 27 Jlrfa].J.clr, a·lil :Jöj Lnar.llC(ll \.iLl a; •u-ol.ar·Li · ~'·CL"id 

Bern,harcU s'kall ltjänst.görn. vid Ir:wskn. 186 .• tun s-·a. UmJ;toesadiHerieege-~ 

llJenlet i Dijon uncl·e~ Litlen 1 o.k•tober 1927-31 mars 1928. 

G. O. 1927. 
9 
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BeträHande HemhaJrot under dennia tid <tillikommande avlöningsför
,m ll:nm' komma föreskril.fiter <fa·am:cteles att rur!Jfärd'rus. 

G. O. '1005 den 19/ 9 2~, b ~"..n'l · 1 . . · w<~~• e.r J ·a.IJJS ut.ndng 1ti·l.l nådigt ib'r'ev d en ~ mnevara~nue månad a bt i "' o 96~/'" +,r·· · .• · . ,. . . o· · • )/ .:!! Uu a.rd31de be~srtärmne.lser >a:ngå e.nde· 
tl l·l'vrl!Jga utb.rklnin,gskurser ·för lllm:leroffioe\Nl:re av 3. tJ'r. och und·er'Offi
c<;rskorpr.a:ler s>amt Joo·tj-änrla fi::;.gg'l~Oirpra:l>er •o.ch '},,01,pm•ler >Skol~a: lända 
till eftel'rilltelse jämväl urndey :imstun(]:ande ru~biMlni,ngsär. 

G. O. 1008 den 19/ 9 27 bcmy'lldigar CKA albt undierr ltiden t o~ktolber 
1027-31 mars 1928 kommemera y.tterHg:are .(lll officer .w~ til'Hä:Ll'ig tjäns1-
gi)riJlG' .i sin stab. 

?· . O. 1009 den 19/9 27 b.c fall€/t', .a,tt kaptenen Sv:en1on.ius skall med 
den h ms,tundande ·O·ktoher a•v,gå rr:rå>n och karp-teilJ~ \V. P. Hamlil!lton r,· 
'o: .. m. piifölj,ande dag ,tHl:Lrä>cl!a ib,e,~attnd.ngern 's'åsom mmtär ledsassisten t ; 
c<;J oka.n~everl~et. 

. G. O. 1015 den 19/ 9 27 ~as:ts~täl!le ;r if\öljande 1tiUägg i Hil'ICLplan.en för 
pan sar<l;.ryssal~OO F~·:J ,gi,a, v.i1l\tern 1S27-28 (,g. o. 916/27): Anm. 5. Fö>re 
am löp andCit av Las Palma's å Omn'r1 Cana·r·1··a 0 ,A h · d "' v .Inom •en t id \S'o:m ovan 
rungives för 'l.ippc;hålJ.ot cl'är\Stiid'ers skall pa.nslatr'l~r)''ssaren unrder ihrögs.t tre 
{]agar h cs ö·ka Sla.nJta Oruz •å 'l'en:enifa. 

G. O. 1035 den 23/9 27 ha~r f•aJstsUtll't följandre itlirhl>ägg ,ti>Jil och ·ä:nd~ 
ringar 'i g. ·o. 1376/ 26. 

Till awlelni'ng I. Alilm;ä.n.na bes.tämme\l:ser >S1<a1l fo:gas e>Vt nytt mo
mel1't 8 av följande lydeh;e: 

"S ... Bestäul.ningsh·avar.e, 1SOJffi tvängrsvirs överfö·r,ts ti,Ll övergångs~sta.t 
och .so,m o.ns]Qarr in,Lr,äcla j de r.ätti,g1he,t er oc~1 .sky,Jidi>glh e te:r som til!ijwmma 
best11I1nrings,llavare, som f.rdvdl1i g't .överförls r!JiU öv,e,r,gångss:ta.t, ,skaH se
nas•t två m Zrpacler ~öt· e den da:g öv,edlytbnim;g önrsrk,a,s verk s täl'ld htir,om till 
tKonun~E''ll iingiva <f·Damsbällning." 

Awlcl:n'i'n'g II. FJ,o.~ta>n , mom. 12, ska·J,l er>h•å:l,J.a if.öJ~a.nd>e ·~'lnlcl-ra cl e J~y
cl!'ll>se: 

"1'2. FöTslag å deit a~ntal tvångsv.is öven:~f.örd!a rbeS'tä:Uning,sha.varc, 
som .und1:1r ~nästkomma.n(]te 'bucl,g'e>tå~· &ns·es j o,ch Jö,~· tjäns~ens -be!höl'iga 
•ltpp,natbhi'tl-Pa:nde oun,cl:giing,i,Jg,en .nöclYlinrcli;g't .a,tt 'ink &Ua tHl tjänSJtgör>ing j 
ov>r-Jg:t, iskall - i förekomma1nde tfalrl - åJrligren sen1rust den 15 o~rutober av
,g i vas till Ko,nunge:n, val(] u}e>lriiJf,~ar oHicemre och underofJiceea:t'e :av ve
derbörande ll(tationsb·efäliJlavrure, Mmlt v.rud b~ebräffwr marhningenj oo·-, rna
·nm.!ltenclen Lm·- OC1i1 mar.in1äikm•kä'PEJnnas pe·rson.a:l av chef,en flit· 'Ve~l erböl'an
ll e 'kår. ·vi-d urpp gö eaucl!et •a:v nu nämnt f;ö,t's l>ag sk a;][ fö.ljandc 'ialCLta1g a,s . Vad 
tl) eträf'falf si1clan.a b-ef.arttningaw, vilka ~en rlirg't 'till g:äUande staJter fo gade ll:ll-
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mät•Jzn·ingar slzola hes,lrid-as av pct'WTI'al å önrgi:\.ngss~a~ i s~läl'd föe ~-- . 
penskm,erad 1)C,rsronw', eka1l i .förs'la,gert >Jlänvi>Sas >ti~,l ;ne\le~·~)örancle s~a:t. 
Vad ater ang,Elr ·öwig,a bc,fartltningar, som a-v·,ses alrt ib,eshrida>S av Qvär om
Ulandlad pe1rsonal, skal,L i försiagel för varj e> ts'1irs1;.>i'lt .tjänste-område, inom 
vilke·t ·en dle;r flera (]y'li~m bclfwiJtnJnga;r lför:l;:omme~r, amgiva~s ~stJJ!en til'l 
[utl pm'ISona'l ansres rerrfoa:derl'i>g u>tövm· vacl som iför Hråg,avarande tj·änsle
{J]nräcle bliYilt en,Jig.t 1025 ärs för vars'o;rdniTIG belrälznat . . I dem ~Tändelsc 
den föresl>agna ilnk::t.llelsen ~av ,,·iss ']JC't'L'lonal €j avser <ett gaLla .budgetåret 
i (lesrs ih re lhert, ~slmlrr i- f>ör,srlag>Cl angivas ,an:Lalet beiSriJällningshavare, som 
uneler varje ~o ~]jk::t >ti'CliSperi()d ä~· ·en·tfolrcle:rligt. 

Inl;alle.ls'e till ljäns~gäJ"ing ·i övrigt av ltviing,svis överförda ~office
rare orh vedcr1ii,arr· verks~äl!ieiS ~av Konrung,en <i komma:ndoväg·. Förs~ag 
'tiU inilzaJ,JJClse ,j nru nri:lmnt f rull s~za1l, •s,e naJSit hå må.n,adm· innan ijänstgi;
rrine;on ä[' avsedel att !f.aga siTI böejan, avgiva-s till Konungen, fberträJffan(lC 
o ffi c~ rare a:v vetle~·u) örarr1'Cue s~altions~) e[~iJ,Jt a_,v,are samt b cr~r'åfrfa·nde ma:rin
ingcnj ö~·-, marinri·n:ternc1cntrnr- ocl1 marinläkarJ;.åremlals .pel!'sona;l av cih:efcn 
för vederböQ·ancle l<åT. 

Ink::dlel,se till rt}äns>tgöi·i'ng i övr'it;Jt wv tY~i'lngsvis överförda undGr-
offi.ecra,r'c vc·rl;Js'kLHes av vcde,ribö'r,antl~CJ s~ationsbefälh a'l'ar•c högst in till 
oe>t a;n,Lal, som föie ,;arjc ·tidsp-eriod ruv Kungl. Cl1aj :l medgiv.its. Inkallel
sen slza:ll s\ o1rdn>as, ~allt st&tsvel!'izet åsam1WS' minsta möjliga kos~tnader 
samt a:tt pe~·si0na1, ls'O'ffi dä:ntm frivi~lDtigrt a,nmäile~r sig j, föt'sita 'h'.md !n
kalla>S, dii.r~eslt s~rt <Uitan. o~ägenihe1t 'f ö e >tj ä'Thslicn s b ch ö,r iga u pp eä:t.t>ll §;Ilande 
l'an ·ske." 

Avcl~elning lll. Krustar>ti,Helt~i·cit, mom. ii, sl<ahl ·e'rillCtlla. fuljande ly-
.clcisc: 

" 11. lilÖ J'slag å c](!,t anltal rtvånGSV-iiS överfö;rda J:resrt:Ulln!o,~sho.va.re, 
s.om i ocrh Mr tjänsteniS ib'eillörr·i,ga upprät.tllåHande un(ler :rrt~s·tkommancl-e 
bmlg•elåJr anses ~oun clg1illf;1l1Lgen nödvändigt a~trt .inikalrr'a till tjiinstgö'ring ·i 
uvrig:l, slmH - i ,för.e,komm'anue 1'all - åJrNgcm sernta!slt den 15 oktober aY 
c110f·c n föe 1~us:ta:rtiUe>t1i,c:l aYrgivaiS till Konun g·em. Vid up>pgör.and e t av .nu 
n:tmnl fu:rslrag skall ,f,alja.nde ialdlaf)1a:s. V&d lbcll!r.äffar sädan a '])efat~n.inga r, 
vilka en,l'i.gt ,lilJ ,gäl,l.a:ntl'e 'stater fogad'e a nmäl'lzninG"ar s'kola ·bes t-ridas :J.V t· e~·-sollml å öve'l'l:!'å:ni((SSitat j sväll et· i ör av ~ pensilo.n>e~·acl perBon,al, :skall i 
;örs'l,::t!.!'Ct ~J':iln·Yis;s ~,n y.ecl'e'!':börande slo.t. Vacl Mer .ang,iir -övriga befat't
n i ngn;, smn avses rutt b leB>lridas av 11 ii~· omhandlad pet'sonal, ~s~call ;j fiir
'Slagc,t för ya,rj e si.ir·skirt tjlinsleomräcle, .inom v.Hlze t en ·e<lieT Hera elylika lH:fa~toingar fö,rekomme~·, angivas skliJ,en 'l:iill al!l person,al an.ses 'e'r>fot·derlig 
utöver Yad som för 'ilfa·åg,&va,~·'unde tjänsltcområcle aJHv,i.t e~1Jci,gt 1925 års -föes\'a~·sorclm.ing lJm·äl;:naL. I dem lhänc~e:1s~e elen .före,sl.agn·a in1<a11els>en 3.\ 
Yiss pers>onall ej m·,ser a-tt gälllia lbu.clgdtlret i dc's'S llel>il ot, skal1l i J:örs,l'aget 
a:n,g ivas a nrl alre•t besLällin,in,g.sh,aYtU'e, sont >UTI[1eQ' varje •oHk-a tidspenod ar 
edoil'der~i~l. 

Inkallelse rti1l tjänsugöl'iilJg önig>t .av -tYång,svis överföt•cl::t ofriee-
Tare ved,s>tähles av Konrung,en i >kommandiOväg. Föns1J,ag tilil inkarll€,lse i 

lO 
G. O. 1927. 
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nu n:tmnt fall ska·lfi, tStelllas•t tYå må:nadC'r ·i mwn tji1msil.göringe.n är "-YS•ecld 
alt 1'aga ·s in llöt'ja.n, aY chefen Jö~· ikustat·rtillerie·~ •aYgh•rts t·itLI Ko•nun[(rn. 

Inkallefl.sc rti•l,[ .tjäns•tgöri.ng i övrig~t av tvångsvi'S ö·v€l'Jörda un~l~·~·
officetrall'C velt'ks.läl'!.es av c•ll·e!fcn :för kus,LJ.t'Wihet'i·e1t högst i•mti'll det anL::tl, 
som lför varje ticlsp·c:rio(l av Kun.g.l. i\laj :L me:clgJiY'iLs. Ink~lleliSC:n skaH så 
orcl'llElls, •att st.a.tsvewke t •1Ls1amkas minsta möjli!ga kostnbJcl•cr •sa:mt 1a.t1t per'so
uaiJ, »om •chrt.ill friviu1ilg.t 1atnmäle1r sig i d"öu·sta haml inkallas., därest sil. 
ulan o-lii<:?;Pnbe.t fö·r ljiinsten JJ<'Jtöriga uppt\1:blllå'Hanti•C lan sl,c ." 

G. O. 1036 den 23/ 9 21 brm~'n(lliFa.t' mar·in,fönal:Lning·en -a tt UJ-c.orclt·:t 
elektming't'njören Ollri.stolf!ferson •arLt å ti(l, som ämbetLs.verlrct äge r !Je
IS [Limma., B\"IJ'e~a ~tm ~c:l1weiz fö1r besiMning av Yi~·s ma•Leric•l. 

G. O. 10<1.5 den 26/ !J 27 JJ.e(;a.lllior, altrt [löj Lrnnn,Lein viiCl l~us·L:H'rtl'il·l.erict 
T ottie -s.kaill tjtin:stgölt'a Yi'Ll •arm(!ns Ulll'Ckrorffirer,;sl;ol.a ·J!l27--1!l28 m ed in · 
r·ycJ,ninc; d'en 1:3 in ,,r[Qm~l:w~l c •Okto·lJ>er •och •uLr)·ckn,ing >Cl en 1 't juni l !l~S, 
duck :.l~l J.i)j-tn.anlcn To•t.Li•c undr'l' dr t:llle.r, då •I ran .icke L~-gcs i al!lsp r å•k j';jr 
LjLiniS!Lgö~r.ing Y·irl o:tkolan, skerlit s-til. till~ c:lt>Cl'enls för kuslartillcrie!t t'ör·t'o,gancl·e. 

G. O. 1018 deu 28/9 27 ilJe•fa:ne:r, alt ;J, ommrndö·r.Jwptenen av 2. gT. 
~\rniJ e,rger su;.all f t' .. o. m. (\en 1 in ··tu.ndande ol,loil:Jer tiNsYid·wrc, med un
llan~t;rug av d>e li{l.CJ.' cH\. >han 1'å .g1r:und av uMärdacL gene.ralordrer må llava 
crhtårllit a:nnan J;•oJnmenrderlin,g, .tjänrstgöt'a i mm·ins<taben .. 

G. O. 1052 den 29/ 9 27 lJe>fall>Clr, a.bt i g. o. G3::i/27 anbCifalkl krJmmcn
d•ering fö•J' -kapl•0JJen T•oren skaJ,J .uppllävas .. 

G. O. F, '189 lien 2/ 9 27 1JoifaLl'elr a:\Jt lför·SJllag til:l cvernrtu e.Il/a il n'Cl!t' i·n~··1l' 
i armc\n-s ,g. o. n:t' 1, j va<l densamma l'Ör •mygYapnr>t, • sk~til 'llava inkom
mi,t till sjöd'ö~'SYM'ets J;ommand>o.cxpecl.i,ii·O'll ,fö:rc {len 1 o1;;tCJb·cr årCiL in
nan ifriiga,v::u'.ando genc•raQo!rdc[' ·i:lQ' a.vs·edd a:LL Lil1Kimp rus .. 

G. O. F. 19't den 10/ 9 27 l1cfa,]]lcrr, jii.m.hkt nådli&t lleslu .. t den 26 s.i·st
lid·nr .auf(usli. aLt 'll>e nu i tji.im,sl.g·öring Y.at'and c vi:irnp~ikUga, som dii.t·om 
li·ll YC'CJ.C.t'lJöranclc hm ppJö.rbaml.::;chcfc·r ·ini'timna pclr·;,on l.ig·,a an•sli>l;:n inQ·a r. 
mil på ·h Li.t' nedan angiv.n1a vi.Nil;o1r !JJ>eYiljas tjä.nstl•rxliglllet tmdc•r hög'SL 0 
do..go.r i föl jcl :för JJ•i.trii>dc me(l ~>kör,clcariJe"Le. 

L Sftdan LjLlnsllecli•f.!ll•e.-t må bev.iljas •under t,:rleJn rt. o. m. (]en 2.:J 
i•nnev•a,ran(IC månra.cl il.•t IS•åclia.na Yi~r·nplikLilga, -s•om, mc:cl c>l-s t i·nt,·c: stYrl':t 
tlcl>s ·:L tt lflr anti>ng·cn sjii'lva -innc.lla,·a } o•t•diJ.r'Ll'k cHJ.c r o·rk bitt"äda .mred j.or.cl
bt'Lll;sa:e.lJ.etc å ni:ilra anllörig W ·llllÖI'atRic jordbr·uJ; clleit' slulUii•[(r n lt:J\":1 
rast a1nstäl1lning •S[rsoi!1l jordb·ruu;s'arr-ii:J•Ci~Dirc viLl annan pe11s•on , IJillhö~·igL 
j.orr11Jl"llk, elds att u•Ciras !Jitrr·.äcle för sl;örcl,elariJ:ICite är nöctväncLig·t.. 
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2. mom. 1 -o~·an omf,ö;r·mälda YäJrnplik·L!ga s~wla vid återkomsten 
friln {lem beviljau ijä'nsillcdig•ll ct m c<lfö r,a c.ll etr så snart ske kan därcfte~· 
nnsk.a-ffa ·samt till voclerbönantlc lrU1)'P:f'ö1'lmnd's>Cill elfcoc· >ävc•t·H·tmna in:lyg, 
aH d'C uneler Ljllnstl!ecti•gihclcn Yet·kligen lJibrLiLt mecl s~'ö.rd eaa·bete . 

3. De YiimpN~'Uig·a, .o'Onl besi'lja>ls llä~· axseckl tjlilnstledig<ll·ett, skol'l 
efter ,c,l jcst föQ' cl em lfa,s·b•Wlld utr)"CJ;ni:nrg,sKl.aG kY.arstamm i t j •änstgöring 
anotsYaa·amle a:ntu1 dagar, s·om tjänsHecli.g·h·e uen if t'åga .omfattat. 

'" Här omn ·om förmäld ·Lj änstJI·edi·&heL inn:äknas. icke uti Yäenplik
Li,;· ·cnlig·L g·ä tl ::mde aJ'CSILLimmc•IS·8'l' erljeslt tilllkommanllc tjii:ns.Liedig!JC:t .. 

5. U nder Hråg:aJYa•ra:t1dc arlJe,Lc fii,r Ju·on.amundci!'i.ng icl'c atlVLtndao. 

G. O. F. 1% den H/9 27 ~Jcfal'l•Crr, :aM, genom g. o.. F. 1/192.7 (Flyg
Y::Lpncts yape.n•öYnin0slalJc.N 1\)27-1928) an'IJclfallcla "Be.slämm c.ts•e1r r·ö.rall(IC 
inlml'lcbc m. nL A. Lia1je .. t}änrs t, 2. ÖV['jga." •s•kokt crl1ål.la följande än·:l-

radc l yde•lse : 
2.. ön·iga.. a) .rul•llför•in,gsomr-åcle tillllllö r runclc im'~·cka: 
'i. fly,!Jrkil.ren (F. 1) •t illlidlc.Tnde dc J1drn Stockl1olms i o., llöstgTuppc·n, 

smnt cJ:c fr~n L.:·pps•aJ'a L o. 'lill 'fl> · gs~wa.an (Fsk ) ii l ,j ungbylled; dc fr'än 
:OLocJ;IIl•O'Inns i. o., Yål'l:' ll''l.lppe•n, lt.il~ 2.. r fl )·g[l~ur.en. ( l<' . 2.) 'Y·i•cl floMans ~tation 
i SLoc'l'•lwlm; 2. . H~gl;il•t"Cin (F. 2.) •ti·,Jl>cl.cliaLlo vid f.lotl·an'S •s trution .i. Stoekll o1m . ______ _____._ 

]J ) 
_____, ____ _ 

G. o. F. '197 den H / !1 27 m oclg,ivct', aiLt e•L1L Ll'run:>1~t m i.litärflygp·lan, 
t~· p c y R 3, märkt m ed dc" da:mska ·na•Li ·onra·lfåt~ge rn:a å v.i ngat'-na oc'h m:d 
dansk Ö'l''lo~·slfl,a,;,:!!•a å siclrodlr•elt, må und·cr •Liden H - l 6 innevarand e ma
n~rl f,eamm:·.as ö~,~e•r s\·en-sUd omrfu.le umlcr Hygning en gån~ l\:öpenll~am11-
Stock:h ollm od1 åtew, vanl cl Jan(\n.i n.g m å ·i1ga 'l'\.1!11 \ 'id Bat·J,arb"J' .. 

Vie! r·Jygnin.g·•en ö1·e,r s•ven skt omr· il~uc samt v.id hmclning•cn :>koh J'.ö
re.skrift()l''~la i• J~ ung l. kungörelbe den 21 •nO\"Cm!Jer Hl2:::i n :1' 1,57 angil.endc 
.fwt~mrna·!l.cle örl·og'Sfurt,J·f:s oc1h mil>i,kLra J,u!f'IA'a.rtJ g J •li'HILr Llclc i J:r .. ed Lil

1 

svcnsl t ilen'irliorium i•aktlagas. 
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ganclc, a t t - .i d.r1:1 mån ~å ~ämpL.gcn lålc,r· . 'ig göra - Y id 2. fl >·gkårcn 
JJöra 3JtrY:tn<e~a ls för undcrvisn1i:ng•cn :w !'lolttans Jnan's•l;ap för·c.skrivn.a ]'i1ro
l1öclwt· sa:mt Y id 3. o elit 4 111ygkårc·rna för un;d.cni.s·n ingcrr a.'v armc'llls man
skap onviincla l 'iircböc~,c.r . 

<i. O. l~. 200 den 16/ 9 27 mcdgi•yc•r a~L ett <ClantS•kt mili•t·ii r-flyg>plan, L)·p 
YoJ;J;er C V R 2, mliin•J;t med de d·::tniS~ZR ~mtion.a.l'f·itrgc.rna å vin.ga:r:na oc!1 
meil clw·sk ön·Jogsf!.agpn å S•i{l~ro{lr ct, må un(ict· t:•tl cn 16--17 i•nncvara111.~c 
mi'tnacl framiföina>S öw.r 'SYCnsk.t onwå>C!·c und'cr flygnling on gång 'från Kö
P'cnhanm ti'l>l G&Lchon·g och å.tc~·. Yal'Yicl land11ing m'å :i.ga rum vid 'PoT~
landa. 

G. O. F. 203 den 19/ 9 27 :fas•LstiLHc.e "R>ckr:·t;unclcrvisning för flyg
V::t]Inct". 

G. O. F. 212 den 28/9 27 !Jdall'e>t': 

1. a. l!t följande o.fficc·r>lln'e skola und.c:e .I]ICit.lnn U•llG·i",·na 1ticle1r tjiinst
c:ör·ft flys·s·t}rcl·scn: kapilcn•c.n vlid fl)13Y•rupnct i\di.Jz 1 okuo~) •Cl' 1927- 31 
oJ,t.ol,e<r· 1028, löjtmmlcn vi<l lfly!:!\·apnct ~tcniYcek 1 november Hl~'i'-31 
ol<tolwr 1028; •ll ·O'S cU1 clf'en Jör lf,J,l ·gy;a1mc~: l'a:p.bcn•cn Yicl .no:ttan Ene!! 1 
noycmibcT 1927- 30 j;nn·i 1928, lk.apLcncn vid f>ly~ya,pn c. t Lun(.1Stl'öm från 1 
no-v·Clm!Jee i!l27 tlillsl'id::uec, l;apLcncn ·i Hy.gyapnc.L Hög~)e.rg J. no,ncmlJe,r- 31 
cle Dcmhc~· 1a27, kap:tcn,cn .i f.ly g~1apn•ct R>unilllS 1 november 1027-31 okto1JC!: 
:1\l28 samt löj~n>llnuen Yicl A. G Cal'pc'lan 1 nlovemhc.t· 1927-30 juni 1028. 

2. a t t lmp·LcneJ''DI<l hel i l z oCJh HLmi·u's .s,unt ·M j lnan,ten Sten!Jed: sko h 
un~ofm· oyo:n nämnd tjänstgoöring dmYa S.Lockh.olm som orcli!nm~i c tjäns•tgö
r.ings·O'l' t . 

3. ::l'l1t ·den kap~encn Y id il'iygya,pneiL 'l'm·nbca·g ft·cno m ,g. o. F. 32/ 1\J2G 
•anh cf.aJ.l.cl a rtj>äns·lBÖri.ngcn i 1'Jygs~~·.re]s,cn cskw],] 'llpphör>a lll'C(l den 31 in
Sll1ll1Cl.ancl>e ok.tobcr; sanlit 

4. a tt- mrcl änd:e~ng aY ~Jcs•Llimm c l •s~ma i ,g. ,o . F. 131/ 1027 -ful
janch; antal he,s•LiiHn,ingm- sl<·olu fr. o. m. den 1 1JäsLk•omma.nllc 'novemlJcr 
tillclclas F. 2 och F. 3, n:imllig>e n F. 2 : 3 l<aptens]) cs:llillningat·, F. 3: !1 l<ap
lcn•sJJ c.s:l•äll'nin,gar. 

G. O. 1061 tkn 3/10 27 bef.a.llcr, i ~,n,sluLnling [\i'll nlådiig·t b eslut den 
2G ·.'1i1Silli:,cln•c •augusti, a•tt ma•ri,nil>iH<arcn m· 1 f'll'. '\Y.cs•tcrg e·cn ·k1rull cnTcsa 
tiLl Halile n fölr aU u.nd'e1" .e~1 ,[!i(] ::t:\' ·Omld·im•g 2 Y•eckDI' i 'fö'r.::·ba l!ä.Hten av 
inn cY·rur.acndc ·månml Ylid litctlli C.nt:il"' fioilt.ans s·Lat::to ner d Spoczia, Livo.mo o·oll 
VeniClli>g sa·mt .. i dc.tJ miln llitlcn m cd•g'iYcr, ·LlY~n Nc~l [JCI , studm·a ,, tgärcl'er 
i ft\'SIC'Cm!IC å i>l1Ylir>tc•Si111Cdii·Cill!Ska ,sj ruliilliOIIJI~l>l', S[i,J''S•killl Crpi(JCm'iiS](,a si\da;ll::t 
oe·ll Lubc•J'hllos !<amt •lliirm•C>l l , ·rulltlll:mhLi.n.pa111ric naYa•llly•glic o;il,;.ka [ör>llållan
dc:n, .sklo.l•:t.TII(]IC \\'CSDCI!'•i:)'.l'•8ll .cf'.Ler åLcl'lkoms·lC111 uiH SYC>l',]g.c OiVlg'iva rap,pod 
tiver dc s:'t'Jiuncl'a bcdriYn<1 'Lullii!cnm. 
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G. o. 1068 den 4/ 10 27 ]J(If'(lilller, ,aLt. j.ag·arm1 Ehr.en.sl, öld skall snarast 
crtcr jaga

1
rcn Nordlentsu;joolKlls ,a:\'ltm<slming .inn.cYrurtan,lc månad rus~as och 

s kd.llfl,S ~il!l m a•t'inflin•alJtni·ng•cn::: flirfof!·a;nrlc• fö.r 1.1'l1 1'ö~.t\llldC av YJssa prov , 
Y::trom n:irrmcla ämJ1c,l.sY•cn·k ägc·r utf·iirdlfl ct·for(rc,r1ig.a :förcsl;ri:rtcr; 

aCL rusLning:sar·J)>e.l0nl::t sl<olla in,sl<ränl<•as Ull Y>aKl en,l'tst m arinföna.lt-
ning·en5 lwstämma.n1cbc .311,sciS OlltR1l')ängltig·c n cl"ford c•rllilg' t; sanlit . 

•rutt 'l.JCLt>llifl:lJncltc jagtvrcn's JJ.e,sLlLl.n,i n,g,s.li;;,ta, bcfä.ls· t~e,J; .!lPIJs !J ~~~,,;.n,ndc, .c,.
pcdiLi·o·ncn·s aYsbutan(1e m. m. s1wla ,gLWlfl i g. ·O. 7()3/27 a.nlJcfaUtl;J. b c,; tam-

111 c l:s c· e. 

G. o. 1078 den 5!'10 27 bcfa11crr', aH clc:t a.nta'l no.g•c;uncl'cr•o.Uicera.rc, 
._

0
;n __ utöi' C.r ·för•l'fu.lsl'urY'aHm•e - .ilimrD;L fö•l' !\skt·iflcl'lla i Re[!J.c mcnLc 

. "'. r l l I ~ 18 ~n ()l!ll 4 !ll "l Clf•UC'r If)' !!Ida 50 liC\ 1l11cKlS>ål' c l'·h åiHa ~j i.i:nlsttcJur .mar:rrl>c:n 'lie 8 · ' · · ~ .. !Jl! g,~L släJ:!n,i>tl!t; i .1iJ,h-cL 1nrc1Cl ]1öj lnan1t >i Jll l::l l t~i:nlcn, 1Sk::t•ll il,i.:ll:sY.i•l111re u g:ur.a 
s YUt;a.v hög•s t. 5 p:'t Kmrl:skt·ona oc,lt ilÖ·SiSL 3 .på StoC:li1lo1m,; t:iiiJa:t>JO~l. 

n. o. '1079 den 5/ 10 27 •lJCI'iallcl' , med tln~l i t".ing fl\' g. o. 310/21 mo~. 7, 
•::tLt J. ·u-bJ.lislflol>lilljen •sknH UnlJi.Jl d-ag nti.stk·onnlil!a:n,lJ•o oll8\'•C.IIllJ·:r. nMn

1
Gd, 

.,.om •llög·s·Lc JJeLUIJa\·arcn öY>Cir l~u s lHottan •ti g,·e r JJ c.sLitmrna, •J ng:c 1 S!m:l'-

·l•o l!;nl:>aviClcln.i.n:g.en; •s:amt 
l rl tl .]' l o j] rt.J•niL]>C l' den t.'!l floll>il-a•Lt flo Wtlidl·cd'en rfur 1. u-fint "' •o tJCDl •,; ' '" •, 

jcm crrliigt 01-a~ \i.n.g:'tr •i S:LoeJ,uw,lun1~m1lle·ln:illl.S'CJn, t illl liil];l::t •tjLtn1,;tgöna ,s,l.som 
a,·.clcltJ.i ng.&c.lwf fur ntlmntlia >a:wh~][l ing. 

G. o. 1087 den G/10 27 'bc1fam.C>t'. :~ut gc n.ct1[1,lorlder n :t' 71 (]c·n 2G jnnua1'i 
1927 ·skall l]laYa >följ::t1XiiC cill(iHIUUC ])·c.i cl.S•C : 

1. :\J arinc n~ 
Japmulä:r. 

Genom pe<rson:ti!.j 
10. om möjligt 

intlrl aYfärdoo. 
S:'td:G·ll ]}egLlr,o.n ,~];ull ft\llfu'ljais >G\' u.ppg•i f>L Ct tl:c pla•t·scr, d:il' krona-

t ... · ~C rit"i'•Ol'll>C'l1lli>l!: fur Or'l~llli.ll .Q C'lll5 upprci.HI!J ~tlianclc. c>l h:o·r plo bi·~!) e> J::till>l•ll·S am: !5 ~ -
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Samlin n. 
J J. 

13. 

20. l~i.ir ftLc.di.i J'a:nill'e 

mom. 12 oc·IJ 13- 18 ö'iYn lft bc.:illc~mmclls e•r,. 

R elkVb;~i t L ion lilv _ _ _ _ 

~, ;: o., Jo,n_o, den 7/ 10 27 fa,s· ~&lä,/i,cJt' änd ,·in:g i It:\1 II '' 
20' /_.,, t6 or· ·1 3 ,. ''H, 1G, J.7, t8, 

. . I - ,. •s:un•.; Ml. 2 l&i!sl;a ])13!(./leL n.m~åencl c 
"LL .. ,, ~ !J cif'äl·s- mnd n cr a .t-crken 

" 8'"' la fr. o. m. 1 now.,mUJ,e·t' 1927. 

G. O. 1097 ckn 8/ 10 27 kts.t,s lä l,k r "F<o .. ,·t·c~!J ,· ;n·.·n ,Q· .. J 

t l 
,, "' - U'H't' äro- oc·l1 1· 11 

s t'U 'Hon ',;lJii!'k·Cil' t'ur kus t.cu'.ui,l'l cl!·•i!o l:s ma:nsl;wp " . ~ -

G. O. 10n9 tl en s; 10 27 u.ppll·ih··cr d CJl i'äm·ik•en 
nom ·3'. ~6 1 9 

Y k l flo l•tan Ek(laJh 1 ~·c-

<o. l l -i a:nbe<fal.l~kt k ·O,Jil lll cniL!•c, r·'in g:c n .n l· L lj iins L.c:·.örn v:i 'CI fl::_Q:-
Y&']JnCIL . 

•• J _. 
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G. O. 1120 de!l 1!1/10 27 fa•s•Lstii.ll!C!', m ed .s.töcl av nå,d' ,gt hrcv d e'l 7 

·i nncv<a ela·n.d•c• miinad, följa:r.cle ämkatl.c 'l yde ls e av §§ 2, 5, 8, 15, 17, 19, 20 

m·l1 23 i -reg.!.cmeill'IJC för ·:;j ökt"ig~ !J ögsko l~m den 17 scptcmb c.r 1923 (S FS 

n :r :15~ ) ·aLL ti lLfäl ligt gälla 'U nd er lätsår.cn 1927-1928 ocl1 1\l28-1(}29. 

~ 2. 

1. [n{J.c,r•v.is n'i•n,.:;en Jwedd e\las ·uLi c.n .e•l>litrig alllmi.in kurs, av ·rdd för· 

:o.ubitl~c.nw.fl'·ic cTar c, ·~:1Jm~ u Ui hö.:;T•e lvu~·sct· för o•ffiieerrur·e, som ,~nomgåLL 

·al Lrn iin l\1Ul'S. 

D e !J.ö.grc kmS!cm•a är·o fem , n ciml igcn flll'lmiimna högre .klli'SC!l , IJ ögTC 

kusL:u·tin.l~C[' ikt~tescn, clcJ,,uJ pli 'LY·c·nn•c l ~ in}e r , oa.l nm iinna .Jin,j cn o~:l1 m i:nlin .i en, 

srum't hö["Tc -::trliJI.rr i -, :!1 ögr e to•r.p c<l - vc l1 ~lÖg·r e ,minl;ursen. Av d <ess:1 kw'

:o.•cr äro ·llö.~t·c ku~'tG<rtlii ~J,cr' i •k .ur :; 'en ocil1 •llö.~;re mrUiJ,lc.!l'l' u r-,;en ~Yftå:riö'<1, öv-

11jga Jl ,i)-s·t,c kursee e·lltår,iga . 

2. l aJ.1'm ilmna kLilt'S'en <m<C(/(l c·l-a,; •un<cl cn .:c:;mi,nl::; •i itmn r n, va.1~i kun sk.np 

rr:imjar .sJ:icJ;ligh ·c t i uWYanil•e t m- tjitns Lcn ·i alll m:än<l1c t. 

I a !l;mtänna ·h ö g re kursen mr Lidoclas ,f.orLsaLt undcrY isn·i ng i ci:mncn, vari 

kLmsl;ap främj ar s-l;ticld'ig•h ct i t !WYa. ndc'L 'a'V ijän!s ltnn •i RHmänhc L 1S:1Jm'L 1 

b C!st.ri;IC!Ia:ndeL .aY tj<tin<'!Ucn Ytid <s'lajJ~c>r o1mb •o rd or lt i JanteL 

I h ög•re kn·slar.t.ill,!c.l'·i·k•u r s·en medll•c.!,a,s Jo<r·,ts<a l.. t u mJ,erv j,s n<ing i ii m n c11 , 

Ya.r•l bms.Jcap f t"i:i.rnja:r sk•i c!J~i.:;: lwtL •i utömndet av tj i.in.s'Lcn i ,aUJm än,ll•ctt oclt 

i .lJCJstr;danclc.t av 'Lji.i.ms:tcn Yid st,a!Jer ,sa.mt ·i •hoa:ndlilul'a•n.rlc L aY ctrtmcri- o!'/1 

minvwp.en li.I'-EI!l<SOIITJ, u tt l b ·r trJ.ffar m inJi nj-cn, .i f .raltn!S>tänandct :tY lTI'inl'<l!'

n c. Js rrwtar·i·e.l. 

I ·llö:,;'l'C arli.!,!c.r!i-, l rö.g.r e towpe(/- och ·högre lllli'nktwscn n1e,clcl elas. foi·J.

s~t l.t u nden·i!SnJi n;.; för y,inJllanlll.e av ski ·eld•ig l1'€ < ~ 'i ll<::JJn<LllJav;an'CI·llt av !'cc;pc<k 

Lil·c u:rtill,rr'i -, Lor,pcd- ·ocll m invnpncn samt i fr,am s•Läl.lon,cl•c L :w d•c·s ~.a. v~-

1' cn.s unaLc11 ·i:e'l. 

3. I talll11J1<änn a k-ur·se n oc l1 !1 ög r'e a.r, tlin:Lc,r:i<lw n6cn .mcLlclCJ<ws llll'LI'e r v j,,_ 

ali·ntgiCin p [t t1·::t l linj c.r: •en ,fö,r e.hC·I -et· f r ån flo,t.ban, 6jöofJ1ic·C J1S>I,injcn1 oc: 1 

en fur rii'CY'Cr fr· n ,k.u <s< l.aT<UJ,J. !JC•ri•Ctt, ku.s,l ar t il<lcri 'offi Cic,rsli.n.jcn. l (I,Umäwn 

ltu ;:rc l ''Ltro:c n samt .i [tö.gtr'e <t o.q ) C•Ll-, or·!l ,JJi}f:TC minkur:;cn mcrl ll el::us u:: 

lbr>n bn·i~lg \'fllllas:L fö r ·j-öo·fm ccnaJ·c., <i Il ögrc ku&Larl•i llher~i.ku t':>en endast fijt· 

k uc-;larLilllcrio![Jit-cr.a.rr . I s:trdk iklia fa.ll ma dock <l,usl<it"Lil·l·c ri'CJ 'f fic cr :'lr•c i 

kommbnd•oYäg m cdgh .a!s rMt a'lt .g.c:n•omgå ad•llmärma 111 ög•re k u rosen d !Jli 

YtHl·!'uld•ig i.i\'ePCll'S'S!JlLITlDlJCi],StC 'lll'Cicl ];tlT$jJJ.:J.niE'.Il f ör IIÖ:;!1l'C ktiol:td:i•J•ile l'iimi'

SC.n, 2. ;'Lt' C t.. 

§ ~) . 

. H ö.gtsG;o<lans s tJ:n<CI. i,f!ra <por;so.n,al •u t,görcs ::tv: 

1 CJll e f, 

t <a:cl jutJantt , llil!,!li ka bibl.i·ot.ekar·ic, 

G. O. 1927. 11 
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Järurc: 1 S1lrateg.i, ml,lik, förbinde•be,lJ~lnst, •luf>tlk ri.gskonst, J;ustfäs':
lllingslliiro, la·n.llwigsrr;onst., mal'inorga,nif'o~iotns'h~r.a, illlltemutlio·neUl rätt, or
t:illeri, torpc>cllära, min•l'ä'l'a, na~;iga•t'io:n, •sk•cpj)'sbyggn&J.sJwn,st o•ch mas1zi.n
llira, maten,at1: k ·Och m eJ<(InJJ,, fysik sam•t 1'()mti., 

ropomörcr, i <Clcn m[tn s'åd:ma blha JJcorckrucl•c, •samt 
1 exp NhlionsYak t. 

§ 8. 

lo. De1n, so m Y·LI'lllli!,L .an•,;ot,;UJ,ni,n.g •Stusom all"tHI•e r\i-, l-orpccl- elll'1" min
ingenjör, m:1 hco<~•ctras alt til.! vi;:,s omfrul.tn,:m•g genomgil OJögTc mtiUcri-, 
högre -tonp0cl- <Cillk r h&grc m:nkm'.S. Försl•ug 

- - •e.Hcr m:i.naY•d·e'lning. 
'f<i ll oYa,nniiilnm:la liLllli 'lillmd:n,g b•cor-clrr·:a<l ingenjör sJ;•.;:tl1 tmclcr den Vid 

•högre •arLilll'tli-, 11 i}g,l'O toa· p cd- clJieT •llö.c;•rc m1'nlmr"i gcn•om,g.ås 

§ J::i. 

t. Arlman kurs b·ö,rjar på hö6tem Ya['Je &r . 
,\v dc ll •ugre O;•ur1s;crna börj•a •fl!llm~unna thö•g•re kurs•c:n pEt hösten Y::trj e 

jämt år -saunt öui.ga högre J;m·ser på Jl'öslcn varje udd:1 1\r. 
2.. ATb•clltsårc.ts Jiiing(] lLr omkring 6 '/2 m1lnatl·C[' m ed um:l'antac: av 

försl~a •a-Pbr.1Jsftl'Ct för llögre -J;,us l<it.rbia!C'l1i'klll'S181J, m ilnm-nje.n, ,s::cmt •at'bl'l's.fwf't 
för 'llöc;:r.e torp ed- .ocill llö3're mi.nkur·se.n, viJ,ka ar·beLISår 1J•j}pg·1l ti'll omlcrinc;· 
8 månFt'Cller. Av arJJ.c,t;OJftlt'c't •anr1·ändes cd'orde.rlltig uid ·~ill avl•äg'g;an.L1e aY 
·ex•n-mcnsprov. 'l"i•cl'er:na iJjör börjlan och a"I~Sihl!mling •av "l"&rj c ktm's bc·stii;n 
ma•s .i komma•n{loväg •ctf'lCil' lförsl.<t1g HY cJ1CIJ'cn . 

:3. "Vkl j•ulti{],en göTc.s ~1ppoehå.Jl i unclcrvisni:rug·~m fl'ån uL."ång·en :w 
närmaste 1wlglfr'ia dag före elen 2.3 tlccennibcr t:rm nö.rmaste l1•e l.g1frht da" 
orter elen G j•allll\.lat'i. 

§ 11. 

l. Untll on·bnti n•gen .i •al•l männ1a J;,m1s•cn omfa:Lbrur : 
SltntLcgi, ta,k,Lik,. för,blilnlCl•C.liSCtj äns;t, lru Ctknigskoll' "t, kusLfä&tnl:.ng·shlr•u, 

J.a.n Ul<~r·i.g'sko ns t, m·~i.Uci·i, m:i•nMLna, Jna tcmGJtik, rs•rnmt d Ciss llltom: 
å sj(iodll'ic•c•I'S<l,inje:n: 1.iorp·cdlära, niwigru!;itoln, :sctmt 
it lm8La.I·LiHc.t'ioffic.er.sJI:·nj<cn : fysiQ,. 
Uti ämnema kikbik ocll a,,u,;Lms:lnin(l'silim nwcl~l clkb unr[Cn·J.sning•co 

åL .o,f•fice ,,m··e tildlJOm<r.tclc •Ho·ltlGrn sU<ikl frfun un(lCtT:,sn.i.ng-cn ut o.ri'iccrrtt'O 
tillthöra1ncl·c J; u s!Jal'~i , 1J.c.rlic. t . 

1~11e v i 'aliJ.mii:nna km·•.-·c•n, tsjöo.fificensJ,inj •ctn., må u1Jan · ILinchc~' aY 'LJncter 
k1innlliJI(l o ,1J ci~X3 i 1imnc•t :nHitliCtiHAi l•i k atn.sas •lHtv-a g;mromg•rttt lmnsc,n ävem;;,om 
i Y·cdc.r•bö•r'•llig· ·o-rchthng a•n•s•u•k:a onn ko.mm ontl c. t~ :n,g till • alilJm~'tn högre Jmr~ . 
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ElJeY, vdke:n pä. grumrl av an'!l'an kommendering ej kunnat in:sW!l~ 
s•ig h ögskot!(ln t'örrän 2 y•ecJwr, d ber de1t ul!ltlc:rvil·snjng"'Cn däes•täclcs tagit 
Slin i!JÖJ"j~un, må, cifter c·h<C'f',ems J)ctpröv•U!Ildc, b·Mri1rus 1rfun und•er'vi'snhngen •i 
e tt Ou . .i•Cl' tYå av .[öljanclc ämnteJJ, 'Jlt\ml:igcn lanJt!kr•igc:;k·O•lllS.t, IJo•rp•CJ(l]li.ra el~e.r 

JTllin•l'ä ea. 
2.. Undlenisningen i die hög['•C Jmr~el'.na -onwf.a,tl!ar: 
a) i allmänn a •högre •kllt1S~In: IS•Lt'ate.g.i, bald,ilk, förlJ•imle~sc,tj1inlst, •JuH

•kt'l,g·sil;omst, J,anliktii•gJstlconsl, maR·Ii•n organ.i•:o•ahom;tl.ätia, i•lliLemati•OllJCU rät t, 
skcpp,sb~·g·1gna(tSkODIS't oell1 maiSU{iillKira , 1S1a.ll1·t l'r;ig1SIS]J'CI; . . . 

b) i .hö•g•ro ku•s'iJal'liiJ.liel'li•l;ur·s•cln (•aUmänm·a:l l•inj.e.n och mJn~IDJ en ): 
03 tra~e.gi, J~u stf~ls ~n,inglSlh'tra, för\bi•nd cJ,s;c lj äms<t, ltuHu<ri•g,;ij,o[]s t, lkwtk~' ig;s.lwnst, 
marinorganisationsl ä t' Cl, ,interna·tion cll rätt, Ju·i,gss·pel, artilleri, minlö.ra, 
ma.liC'mae:o;: o.cl1 mcJJqmiO;:, d'J"•Si•k IStam:t k·cm,i; 

c) i högre ,a,rtiiW•cruu;:utr's'cn: a·t'litJ,Jeni, mrutr,rnaLik ooh mcJ;:.an,iJ;:, fys.iJ;:, 

lwmi, samt ICliciSSU'IJom: 
ft s j G ort':f i•c c r,s·l!iin•j.eJn : •sJ;:e~l']}ISb "J" g g n atclisik!on•s L o c il mas k in J. är a, srum t 
å kustartilleri-officerslinjen: ku.sl.tf<ästn'hlgsl1iea; 
d ) ,i högre rtorpcdOmnsc•n,: tL011Jl C"<llklm, om rartl.u•n(le jämYäl pnalkt.!s.ka 

ö-v,ningar, matemati·k .och melkanik, tf~·sH::, k·emi , s-amt skepp5'by,ggnadskonst 

oc.l1 mas.kinlänl; 
•c ) i hö•'!'l'•C aninlmJ•r.s•cn.: allli.nlli'tra, omfa.l•IJa·nJll•c j(lmväl ~}ral,ti•sk.a Ö·Y

ningar, mal.cn~,a~il;: oc•ll mekanik, fy·si•k , kemi samt .&lwppsbyggnml::;konst och 

I!TiiaiSikilllfi1äm. 
3. An.Lal•ct undcl·vis.nlinGISitlimmrur per Ye<cl;:a i vant och .e\Jl av •i mom. 

1 -och 2. .angiv•na ämn~.n ;i ruom. cle o!Jilka I~ursenm.1. ilJEJSih~mmes i kommrun(loväg. 
4. UndCirv~i,r,\ning•stimmarna.s närmar·e tfö•rd•Cl l•ni•ng lwsttlimmes av cl1C

f.en. Härvid •ila'kl,ua131c'S IIJictl'äJ'.f,aiJl•Cl•e fö·rs·IJa ll•t'l Jfo lt~å·r· ci L :i illö8TC ku~·lmtil~lc.ri
kur.se•n , mi•nll•imjen, 15amt •i ~lögrr'e •Lorpc~l- oc,!J tilög,rle mim1lcu.n::;•P•n, alt n.nta
lc'L un•ll e•J'Y':t;:mi!llg.s:Wmmu.r i {lec -u l;~ll'S•C•r lHW (llul::~s C'f•te,r -cH Hil:: t"tr aY 6 ' l, 
manaclcr:s ,lä:ngd. Dem Ö"\"O''S];ju [OO(le ilid·en i clc.samma ·all YÖ.IJill1C•S cl c.J.s för 
ll•LL Jmnna förl 'äSr::\'<1. ämneilla ar•l'iill.cr•i, rc-sprkLi,yc to•rpeu:l- ocl1 ll11inl11ära, ti!l 
lä:mplli!g tid mod hänsyn tli'll um:Jc,rvisntin.g'em i övr'ig<a äTimon, tl,els ock för 

~ludUe.resor. 

3. Uta'rfucl.a,ndet 
ihögre ar'ti]Jc;rikurs 

§ J~. 

Ya.r.}ämte rJLcv i 

20. 

För·cclracg i <el•e ämnen, ;so1m ·U lgöna ,fö rmn.:i.l "för Ulllclm'\·'iiSnilllig'ciD, skola 
å läl1oDnmnwt l1iH1n:s av clie"ller •i •:JJHmiil11nta l<ll.ltr·s•cn, rullnnänn•a ll·Öt;Te J;>urs•en, 
1l1ög1,8 J;:usttacrliiHeri'kur,sen ocill IJög•re ,MLi'llerikursen me!cl dtatldta.gonde av 
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23. 

1 För lal)ora LionsöYn i'n10'atr samt i högre 
torped.- och 11 ö g t· o mintkursen fö,r 

G. O. 1121 dl'n 13/ JO ')- f l • -' rus, IStLälll•er D'J' ,tim'J)1\an, för tmcl·cn·:ilsn,in"·cn i ac 
·vid KungL SJ. ökrli g1sil o··,· .. !:!ls-.l, o·l-a.n, ~~ · '' ,., s·ärsl\'ifll(la k1tNise.Pna 

li.J.l C•l'l•e rriltlcil•se. 
_ ,. • • '""" u ,Jqs~·adare Klncla 

.. .. G. O. 1122 den 13/ 10 27 l);;:r-allfc.r, ICl~-l i:; a•Ut F])lilfo."a•cl-e äJru:l'ri;n:g-ar i oc't 
lilkcgg Hl.! g. •O. R60/23 skoll-a liili!ISY'i(i·a.t' tC lli'iJn~la tlii!Q ~·;tcr rä tte•l<se 
. . <Clcl<s ,o.ck u,tt JJ<eniimnti.ngarn.a "all',liiiHrC'I."i-, to.nped- och m ii,n.k:urs'' i S'U:!'-

Ga g-e ne•t"al:or(leT skol-a å cl•e sl':i:l1e:n om eJ· ibc ,··, · • ·· ' • • · , · · r oms a\ OI<U' anhrrf>::lll!ldR änd-
t·J ng::tr <J('-!1 tllil'liigJg .ändras L'll 1 t · ,, 1 .r.etspe_,, II•VC• 111Öi3Te a•t1~l llllor i-, lhö,gn·c 'tot•pe{},-
cc ll högT e mlna,n rrs. 

'r i<!Jihör .g. o. 1122/27. 

"' ,,;d sj öln·in s hii!Jsl•olnn . J>r·o[JI'am för und e t•visninucn i de sUt·sJ;ilda l<tll'.oö 1.,,,.1 

I. .AlHmä'!lna l' u r en. 

7. 'l 'o ~'ij)e(!Hira: (SFi(l. 3) Oeclen " el en trårllösa te'l•c•gnaFfieniS och telc-
• v •O,: 1 a'll.Hlll( llilllg" 1Jtgå . ron i ens ,p:_r •Ullclj1l''I.Jl"l. j)P1'' r•J .. j 
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Il. Alllimlänrua bö,g.I'e kurs<en. 

5. FöribiJJ•dels,eil.;itiln~:>t: Yttertigare utvecJ;!lling av v.ad som i a!Llmänn:l 
kurosen g•enomgrutts 1sär1sikHt m e.tl .JJäns}n •ti'J,J .G6rbin,cl·c,lls.emedile.n:s •aJ!llvänd
n.ill1g under o'lHm f -örhå]i(a:ndcn jeimtc tli illäm:pn.i•n~g<sö·Yn!ingar. 

UyclrograPis'ka, Jdimatologisl'a oc.l1 meteo r-ologioka !föl'h ållande.n i Bo·tt
nislka V<ilccn , Fitnskn Vi~wn , ö.slJe:r,sjön, K a: Lbcga:Lt oc·ll Sk-ag,c•rack s1amt -i ·bill 
Danmarie ociJ11\·o rg.e i ön.i:g1t ::mgräntsancle hm· ; vil~~ftg1are fatrleder, mari~lm ~t 
op.ero t i.o:nsl>·a·Sier oclh <Sjöstädeir å k u ststräckan Torm,a-Veningr•ll!d-F1E'In<sbm'f! 
·amt å D-a1u11'a11los ·Ot1h Not,ges J(US<ter; lsjöJzotl t, Joam:tJ.kar~o'l' or.ll ·se:ge:llll~nd-

'l!öcJ;er l.J!err,,r<ando O\'alllnämmJia Wt·Luenområclen och lkuststr~icko'l'; SYer-i'ge.s 
s.i öf.::u·:\,sf,ön\1illltlclism o.<'·ll Jwm•m.urumzmtliolllsY·äseniCl'e i övrigt. 

JU. Hö•g-.re ku sltm·tm m~ikur.s (::tllmänn:a J:in}en o::wh :minilli,n.j.ctn ) . 

1. S-lralrg·i: S'flmma om~n,Ltn i'ntg, •som ·stal:lgo;s f.ör al:tmimllla thö crre 

kur•sen. 
2. K u-slJfibltn in.p-s•\li:lra: Ohi·l~a bcnt5 tn:i·ngsS'J'<SbeilYI : synpunJ,te.e \"iicl upp

görta<n:cl·e .av fört.;] ;~ ;:; t i1!1l cle<t a·llmitn~l a .anorclntam:delt n v en J'·u~S> l<fästnin.g; Yal 
""v f·ör'SY'cmsmtctl-c-1, pla,t-s Jör d{'i'G!lYlm.a ocl1 •D:V :scitL ,[ijr d crn:s :Jih'sil;.i'Jtl a a.n
·o•rdn:m:cl e; g~t,un~ l et· ,rör den lu!,,Li•:;lm inde.ln:in.gen i,n,om en kus.t f.äs tnnng od1 
orclFn:runtcl'e:t a'V lletfäi>ll'örhåJ:l'ar.\dc.na; utpprtutban'Cbc t os phwer föT J;·ust.rti,st
n in&aes kri::;st"ustn in g, bevakning oclll 1fönsvae; .stabernas inom en u'ust
fäs tning uppgi<ft ocl1 ycrl,samlll et i allm.änl1rt. samt cl cras organisat.ion; 
sta.11sljä.mstc~l i f~·cd oc•h krig; d en <tarrd t',sk>a l ecln1im•gcn a Y fctstn:in-~ens ocb 
&tönro <SICikti om:cT>s sl.rl'\cl,s~'.ra:f,l.e.r, bc'lylsi t med ·tii.lll 'l~m:panrlte cx>ompel; :Ql'tllm
.Lckn.il': ped.o~·i) t">cih>c för stt1kl c.r av S\Lä-rre betyd•ellso o.m bc.nLsl\.taKlie platser-. 

3. Luflk 11ig·s~'o nst: 
4. L >3:nltl;·l'i-gsl;,on:st : 
5. ~Tiaej~norga:n . l lsa:bi •oni::;Hl, ra: 

G. F (ir!Jilntl'e·l·;:e!tjäms:t : 

7. I ntc.mrult'tonc.!l l t'cubt: 

1 :"mnmn, Olllf8•[\;l1.ilnl2', oSOIJll •S~Q>cl:2GS 
~ .aJhmän.nln, ~li'::,;T c J;u r ·8elll. 

,fur 

8 . .A rbil1 0t"i: 
:c) all'! männa lil•njcn: p1·in l'i{JCr för •ta~)L~Ilti·n•skjulnilllg; sl~ottY.kl'tl<e:ns 1W· 

•ro e:nclr m· 1 1 lt~·ån:-'.SYi.nlz c'l. u L!,!flll'~'Sil1a's'Li.ghet o colt b>all11l'IS'lii!'ll' J;:o ef'fici·en.t; Yi'll

de-ns ·kt.ft)·1ande p å pro.j ·c-l,ti,IJJa.nan; i:nsl,juLni11geu11~ lH~t:·<.l<0hsc tföt' ::tr t illcri-

c'!clcn Ol111 fi:ess v>crl,an; 
b ) mi:n ~iqj·c.n: princ:tpct· .för ba:!Jellim;O,,iuLni·ng; ,slk,otLYi•dclicns be.roe:nr1 e 

av i\.1L31fuligs'' ill'kel, 1J lg 1'uug ;-;lw.sl~ig'll dL och 1J[;liib•Li·sk ko•eHic.ic!Tllt; \1i·nt l e.ns in-

ny. l!::tnode ]1 [t ]1 r o j c ];1. i'lilwn c n . 

9. i\Jinlhlra.: 
a) all\ml~lnna l• 11njcn: minorin~ ::ttr,; a.ntot•!lnanK1e, Lclcfon:Yäse.n.tlc ; st rfd-
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J:astm'e; lyiSSnarapprumter; gnunddra:g.e,n wv kt~itgiS'inrcliustr•icn.s moUJ'irl'ise.rin.s
~bCJtdHamlc m'inwtpnret; 

JJ) min.llirnjcn: SaJinmra omfal,tn.ing, .som s• ta:clg•a:s rför h ögr•e minkurscn. 
JO. i\la,tem:a·Wk och m eumn-irk: Sam·.mra omrf.altitntinrg, rsom st:.uclrgrus, vad 

rbcteäNar a•uJ,männa lirr1jen, f·ör G1ögrc ra.rt'i.Ucniktms.cn och, vad ·Jyeträf'far 
minJ1nj en, rf.ö:r högre tOTJlC,C]kurscn. 

H. Fyrsjk: 1 
12_ K•ctmi: \Samma omf-rubtn'i n g, .som rstatlgars fö.r·llögr'c rur~li • m!e'!'d~mrscn. 

IY. J-T(ig r.e a rLtiililt> rikut''SPrn . 

G. Kustt:!'Cirs tni.n.grs.lära: (sid. 5) Orcletn "allmän:n.a 'högre kurs:en'' clncl
l'EVS 'LtiUl ''Il ö g re J;ursta:l'lriiTJrc rikul·s". 

VI. Högre minkmse:n. 

6. Kust:fäs•tn.ing.s-lära.: L''tg~lr. 

G. O. 1123 den 13/ 10 27 ·lJem-;rntl:igar, ti a:ns~ru Lnling Lil:l g . o. 1120/27, 
e<lmfcn ,för 'S'j öl; r··ig~.h-ögsij;o•ln:n :a,ut förd<cilh dtc s•åsom e,Jiev-e.l' rui -l'l hög-skolan 
genom g. o. 5'•2/27 lmmmremle~·adre ,J;uts • Lat"[, j ,J1rc rio.Hicc~·ar,na UtLl 'genomgån g 
av i b ee örc!a .gene.mlorrelce a.ngivnra <11ögTc l~u\SlmrUJler.ikuesiCn, •allm~lnn,a lin
j en 1eHc:r m itn,l!inj en , r •e "p en;,!Ji ve '11 ö g.rrc a e VH!re.rd.k:u rsern :crf ter \ 1ecJ:e.rb ö e il ,';' 

i'rams;täJ.l:nting oct11 m ed 'iak.ULae;>a:odc av ·art,t lfö•lj!a:Dll•c •fot'drirngae rskola upp
fyl'la:s för att fil genomgå högT•e J;:usrLawrUHllcirilmr.s; 

raiT:l'm:lnnra .ltinj1cnr : 
a) att i .a:llrm!ärma kurslen hava c.eb:'trHitt minst 7,8 i 1ws tfii;stlnings1ära 

SJDJmL m !irnrst 7 .j ·a·rLill ]cTi, maloma·ti ~;: och fy,siJ;:; lamt 
h) al t i .al•lmänrnta kurrs•ents äm.n e111 h.ava u,ppnåt•t eU m edeltal av slut

bc.t:·g~en, upp@-'Etc;nde LiJ] nn f,nSJL 7,8; 

m irnJd nj en : 
·a) a.lt •i ·ruT!mwnrna .ku.r•s•cu1 hava crhillli.t rmi.n t 7,8 -i m:inlär'a samt minst 

7 i ku:s· Lf"s~ninrgsrl•äm., mat>ema:t.m;: ooh J.)·s:irr;:; 
b) a,tt i a:1·l•män:nra ~~ut:~S~c·ns äm.n.cn rl1 av a upjm:'t~l ett meclcltal av sh.1 t

bcrtyg•cn, uppgilc:ntcl<C t il.l m 'i ns t 7,8; rsamt 
c) >lttt t!Jm·a s·crnomgil•t,t ·ed rord eel;ig pe-akLi•s•k u tbi.lttn.i.r\g v1id 1;:u slar

tilr1•e l'i.eus m irnaYclelmd:ng. 

G. O. 112~ den 1!l/ 10 27 berfalle.r, att Ininrfm·tJ·gct Clas Fleming häclan
ef·t.er· rskall IJrcn:l~mnas minkrys1sare. 
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G. O. 1127 den 13/ 10 27 lb·Emynlcliirg.ar, m ed än(Ju·'ing av g . . o. f/57/27. 

sta. t.i:oncbrcrfä1~1 a varen :i S;t:ocli:ill,olm att nnlkaWJa rtirl'l Ö\1e.rg'ång-.ss t:att tv'ångsvis 
övc<rför'cla unldcro·f'fljc,crarr·e reli?U'S t<i.lrl:s Yri ~la:rc· 12 .s.tycken rle•ls cl'ä:r:u Löv c,r un
der ti,den 1 nov cmlJer ia\!7- 30 jrurrl'i 1908 58 srt:ycken. 

G. O. 11!t0 dm1 :18/10 27 hc:farl!R r, aLt mar.i:nabtac·ll en, J;:ommendörkap
t-enren av 2. gT. Be.clc~F:riiiS etl;,alrl •eJUcr •av;stlu:t:a·odert a-v ,j. g . o. 702/27 a:nbe- · 
f a:J,Jd 'tj(ins.Lgör:itng· ·i:ostäl.La tEtig :i S t od;h·olm för tjäntS·.tgöt' ing d marin'sla
l;en ·u:nU et· .ll-ögst tre dtagar in:o.c,vara;n:clle m:'tn&l srarnrt chur,e.fbcr· iHerviinrla 

1Jilil Lonrdo:n . 

G. O. 11ltl den 19/10 27 lJGfaJI·er , a;tt me!Ll.::mnäm.m:la officemr-e skola 
vara r-epe Li Wrer "v1itcl ,sj ökt"irf:!l51tli)g.c;llwlarn u.m>crr a r·b<Evt.srä r.e.t 1927- 1928, näm
rigrn: 'lcJpte.nten Ha1gmran ii ~strategi< och ba:k t!lO;: ; J;aipte•n e;n vid kustart-illeri~·t 

S•nt:i·ull i kus.tfä:sbni n.giS:lära; rs,amt 1öj tnnnLcn vtid. kus1:aTt:i11cl"i•e:t Nyman i 
matcmat•ik och f~':s : iiJ;:, 

G. O. '1148 den 20 / 10 27 b'emyndiga:r högste befli.lJhav;wen öv er kusrt
fl-otlan -aUL, rumJ,er diern H'd 1. u-b·MtsHoiLlilj c.n j-GlmiliikL g. •D . 1079/27 i:ngår i 

:C-I.ockh ollrmsa vrclc~lni n gen, ti•lMJi11i g·t JJ elo.rrd rra :rue ormpl :.uoc-r·i:nrgur a v o'f<fi cet'ar-e 
m cHarn ,de ol'i:ka u-bil bal"l11a, 'som kun:na 'för>aiJJlletcl:cus av att ''irssa av dessa 
J~rttyrg unclre:rglå övm,syns•arbcY1Je:n:. 

G. O. 1155 den 21/10 27 fiaJstiS'Liiulcr i1ör•etslmi·ftar fö r förll-cre•cland'c l'a
de ttkurs rför undcr offric ce eller uocleeb efäl, :som inrgiv;i t amsökan att var

da .. 1,nrl-a:g'en tm kusta:r-ti,UCJ'Jka,de:tt. 

G. O. 1156 den 21/10 27 •b eJa,Ji]cr, ·i •a:nrslu tning U'llll g . .o . 65V27, -a.tt 
S t::rLsisrbry tanen slml.l r·usba•s för ra;tt utgä ·prå mDkrinrg 3 :månaders expe

dt ti~om ; IS'i:l!ll1lt 

Zlllt t'a.rty,g:srclv!f.eOJ! sO;a;l.l h li:ssra siltt b ofi~!IStttectl;:cn rdcn. 2'1 inn elva:r::NJ•Cre 

må.<rJa<C! . 

G. O. 1:157 den 21/10 27 :fa:s•l s lä:llrcr, 

Allmän plan fiir Slatsishrytarcns ver](samhct. 

L Si\'som al•lmän.gi,],tii.g rg.Pun:clisra,t.s rför rS~alJSiirsJJJn··ttarr e:n:s V•Cl'l~s a·m1l et 

stl;ai.l:l ,g·ä·Ua albt \1id rstarmtl'lclli.g.t •inbräOfarnlclle il:Jil:ll1rov ctv :srt atsri.';bryta•re·ns ·ingr•i
pamrclc rå sil;tiiJ:da cl etl1ar .av ri~' elt;s. rlcusL e:r - 11atlrl av n,ö•cUä:gre Mr ,far•tyg ocJ' 
JJcrsMimin~ ·ar und.an:ba,gn.a - •sj<öf::l'l',i,en å nilc:c.t:s vtiJs.tm kurst -så,s.o m d en föt' 

nike t ,,iktiga"'ibe .i ft'äms t.a IIIlllmmret skall .enh'å!]!,a lljälp, rdiirn.äsrt sj öfa:t'l:s
födJinrclEJlts·e'rna m ed l' ornti.nenrben •D !l h •Siltutii:gten Norrlamdrs.sj öf(trten . 

2. ,J fnågra om S.ltabsli,sbr-y:Lm·enrs irmg:rti·paTircle ·Vid :iliOIS•Vårri:ghet e•r i far

vDJLtnern vid ~·@;:-cr tis -nlJeHcr's<ta oclll rsödr'a ku:ste:r bic•clö.m er .Le<clninrgcn behov~t 
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clämv liran fall •till fall och utfärdar dlircftcr de föreskriHer som för till

fältet c•rfiorclras. 

3. Vacl ·ll!ngår Sta,bs·isibry,tarens V•erU,Is.amh,e.t 'i dc !llOm'Jö.ndSka f~r

vwttne:n t3kaLl und•clr n101rmal'ru förhå!lamdlen :nedamiSI!åemtle ~Hm'änna p·l:an 

~-ä'l-kt, med J)ca!ktamJe ltikvM av att dens·:.unmas 1tJiU1ämprund>c .givc,tvlis mustc 

.göras ibe t'ocm:l:c :l.V vtid oM'a ltiillf~l-le:n .r'fu:J.a'lld•e ti&- och .runclra förhålllanden 

och att sådan a avosle.g ft,ån p.lalnl8m där:för kmma komma aLl föl'etaga.s, s:om 

m o:::d häns~·n härtiLl b-erfinnaos nyt,~iga ·och mö.clvändrrg:a. 

Pt,ån m.i.tten a'V oildobc r av:ses StwliS1iSU)t>yi!Ja,wn rvara ldargjmd fö·r 

a.tt utan större tidsut.::lr·äkt l\unnlil •utsän(l as på eXJpcdi t hon. \ nict begyn

IX\Jl11clC aY !'·ör sjöfs.-rten Ul•im::llerlig Jlsb.iliCllntim,g •i :ranv.aititnJen i·ft;å.8J&, &baltion·r.

laJS Stats::sbr-ylaren 'i n'olxl•ltigo.re 'Cle·la.rn.a .av Bn!tllem1ik•en. 5j älfa.r1Jen på 

Luleå och norr -cl.ät·om U)cKi.gna >li:.un:nar ber·li.lm•rus kunna uppt·ä.~tllä:mas 

ti1l ·Omkrtimg i dCC'cmb-er. 

I ·fan·attncn söder om Luleå till o·clh mccl Nor:ctm.alings,fjärden bör 

bitr~Ld1c ktmna p-II>rlälm:ws f1r~n St.RJLs~'SJ),r}ta.r· en tn.tl -om[uing !TIIil11Jen a'V d'e

C0m•ber. 

I BoLt•clllq1ave·t, Ya:rmed asses !frun.a,~LniC: t söd>e.rn.It ända till Sv,a:rt

UubbeJ1, b.e~;älma:s sjöf.ar~ICn u tS tort s8illt kunna U1)p.räibhhåHas till om

kni.rl:g d'cn 10 ·J'eJ:J·r:ua1'i; d'od\ all;t be.ro'CiniClc p:, j lsbry1trurens .succe'sSiiva fö,r

flyt.tni'll!g söderöv.er sjöf.art.en i de nordil'i1ga.re dela:rmii av n:u 1n1äJmnt om

:råde \kan 1\iomma a·tt up:pU1 tira mlgolt 1:Jitli tg,1ar-c. 

Frän o.rrukti i~n:g 1.0 fuibt'u ruru ~ilJ börjffil .ruv rupri l b'ee:älmrus i·slfän11JM!I::m

dcna omöj lti-gJgöra sij ö>fla!rt pil. lh1amnm· 1J11orr om Ålands h.aJv. Uneter denna 

Ud avises S ta~iSI'ISiJ:Jq·,ta,r•en Ya.ra Wrlagtcl i Stoc-kh oJm. 

I lböt'jan a:v 1apr1i.l av~s·es StlatiSiilstbryta,r·cn åter •ubgå på. cxp-eidi't.i om för

att !bHritckl v1iiCl :sj-Mm1ton,s ö.pp.nnn1cle, ti·lil -en början på h·amnar i Boitt:on

havc!t. För•l'äl8i81!1!iln:gen ·av Stai:Sihsbry·k'lrcnls ' 'ct1liJs a,miJ11e,t ,tJill. 'o,lJika ,f1wrva:t

t cn, 1ämpas uneler d·enna tid huYudsaikligen efler clr.ivisens fötiflJ·ttningar. 

I B1o ttcnvi'k en to,r:cJie b.ii\J.'äclle IRY Stallsilsbry.ba·r:en i r ·e-gell •v1am artt pii

rlikna und;e•r maj må:nalcL. 

Isibr~ytar,enls veQ·ksamJwit f.ör året b elt',i:Lknrus 1aibt ~mn1na avs-lut.a:s med 

ut0-å:nrgen av maj e<He1r början •av jun,i .. 

1En ni~cl'vänclli.g 'förutsäJt.tnung lföt· a lt IIJiancl'dl:sfart }g uneler bYan an

u-iYn.a. 1Wder •Ocih i:Diom (]lär ouTIJförmäWa IO'l1lt'11iclcm skola ·kunna de1lrug~a i sj6-

fm·.l ens uppt·3Jbbhå.l!kmdc :&r aJtt C.l'f•O.t"Cl erJhga anot1clnim.g1ar \1idtngit.s å fa-r

ty.g·en fö.r ailt 1kunna mobs~ä de pMre;stning.a.r på f•arty,gens &lwov o-ch ma

s.kincri, som - även om .isbn•tar>hjälp erhå ll es - up·ps tä rcclwn vid gång 

i upptagen isrii.Jnm•a m en •aLlid:el e:s särskil-t ' "id gå;Dig d dt~h'i.s, ;äJv·enJsom at.t 

fartygen •äro bcreclcla att möta de sYårig·l1eter •i ·övrigt, s-om m-ö-ta vi d vin

t€1l'navi!8JCI'ing. 

G. O. '1158 den 21/10 27 .fastsbäller :instt'uktio.n för f•artyg.sohefen å 

strut.stsb rJ' tat'cn . 
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G. O. HGG den 22/ 10 27 ibelf;aMe.r, att Wjtnoote111 Stael Y•On Hols.tein 

skaLl, m ed bibc,hfuH.am:l'C av i g. o .. 635/27 ai!1~)C[faJJtl Qwmmc.n.cl e,t'in'g, fr. o. 

m. den 1 inlsi~Unk:l<and,e nlovcmiJ:J.er t,i•llls•vli tlar.e tiiLl~ka tjänS!tgöra •å Hottans 

varv Ii Sbocil~ll>Oil!m, 1Jor.pocliCl•cpa:rteme.n~e·t. 

G. O. '1174 den 25/ 10 27 d'as.tslbä11<er ubbill:LningsJ:J.ets.tämmclser, unifm·m 

m. m . .fö r of•ftice-ra,rc i t'esCJ'Y,cm. 

G. O. 1183 den 26/10 27 b etl'aUe,r, att ,farty,g,slintcm.l enlten å pal!llsm·k~· s

saren Fyllg:a undler d•e.tba. farlJ''SiS Ii g. o. 3'10/27 an~)efal'lda eXJpBcl'htion skall 

t.ilNika \tjänstgli.ir·a. ,gåJsom k a,cJ,elttimrt;cndent. 

G. O. 1198 den 28/'10 27 f::l's>ls,tälLclr n y " I-nskråivTIIing ·bok för mm·incn 

iliillicl el>n,cle 'Vä.rnp:l ~1,ti,gu", uppla13'a 1928. 

G. O. 1199 den 28/ JO 27 -anib•eCaJi1.er t'ustnl:•ng 1av i. marilnlfLJ'gd':ivisionen. 

G. O. 1200 den 28/10 27 a1nU)elfruLLeJ' .anlo·rd-nam:lc ·i.nl!leVal·and€ ' "inte:r 

av för-e:li'å·Sill<ingslwr för 'äldt-e sjöoff.i,ccrare V1id ·Flottans .stati.on 'i Stocl~

<h o lm. 

G. O. 1201 den 31/10 27 befruHer, at1t en kums för lflygoU)sclrvatö.t'e:r V'irl 

fl.o ·t~an skrulil föt•söQ\sv!is an•o;t'{]mJ.s vid Ka.rlls'kt10TI-aJ€1Sil;:adlern unider :t iden elen 

14 november 1927-15 april 1928; skoland e ;föl'jahde föreskriHer för denna 

'kurs lända tfil1l .ef.tennä~te:liS<>. 

i. S&sm11 €\lever i kur·s•e.n. ,s]c.o,La av •OifriiCO t'are, kmnmet}l(lerrude tHl 

tjänst;g-:ö:r•i!!g å Kar·Jiskrom:ueskadle.rn, b•elortlras 

a) dells, s·å:v.i,cln ti•oke •tjiäJnJS>tens iJ:JeJ1öriga upprä-tbhålil:a.n'Cle om1borcl 

däJ, j.g.enlom ä\cen.Lyras, 'hög1S\t 3 •ruv ,clcm, 15;0m (lärtilll an1mäLa S>i ,g, fö-r 1aitt, un

der d'8'n !Jid llllll( iervisnilntg .i kur.;;.en pllg'å.r 'Utan ibiib•eoh&Ua,n(]!e av dem l öv

ni.gt M:,g.g'aniClc tj Jinls•tgörilllg, :ullb'Hidws s&~äl ,j .äniCLrumål att Vii(! :för0komman

de bri1st på flygsp,anar·e ti,lillfäil!liilgtvhs kunna an,vändla.s Iför o'bservatli·ons

·uppdrag i LL11Hcn .som i 1sJ·1fte .altt gen1om tfmntcl'elli€/S• Vlitl fLJ·.g~station f •öran

staJiltad >1ida·eCiubbilliclniii1Jg Jwn:na ib1iva 13\0d1;:äJnda såsom ful-Lt u:bb.iJicJa!ClJe fly.g

sp·:llllare; 

ib ) del:s Hi!mpl'i·gt .an·ta:l .aJY d•em1, som där.l\i1Ll anmäla 1S1i.g. för att mc,-J 

lJibclhålkt:nde av •cllcm i ÖV•t'li-g t åLig·g.a·nt lle tjäns.tgöe\in.g u tib i-lcl1as j 'äntra må t 

aLt v-:lcl -förcJ,,ommamJe ibTiist -på rfl.y.gspa;nare kunn>a ltinf1äl!1i,gtvi!s -användas 

Jör l()h's'erv•at:ilonsuppdrag Ii -lufbC'Jl·. 
2.. Ut.])~,l lcl-ning.e~n c.n,J'i,gt 'P'Ullkt 1 a) :förpldildiga:r ILiU aht, om s.ökan

cl en belfhnnes där•t·i•Ll l 'ämpl-i.g, m1d.erg~ i samJna punkt •Oimh .. andlad vid.are

u~bilic1n'i n:g samt wl!t ull1ld·er n1ågot av de närmast följande li.\.t1em .eil'Ver denna 

uibi:ldnin,gJS avs:l·utam::le gen10 mgå en a'ep-e1ti1Ji·o,nisövn•intg i fl:!·.g11ijänst uncl'e r 

UJ ög:st 6 m· ·ni&Li'e;r. 
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;'l, Htig·f'Lc JJCJfliiJlllHtH\.r en öYe'l' Jms<tflo.Ltan 1äge1' at.'t. utfär;Ja .cl e nlär
mm·e föt•c~:; lu'iif'l,cr för ul;IJi1dn''·ll8'ens b edrli vamk, som a;nses '€ l'll'ior,ci ell'l 'iga. 
vad rw 2'i'tr cletn unclce ]J.Un1;t 1 a) nlim.n .. la utiJildnin,gen ·e fte.r srumt'åKl mer! 
c-l! efcn för Hygya;p:neit. 

4. InstrluG;tio;ntS'OifficcmT·c ut.l<t,gas bl·anl() JJögr.o,Le ]) C' fä lhava t··en ÖY •.::,• 
k UIS lli 'O' t t." n 'LIITH!re rSJW:J,J,cl P'Cl'ISO nu h. 

:J. ="amnuppg.ift å till g·enomgåencl e av kuJ'sen enligt d els punkt 1 a ) 
cl c l:s p.unU 1 b ) .JY ,]l•öf!sl.c bctf';LliJa.Yar-en ÖI'Ct' kusbfLol.ta.n beori(lt'a'ci'e ele
ver sl,all eJ.\Ier J;ursellliS p[tbörjan(],c 'in:sän(ll\"=i Li!ld cll1de•n för f 'Öl'ISVat·sc!e
I'Jt'l,em ·enl•c t. 

6. Undlct'clånli,gl .försJ•ag t iN 'llll<.ler punM 1 a) omnli-mnd l'idat·c u lbild
ning 101 1'a~! av l,ö,.s, tc• b1Clfltllh:n,a.r.etn, ÖYCT u,u/S·lf.lo•ltan cifter samråd m·ed c'h e
fe:n föl' flJ'!:',IYa.pn,cL ocll .me1cl ,]l,ä;nls,y n .lli:J,l undler luurs•cn vtmnet rc.sul'ta.t m e1l 
u~bilclning.en avgiva'S :s·e n.a.st fhm 1 n.äJs'tl~o•mmam:lle a•pti il. 

7. K o.sln a-cl erna för· •kursen s:k,ola. b egränsas t ill d e bclo·pp , <;om 
linont m 'arincS•balJ.e.n berLi'kn•as .o,c:l! som m •Cidcllc.l a•s ·&Cnom 'Sjöfäns·var·cl!s kom
ma;ncl•o'expnli:l;iion. 

G. O. :1207 den 31 / 10 27 b eflai1locr, 1aitt 1i ,g. o. 5t~J/l:l n,ng;iYna å~iggaml c.n 

föt' Ydoisa l' om ·pani-c·ll,Cif<er R1Lt rtj <ii.msli~·öTa ·siJ..;;,om hefMilav'are f1ör 'Up:pfo·.rc!
racl e ~}å~smams:Jwmpalllli c r 10cll clhclf :för sacmtlli,ga 's.bab'one;n tiTlli1ÖJ'a!llcl'c båt:.;
m::IJ!ll::lkompanilr.·r :skola fr. o. m. (l<e.n 1 'i,n.s,tunlla:niCI'e noY,cmiiJ·cr Ö\~C rbaJf)lR\S 11v 
koTllJ]Jan.ichcJ'crna ·för 1. .o c il 2. ~yrJ<cslwmpaniema (.g. o. ::165/ 27 ) . 

G. O. F. 22!l den '18/ JO 27 m c,cl,gi.v•e;r, aLt eibt fran1skt ml'il!iitä.rflygplan. 
ts·p Bre.g.u e't 19, må 'llll~l'cr l!il(]en 19 oln~olbe r - 10 n;ovcmlJer innev.ar·aTI!de Z,t· 
framlföras övc1· Oi?h la:nlcl a å S\'811iSkl IO'Jnr1ålclle ll'nk:Jim· Dly,gn'i111g ·en g'ång '1\lal
mö- GötcilJo·J'.g 'och å~er, ~~l< •o11wn1cl·e hänvtild f.C.IuaniCl,e iakttagas: 

. aJtt lam:ln!i,ngen 18l\&l'l i~g.a rum å To.rls,J,rund:a :tlly;g.fii\1 t \ "i'cl Götelborg. 
att U'ICllen fiitr anawmst Uilil och h cf1äl'n'acl avgån13 fr t n ·Göbclbong skal l 

·sena.s~t <llagen före lYc's'öik'dt ,cMrs bi~clre1s ·anma1a;s tiilil clll l8!fen .föl' föt\svarsde
.partclm entc.L, ISWmt 

a1L t vi·cl fly,gndngen •Öl-el' ISYCntslkt 'om.r.wclic 'oc,ll vii(] la:ncini.o,g för,e.skrif
tc rll'~ i Kungl. ·kungö.rlel SJeln ·c~en 21 novembc•r 1923, n :r '•67, .al11gå:c:n:cl·c främ
rn a:m.l.o öJ'lo~·-~,fa .Pty,g ls 'oc·'h m.j],it:ära l.Lnftfm,t~y'gls ·~ill'l' Lrä,cl c i fT e,cl Wll S'Y•eJJ'Skt 
1-crr.i ~OTiinm ls'l< 'Olla .följ,a1s. 

(;, O. F. 227 den 19/ 10 27 ~Jc.fa. HJ.c e, ii a.ms•liu·lHiJ13 tli~l nädi.gt brev elen 2G 
ISi:s tJl•i icln 'e m;gusti. 

.a,lit löj.Lll18llVC!l Vi1cl t'll ·ylg"Yiapnet Kriook ISU;all llmcler ~i cl'c n d:en 20 Dkto
!J cr 1927-15 juli 1\J·W gen omgå vis.sa kurser vicl 'l'cc;IJnisciJc Ho.c:IJ.sclll ul c i 
CllarJ.ottcnlJ.urg o.c1l1 D eulsch c V er·suohsa'llstaH :flir Llllf lfa.llrt i Adl ersJJ01f 
å en 'li! lt;llet m Cill cl1e 1före,skt1ilf'tc.r, :som chc,flcn f.ör flygw11pnd, ·i (len mån sf1 
et't'or·{tra!s, •c'ftler s.runJtlå!cl m e•cl v eLi e.rbör:mldc ·sLy .r•e:srnfi~n för saglCl'a anstalter 
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ii;e·r uW'ärcln; siko lal!lt le clf(;cJ' rrmrs·c.1·nas m1s'kl'lnnd<c Ull chc.fen fö'l' förs,vat'S··· 
clCij)flt'l!'mcn,l-e·L .i-n:Sii'in.clms :in,Lyg ÖY·C'l' i vwcl mån bel!ncild:e o[fkcr tmgodogjort 
~ig um l'cni ·n1i.ll@Cn Yi(l niimn(l a a.nGI~a.lier . 

G. O. F. 231 den 22/ JO 27 lYc.f'a ll er , alt 'l<::tpLencn i forLifikationcn N . 
P. A. KJm'lbc:rg .ska:l ll , uta11 ill1inclc.r av ffl 'o nom GICJlO'm .~r.men,s g. o. n :t· 

':>~ '• / J92G runqJe'faillkl komm cn cl crlin[! s•fvsom ::tiO:'] "i t· an l 1i;,tl g-oncrals·Lal; r n, untl er 
t. idcn t i•C ll l i,nG.I:Jt.liJ11cl,a;n( ie niO\'Ie'iTI ~l'Cil'-30 jLmi lG.:!,S ~jiilJIS[fl'ÖI'a ti sjöföi'SV,l
r e~ s J'omma,ndo~xpc'iil'ldkJn. 

G. O. F. 2:33 den 2't/10 27 b•c,faJIIct· m ed u.pp.JtilYanlcle av hc.sUmmc,IJSee
nl~ i g. o . F . 6/ JU2G trn10m. 2 o,r<Jt .i ansOIUlrni.n g Li,l'l för-e1s:krlilfilc~·n.a i ~. o. !<. 
JS.\/ 1927, alt n er.l~inbliåc nll.i' c 1~1ko lot' ·Ol'ill. kurS'et· •för utoYill!ln'ing av p·e.rs~na;l y;d 
fly.gvfli]J.TI"'·t s.l,1ola n.n.ot1rlnlas un,clier V:dle n ·1 nm··el!lliJJcT 1927- 31 okiLo0Jr 1r 1. 92-S . 

J. Yi'll flyg r~q; ,o rllan å LjunG b) •li i?Kl. 

a) Fl~.piS~; ,ol::t., e:n,llig,L b eskimm eil;s1erna .i 1g. o. n :r F 18',/Hln. 
lJ) lJ lill'mlcln i nrg.sokur•scT för s.tam,rna:nslmp Y:ilcl lfl'ygfSkolan cnlllig•l " In

s lruM ilo•n rör u·tb•iu<ln in g av lfms\t a n.-;Wll.t m:ms1<Jp •vit! Jlygy.rupnct''. 
c) Fortsatt 'll'UJill(!,n.ing för Yännpl\u;~i.p'lt b Lu<lcn~-er orl1 lik :> lä!·lda, som 

·icke u tla~as tilll, fl yg~JllJi •ltl:n :in-g· . 

el) :\I.il!i.tiir- oeJJ }'l'k·el>.niJJtil,rlning lföt' ön,i1-;n Y~i.rnpliM1L,;a WNlueandc 
fl n;sl;•onta[l e.n:l·i~ll " 11115 Lntilvlli o n ,f.ö·r ll[il)•illdn i n~· a y Yiir·,n,pJ i lvt.J:.g·rL Vill l f l y f!'
YctpncL 1m c'Cl ll !l< lan:tw'" av stutl-em,[.r.r oc'll llktillilld~a··. 

2. Vkl 2. fl)·.!d;åren . 

<L) Sjöt'ly,g- IOC 11 IS1j)::Lll<ll'l.;J;oua cnl i,c.;t. JlCist~i.m:mc1l8•e J'il il i s·. o. F. l 8't/ l!J27. 
'JJ) F'l•,·g:slkjut ·kola, elen ·J 'Sep'Lcmber-J '' v J,toher J928 enli g•t fiit·c . .;ke!f-

ler, 'om tram<l crlcs il;omma a,trt; u~fih'daiS. 

c) UtlJ• j ', llln lingsiku~·s c r .fö·r stamma:n1skap Ydd. 2. fJ) ·.~l; fwcn en'lig·t mom-
l. b) . 

el ) .:\J illiliir- o elt yrJ;•es ulJJ ikln·inq föe Yiil'npli~' ti.sa Li:lhl.Jömml c 2. r:yg. 
l;~trc·n cnPig t bc.sLlimme,!:;cma i m o.m. l ct ) . 

e) '1~il11iimpni'IJ!S'SÖm:i:ngoT· lfö.r 2. lflygkiu··r.n.,; p crsorw l cn'l i:g, [. .cJtc.feno 
J ö r Jl y c:n·p n el L lJ cs.tänumwd•e . 

3. \' k l 3. ifl)· ,f!]cå·r·cn. 

al Fl)·gskjulskola •enJ,i,~t liesLi.inJnwl•set·n i\ Ii g· . . o. n :e F J S I/ t!J~/. 
.Föm1tom dc (1l.cv et', !Som järni.Jkt sistn~~nmdn gcnerall.o~· tl er lsko,la k om-

aw ndcras 'l:!olQ fl)·f!skjulsl,olan , ägcl· f'llc:fcn l'iit' fJ~·gYl1J • Ill'•l ·kommr ndcn 
'""''Cl' fri:lJl ~Cål'CT lJ.a. 

J;) Ubbiil 'dn'i.ngs,km'scr för slftmmaut"TI'::t.] ' vi'd 3. rflyg•kiu·c n enJ'i.gt lJ s
~llimmeU,scm·a i mom. 1 ll ) . 

c) MilliLät·- orh ~Tl,,C.S'lll!Ji 1Jdn:in c: fiir Ycirnplikl.it:·~ l.ilihl Jiit'a,nLlc :l . fJJ·.g
kftren cnJiigt lJ es tämm clJ,;;ema 1i mom. J d ) . 

d ) 'ri'I•Kimp.nling -,ö,·ni ngar föl' 3. fly'='J'at'NJ!S ]' C·l'<'O~lill cnli.i!'i. CII J•c,f-cms 
fur fln;Yopnclt JJ es.tiimman'fJ.c. 
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.-\. V•id 4. fl.J gjcarcn . 
a) U L!Ji ,ltl[]:i:nJg·sk'ltrsm· för s tamman6rl;ap vud 4. f•lyga;åren enl!gt be-

1lt&mmre1Jiscrn·a i mom. i ~J). 

ftJ ) l\1.1'1 i:bär- och ;,·.r~;rclsu 1 LI:Jiilrdn.ing aJV värnpl'iadiga 1t,i1J,h ör ande 4. fly g

kil.Tern enlli g t l])'e.stäa1llm:eijlse m•a l rnmm. i dl). 

c) 'l'illäm~mirugsövningar för fly.gv•apncts personal enl igt chefens 

för flygv,arp!! elt ibesläm:rna:rl'<:lie. • 

G. O. F. 235 den 26/ 10 27 bef,al1!1er, rutt 1den lmp1belruen vid i1lrg.vapnet P. 

N. L•e•illitz genom g·. 10 . F . 26/ i926 a:nilJclfnDII.tln. tjiäns tgu[·ung.cn vW sjörförts.va

r c:ts konmn.a•nl(]o.ex,]lieidJi,[lion ISkaa!l up•p:höria med elen 31 dm1C'\'<Iri\Jlld.e måna .•. !. 

G. O. F . 238 den 28/ JO 27 beifail le.t·, a lt den ka.j)'t.e:ncn \'itl ftygvapnesL 

TornlJCt'g ge.nom g. o. F. 120/26 anlbelfailkla Q;:ommend.ct;i ngJcn a,t.t tjäns1tgöl'a 

i marin·~, ta.b•ern. silmil•l uppl1öra .med dlen 3i dnnlevarrancl·e månra:cl, srum.t 
alLt l;ap.ten.en :i ,f l}gv·apne t Runi'l.1s s<Jm.l'l f·e. o. m. clrcn 1 in.stunclam!c 

nov·emb·r~·, rned Jbjboh·ål!la,nd e -av !i.nnclhaxancle lJ.cJfattn•in,g .JJo.s ehcfeql fö~· 

flygvnpn·eiL, på t ider vorrom c:IHJt'en för Jnari·nls tabten äg•cr a.H 'sa.n11t'åd1a .me{! 

c.heJcn för flygva,pnret, .tJi'lniS.\1!idal'e tjän:stgi.J.ra :i mar.insLadJcn ·rör att bi'tt'.i.i.cla 

v':cl h a.nraJ ·ii~gn.ing a;v öTentclen röramrcl'e fly,g ,1a1pn1et ·och ldi:Urlmcd sammct.n

hän,ganrcJte ft-<lgor. 

G. O. J217 den J / 11 27 b>etalltcw, a'Lt lfan·.t;,-,g--sr.JJ.ef em ii .JmnonbctLen 

SYensD;•sunK! uneler 'i g. o. 3J0/27 anbefalU~l •cxp·editli'o;n :*a'lll •l1i'•:osa ·s1'lit 1Jc

fii1ster•k·en -cl•c.n i 5 inne'Y'Hra:nrlle :mä.n•a<l; sam.t 
o·, ut J;arn•o:nhålr~n rs·k1a•lll s:n·ar·a6t möj,lliEit ·e\ftrr •wr•bLLi:IJ.rl •in.mön;trin1:'· 

avgå t!iH rliJwLIS Yästra k u.st .f'ö1r årstrucl'komrna·nicle aY o.l'cln' inrg •ocill •skydd. 

YitCl ·:Li:,rrwt' bclrlr t' 1 a.!x le . 

I ofr,lga ·Om gä,Jrclan<l·Cit ·a~r ko,s.tn01Ll'e.rm~a föT •Iti1r ornlJrfal·ld expc1lil:im1 

ir mÖCt'Q'=lkt"il\·•ot i [t jo•rUi!Jl'1ll k'f~l•CJj)arLemen te, L :u Lfät'Lla t .nil.IC!i:r,·t bl'P'V <ICll 22 

sistl'iiCl!nrc o'kto'bcl' : l'·ommande si~t1.3kl i ·l~l O;io•s: ln;lJ{.li3lJe.rtik.IlJing- aH metMota:s ge-
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2. altt röjtnanten PosEe slkalU f1' .. o. m. dren 7 litrmevara[]l(].c må.na:cl 

tiU'l •i mom. 1 .a.ngaven dag föll' 'be,rälsrteckn~bs h,issa,ncle å }agaren Norden

skj ö•ltl tjänstgö[·a å pam:;:ars~'cprpet 8-\,ea·•igoe. 

G. o. 12:10 den 5/11 27 be:fai~cr, a,t.t, fö~' ctJälnrS'tglörLng å jlagar.na iNOT

dem;l;}öld och Elucns'k.öld U[]deJ· <:lessa faJr.ty@s g18ll10ill1 g. ·o. 310/27 a.n!!Je.

J'alUida C-.'.:pedli~5ron m·scdda um}C['Oific~r.a•re ocih maniSlkap rslko11a, på s:Ut 

stalionsiJ:>1elfältl1av·m'en i KarGskrona ef.te~· övere'll!skomrruellse med esik,a,cl·er

cherf.en f·ör I\!arliSa;ron:a;ersikaiCllcl'lll ä1ger IJes~ämma., :Dr. ·O . m .. den 9 •inncva

ralllcJie månaid .och nn,tJiU iö(l:pulllMen för ill'CtfiiG.s.tc.cJ;:nellls hti·ssande övas å 

Ka•r,lsl,rona s.tatlion. 

G. O. 1:21t.8 den 10/ '11 27 rfias.tsMiNe.r ne.cla:n&Låem.cl'c 1U.ndring J § 12 mom. 

2 av Re:glemelntc för uil1Jdl1clnling m. m. av of,f'irc·eu·ar'IC 'i Ho,Ltans rc1serv: (g. 

o. 117V27). 
1. - - - - - - - - - - - - - - - -
2. 0\1an näunn(l :standetDt mil. Jöt'ars rav YaTje ·oiflf.ioer .av läg1st löjt

nan LIS tjän&tegrad, rso!m tti1illhör florL~ans res•m·Y, å (]le.t illandellsfar,Lyg, Yadl 

han tir hefaGhavan·e. 

G. O. 1263 den 15/11 27 JJ.efmli1cr, a;~t Q;avr~Cinlen Nerman :sk,all med den 

1G .i .nn·el\'a~ancl:e måinad aN.gå fJ'åJn .oc.h kap,tencn Urmet'U:S pi\.föJj.ande dag 

tiHlr ~iJ::la bc;fa,LLningelll rsilcs.om e.llof för 1,. ma.tl'o!Siko·mpa:na-e,t. 

G. O. 1267 den 16/ 11 27 b·ct1allew, att !röj tna'Il bcm. Monrtel!iu.s :skat! med 

lJ ib0ht1\iHancle -aY i mwlw:vand:e berf,a:t,tn:inrg Ulllidc•r innevanande vdn:Le:r rsltä!Nct•S 

t idrl chc:ren:s fö r :sj ö'ln·igrss1wilan förfo,g.anrde fö:r alLt tj äll!s.tgö'l'O. sås.om lä.ra-

1'8 vjd n'<sc'r:vkactcbtJlmnse:n Ii •äJnanre t 8JtcJ;.trticilte•~slät•a,ns o·c,h .ra.Uu•o~cUmi'kenls 

grunder. 

nom '"j ö,~öl'sn\rcts komma:ntllo exp•c:cl•i Li·on . G. o. 1280 Ilen 22/11 27 mrelclgiiYer, ra:tlt 1\.l'!liCIICT 1\:r 'i\19...8 må vite! ''lm.Sit-

G. O. 1218 den 1/ 11 .27 lb·eJa,rJcr mctnttl annra!t., -u,t.t mii:nkr·y6sa.Trn C la~ 

Flemi•n,g oc ·~1 u-JJM,cn U tL·m·n ISilwla sna•r'a'flt möj'll'got ·i ·o ch för crforderJ,iga 

liveT&!·ns- oc!1 d:ocil;.ningsa;rltJ·e.~e.n aJYTu:s.l·U'S oc.Jt aYm:öm;Jl•ra·s ~amt diLr cner 

klal'göms fiir ;a[Ot -:'t illid Ii ~~l'lllc t R\. j-n!llllta<rli >Ciilrcr :början <tv •feiJruar'i i928. 

·o:m Jr3mi< Je,Jco; JJCI'.t.iimuncs, J;~llr;lllct ul.g{L pa ,n,- •CX JYC~l · i:Linn; ,siJwlancle cn

l'ilg,t •y,ercl•e t'höran'Clc va.evrScllr.elf:; ~J·es l:iim mrunlclic a Vtl"U'S l.rTi.n:gsn:t' IJ c le tms ·O mfa Ll

ning h•eS"r'iin•EarS m~U rh 1äJ11Sr~·n :hLi,r1Jirll. 

G. O. 1225 den lt. / 11 27 bef•allcr, m CLl än·drin.g av g. o. 11!17/ 27. 

J. aH Jartygschcifc·rno. ·å jagarna ::-<ou·clcns.kjö',JI.l oc'il E,llrenS'kökl un

de,r d'CI:i'"a J'cH·ty,g,s J g . o. iH0/2.7 a~1bcfan"ltlct •Cxpedi Iii o ner rs koiJra h ·issa sill'\ 

l•·Cfiil"i•tecD;rn u dag innr1·wr·andc ör s•o m .framcle,les bes•t'Llmmes; samt 

G. o. 1286 Il en 23/ 11 27 JJefaltlcr, att 'kaJp,tcnen AnJdel'llJerg :skauQ tjiinst

gö,ra •s1\som J.ärarc Yi'll sj ö1;Tii:gsaJ ögJSiko~a:n, :anrrmänna 1km·&en, [ :äJnmet för

lJind.e.!Jsertj'änst Q['. 10. !lll,. rdCill i illiSLUITJ,cJa,n(],e dle,C·Cffib'e'r Jt. /0•. im. 1\ltgiin,ge,ll 

av lä:sål"e.t 1928__,29. 

G. O. 128!.1 den 2i/11 27 ll:JefruHc•r, 

i. att pon•sar5kCtp·p-e.t 1\Ian~ig:hetcn rskalll ·å dag uneler f.Öi!'>l'a ih.äJtften 

av .hn:s•tundande dec,ember m[maid, som högste befälhavaren öYer lmstlf[ot

tan äg•er llJcsbämma, m·gå •till SLoc-kholms rs tatlion, för a tt a:Yrustas, av

.möllS'~rHs och fö!"'·äggas i ant.lra bcl'·ed,s[~a,p; 

a. o. 1927. 12 



2. att, med ändrli,n.g av g. •O. 1218/27, tnllinlli:rySisa·l'en Ola!S Flemitn!:) 

skall 81fter Wltl~stäLlda öYers·yns- ooh cloolmi.ngs•a:I'Ibe<tcn kLargöras för att 

ii tid i .wp·ril 1928, ·som framde•lics bElSitämmets, kullina .utg•å på ny ex,pe1cl!i.ti<on; 

3. a:tt, med ärudJt'in,g •av g. o. 1225/27, fart'J1@Se.hetfetrna ·å jagar.n.a Nor-

6cntsikj ö1d o oh Ehr•8JJJskMcl &koJ.a hi.sea •slitna b •e•fiiJlJst•e•cken •å ·el ag i slutet 

av innevar::mele eLler början ruv näsLl;;omman<Cl'e <år, <So.m !fr.amdcles bes.tii.m
mes; srumt 

4. att u-b&tem Imern •Sk•aJ]] ii da,g unJcler .fä11ra hLllf~en av instundan

de cleoc.mb er mån,'1Jd, S•Om högsr!Je befälihwvncren öv·er l~us·bflottan i\gor be

stämma, avgå. tm fl'orttatns •sta.ti.on i Ka.r1skron.a, fötr att avrus~llJs, m·mönst
rws och förläggas .i •andra beredsa;ap. 

G. O. 1293 den 25/11 27 ·beflalll:er, n.1Jt •sLaw.onfu •J1ö.r1liJg,g·ning för pan

oar.sik·eopp.e·n SYCQ'dg.e oc>h Drobtntin.g Vict•o•ria., 1. jG!g·all'divjsionon .samt u

iL•ätarl!1a Jlllel!'n och Valen ska~! tlpp!J öra unde•r uid'en ·den 28 .november-2 
d.ec<lmber .imne•Yar::mdte år. 

G. O. F. 217 den 19/'11 27 •befamcr, aL1t .Jc:1:p.tenen ·vdid 'f!j·gva~met Ldn~ 

den skall:!, d d.cn måm ho.noan i •filygostt'JTe•lscn an:boe•fam.tl tj ;in.stgöring det 

nwdgliver, und:er tJd<e!ll f•r. o . .m. ·d•e.n 21 d<eonnes etå ·biilll utrcdn:itngsmän ncns 

fö•r f.lyrgikårernws för1äggnJiTII3' förrf.ogande. 

G. O. '1315 den 5/ '12 27 lbc.faller., uLL cfal'I .,Yg.sc~ J cfcn ö. jagaren E~ucn

S·köld s'lmll hissa sitt I.Je•ftilsl!ed.cn den G 'inneYaranele milnael; 

att följande O<f.flccrar•e och JTKt:l'ini'ngcndör su;ola tiJ.I.SYhlarc, ofrJe

l'·00nde il\' i g. o. G38/ 27 oCJII 031 / 27 anbcfallc.la korrnmcndet·.ingar, tillsviclarc 

ti!H'älligt tj-änstgöra ii jagaren, n~lmli gcn Jwmmendörkwplencn rav 2. gr. 

\Vijkmark, fal'l·yg·sclwf, löj Lnantcrnra Norrcltgrcn, K•erpin,, Posse, mecl Ifrån

träduncle dc•nnQ el ag :w i g·. o. 12.25/27 unlJCif'allcla .sj ukommcnodening, Y on 

l~ssen .och namcl samt muriningenjör·en •il\' 2. gr . .Swen%6n, :fartyg;sin

·senjör; 

att ·oYannämncla oifficcrarc .skola, med ii:JHJcllåll<anrle aY <h·är ·antc

fallcl sjöko.rnmentlering, i den mån deras tj.änstgöt'in.g ombord cHidör ej 

!ligger !hinder i viigen sLlillas till slaLi·ons.beHll'haY::tren:s i I\arls'krona för

foganele .wr ömnrle aY 1öt' j•agarcn :.'il·orldensl;jöld m·.scdd bcsLittning (<:; . 

o. 1230/27 ); 

att jagarens ii:Jesättntin•g;sJi,sLa, Ya{! ii:Jeträ.ffa-r und erofficerar e oc:ll 

manskap, må enlig t öYcrenskornmclse mellan stationsJJerfälhaYarcn å Karls

'kl'on::t ·Odl högs te il.Jeäif!Jl,aTaren ÖYer rrms~floLLan .s::vmmansliLLas .av för 3. 

jagarclic;isioncn aYserlda .lJe,s•litLn in.g::tr; sam~ 
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aLt genom g. o. 638/ 27 anJ:Jefalld sjökommendering Iför :t:aptenen 

Wanfvinge och löj lnan ten Liedstrand s·kall upphäv•as. 

G. O. 1316 den 5/12 27 befailer, att nvdclningscheifen för Stoc'kholms~ 
awlclningen skall ncclhala .s.itt b etfmsteclcen den 15 december; 

att jagaren \Vrangel oc11l \VacJ1tmeistcr därelfter fortfarande skola 

Yara .s•tationärt förlagda ti SlocJd1olm !för alt, därest ~siförhållandena ej 

~Ligga hinder i YLigcn llii.t<för, ii dag uneler instunclancle januaTi månad, som 

dJ.ö.g.ste befillhavaron över kustflottan ä.ger bcsl,itmma, avgå ti1! Karlskeo

na oell .ingå i Kal'lskronaeskadern; 
att yecJetLbilten Spriingaren sJ; all å <lag •i slu Le t av innevarande må

nad eller början :w januari mänacl 1928, .som högste beäflhaTaren över 

J'usbflo.tt::m Liger bcsviimma, mTusLas, a"l•rnöntStnus och förläggas i 2. br

redsl,ap; :s1,olande avrustningsarbetena -enligt vat'YSchetfen•s ·i Stockholn1 

närm:o.ro bes.t<iimmandoc lbe.gränsas anod lltiinsy.n till att vedeLLbåtcn avses 

a Lt utgå på ny expedition i .sht·tc·t •av D.ipl'il 1928; 
alt lwmm endör~;arptcnen av i gr. S imoniSISon s.imll fr. o. m . den 16 

inncHtranae mftnad och intill netJ.an angiYen lid för ll·issandet av ~1ögs~e 

bef~\IJJava rens över kustnotLan lbefLllstecken, med .JJilbehållandc av inn 'C

,!-Javancle ~Jefattning som :fJo.ttildc•h•EJf •för 1. u-ID åts11ottiljen, vara csl,aeler

clwf rför 1\•arlskron:aeskadern; 
att illög;sLe ibefälihavarcn över kustflottan skall htissa siLt befäLs

leeken å .p:msar.skeppct Sverige å lla.g under .feibruari mä.nad 1028, som 

n~umn(Joe b cfäli!JaYare äger bc.sLi~mma; .samt 

att 1wmmenrlörk:a:plernen av 1. .gr. Erikson tskalL unoder den <Lid, högsl.c 

j,cofiilhayarens över kustflottan bcflibteoken •innevarande vinter icke tir 

'hissat, med Jyia)ebåHande av :inncllatvande beofaLtn•ing som farty.gscll eif il 

pansars!lwppet Drottning V.i'ctoeia, rtj·änstgöroa som divislo•n.s!Yllerf •för 1. 

)~an.sar.skeppsel'iY i si oncn. 

i 
G. O. 1322 den 8/'12 27 belfaller, taLt jagaren Ehrensköld uneler de~ta 

fart~ygs i g. ·o. 310/27 oCJll 1315/27 anbefallda expeditio n skall efter överens

kommelse mellan mat·intför·voltningcn .o.cih högste befäLhavaren över kur;t. 

flolloan under errforder1ig tid tSlLillas Ull nämncia funbetsYerks förtf.ogande 

för utföruncle av v:issa proY. 

G. O. 1337 den 16/12 27 UJ C!faller, 

a) att logcmentsofaTt;yget Gäla skall il dag under inneYaroande de

cemJ)er :månacl, som chefen för .fl)·.gvapnet i.iJgcr beslämma, utbog.sera.s 

till J ör clctsamma aYseclcl förliiggnings}J~ats Yicl Hägernäs; 

b) att elen från floHan till tjänstgöring ombord å log.ementsfarl,y

get Göta kommenderalle personalen .skall fr . o . m. clag, som stationsi.J e

fäl·havaren i Slookh·o1m ctfter överenskomme.lse med ohefen föe flygvap

·tlct äger besLLlmma, ökatS med följande ekonomi:pcrsonal, nämligen: 
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J.J•efälsko c·kar 
s1\:eppsk•oCikar 
lloYmiisbare ................................................................ .. 

3 st. 
2 
2 n ; samt 

c) atL elen pet'sonal a:v 2 . .flygkåren, ·som äger åtnjuta inkYartering in 
natura ·Och som forlifarande kommer att Tara förlagt till Sto·ck.tl olm, s·kall 
förl'~ggus och bespisas .genom sktLionsJ)e,f•älhavarcns >i StoJkholm iförs'Or·g. 

G. O. 1350 den 21/12 27 •bef8ller, n;U föl'jancle för-eskriHer s~;:o la lända 
Ull Bften,:.itlelsc ibeträflfancle lfl•oltans öYni•ngar m. m. vären och somma
I·en 19-'28. 

A. Avslutandel av pcuzsarlayssaren Fylgias r:rpedi/ion. 
i. Pansarkryssaren FyJ,gia •skall snarast möjli-gt cHer an'koms.ten till 

K1al'l.skro·na i •slutet av mars aYmönstras •och cl<ät,eftcr Jdargöras för ny 
expedi.t.i·on (mom . 3 •e). 

B. Förbandsincle.lning. 

12. a) Neclanstående !fartyg .sJ;,ola cfr . •O. m . .elen 25 april eller nedan 
·rung·ivna cl·ag:ar för hissande av res·pekti 1·e befälstecken tmsvddal'e samt, 
'YaJd lbeträlifar högs-te bcJ'ii.lhaYaren önr ku:sunoHan understäHela fartyg, 
med de mindre aYvl:kelser, :som :nämn(ue lbefäHla'\'arc må anl)cf::tlla, vara 
indelade i förband eller avses för ändaunO.l <::nui.g•t lföJ,janclc . 

J{nstflollan, 25 urpril-om1cring 19 augusti. 

J. rpansat1:>keppsclivi,sionen. 

SYerige (fla ggskt:pp); Drottning Yiicto ria. 

Spaning.saydclningen. 

Clas Fleming (AC-cfartyg); Fylgia. 
3. jagardiv·!s:ioncn: Norrucns•kjölcl; Eilrc.ns•l,örd; \Vrangel; \Vacht-

~1l'Gi:ster. 

Jaik.lflottilj cn: Psilan(lcr (F JC-,farlyg ). 
3. torpedJ):ttschvisi·onen: Yega; Vcsta; Castor. 
1. YedetbbutscliY.isioncn: YcclcLtbfttarna n :r 33; n :r 35; n :r 36; n :r 2.'1; 

n :r 30; n :r 32. 

U b utsa'\'clelni n gen. 

1. ubutsfloLliljcn: SYCn (AC- och F.JC-,fart: s· J ; Pollux. 
i . uq)åtsclivisionen : Sälen; Hajen; Valr,ossen. 
2.. u lliitsdiYisionen : Uttern; BäYcrn; Valen . 
4. ub il.tscl'ivis·ion en (23 a•lWil-s·enarc ·l11iltften av .iuni): Blenda Braxen: 

.:\borren. 
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Kustflottans >flygstation. 

Jacob Bagv.;c (L o. m. elen i !J augusti); Blcncla (fr .. o. m. den 2.0 
augusti). Flygb·ä-Lsförband, Y arom lframd•eres lbestämmElS•. 

2. 'torpedJJ&LscliYis.i-on·en. 
örnen; . \lta·ir; 1\nlarc~; Ar12,'o; 1\rctun.lS•. 

i. trängdilvisionen.. 

Freja (målclc.p>å<fQrtyg ) ; Sö~;ar·cn; Sveparen; Sprängaren. 

övriua förhand och fal'ly!J. 

Sjöl;:l'igsskolaYdelningen, 20 augusti-11 oili:tober. 
P.s'iland er (AC-Ifart~y,g): JFtcolb Bagge; örnen. 

För sj ökacl'Ct~crs m . .fl. öYnin.gar <a"Vsett far~yg. 
Falken, från dag ti mitten av juni, som ft,amcLe'J.es mes,uii.mmes-sen:tre 

h:HHen •av :w.gusti eller början av se•ptembcr. 

För s·l;ep1Jsgossars öyn,ingaT aYseclda fart)'g . 
af G11apman, 3 maj-senare lläl!l't-cn mr s•eptember. 
SJ,cp.psgossc.a-Hl clningen, 4 maj- 1. .september: Najaden (AG-fartyg); 

.larrama.s. 

För milil<äe sjöma·tning aY.sett lfartJ·g. 

SYCn::;ksund, 30 maj-mi~ten a:v augusU. 
,)) ) övningsbriggen ,Falken sicall under ovan om:förmllkl e'lCpedi.ti:on 

Yara underställd chc<fen Iför s jölcrigsskolan. 
c) Kanonbåten S'\·ens,l;suncl .sJ;:all un~:l cr .a.van anbefalld expeclititm 

jLimtc <1 Stockho1ms station Uillihörande mol!or!båtar a-vses för arbeten med 
miliLärleder enl'igt ·chefens för marinstalben föeeskrif,ter. 

C. Rustning av fartyg och hissande av befi.ilsleclcen. 

3. Nedannli.mnda fartyg s•kola, ;för ·änclamål som .framgå av mo.m. 2 
•O V•an ·eller som nedan dlcr framdeles a.ngiva:s, rUis.tas. (m:om. 8) lföt' a.tt 
kunna utgå ·på cxpc<lition; :skolanclc fartygsclle<f•erna hissa sina befäls
tecl.cn å rcsp c.ktiYe <fart;:· g :fuljancle dagar: 

a) elen 23 .atpril, min•J;rys,~arrn Clas Fl·cming, Lorpe.clkrl·ssarnc Psilan
ller ·O t>h Jac.ob Bagge (lle 0)il.Cl'a si·st n~\mm.la utan •torpccLutreclni.n.g ), kanon
~1idcn Blen<Cla ·samt uba.larna Haj en, Vah·.o.ssen, •Braxen o•et11 Ai])il)orren; 

b) den 23 a,pt'il, Lot1pcdkryssarcn örnen (utan torpedn~r·eclning), tor
JlCLllJiUarna \'cga, \' es t:1, Castor ·OC'lJ Pollux (den sistnämnda utan torpctl
utroclning), .samt Yedctl!b[ttarna n :r· 28, n :r 30, n :r 32, n :r .33, n :r 35, n :r 35 
(.5U'mtliga ut.an torp ccl'll treclning ), 6ölwrcn och Sprangaren; 
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c) den 27 .apri l, torpedhåLama Alta:ir, AntJae cs, Arg•o och Arcturu s 
(-samthga utan torpedutrednin.g);. 

d) den 3 mnj, övnin.gssJ;eppen af OlutJpman, Najaelen oc01 Jarramas 
sam t logcmentslfart~·.ge.t Frej>a; 

·e) den 10 maj, pansar:b:ryssaren Fylgia; 
f) den 30 maj, kanonbåt en SYens•ksund; 

g) :'l dag i maj •elle·r jun i, s.om \framdele.s bestämmes, tlb{ttcn Draken 
(J•ro \' lursex.pecl.i tio n ) ; 

h) ö. dag i juni, rsom fra:mclelcs lJ es Läomnws, övningsbriggen Falllzen; 
i ) 5. dag i juLi ·cllce ct'örr•a ih<iilftcn nv augusti, •som framcl eJ.es !bc.s~ilirn

mes, kano•nbålen Blencla (mom. 7 b); 
j) den 16 au gusti, ·pansarske.pp et Manligh eten oc.h logementsfartyget 

Niord; samt 
Q;) ii 'llag i augusti eller septemb er, som framdeles llcstärllllnc.s, uOJ :I.

t en Geipen (pt•ovtursexpedition ). 

4. För statlo.ncr ·och övnin.gae erford erliga ·ångslupar och ibåtar sk o
l~. r us!Jas t.ill antal odt å ,tJcler, .som Y•eclcrbömncle ·yan~sche•f etftce rumr:'lr! 
med resp. befälihaYare äger bestämma. 

5. Nedannämnd:a förhrunclsch erfer •s,kola h.i.s•sa :sina befälstecken föl
,i anrJe da:g.ar (mom. 2): 

a) el en 23 april, ~livision schc-l'en ~ör Ii. ubåtscl i\·i.sionen; 
lb) (len 25 a:pril, -avdcloingsclwfcma för sp.aning~avdclningen •OC'h u

J,.J.bsavdclninge.n, :flottiljchefen för jak~flo'ltiljen, di l·d.sionscihelfcrna Jör 3. 
·l·Ot'peclb:'ltsdiYisi,on·en -oc•h i. Yeele tLbåtsclivision cn; samt 

chefen för lms1Jflo~t:J.n.s iflyg·s~otion ·å t orpedkry. ·saren Jacob Bag~e; 

c) rlen 27 april, diYisionschefe n :för 2. torpcdtbä:tscliYisionen; 
d) den 3 m aj, d'h·.isionsdlefen !fö r 1. tr~ingdi·vi.si.onen; 

c) den 4 maj , avd-clningsc.befcn för •skeP'psg·o·sseayde1ning'cn; ·srumt 
f ) elen 20 augusti, a·vc1elningsc1Je,fen för s jökrigsskolm1Cleln1ingC'n . 

D. N edhalande av uefälsl ecken och avrustningar m. m. 

6. Nedaru11ä.mnela JörbandscheJcr :skola n edhala .sina •b cf~UsLec.J,e n å 
fGljande dagar: 

a) å da.g 11mler s·enare J1älf.tcn av jun'i, 'som hö.gste :bo'fäl!llavare'll 
GYer kustflo Ltarn ~iger lJesl,ämllla, ay;.J elnin,g~c.Jleren för ubå tsaYrJ.cln ingen och 
clivi·si·onsrhcfen för 4. uHJåtsdiYhsi.a nen; 

b ) å dagar i början eller mitten ruv augusti·, .som 'ilö.gs~e I!Jcfälhava
ren ö1·er kustflottan äg·cr bestämma, n.'nlcln•in,g.schefen för s·paningsavdel
nin gen, 1'1ottiljc.l18'fcn f ör jal,tJfloWlj cn samt di\'isionsC<!tef.en iför 2. tor
peclJJ il.tsLldvisionen; 

c) d en 1 srepLembcr, avdelningsc01efen för .skeppsgo1s·sea:vdelningcn; 
s:unt 
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d) den 11 oktolber, avelelningscllCifcn för sj örkrigsskolavdelning'en. 

7. a) Följande f:J.r~y.g skola Q. n edan a ng·ivna d rug:J.r avgå till respek .. 
1Jive s ta tioner :för :J."'Tnstning (moun. 8), aYmö nsLring och ;födäg·gning i 2. 
J• ercd!>kap : 

ft dag unel er senare 'h1äl1flen 'a" jun i, som 1högs ~e hefoälhaYaren öv~:r 

l'ustfliot·t::tn ~~ger !bestämma, ullåLarna Brax·en och Aborren; 

å dag i mHLen av augu:.ti , .som högste ibGfäLhavaren över kustflottan 
äger JJcst:iunma, tol"j)el(]ib[ttarna Altair, AnLat'C'S, Argo, Arcturus och p,ol'lux 
smnL vccJ.et.tl.J[ttarna n :r 28, n:r 30 ·OCh n:r 32; 

il d ag •i mi~ten ·av augusti, .som chcuc n ·föt' marinstaben ·ä&cr besUim
m ~t, 'kan onb åucn Svcnsj;:suml ; 

å dag i slutet av augusti eller börja:n m· se·ptembcr, som högste be
fäJihaY aren ö1·er kustflottan äger bestämma, ulJrt·l:nna Sälen ocill V'alrosscn; 

den ii okt,J!Jer, torpedkr-yssarna P silnnd cr, örnen ·och Jacob Bagge. 

b ) Kanonbitten Bien(] a skall å dag und er senare hä]lften av juni, som 
llögstc b M~UIJavaren öwr kustfloHan ·äger .JJ cslämma., avgå .till Stoctholms 
cSlation för ruvmö ns·tl'ing; sJ, oJande lm:nonb Ctten •cki.r·el[ter klargöras för ny 
cx-pocl•ition (mom. 3 d). 

c) l'nnsarkry,ssaren FyJ.gia sj;all å dag .i mitten av a'llgusti, s.om 
·högste uJeifi il ' l •ava~·cn över lkusbl'lo Uan ~igor besbämma, avgå till Karl·sJrrona 
slati<on ,föt• avmönst r·ing; skola·nd e pansat"kl'~'ssaren .eläred'ter klargöras för 
att i .sl'uLe•t av ·O·kLolJer ·eNer :början av novemb er l<Unna utgå på ·expecliti c·n 
t.ill m'U,gsnare Iat·vattcn. 

•tl ) ihning·.sbriggen Farken &kall (t (Jag uneler senare J1äHLcn av nu
gu.~b el !N början av september, som as staLionsbePi.il.hasaren i Karl'Sl,rona 
]J et förslag av ch efen d'ör sj&knigsskol•an bestämmes, och övningssk ep p2t 
af Cllapman snarast möjligt eH er åte rkom ste n till Karlskrona uneler se~ 

nat·.c hilHten av sqJlember ay,möns tras samt oflär'ef ler a\Tu.sta•s ocJh U1JP
liit;'g•as ; skoland e upplä,,s-gningsarlJetena enlig L varsc,hffions 'i Karlsik r ona 
rr~r·mare lles l•iimmantle ~J egPänsa.s med ·!J iinS'J'n till alt farty.g cn •avses utl 
utg~t pil. ny ·expedition år 1920. 

c) ömin,gss lwppcn N::t.jacl en oclr .Jan::uma:s 'Skola, sedan avrlelnings
clicJen f ör sl;q,psgosseawlelningcn nedbialat si l t llof.~llsteclkcn, snarast mC•j
: ig l <tnnönslt·a.s sam t cMrelf·ler anustas or,h u.pphlggas .i •enlighet med i 
J'C·regttr·n(!C 'P'Lml;t Ki mn::t<Cl e besLitmmelser. 

8. \'.id varje .i denna .g·cneraloPclcr anbefalld rusLning respe'ldive 
auustnin:; av factyg, tillhöl1amre något. av nedan nämnda f artygsslag, iakt
tages att, (lire;; t ej L vinganlie anlclln,i.nG· el et Iöeh indrar, tiidpumktcn f li r 
Jartygens in- res,pcldiYe m'mönstring ·sil JJcslftmme.s, att !fart~·gens bes·ält
n ingar dessfö·rinnan kunna deltaga i ·fart ygens rustnings- r es•peildive m'
l'U s tn·in::;s:tl'b eten uneler .följande anLal ar·be~sdagae efter bCifäls t ec~me~s 
.J~ is ~·anll c r r , •p c·klii'C fm·tygcts inliiggnin.g å Yltnd: 
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l 
Antal dagar vid 

l 
Fartygsslag l 

rustning l avrustning 

Pansarskepp ··············· ··· .. ... 9 -

Minkryssare 

l··· ····· ..... .. . Torpedkryssare 7 9 

Kanonbåt l 
Ubå.t .................................... 6 

l 
9 

l Torped- och vedettbåt ........ 5 8 
Ov::tnsM.cncle tider må av·lwrtas :i den mån arbetenas for,tskrid:wdo 

det mcdgi•ver. 

9. Dm i g. o .. 310/2.7, mom. 9, anbe.faJ,lda station l\ra förLäggningen 
fijr li e i Kurl.skronaes·J;:ad ern •in.gående tfarty:gen skall upphi.ir::t Jr . o. m. 
elen 2:1 .:.1•pril. 

E. Bemanning s[ öreskrift er. 

10. BelriH:famle ,fartr.gcns bemanning 1.mcler vår·en o,0h ammaren 
i928 Silwla följand e s·ät•.ski'kla ll)'es·~äm:melser gälla u lö:1·er Ya:d bärt.llinn;m 
i giillamle mo·l)ilis·eni.ng.s-~ub ell eller l'Cglemente för marin en, clel JI, ii.t' 
föresl;:rivet . 

. a) Neclans~ående •far.ty.g sJ.;:•ola YUra övn'ingsbemannadc: 
torpedkryssaren örn en; torpedtbåtal'na Altair, Antares, Arg-o, Arclu

rus oDh Polluz; kanonbåten SvcnsiJ;:sund; s::umt torpccl.kr ~·ssarna P S1i lanli cr 
ot'lt .Juc.ob B•aggc un.Lle r den .tid cle,;sa "fartyg in:gå 'i sji.iJ;:t·igs:>kolaYLlclningen. 
· b) \"eclel'börandc slations.be![äl.Jlavare 1äg·e r att ert er ö Y e r en kommcl-

~c m ecl 'hi.igste hefäH1a1·.are11 över :Jms~floltan 'l"iclta..g-a c ruorclerhga i"öt'ii.ncl
ringar ii Lorpcclkn·ssarcn .Jaco.b B&ggcs ·och ~kanonOJål-cn .Bl'endas b es~llt

ning'sli:sto.r för -cle tid er dessa ,furt~·g ;ingå :i J;:ustflollans lf!ygst<lJtiorn. 
c) Jagarna \Vrangcl och \Yachbmeislc r skola rf.or Lfaranclc LillsYidarc 

Yara \bemannade ft•ån S loc,J;IlJ.olims Malion i enlig.hcl m ed lJcs~ännmebem:t 

j g. o. 310/27, m om. 10 c; .skolunclc ·!JcsäLLn,i n•gslislan Jöt• Yarclct1a i"al'l .yget, 
ti·llsvicl:are Yat'a minskad mc{l hå 2.. 1];:1. ·uc'it fem 3. 'kl. Lorpeclclclarc. 

el) B csllltningsJois~an Iför minkry~•sarcn Gla·s Fl eming skall tillsYidarc 
Yara miasJ;:atCl med en minst~·t,man av 2. gr. roch en rnslmäs!Jar·e. 

e) Pan-sarD;:T~·ssm·e n Fylgia och l.ogcmcntsfartygct Nionl .skola er
hålla b·em:anning "ft•ån iJäcla s ta-tion erna. 

f) Pansa!"kr;,·ss<arcn F)·J,gias bc;;;älln in•gslista stall utökas moed 5 mu
.sild;onslapbr eller hornbJrt\s.are, aysecl•cla u.tt -t•insammm1s med d c ordinar:e 
lhorn'bJ.il.sarna kunna uiJföra musi'k; s.k-ol,ande .samtlig ]i(lt· nämncl musi~.;:

'Personal toornmendet'as fl'ån li:.arls·krona 'slal'ion. 
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s) .\lu ~ili jJer:;unaluil Ct !J<IU~arske jJ •[JU~ ::;,·eric;c skall komlll endera~ frun 
S loe'ldJolm s stat ion. 

ill ) öYning;;.,kcpl'el aof C!laplll an s kall. i Yad, avser annan i[Jerson•a l ;in 
:·kc•p ]J Sgo.s~ar, lJcmnnnas till a mikring '(, frun Ka r bikrona ocll Ull om1;:ein ; 
' i:. •fr än SLocQdl olm,; sl::tl.ion; :;•kolande bcsä.l.ln.ingslli6 1.:J.n Lillfälhgt ö·J;as 
m·ecl ·t.vCt l;:o rpra ler och t~·il :2. . .kl. sjöm>l\n., sk eopps- elle r lo t·,pcdclLl'are (m (j
tors·kölare ) . 

:-ila·UonslJ c-f.~lhiiHY ~u·en i ::i Lo<.:·J;,ll olm ma, o m :;a c l'!ordra.,;, lJco r.dw e ld ,I
I' C o c·.l1 moLorsk(il:uc, L'il!UJörand e Slodd io-lm·:; ,slali!(l ll och 'C<YS·cdda :för kD!II
m cnd eri n:,; tt ii\'ni ngs:;1ki.:PI!JCL alf Glw:pnt:.tn. alL uneler llö<;s L Lrc y e.ck nr 
ljän~lr;öra 1t I\arbol;ro n.a slalion. 

i ) El·tclera a,· uYningss.kepp cn ~ajatl en odt Jan·amas (jfr mo-m. J:! 
'l ) skall, i Y ad Il\ :;et· annan ·pc t· sonal •L1n sl;: cppsl':)·o"'"ll'l', 1J cm .a m1oa·s till n:-n 
lit' illg lii1l'l'len frCUJ Yanlcra ·stationen. 

j ) B c~~lllningsl ,is•ta •för Omi Dg~bt·ig·s·c n J·'a'like n beskimmes aY ,;la
l i•J!J ;IJ cJ~ll;ltaYarcn i K-a rlskt·omt d le t· för:;\3,.; aY ol tofen J ör ·~jö1;:rigss•k olan. 

l;) Föe tor,p cd'i nskjuln•ings·ex·p cditio.n undCT juH och au.g:uosU muna
der ~-kii.ll pct·sonrtl wvscs fJ•ån S locUwlms &t.a:t-io'll. 

F. l.:tbildninysj'öreskriflcr 111. 111. 

J J.. a) ::>j ö•kad c Llcl'll tl ,j 2., :.l. O el! 't. su ub.Ul'$Ct'Da ·,;ko la Kommcnclet'HS 
a pan,;arkn·ssarc n F~· J:;ia untlcr liden JO mruj-19 augusti samt u sjökri,gs
~kol:J.vd el nli n.gcns .fart~· g unde r ·tiden 20 a ugus ti- J l oktoiJJ cr, med iaktta-
-~ ande :.tY aLt sjökaclclle·rmc i 'i. :;jö,kur•:;cn m~L nvpolldcras omedc-lilJar·t cHcr 
u. Ylagel ,;j ö·o'l'ficerscxamcn. 

IJ ) H.cok eJ'LkLw:; >för· sjö,J;:atl c llc l' skall a.nonlna.s viLl Ka rl :;•kr·onu staLi-o n 
u nd ct· li(lcn 11 juli-.l3 o~;:Lobcr : sk.o·landc !il'rCtgan u "andc J;:adettcr ·sam~, i 
d en m ii.n så befinn es crforclcrligt. ,för dem avsedda, J;:adct·toff'i cerarc ä rla: ~· 
fii re li Pn H j'll l'i, som av cilt c{cn of vr .:;j ·öJ; r~i.gs-:;koln n !JcsLhnmcs, ins L~illa 

si ~- i Kr,rhkrona :;am L uon~J e r 1 •ek r~ Ukur:;cn förl liggtb i Ka rlsk ro na -ku5~m·

lillocriregr·mcntcs ka·sem; .ägande t·llcf•c n !för sjö,J,rig.s•s•kol-an j~imYäl .JJc·sU~m
ma, ·i viJl(·Cn ublnLld;n'ing .l'lä1· om.r:örmtälda kwdeU.olrt'ic crarc ocih ·k:aclcttcr 
~1;0Ja vartl. sj'ö,lw m.m enderadc :t övningSil)ri•g,gcn Fall~en. 

Ohcfc n i'ö •· nndero11fi ccrs- och sjömxm sikiiPcrn a :i Karlskrona .;kall 
eHe r .framsb~lli'nin;;· av lc(la•r cn för rc:J;ry~knrse n komm endct·a •e·riford•erLigt 
nnt:il in.s lt' clkti'<rrr s:1wL e!; ono:tn'- od1 :li a ndr·oäe•kning.s perso nal till kurs'en. 

t' ) Hrsällni.n;;t·n " rlcn ,f iit· riYancit ' a.,. sjö•katll'LL·er m. 1fl. m·sedd a öv
nin:,t:c.IJ r ig'-':cn F al-ke n ~kall 'l'r. ' '· n1. dag i hörjan -a,· jun•i, -,;om framuelt·s 
hc~tiinutnL' ,;, s t ~Hla:; L i Il iarLyc;·;;elieifeos iförfog,anrllt' ·i KarlsO;t·on·a Jö·r alt lJ i
träda vicl f:u··ty,get,:; utrusln.in,g· •0d1 und PI' li clen ,intill IHlf.ii.lslcckne ts lli.ssa n
tit' förKl~·s·a:; till :-'kL:..J,pSg!O:;:;eJ,asernrn. 

d ) T\ c:<e nkad cltcrna vlid flottan ,-:kol-et ~;:.o mtll e nll.eras <L ~- tor'pcdiJal,o;-
thvhii·oncn ·untlct· LWr n 3 m:.~j-19 allig:us·ti samt iL fnr·L~·,g i J;:us• L>fl o·L L at~, 
><0'tn ·llöQ·st·c ·b etfi\l'llaYiar e·n uvrT lm-s,liflo,ttan iä1ger bcsl'ämm a, ·l'r. o. m. d en 

c:. o. 19 !7. 18 
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\!U uugu.;Li l. u. m. clag under .~cni\r·c ·rhti I.Jl eu elV olklo·bc r, ~o~n a1· ulimml e 
I,cfiilhn_yiu·c li\kalccles hcsllimmcs. 

c) 2. intcndcntskur~cn ,för- marininlcndcnts,katielt-cr ~-lzall anor,lnas 
Y id !\arls•krona slation 1mclet· ·Lillen 7 unaj - 1:3 -ol;Lobcr; skol-ande ifr<l'OaYa
ranlie J;ade-l'l c r intJill lillen fUr JJi.irjan aY <~j'i.il;aclelt.ernas roJ;r)·tJwrs FH·
JJ.ggas .j e<ke,ppsgossc1;aserm:m ocJ1 d~cr nilnrnda Lid ·i 1Kal'lskro11a 'kuslal·
illlct·iregemcntes ~;ascrn. Under lillen :fö r ·förklggningcn ·i .s•kcpps.go~s'e

lza;,crn cn skol1a J;o.clcttem:l •1·n r:t undct·~,l~Lilcl a cllcJcn för ·skep.ps,g-u;;sc-k[trcn 
<tLom ll c l r:lWI'zmclc utbilcln<ingc, n, i Yil'lcd ilYSC•CJllllc J;urscn., ,j•illlllikl g·iltlan
tlo J'öruskt•i<flcr, s1ktlil .sL[t unck1: i.irYcrinscunck m· Cllt el's•i.ntcndcnlcn. 

il' ) 3. in lenelen l~·k u rsen 1ör ·lllm·i n i n•lcndun Ls·kade· ~Lct· su;all anordno.s 
Yid ;-;lut:,kbolms stalio·n uneler t·id<·n JO m(lj - 13 ausu~Li ol'lt Y'ifl \'axllolms 
Lustarlil'lcrire.t;cmcn le und er •l-iLlf'.n Hi :ru::;·us l i-.1 L okLolbcr, shll~uHic i fri't
":·;;var.ancle kadt.:l't r~ r under ul-l! i ldn·i ngf' n vill :-:Lucklwlm,; ~t.a.liun .f'iirlligg:ts 
i :;jö1;r'ig-s·li:·Olan od1 11nder ·lliiJildnint;·cu Yicl \'axhol.nts kuslarlill<'l'it'l'~C

mcnle 11ii .sälL cl w l'en 1Iör 1kuslarUilericL -li.gcr lJcsllbnuna. Under ticl en för 
Ji.il'lilggninge n i 'Sjö'krig·s~.l;ola,n sl;ola kad et l.cT.n'' Yara undees~älkl a ·o!ffkct·, 
,·om st<l'lionsbC'fLiihaval'Cn 1i ::ilorkltolm i.ign· -llc»U~mma, ulorn 1) etr.ltf[al1(11) 
1: [,b Hd n ingt•n, i Yilkel. a y,-ccnd c l\nr.~'Cll, j.Lim hl; L gal ~and-c Jur s·!; rilf.lcr, s•!;a;t 
olii ·umler öH;1'insecnd1; :w ( · ,]!c,J~in!Pnli·un•lcn. 

Ullden föl' 11n cl em·l'lficn,;- orh s•j'Öimzws•k·iit'cnm i ::ltocJ~lwlm· "kall 
efter .ft·amstllll n ing aY d1eJ'cn för <sjöTI;r,igsstolan lwmmcnclera ·Cl'fOt~cleelig 

lranclt1~icikning:Yp cl'sonal Ull kur:;cn lllllier.· den •tW densamma ·lir förk1.,..;rl i 
~jök1·igssli:olan. 

·S) Kuslal'lilierikmle t t<' l' ,;ami, 'lJCcl,an uutförmilltlct a.,;p·ir-zu1.lc r O'l'h .elc
YCr 'Skolit cnU.gt ·I-Jö,gste JwJLiJ,llaYcH'ens ö•rct· .J;.uslii'Jo.ttan nät~nare >l'örclcl
uin.g genomgli föreskr!Yen ulbiklning cn-lig·L <föl'ja:ndc: 

<fL p ansa L'•sl;:cpp : 

kuslarlilleri<ko.cl e Llet· ·und,c r liden Hi llt:rj - Hi juni: 
U'llilt~in:ingcnj Öl'Selever av l. Eu·::;(];:urserl under tidlen 2·7 .i urri- 18 augusti; 
mttriningcnjörscloYCt' m· 2. linskursen ·under 'l:i'den 18 jun'i-:L8 au-

;:t t ~Li: ~zn n L 

a .ia~ nr·c cllel' lur·]Jedbt<l: 

marinin:,:·enjiir,;as·piranlcr · aY :J. ar~kut·~cn Lmckr Liclen i juni.-,(iag .i 
~!ut;;. t, av augusti, som rhögslc ·IH ~ I'iil ·llal·aron .över ku·slfloltan •ä(\'Cl' be

~lllmma. 

Il ) l~lm·r l'na i jLi<~tlliJ;L .~kolr·t·.~ll'm,c nlc föt.' fiollans man s>.ka•p, Vl., l'ö 
rr•clzril'f• n all<lll':ill lllildl~il' 1.lll'S ·lÖL' Yiien<pJi.J;liga iSjCJkapten•e r '0{)ll cS•tyrm'in 
" '1 "\1 , i ilen mftn s[t 'befinnes c n~'onlcrligl , .för SR10da kurs a.rs·c H inslru•lz
l.i IJliS<!Jcl:~i l sk-o la Jörliiggas i lwp]J:sgossctkascrnen i Ko.t·Jsl]nona; skolande 
U'iwfcn 'för un:clorofficc!'s- ,oclll sj öm<Unskiiecrna [ JGal'ls,krona kommenelera 
JUr i'fr·Ctg'a:Yarande ·~örJ<ti,gigning er.fordcdig 'l1andrär1mingspersonal. 
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H. a) Skeppsg,o.s~:trna s•kola erhftlJ[!, HUJildnin.g Ct iirn.ing.sskeJ,JlC·L at 
Gllapman ~amt ,l skcppsgli:'SI'aHil'lningens fartyg enligt Jörd<llni ng, so:-n 
a1· ~k e.pp,_g,os·:;e,kitrcrl l c>frr n~t f'[lcr ~zulllt'zHI .sin;; r<mella.n sa.mt m ccl Juety,;,; 
r·llrf< 'n .a i.,1·nings:skeppct wl' Clwpman orlt aYdclningsdwfcn 1'ör· ~q;cpps

_c:o~~ ''a rdr•lningcn hcsti.i.mmcs: ;;kulandr •ltärritl 'iakt tagas, at·t srke'ppsgo::~ :!r 
aY .l. <;u'skursen enelast i tl·e.n .m t1n s[t .o·un(].g,än,g'U:gcn Bt'fordra'S kommen
ileras ii övningss,lwpp e.l af Cll:R'])Illli\11 s•a:m.t 1\t.t d·c ,g·ossar, som Li l:l:l l'öra 
~>kcppsgos•ckårcn i Marstr-and .o•c·ll som avses :för slwppsgos.seaJVcl•cTning,e ns 
fartyg·, så \'itt .möjligt ko:mme n, lcrn.s {t c t.tdf'ra av 1'<\'nin.g.sskeppen Najael en 
oc!t J anan1 <:t.s,. 

~1 ) örn·ings~kcppcn •skoln. enli<g·L s lnti o nsilJ c•få lha:\~at'i! ns i Karlskr,onn 
bes~iimmamlc und er ·edrwcler·lig tid 'före -och ef ter nnbeJfalida cxpeli'iti-on ct· 
stå ti Il nihnndc )Jcfiilhavarb J'örlfoganclc 1för öm in g av <slk·eppsg-ossae ool1 
för :farty.;ens ut- .orc3l a\rustning; s .JwJ.ancl•c •s.J;e,pp.sgo·ssar, ti!Lhöe::m(l f• 
;;kcp ps!!ossc:kårcn j :\Iars l rand. jirmle olffic<Cea:re, unidewfficerare o'ch man
• k :otp, J.illllJ(;raml e Sloc~;lll ·oJm ,~ slal·:•on uclt avs·cdcla för s 1mpps,go·ss€farl.y
ge:n . unde r Lid , som aY .sLation:;,ll c.Hu.Jral'a.r·na i samnåcl besbämrmos, clät·vjd 

tjänstg.öm ft J'lo·tkms stati10n ii Karls·kr.ona 11'ör •att ICI.elLaga :i nä1~1ncl.a öv
nin;.!·ae .s~mL rustning ·rcspekthc avruslnin.g ~~:v 'ÖVnin[llsSk·eppcn. 

c ) ö·y~;i n.gsbri,ggcn Falken 6•kall crncr j moU11. 7 d ) ni4Jmnd avmön-st-
1'111!) untlcr ·Ct<fon!erl'ig· tid stäHas till s•tali-onsbe•fälhava.rens i Kads•kr.ona 
fiirfogancle tför CJla•ll,amla ,ilnclamäl. .sorm :i föregFtcmlc •ptmkt ang'irits fö:· 
i'•nJ ingsskcppen. 

13. Virl ub;ttsclepå, rlliir roke)'Lktws Ur an-oellna(!, mil. å {la!!; trndcr 
jLmi 'Cller juli mrmaCier cnli.gt wdcdJöean<lc varssc1l1 ·c.fs bepröYande en i 
rcsp C'ktiYc cl·0p·ii ingi:\en(ie 11-1b~t ruslns Jör alt un(lcr en tW av högst. ti•t 
tlag·ar nl:gf, på cx pcrl ition >för öYanclc av rrxmncla kurs tillhöranrlc c,Jc:vcr: 
,-h,:'nnilr ~'Dr rir'.ssa cx pediHon cT l'öljn·ncl r lJcsWmmcls'er hinila. till r:f lt•t·
riiHcJs.c. 

a ) Sfts~rn l'fll'<l.yg.scille-fcr sl;ola Lj•iins~g-öm fl res.p c.k tivc ·u!Ji'ttsclep·åcl' 
L.iiinsl .gf,t·awle IJP;'i<W l'O..rc; ,U,gande wclcllbörandc vans,c-lwl' att, m ed •iakl

togawl<e a\' ·OI'~tnsl;åc n d c 'IJc.sti.imm c lsc r· ·!Jctri.irt:f-andc -c.xpecl:ilioncrn'RS liingrl, 
r;·,n·skri m angilenclr •l,klpunkt J'ör 'llofi.Uslc,ok n c l.s ·ll is.swnde o rh nocllha•lolmd c .. 

'b) Vc·clcrböt'[l!1flr va.t·vsc,lJ Cil' mft llcol'cll'a llumplig l1onom uncle'l'lycl'ancl 0 
!tWl'iningrnj(ir alL tj•ilnstgura. .Ct l'Cspc·ldiw -ul1i\l ·tmrlee ifr:'tgavarandc c;.;.pc
tlil'i on. 

~ ) BesliLlni n!:j:lt' å u uJålarna ·skola :i ÖITigt 'kommend eras enligt övcr
~ n s·kollllnnclsc mellan YCrlcdlörJnd c l'<ll'Y~r<ltcl' och <·:hel f·ör 'lH1dCt1Mficees
•wh sjömnnsij;Jl·cma. 

<l ) 1Jhfdarnn .skola 1111clcr ,;c.s<S::t rxpr<l·iLion,c r Yal'a -s lalion lirL l'urla ;
da ·lill -res•pcktiYc s~aMoner (örlo.g-s(Jiep[t). 

c) U1i\tarnn, ·skoJ.a cifler expcdHi,onrl'llGS avslutand e n.vrusl•a·s och 
fC<rLlgg·a~ 2 .. bCl'cdska•p; ·i\g;md'e yc.cleriJiirandc Y~u·yscbcl' alt .in•s<kt·önka nt
l•rlr n\'l'll~iningsnrbelcn -a till Ilie!. m tnrdg'linf!li 'f!·r.n niirlviä nrl•i ·g·n.. 
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H. i!Xlr-es t s å. .skulle b rYfinnas .C}rf•lrd e t·l • i ~gl, skall genom l·arrst lt c-
1\:n . .; i S.l>O ck.holm ct'·örs org .fr il.n ·milt-en flY april ·o~h unel er •hl>g·~t. f~·:·a 

vec,J;ur annrcl nas J;ues i molorS!J;l>l ·s-el fl>t ' clc eklarP, ~orn •:iro nYscclda fiir 
t:<nonlYål cn Sw•nsll;su.nd lill'rklarl l' molol'!J å lar. 

JS. E:osln'!d crno. tföt· i cl cnn:t generalord-er anll efadlda öl'l1ingar m. 
m. :; kola ·lwgr•änsas 'inom ih-clo•p.p , .som ll ct'ii:kn•a.s :ay elt efcn för :m1arins-1:1 -

hr n n-c'·l• som m oxlrlelas P:C·nom $ iMö rsve~t·cls •lwmmanclo·c;.;pcdi'iion. 

G. O. 135'! den 2"2/ 12 ·27 b efall er, m ed Llncll'ing :n .g. ·O. 091 / 21, orh 
\IG/2~• . ·atL i reglemente 1för ulbilclning· av otfli.cerare ·ti'Jl.llörancl'c .flottan~ 

slam (OUH J § I, a) .angiwn u•p.pgHI ilkall inhilrnnas d'öre ulg>fmf;1en aY clc
ecmh cr m iirmLl ,f.öt•sta kal•cnd r t'Arc l c'fl r t· ilet, .{lå J;:onstHu erin·g till fäm!k 

Lit-( t rum ; sam L 
a Lt i niimn.cl<a rcgh:m enl~ ~ '• 11 ) n iirmnd uppgi•ft s.ka\1 aYgiYa.s uneler 

r! ee!'m'her m-ånad. 

(';, O. 'l!lH9 den 30/ 12 2i .]) e f'a·Hcr, all d)e.s~iimmelserna g. o. 1'200/ 2'~ 

an;,;-ilcndc visLelsc ·utom iföeläggn'ingsoJ't~n, ;p er•rll'i&s·i•on m. rn. · ~.kol'a ut.
~ lrli ckas ·al'l gtrilla. ·även •tmd'el' •ii·r Hl'!f' . 

G. O. F . 2ii'o .5/ '12 27 1wfalle r· , -m ed UN)häYand e av .g. o. F 60/ 26, a~! 
m.Gnskapsmössa, a.-sedcl •för mans;J;Rp vid Jlygntpnet., som ])Jlir marinens 
tini.f.Ot'm, ,~\;all Jurn~ .mös•shancl cl Jöe s.Ptt mcrl :J) e teekningen "Ji'l},gvapnet '·. 

doc•k all för s jökommcncl cr.a t un!anskwp m•össbancl el i s l-d. ll c:t skr~ll 
va t· a för·s·cbt med !belecll;ning •an:g iYa.ncl c namn et å d en mar.i n flg~·dliYis·ion 
v i·d viltken wdct·hörancl e l j.äns·Lg.l>t' ( t. ex. "1. ::\ farinf'i'y.godi•Yi·S' ionen·•) . 

(;, o. F. 22::; den 15/ 12 2.7 •l!c.fall c-r, ~ tL {[en l;aplencn vi e! J'ly.gva~H1C l O. 
Lind.0 rl genom g·. -o. F. 2'•7/ 27 anJ) elf'-a·l!d.a -kommenderingen alt •slii till ut
r cdningsmiinnens ftir ·flyg ikä r crnas föt•hlggning 1för.fo g.andc sk:tll omr<lel 
lla el :u,pptr öra. 




