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.o!bcrä•knade, när'vara Yid Yissa •av firman Sir \V. G. Armostrang \Vh.i·tworth 

& C :o, LM, ano·rdna.cle skjutJörsök med ·40 mm. a!Utomatillk >kan1on. 

K. lw. den :!5 november J927. 

Beslämm e lser anf'·. ,•iss.a tirli\~ar e s i f'lo!Jlans pcnsionska.s ' a ö,·eq;il.ng 

på 1913 års gra~ialsl!at. 

'fH'Isili'rnd fö•r osv .aft,t if.ör·etnga. en •ultrnk€6· l'~'Sa •Nk ,;tutJ.cr.ande a\' 

eik o[ m::Jislklons lirill k , tJi <J n er. 

Läm:nur K;:\l·F •bcg~lr:t i!J cmyJWl'it:;amd~ . a.Lt, d'ö•r· c~·l1ål1ande av crfo.rcler

lii.g·t kollfi:ir"''åd ofiir f'lo ·tt.an tf>a!'t-yg, ,; d en mån så anses nöd•våndigt, föThyra 

häriför e•rfiJ•rxle•t'l'iga torntet· lå rplalse.r rv'iil :r.iike ts k:usleir, clä.r flo'Ltan sa'kna .. 

de egna koJde~}åen·, •i !föl1Sil;a 11antl e.l'f.ord'erligt områtJ.c .i .\Ialmö ft~ihamn , 

äv•ens,om förletskll' iYC•r atit kos.tnad·c-rnta ,fö,r 'iifrä.ga~·ar'ande. fÖ['h)TnJng s k1Yla 

:läg;gi8B •på k oillk(l9tnatl•e-rml. ,o ch hiilniS·yn h·:ir ti•.JI1 ta ;gas v•itl bestämma n d\' t a v 

Ultll'ä!mnlin;g'Sp'riiS'e,L ä. ·kolen . 

Finner försYar.sverkens ciYi la per:>onals J.ör1bund.s framställning om 

viidtrug,an(!Je av å:l;gänxle1r u ,s,J·i[[o ·a~t li:ns,tä]l]a avskodan~.l.e av a·rbc'tarc vid 

byggllladJsd,e'J)a•rl!emen:te't :i Stoc1\ill o:Jom med aniT•ctlnn•ng tw org.an'i•s•a,t!ionen~ 

•oml'ä•gg.ancle 'icke 'fö•ran•ledia n,ä,g.on Kn111.gL :\faj :·ts å tgärd. 

Bi'f:l'llllell· I<:\'! F :s framSitäUniin,g a,llt Iför il:>bånds'ättande >a v 'kyrkogå.rcl·'n 

·i nom Gal!.i:rv-arvett.,; •Områd<C ii .Djur,gtmd<Cn i Stookh o1.m mät.te få arniVäi[Jidas 

.ett lb<e;]o.pp av 3,245 kt>a'n•DT .s•amt ,föor ·un.ci~Jrh:åae'L u,y d{;nsmnma om'kr1in.<; 

000 l<ronor årlii@CJn. 

K. hr. den 2 decemher '1927. 

Förordnar 1'il. hc. A. H. Joh•a n.sson att tillsvidare till .ocll med den 30 

septemijJer 193B vara 1ärare Ii nationalekonomi .v.id ;sjökdgss•l<·olan. 

IMedgi:ver, att tiU löjtnanten vie! ;flottan J. H . Stefenson må för· ut

arbetandet av en ny läwb!Yk i marinorgani.sati•on,slär·a utbctal•as ersättning 

med ett bel~pp , lJer•äkna·t ·cofter J!oO kr . för tryckar.l<. 

Finner av vissa underofficerare vid flottan gj.orcl J'r·ams·tälln.ing Hril.

ga •Om ökat sjö.tillii.gg· vid :stalii·onär iförläJggn ing· utom egen •statioon ieke 

föran ieeJa annan Kungl. Maj :ls åtgärd, än att Kungl. :Maj :t föror.clnar, alt 

handlingm·na i ärendet ,slk·ola ·tillst-iillas :försvar·sväsendet s lönenäimnd för· 

att vara tLilgängliga vid fullgörand e aY armete d samhand med en blivanr!e 

r·evi.sion av tilläggsbestämmelserna .till de mil itära a:vlönin gsrcglcmentena. 

FLnner SBK framställning att •elen som •i •egcns'kap av ri.ktare .iJ.tnju

ti.t Jönetilli~g'g cnli<gt därom i •brev elen 29 •oktober 1926 medeldad e besbäm-

K. Br. 1927. Il 
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melser, mål te jämväl sedan han uttagits till plutonsbe•fäl,havare vid luft~ 

värnsartilleri <fortfarande tfå b'ibeihålla säldant ti!Nilgg, ·ir.ke föranleda nå~ 
gan •K·ungl. i\loaj :·ts vid·are åtgärd . 

Emottager såsom gåva oför k!'onans räkning .för jagarna 'Eihrensiköld 
och Nordenskjöld avsedda vd:ssa ang:ivna 1~onsbför·emål m. m. ·ävensom 
ECnom insmnLin:g åsta.cla,omna ~'ontanta medel, för •vil·ka för ])erörda ja
gare avsedela ·effeJcter ansu,ruffats. 

Pöre;,J,river angående beredande av vård åt armen .ooh flygva:pnet 
tillhur'anuc p er-sonal å marinens sjuklhus m. m. 

Lfumnar utan bifall IG\loF framställning, att sju:k1msläkarna vid flo.t~ 
lan s S•tal'ion j Karlskrona måtte erhålla ti!ls.tånd aLt und er Yis·s'a vi llkor 
jn taga cgm. C'iYHa pabienter å nämnda sjulchus: 

Upp(lragcr åt G:\lS •att i sanwåd med OIL\, iMöl .och eSS "företaga 
en .fullsLändi 'g utreclnin:g rörande lä:mpli.gb-cten av inkassem ering helt 
eller delvis av marinens 'kad ettkår. 

Uppdraget· åt OMS att •föran.s·talta om omarbetning av gällande hanel
bok j -internationell rtitt d'·ö·r marinen. 

K hr. den 9 december 1927. 
Bem)·ncligar ess att uppdraga åt oföps·te marinintendenten Ekman 

och marinintendenten il/V 1 :a graden Burman att utarJ)eta en lli.robok i Jn
tendcn lurljänst. 

Förol'Llnar, att Göta livgardes d:•ästningsb:at:alj.on ·skall .från ·ocll metl 
den 1 januat'i 1928 ·tillsvidare o.cl1 till dess annorledes !lcan ·varda bestämt, 
vara förlagd i Vaxholms ,grenilldjärregementes etabUssemang ·å Rindö älven
som :att detta ·etabldssemang uneler ,s,amma tid ·skall sbå uneler sekund
chefens .för Gö·ta livgarde V1å:r1CL ·OCJ1 förvaltning., .samt uppdra,ger å t arm(;
förvaltni.ngens lfortifikatilo,nseleparleme:nt oClh marinförvaltning'en att ge
mensamt verkställa 'Utredning ocl1 inkomma mecl förslag röean'Cl e förlägg
ning av truP'pförbancl 'i .ov•anberörda •e tall.J1i.ssemang oclh \·'a~llolms kust
ar.tillerire,gemenrtes ili:as·erne trubli-s:semang å Rlindö. 

·F.inn et' ,go·tt d el:s medgiva bildandet HIY en Sveriges friYi,lli.ga motor
båtskår tillh-önande flottiJij i NyJtö.p.ing samt iför densan1ma •fastställa be
ni.i:mningen Nyk~P'ing-Oxelösunels ft~iviJli,ga mo~tol1l:Jiåtsflott'ilj, 

dels föt'eskt'i:va, •att !flottiljens huvuci:S!akliga verksamhets.områdc slmll 
vara Södermanlands läns ,sfl,,ärgård, 

cleJ,s ·bestämma, att lflottiljs•t)Telson sJcall hava ·si t t si.ite i N·yköping, 
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dels o.ok fasts t,älla förrättat val av banicdirektören •E. Wigren, Ny
k öping, till ·ordförande ·och ~llefsass•i,stenten O. Helander, Oxelösund, t:~.! 

vice .or.cJiför·ande •i nämnda Ho•tt.ilj aU S"~1llia 1Jill •ocoh med utgången av år 
1929. 

h. !Jr. den den 16 deeemllet' 1927. 
·Förordnar, a:tt i fråga ·om förläg,gning 'OCh or·.ganisation ·av Krono

bergs regem entes d e tachement i Karlskrona ~\vensom i fråga .om .förvalt
ningen vid nämndia de~ac·J1ement m. m. följande bestämmelser sicoJa lända 
till ·eilerr•ättels·e fr1ån och med d en 1 januari 1928. 

I. FörUi:ggrn:ing ocih o•rgan,isation. 
1. Krono-berg;s regementes detachement i Karl·skrona s'kall hava s·i n 

f örliiggn,ing i Karlskr.ona f ,äJstning . 
2. LJLI>ildn·ingen av fast a n:sLällt manskap förläg;g·es på så sii.tt i 

lwmmandoväg bestämmes. 

3. De·taohemcntet skaH bestå av !följande 1fast .a;nsbäUel j_)ersonal: 

regementso.ffioer, överstelöj tnant 'C! ler maj .or ( debachemen tschef) 
J'aplcner .. ..... .. ... ... ........ .... .. .. ......... ...... ........................ .. .... . 
1SU~1a l t e rnol'ficerare .. ............ ..... . .... ... . .. ... ... .... . .... .......... ........ . 
ofan1junkare . . . . .... .. ... ... . ... ..... . ... ..... ....... ... ............. .. ............... . . . 
'SeTgean te t' ....................... ... ...... .... .. . ., ....... .. ..... ................. . . , .. . 
fur i r er a\. 1 :a 'k~assen 

furir er av 2:a ikvassen ..... .... ..... .............. .... ..... ... ................ . ... .. . . 
kol'praJ.er ... . ........................ ..... _. ...... . . ............ .. ... ................ . 
vicekorpraler . ............ ................... .. ........ ..... ...... .. ........... ...... . 
Yo J.o ntärer .... . .. . .. ..... . .......................... . .... ........ .. . ........ . .... .... . 
sj uikYår.dsfurir av 2 :a ·kLass·en ..... .... .. .... ......... ................... .......... . 
sj ukvår.dskorpral .... ..... . .......... . ........ . .. ... .. .. ... .. ... .................. .. . . 
.sj ukvardsso 1dat 
Jwvsbgarvieo1w rpral .. ... ............ .. .... .. .. . .. .... .. .. ... .............. ......... . 
Yapenllan tverkal'fur.ir av 2 :a .klassen 
''a·penhantver,ka n"icekor~pral ..... .............. . ....... . ... .... ....... ......... .. ... . 

1 

10 

" ,, 
7 
7 

n 
t2 
18 

1 
1 
i 
t 
1 

Härlill .komma en kompani·Oifif>icer ur intendenlm'kåren, en ~)a.tal!jons
Hlkare, ä Yensom !1 pens·ion·et,a.de 'll!1cl ero·Dfi 'cerare, YaraY en såsom !b i käde 
åL intend en ten, en förTådS!fön·aiLare, en Yap·enunderoHicer ·och en ex·pe
d ition s'li n~cleroHdcer . 

En l'otn:pani·oifficer ·yid detach·emenLc t är ruYsecld som 'adjutant hos 
b eflä l!Jm·anele a:m iralen :i KarJ,s•krona. 

H:egem cntschefen :må ·i 1fråg•a om .O<f,fic·erare och unelel'O'foficerarc 
samt, i den mftn så ·kan vara enforcl orl,igt, även i :fr5Jga o.m annan pers.onal , 
~:Her anmälan -till be;fäl:hav•ande 'amiralen :i KarlSikrona, göra s·ådana till
fälli ga ottnclringar u t.i .ovanstående p er.so nalsammansättning, som vie! av
gång, b efordran ·eller :kommendering •cnfor'Clras f'ör ·att unclYi,ka ofta på-
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u;omma.ndc ompl:lccrungar eller som i övrigt Yisa sig Ym'a för tjänsten 
Y id clct:1C'li emenlc t ·erforderliga. 

L DdaJcllementschcf, tinika lJataljonschcJ förordnas a\· Konung.en 
på försla.g ay rcgcmcntscil1clfcn. 

Detac:llcmcntJschcJen skall .säsom infanterilJcf.äl1havare dngå i fäst
nings•staben 'i Karl:s.krona fästnin•g i enlighet med Yad chirom är särskilt 
.~ taLlgat. 

5. önig personal ·av oHioers ocih und eroff"..c ers grad samt, i den 
m[m s·å kan Yat'a. erforderligt, äYen annan personal Y•kl regementet placeras 
av regem.entsc•lic.fen Yid deta:clwmcntet för en Vid av minst f~·ra år i följd, 
]1örande placering•en .omflatta vbst antal utJililclningcSår, i r egel räknat ·från 
dbildningsärcls början. 1-Iänicl sl,all ia•ktUa.gas, att i al1miinJ1et högst en 
tredjedel av för detachementet >rYscdcla officerare, unelerofficerare och 
liksvällda må årlige;1 ,för.flyttlas t:ill eller från detad1ementet. 

6. GilcJcn för 1södra armeförcleln1n.gen beordrar ur södra mmcfö:'
rteln·in.gens övergångsstat oc1ll S·tat för ö·\·el'la·liga truppförbamls reserv·er· 
officerare ·och underoif<ficerare tlll HiJmpligt antal för .fullgörande uv clem 
iUJggande ljänstgöl"ing vid cletacill e men t e t . 

7. Dctcwllcmcntsc i1•C1'cn 11iJgcr <mtagft YOlon1lärer •O•ch ,hat' rcg·cments
chefs !Jefogenll·et dels i avsee111de å åläggandet av bestraDFning1ar, dels ock 
- mecl dc.n in.s~'t"änkning, s·om Jöranledles av vacl .i ·punM 5 stadga:t:s - i 
fpåJc;ca om ])efordringar ,oc•l1 transporter :inom manskapsklassen vid cleta
~lLcmentct utom vacl ~angår ·bes!Jiillnin.giSmän. 

8. Ghe;f·en för Kr-onKJbergs regemente •äg·e r rättighet att, åt1följd av 
en .o ffi.cer , högst sex g'äng·er årligen d'öreta,g•a 'inspelklionsTe,sor till deta
chementet mot atnjutande av rese- och tmiktamentsers.ättn ing. 

9. Befälttavande amiralen •i Karlskronct ,äg,cr ibe.fälsrätt .över detache
mentet i cle av.seenden, v•arom siir.s•kdJ.t •st<Wclgas. 

10. Vid den ~f1ö·cs.ta 1pJ.aceringen av personal å detache nrcnl•et ,skall Slär
sikilt U]l'pmärl\sammas, atL ·on öcJ'i.ga Jörfl~yttn i ng ar av personal u ndv ikas; 
ägande vederbörande 1arme,förclelnin.g.schef att mecldela för över@ången-; 
iindamålscn l>iga anordnande crfotxlerl iga ,förcs·kriftcr. 

Il. Förvaltning. 

1. Chefen för ,J~rmwb ergs rc,gcmentcs det.acbemont i Karls•krona 
.skall J)C·trii.Hande ,fö t'Yaltnin gen vid cl>Ctacihement-e•t 1i:iga enal1ancta skyldig
l!ctcr .oc:J1 J)eJogenheter, som till'komma rcgcmentsch c,f. 

2. Vad i gliillande 'förv•altning.sreglcmentcn icir >före,skrivet rörande 
förvo..l tnin.g ·vid regemente sikall i liUämpt•iga dcla.r låncia till efterrättelse 
i fräga ~m niiJmncl1a clctac'llC'me.nts för\'altning. 

l S<clll!mOJnillang ·h~iixmed förordnar Kungl. Maj :t, att Ylid inträffad le
dighet uti ch·cfsbcf<::ttLningcn Yid Krunob er.g::; regemente eller v.id förhinder.' 
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,för rcgementsc•lwfen att u t öva I:Hlfä].et den tili tjänsteställni.ngen främste 
av de regementet tillhörande och i t j änst Vie! regementschefens tjä:nstgö
ri ngsstation Yar•andc krig1Smiin IS!kall övertaga l)efiilct över regementet, 
doc'!' ut:m inspektionsl'ä~t ö·vcr rcgement·e ts detac,JJement i Karls,Jcr.ona. 

Förareinar a·tt följande bestämmerser ·i fråga om fönaleningen vid 
Glit::t •ingenjörli.i:lrs till Karlsl\rona· detac'llerade ikustingenjörskompani sko
!a lända till clftcrrättels·c från ·Ocdl med den 1 januE\r'i 1928. 

L Göta ing·cnjörkår~ kus tin,g·cndörikompani skall mecl aviSeende å den 
el]wnomiiSk•a förvaltning•en , mecl und1antag 1f.ör •ärenden rörande •kompanids 
övning,ar och 'i•ngenjörmateeiel, vara ·underställt Ci]JC.fen för Kronob ergs 
regementes detac11ement .i Karls'kr.ona, vilken ,g,entcmot kom·paniet ihörut
,jnn an äger .samma :slk.yldi.gJJeler och be:fo.genihetcr, som tillkomma reg·e
mentschef; skolande lhärv'id ärenden angående bygg'naLler, mat'k mod mera 
dy!.ikt ·vie! lwnl!panid förc.c!Pag.as av kompanichefen i cgcnslmp av ka
sernO>f,fi c er. 

2. r\rcnclcn Törande l;om;palllels övningar o•cill ingen.iöt'tnrtberiel av
göms av clt e>fen för Göta •ingenjörkiir. 

3. Armc.föt'valtning,en äger u bfiirda på grund .ll·äea.v et"f.orderliga b•e
·Siämmels8t' ang>ilencle uppdcln·ing oclh t"edovisning av anvisade ansl•ag samt 
mater·iel av ori.Jca :slag. 

Föi'ord nar att i fråga .om för!ä,gg.ning ·O<Cih oeg1anisation av Göta liv~ 

gar de .fölljand·e •bestämmelser 'SkoJ.a lända till •eJfterrättel.se ,ft,ån och meil 
den 1 januari 1928. 

1. R 2gementet förlä,gge.s 1sålundia: 

a) regementsstaben, ·stt,i.clsvagn.J)atal,jo.nen .o·oh gami,sonskompaniet 
Stock•llolm och 

ib ) Histning.slba;tal~o.nen ,j Vaxrll olms •fii;stning. 
2. Utb'iJ.cln ingen av det lfast anställda manskapet föeNiggc.s på sätt 

lwmmanclov•äJg bestämmes. 

3. .-\ •fästn ing.sbaualj on en pl:JJceras följ ande ,fast anställd personal: 

rcgemen~soHircr, öYerstelöjtnant eller major (batraljonscilcf) .. . 
azaptcncr ................ .. ........................ .................................. " 
IS'U!bo.ltern of.ficerare 

l 
4 

ä.at1d u t111.;:_u.ro l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
sc·rgcanter ......... .. .. .. .. . .. ... . ............. ... .. .... .. . . .... .. .. . ................ . 

fur i re r a v 1 :a ikliassen 
fur i r er a v 2 :a 1dassen ............ .. ...... .. .... .. .. .. ....................... .. .. .. .. . 
koPpra1er .......... ...... ............................ ... .......... ...... .. ... . . . ..... · 
vicekOl'pralcr ........ .. .. ..................................................... . ...... · 

7 
~13 

12 

volonlärel' .... .. .. ..... .. ............................... .. .... .... ..... . .............. ifl. 
sjukvår.dsfurir .. .... .. .. . ........................ .. .... .. .. ..... .... ....... . .......... 1 
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som 

sjukvttrtisk•Jrpral 

sjukvilrdsso1dat 

ho·vsla.ganicckorpral ............ ... ...... .... ..... ......... .... . ..... ..... ,. . ,. ..... . 

vapcnJhantvcrkat,furjr av 2:a klassen .............................. .... .... .. .. 

vlapenll'lt•n tvetkarYicekot•op-t·al 

vapenhantverkare 

förrådsYa:ktm~~stare ........ .. 

i 
1 
1 

J 
1 
1 

1 

Häl'lill ·komma 2 rpcns•i'O n-cradc un(lCraHioet1are, varav en aYses s·å

vapem.mderMfic·cr o·ch •en såsom ex,p ccliti.onsoDf icee. 

En J,.ompanio'H,iccr vid ibatalj{) nen ä t' avsedd ,s·å:som a(lju tant i kom

mendant&taben ·i Vaxholms fästning·. 

!1. övt'i·g fas t ~.nställd personal pl aceraos ii rcgemen tss tabcn och rc

,gementets i Stookholm :förlagda tmderavd eln·i n•g.ar. 

5. V.id avgiing, ibc,for.tlr ::t n eller \k ommendering mu sc·kundch efcn, 

eHer anm älan till kommenrclantcn :i YaxJwlms .fästning, göra sådana ·till

fälliga ändringar uti ovanstående :personalf.ör{lelning, v.ilka kunna ansr~s 

Ct1forderli ga rför att unclvika .of.La för e·kommandc .o mplaceringar -eller som 

'i övrigt visa siog ntra ,mr tj-änsten \'lid bataljonen et'iorderHga. 

6. Ol1e>f för d'LLsllningsba l.aljonen })lac•e raos av Kungl. l\Iaj :t i kom

mando,,äg p.11. förslag av .scUnmclchefcn. 

Bat::tlj onsc1h c.fen IS.J,'all såsom imfanle r.i~)'of.äl!l a vare in g ii ·i .fiästnin,g.s

st.aben i Vax.ho lms ·J1ästnin:g i cnli,gtl1et med Y•ad därom är särskilt .stadgat. 

7. Pers·onalens plaoet,i ng ·il fäiStn ingsbatalj-oncn sker för en tid av 

·minst fyra Jr i följd, ])örand'e placct·.ingen omfatta v.is:St antal utbildnings-

1\.r, ·i rege.l räknat d'riin :utb.ildnings·ilr·e~s början. Härvid ska:ll iakttugas, 

att i allmän:tle t >högst en trccljcdcl ay d:ör lbataljornen av:seddra .o:fficerare, 

undcrorfficerat·e och liik.ställda mii årligen förflyttas till eller frän baLl~

jonen . 
S. För lfästnin.g.sbal,alj onen aY.se.Lt rrnanskrup ·sU,all av selmndch-cfen 

a nta.gas med placeri ng Yid ibalal jo.nen. 

Heifordra:n och ·Lrans•p-orler unom manskapsklassen av personal till

hörande fLLs•tni ngSibatalj.onen sU,aJ.l, därest ej Kungl. Maj :t p ii .clärom gj-ord 

framställning i Yi.sst ·fall annorlun(Ja fuTordnar , vcrl,·ställas inom ibatal.

jonen. 
iF1ästniJ11g.s.bataljonen •är -i u•vri,g1t att. anse siisom detaca1erad. 

9. Chc.f'en if.ör östroa arm6för·delnrin·gen ibeo,rdrar ur ö.stea armMör

d elningens öYerg§.n,giSS licd ooll sbat iföT övertaliga .tmp.pför<band's reserver 

oHicerare och und eroHicerar·e t.ill IJ.mpligt antal <för ,fullgörande aN de·m 

iil'iggancle tjänstgöring Y'id fäs~n.ing,sbataljonen. 

10. Sjuk- och vetcrin'än·ärd .Yid ifLlstn'ingslbataljoneiil b estr•ides. i en

ligh·e t me{! Yad därom ·sät'S!J"iH staclg•a.s . 

11. Selwnclch ed·cn JJger r.LlUig:he~ att, äbföljd av en officer, högst 

tolv giinger iirlig·en företrug'il inspel,tionsresor ti.ll :fästningsbatalj •ornen mot 

åtnjutaneJ c aY rc,;·e- od1 traklanwn ts·c r,säl tni ng. 
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2 . . aJtt Mjtnanten Po:sse slkalQ f ·r. ·O. m. d'en 7 1i111nevaram:cie millad 

t ill'! i mom. 1 .rungåv,en clag föl!' boeifäls,teckJlle•tJs h ,issa,ncle ä j,a:ga:ren Norden

s!{j ö !.d tj ämstgi.il!'a ii p an arsike1)pct 8-\'err''ilg<l. 

G. O. 1230 den 5/11 27 J)eJ-al:Ler, rut,t för tjäln1st.g1örin,g å j•agarna Nor

clen:sJ,j.öld och E1nen:skö1d uncl•c.r .clcs·sa f·rurtygJs &emom g. ·o. 310/27 anibe

falrrid'a cxpecl,ition aYsedda umJe['.Off.ic~ra•r e och mans'kap 1siko%, pä s:~Lt 

stat.ioilE:iJ:J,clfälUJaYm'en i Kat,liSkrona eftert· övcre:nskommeJlrsoo med es,k,:JJder

cll-erf.en för KarlsQ,ron.a:esa,wdern tiJg·cr ibe:s1lämma, f~'. o. m. den 9 •inncva

ranlclie manad och in,till t~rlpunadcn 'fur iJyefälsLeclmenJS h•i·ssa.nde övas ä 
Ka~lskrona s.tatiion. 

) 

G. O. 12-1.8 den 10/11 27 J•rus.ts.LäBle.l' necla:ns!Jiioocl'e ö.ndring ·i § 12 mom. 

2 av Reglemem.te .för u rUbuiLchJting m. m. av of.f'J.cru·ar-;; •i noLlans reserv: (.g. 

1(). 1171/27). 

L------- ---------
2. Ovan nämnd ,sta1n1cl•etr,t må .fi.il"a:s 'av Yrurj c -orf:f.ioer a, v läg1st l'öjt

n·ants tjLlns,tegracl, ISOm .ti,DJhör floJLLan1s rcs•erv, å c1e.t illandellsfar.tyg, varä 

han är befi.i;Ihavaa·c. 

G. O. 1263 den 15/11 27 :belfruUcr, ru~t 'ka~pten1e n Nerman 'skall med den 

JG .inn81''a.t'anclle mäinrucl avgå friliD och k.aptenen Unnet'US påfölj<mde dag 

tilLtrilida bcfatlning·on 'så&om cllcf iför 4. ma,trol-k0!1lpan.ie,t. 

G. O. 1267 den 16/'11 27 u)c~allcw, a.Lt l1öj t.nanLen Montellios skabl m ed 

l.Jib·erhi1\!Ua:n.::le ay imwl1a,·a!JJclc ·bC'fwttn<i!ng tllllK:J.er innevarande vin•Le.r ISilä.l'lns 

tm ch>e1fcns för :sjö'kt·ig,ssko:lan förfo,gantuc lfö1r alLt tjm:s.Lgöm så&om lära

Pe v'id l"l'.Sc'r·vkact·c iJWm'l'ISe:n Ii Lumn,et e'liektrlici,tc'li:>lti!'a:ns ocrll ·ratl<i'oteUmi1cenls 

gTunder. 

G. O. 1280 den 22/11 27 m lcidgUYer, 100trt unlcl<C[' ilr '1928 :må "'iKi 'kU9t

a.t'.tiuJ!eir'iet aJ!I,tag0iS högJs,t 5 Pe:&erv:ka,dlc,t,te.r. 

G. O. '128G dc1t 23 / 11 27 befallier, aL t 'k:JJ])'tcnen Anderberg ISkalQ tj iinst

gö,ra ISå.som 1ä:rarc v·Al sj ökrli:gsill ö.gJSJko]a:n, 'aarrmm111a 'kurs•cn, [ :iinmet för

hintJ.e:lis<erljUn:st lfr. •O. m. rden 1 insturncl.a.n[].c odlec.em!}C'l' rt. :o. m. :utg·ången 

av läsäre.t 1928-29. 

G. O. 1289 den 24/ 1'1 27 lbefa,ller, 

1. att p•an•sarslwppet l\Ianhghelen •skaiU ·å dag under f.ö<l.'ra ihibliften 

av .im;tunclande deoenn!l:J.er måna{!, som hög,s te bcfällravaren över kus.llfJot

t an äg•er· lbcslärrnma, m·gä Lill Stockholms 1sta~ion, för att aYrustas, av

lilöns'tms och förläggrus i anclra berecloska,p; 

G. O. 1927. 12 
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2. att, med änd'r~ng av g. o·. 1218/27, mli!]kt'J'.S'sar<cn Oht!S Flemi:n'; 

skal:l eifter , ne;rl,stä11da över.sy.ns- o•ch ctocilming1s·a:rib·eten ik1angörais för a tt 

l ~id 1 rupril 1928, som frameteilies beSJLämme,s, kunna !UL@å på ny cx;pe~em:1Jilo n : 

3. att, med ändll'img 1av g. o. 1225/27, far.t"J·,g,sche<fEJrna å jagama NoT

de[l,s[;:jöld ooh Ehr,enlsk-ör]d 'SikoJ.a hdiS•sa ISi ilna ib<e·Ii:iJIIst-acken -1't ·clll;g i slu~et 

av jnnevarande eLler !början ruv näsLkomman(!e år, ,s,om fr;arndeles b es-t-äm

mes; salll1't 

4. att u-båten Ill1em ,sk,allll l <lag Ut]der fiYnra hti.lften av ·instund-an

de deoemb•er månnid, som högsrue ·befli.hhaNa'r en över 'licustiflo.ttan •&ger be

stämma, avgå tm florbtallliS •stati.on 'i Karl!skrona, mr att avru<strus, ~avmönst

rrus och förläggas å <andra be.redslmp. 

G. O. 1293 den 25/11 27 be.lialil:er, a,!Jt <Statu,o:niälr ll'ö.rläg,gning för pan

Ear<sike,ppen SYeQ'iig-e och l[)ro.ttn•;ng Vici•o-r'ia, 1. j ruga.ncl;iv.isionen samt u

a;åtarna I.Lle1rn och Val~m skaU upphöra under .t;id'cn <Cucn 28 .november-~ 

dcoember inne;var·andle å r. 

G. O. F. 2!t7 den 19/11 27 tbefaiiLer, a:bt -ka;p,Lenen •V1ilcl flygva~met L1n" 

den slkaJII, 'i d-en målil J1 on om ·i rt: :l~· ,gsrt)Teh;en anb·erfal!Ld tj ä:n.stgör ing det 

m ecJ.gliver, umder tud<en f-r. o. m. ·den 21 d,mme\5 s.t<'\. <Uil!:l uLt'ednililgsmä.nnen;; 

fälr f,l)''gkårernrus för~äggn1img för-to.gandc . 

G. O. 1315 den 5!t2 27 •lJe.faller, a Lt fartygschefe n å j agaren E•llren

S•köld si;·all l1i.ssa si L t bC<fälst·ecken elen G innevarande mfl.nad; 

att följande ot[.fice rare och maeining-end ör s•1cola ti1lsYklare, olbe

r-oencle av i g. o. 638/27 oc•l1 93\./27 anbefallda lwmmender.ingar, tillsvidare 

tilHälligt t}änstg6ra å jagaren, nifmligen kommendörkaptenen a:y 2. gl'. 

\Vijlmnark, fartygsclwf, löj tnanLerna 1\'ordgt·en, Ner pin, Posse, m ed lfrån

Lt'ärlancle r!cnna c!ag a,v i g. •O. 1225!27 an])81fallda .sjökommendet1ing, Yon 

I~ssen .och name! sawt mal'iningenjör·en av 2. gr. S\\·enz6n, :farLygsin

e:enjör; 

aLt oYannä;mncla Olfficceare .sksla, med bibe·!J iill<ancle a:v <b·är ·an~;e

falld sjö1commenclering, i elen mån d·eras tjänstgöring amiJord därför ej 

lägger •hincler i vägen ställas till sLationsbefälhavat'en's i Karls~crona för

fogande ,föt' ö\'ande av <för j-agaren l\'·ot'C1ensJ;jökl <QY.secld lJes·ättning ('j. 

l1. 1230/27); 

att ja.garens lbesä~tn•ings!LsLa, Yad lJeträ.ffa·r unelerofficerare och 

m:mskap, må enlig·t överenskommelse mellan stationsberfälhaYarc n :i Karl s

•J; rona och hugste fl.1•Cliif!Jl,avaren över !kus{;flotta:n ,samman sättas av för :1. 

jag·arc!h·isionen iJ.Ysedc!a b-esättningar; sam t 
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rdt genom g. o. 638/ 27 a nJJcfalld sjukommendel"in.s- Iför .J,ap-Lencn 

\ Vanfv'inge och löj lna,nten Li edstrand s1kall u pphäv-as . 

G. O. 1316 den 5/ 12 21 bcfJl!er, att nvdelningsclled'en för Sloci;holmoi

::t \del n ingen skall n e.cN1ala sH t tbef~llslecken elen 15 december; 

att jagar·en \Vra(Jgel oc1h vVacll~meistcr därcifter fortfarande skola 

yara S<taLio närt förlagda i S tocl;:holm för att, därest isförhållandena ej 

Jägsa hind er i Yägcn hlit'fÖt', å dag under instunclancle januari månad, som 

l1ög.ste ilJenllhavarcn uvcr 'kustrlo llan äger b cslltmma, av,gi't 1Ji'J.l KarLskro

na o-cll ingå i Kal'lskronaes·kadern; 

alt vcLlcttlJåten Sprän.garen skall ft dag 'i slu let av inneYarandc må

nad eller början av jan uari månad 1928, som hö,gsle bcäflhaYarcn över 

ams trno.tt::m ti,g·er bestämma, .a·vrusLas, a''mön6tra.s och förlUggas i 2. br

reds·kap; slcolanc!e .a;vrustn,ingsarJJetena enligt varvscl1c1'enrs i stockhalm 

närmDJ'e bes-tämmmld•e begränsas med h:änsyn till att vcclelLbåten aYses 

att utgå på ny expediU on i slu te-t av april 1928; 

ntt k ommendör'ka.ptcnen av 1 gr. Simon•s,son skall fr. o. m. den 16 

innevaraude mftnad och .intill Jl ed.an angiven Lid för >h·issandet av högs'e 

[>efä!Jlavarens över kustfiollan HJe.f~'llslecken, mecl bibchålla:ncle av innc

,tJiJ.VCtn cle befa ttning som flo•ttiljchelf <för 1. u..J:Jttts-flottilj en, vara esl,acler

chelf rför l\ ariskronaeskadern; 

.aLt d1ögstc bef.ä.1havarcn över kustflottan skall htissa ·sitt befäLs

tecken ·l pansar.:>keppet Sveri•ge å dag under feibruar-i m:'tnad 1928, .som 

nämTid•c bcJällhavare äge-r best.t\mma; .samt 

atL kommendöl'lmptenen av 1. ,gr. Erikson 6kall und er den tid, högste 

J.l(~fii1havarens öYer kuslt'lotlan heL.ilsLecken ·innevarande vinter icke är 

hissat, med J.J-mJe'llåHancle av rinnebmvanclc b-e-fattni ng som fartyg.scll0f å 

rp-an sar::ikcppe t Drottning Victoria, ~tj'tinstgöm som divis<ion.schelf tför 1. 

pansar,sJ; ep pscli v i si o nen. 
l 

G. O. 1322 den 8/ 12 27 ~)e'fallc·r, ~att j agaren J~hren:>köld uneler clett~ 
fart~ygs i g. o. 310/27 och 1315/27 anbefallda expedition skall efter överens

komm else mellan mat·imförv•altningen ocdl bög.ste befäLhavaren över ku,;~

flotban uneler er,f.orclerLig tid ställas till nämnda ämbetsverks förlf,ogancle 

för utf örande av vissa <prov. 

G. O. '1337 den 16/ 12 27 ib eU'aller, 

.iJ.) alt logcmentsfa:rt)·ge t Göta s·kall å cla.g under innevarancle de

cember m·ånacl, som ch efen fur .fly•gvapnet äJger bestäJmma, utbogseras 

till fö r detsamma aysedd föl'läggningspl<ats vid Häg,emäs; 

b) a Lt elen från DaLla n till tjänstgöring ombord å lo g-e menLsJar l,y 

g·et Gä la J;:ommcnderacle personalen .sl,all fr. o. m . da:g, som .s t a:tionsb e

fii.lhavaren i Stookh-olm erfter överenskommeJse med chefen för flygvap

·ll ct äger bestämma, öJcrus m•e() följande ekonomi·personal, nämligen: 
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bcfiils•ko'l)kar 
s1;:epps1:•o0kar 
hovmästare .... ......... . ... . ............. . 

e st. 
2 
2 , ; sa1ut 

c) att elen personal av 2. fi ,Ygkåren, :som 'äger åtnjuta inkv-artering in 
natura •och som forbfara:ncle l;:.ommcr att vara förlagt till Sto,c:kholm, skall 
förlfuggo.s .oc.Jl besp'isas .genom st~t i onsbMälh.aYarens >i Sto:;kholm d:örsorg. 

G. O. 1350 den 21/12 27 'b e faller, att .följande för·eskrifter s:kola lända 
till dterrö.ttelse ibetrMifande 1fliottans övningar m. m. våren och somma
~·en 1928. 

A. Avslutandel av pansad:ryssaren Fylgias expedition. 

1. Pansarkrys5arcn F,Ylgia :skall snarast möjli-gt efter .ankomsten till 
K:al'lskrona i 'slutet av mars aYmöns•tras och där·efter ,klargöras för ny 
·expediUon (mom. 3 'e). 

B. Förbanclsinclolniug. 

fl. .a) Nedanstående !fartyg slwla fr. 10 . m. den 25 april eller noclan 
·rungivna dagar för hissande av res·pe.kti\'8 bc;fiilstecken till:sv,ida.re samt, 
~· aJcl !betriififar hös·s,to bcfiilhaYllren över kustlfl!otban underställdel fartyg, 
mod de mindr·e avvl:kclser, iSO'ffi nämnde a)efäH1a:vme må anbefalla, vara 
'indelade i för<band eller avses för änclrumål cnLig•t ,följande. 

Kustflotlan, 25 april- om1zring 19 augusti. 

1. :pansans•kcppsclivi>sionen . 

Sverige (fla,gg•S!k-epp) ; Drotlning Vd,ctoria. 

.spanings a Ydolni n gen . 

CLas .Fleming (AC-ifllrtyg) ; Fylgia. 
3. jagardiYiS!ionen: Norclcns1'kj öl d; E'llrcns,kölcl; '\Vr::mgel; vVacllt-

moi:sLer. 

Ja[dflottilj en : Psilo.nder (F!C-[artyg ). 
3. torpedb!ltschvisi•oncn: Vega; Ves ta; Castor. 
1. vedettibåtöclivisionen: VeclctLbil.tama n :r 33; n :r 35; n :r 36; n :r 2-'\; 

n :r 30 ; n :r 32. 

UbåtsaYclolning e.n. 

1. ubåLsflott'ilj en: SYe{t (AG- och FlC-J'art~:,:); Pollux. 
1. U'biitsclivisionen: ·Sälen; Hajen; Yall"'ssen. 
2. ubiitscllivisionen: Uttern; Bävern; Valen . 
4. ub il. tsdivis·ionen (23 8!pril- s•enaro .11 ii.ltften av juni) : Bl enda Braxen: 

i\borren. 
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Kust.Oo'ltans !flygstation. 

Jacob Bag,ge (L 10. m . den 19 augusti); Blonda (fr . o. m. den 20 

au gu sti). FlystJ·å:ts•föribllnd, varom lframcvelo.s bestämmes. 

2. 'torpeclJJåtscliv'isionon. 

örnen; Altrvir; Anlare:s; Argo; Arcturus•. 

1. trängch',visi.onon. 

Freja (målclcpMe.rty:g); Sökaren; Sveparon; Sprängaren. 

övriga förband och fartyg. 

Sj ökrigsskolClvdelningen , 20 augusti- H •O·kt.obcr. 

Ps'ilancler (AC-IfllrLy,g); Jacob Bagge; örnen. 

För sj ökacl•ottcrs m. Jl. övningar •avsett fartyg. 

Falken, friln dag Ii mitten a:v juni, :som fr<amcleles J)eE·tämmes-.semtr·e 
h äHten :ruv augusti eller början av 'se,ptemiber. 

För <Sk0~1ip ·Sgo:ssars övningar avsedela fart~·g. 

af Ghapman, 3 ma·j-senare ltäl:ften av :s·eptemiber. 
·SJ,ep.ps.gossc.aYdelningen, /1 maj-1 september : Najaden (AG-fartyg l; 

.larramas. 

För miliL1tlt' sjöm~l Ln ing avset t lfart'j'g. 

Sven&ksuncl, 30 maj-mitten .av augusti. 
·b) övn:ingsJJri.ggen ,Falken skall uneler ovan omföl'mäld excpediti:on 

vara unelerställd che,fen Iför :sj ökrigs.sk.olan . 
c) Kanonbilten S·vens:ksuncl .skall umlcr .o.van anbc·fa!1cl expeditit)n 

jämte 1! StocJ;:holms ·station Vinllöran!Clo moliorlbåta,r avses för arbeten med 
militäl'ledcr enligt che-fens för marinstalben föt' eskri'f.ter. 

C. Rustning av fartyg och hissande av befälstecken. 

3. Nec1annlimncla farty.g skola, iMr ·ändamål :som •fra:mgå •av mom. 2 
•OV'an eller som nedan cHer :framdeles e1ngivas, rustas (mom. 8) :för att 
kunn a ut,gå •pi.\ expedition; :skolande f·arty;gsC'l1 e•ferna hissa ·sina befäls
te cken å respe,ktiY.e fart~· g <följancle dagar: 

a) elen 23 01pril, minkryssaren Clas FJ.eming, torpedkryssame Psilan
cl er oc,ll Jac.ob Bas'gc (clo båd:a si·stnilmnda, utan •tor.pecl,utrednin.g), kanon
Ni·len Blon,cla samt ubå tarna Hajen, Vate.o.ssen, :Braxen ooh A!bil)or-ren; 

lJ) den 2G ::tpril, tor1pcclkryssaren örnen (utan toq)edutr·eclning), tor
peclb i\LarnCl Vega, Vest:.J, .Castor ·oc'll Pollux (tlon sistnämnda uban torpecl
utreclning ), samt yedeLI!båtllrna n :r 28, n :r 30, n :r 32, n :r 33, n :r 35, n :r 36 

(sa:mtligCl utan toTpecJiutredning), ,smwren •OC11 Spt"ängaren; 
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c) den 27 april, wrpedb'1lktma Alta.ir, Antarcs, "\ rgo och Arcturus 

(samthga utan torpeclutreclnin.g); 

d) den 3 maj, övnin.gssJ;:eppen s:r OIHupman, Najruclc n ocn1 Janamas 

sam t Lo gem en tsf::tr t~·,ge•t Frejoa; 

e) den 10 maj, :pansarla'}.SS·arc•n F)·lgia; 

f ) den 30 maj, ·kanoni)åtcn SYcDsksu.ncl; 

g) å clag i maj dlcr jnlli, S•Om framdeles beskimmcs, ulyåtcn Dra~;:cn 

(pro dursexpecl.itio.n); 
h) il dag i ju Di, som fra:mclclc~ bestii<mmc.s, övningsbriggen Falrrccn; 

i) å d:J.g i jul.i ·eller ,förr·a lh-~ilften av augusti, sum framdeles IJ.Jc.sbilim

mcs, kanoDibåten B leDeJa (mom. 7 ib); 

j) den 16 augusti, pansarske·ppe·t Manligheten oc·h logementsfar.tygd 

Niorcl; •samt 
•k) å dag i augusti elle r s·eptembcr, som .fr.a;mclclcs bestiimme.s, urb~t

ten Gt·ipen (pt•ovtursexpcdi'ti·on). 

4. Föt· stationer ·och öYnin.gar cr.forderliga ån.gslupar och båtat· s•lw

la. rusbas t.ill antal oclt å ·tider, som Yeclcrbörancle 'Yat·vsch~f elfter samrå•l 

med r·esp. bcJä1haYare Uger bestämma. 

5. ::'\eclannämncla förbrunds·chcrfcr skola h.ill•sa 'Sii na befälstecken föl

j:mrJe dagar (mom. 2): 
a) elen 23 a-pril, divisi·onscrrle·l'en Iför 4. ubåtsdivisionen; 

b ) elen 25 april, ·aYdeln ingscheferoa för sp•aDingsavdelningen och u

l·:'tbsaYdel'llingen, .flo.Uiljchcfcn för jruktflottiljen, dh;<is•ionschclferna för 3. 

. t.ot'pcclbiltselivisi•onen o oh L vecletlbt!tsdivisioncn; ·samt 
chefen för kus1Jflo ltans flygstation :l torpedkryssar en Jacob Bag;c; 

c) elen 27 april, d'ivisioDscrrlefen för 2. torpedb:l:tsclivisionen; 

el) elen 3 maj, d'iv•isionscJ1ef cn !för 1. trängcli·visi.on en; 

•c) elen 4 maj, ·avd-cln'ingscllefen för •skeppsg.osseavde•lning;en; samt 

f) elen :!0 augusti, aydeloingsc.11efen fö r sjökrigsskol•av<delnlin<g·en. 

D. Nedhalande av befälstecken och avrustningar m. m. 

6. Neclanlllämncla ;förbandschefer skola nedhala sina •befälstecken ä 

följande dagar: 
a) å da•g uneler ·s·enarc hälf.ten av jun'i, som hö,gste ibefäl<havare·n 

över kustflott11:n äger bcs·tämma, avdelninrgschC'f'en för ·lt!J,iltsavrlclningen och 

clivisi·onschefen för 4. ulbåtsdivillli()nen; 
.]) ) å (lagar 1 början eller mitten ::uv augusti, som högste IJJcfä~hava

ren öYer lmstflotLrun äg;er bestämm a, :rvclcln<i ngscrhefen för spanings:rvdel

ningen, flottiljc.he>fen Iför jaklifLo.ttiljen .samt divisionschef•cn för 2. tor

peclbiltsthvisioncn; 
c) elen 1 september, avdrlningsrOwfcn för skeppsgo:s'S'es:vdclningen ; 

setmt 
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d ) den l1 .)'ktobcr, anlelningscheiJen för sjö<kt·igssko1avclelningen. 

7. a) Följande fart~yg .skola il nedan ang'i\'lla fla,gar avgå till rcspek-· 

~iv e s tationer Jör· a"\-rustning (morm. 8), avmönstrin•g oc.h d:öl'läg·gning i 2. 

l.,eredsJmp : 

å ·clag uneler senare 'häliften •av juni, som •högste llef•illhasarcn öY~r 

];:u;s tfl.oltan ~i.ger bestämrma, ubåtarna BraA'en oe.h .·\b orren; 

å dag i milten av augus~i, som a1ögs te twf:UllaYaren över lmstflott11n 

äger JJestfummo., t orpeclib[ttarn a Altair, Antarcs, "\ rgo, Arcturus oc>h P.ol!ux 

s·amt vedeHbåtarna n :r 28, n :r 30 ·OCh n :r 32; 

å dag ·i mitten m' :wgusti, som Dheien ·för marinstaben ·äger b·os~~i.m

ma, ikanonbåtcn Sven'S'ksu!ld; 

å dag i slutet av :ru.gusti eller början av se·ptember, som hög1ste be

fäl•havar cn över kusLflo tt11n äger bes tämm a, ubåtarna Säl·cn o oh Valrossen; 

l(lcn 11 old,Jbee, tot,pcd!kt')· s~arno. Psilanclcr, örnen ·och Jacob Bagge. 

b) Kanon:bäten Biencia .skall .å, d:1g uneler ·senare 'llä1ften av juni, som 

!Jlög.ste ~JM~Uhavawn öYer kustfloHan äger l)e.stämma, :rvgå .till Stockholms 

s tation för ruvrnön&tring; skoluncle kanonbåten •därelfter klargöras för ny 

e:Npec!Jition (mom. 3d). 

c) Pansurkry,ssaren Fylgia sJ;a]] å dfLg .i :mitten av a'Ugusli, som 

högs te lbelfiil'llava~·en över ~ms~flottun iiger bes!Jämma, avgå till Karl·skrona 

sl:;:Uon ,för aYmönslring; s•kol,~ncle pansarkt'l'Ssar•en .cr&r·eHcr 'klargöras för 

att i .sl'utet av ·O·klober dler :början aY novemb er kunna utgå på expecl itic·n 

t ill avläJgsnare fal"'''atten . 

d) övning.sbri•g,gen Falken skall å dag under senare ihillf.ten av au

gusti .ener början ilV se:ptembcr, som av ·sta:tion•s!Jef'äl.h avarcn i Karlskron:l 

pil förslag· a:v chefen d'ör sjö•kt~igssko]lan bcs!Jä:mmes, ()'Ch övnings•ske:pp ~t 

af Ollapm.an snarast möjligt efter ålcrkoms•ten till KarLskrona under se

nal' .o •llä]lf.ten av se.pLembcr av..n'löns trws sJmt clät' efle r anu.strus o~h upp

·l~l~:g,as; sl;.ol:mcle up]Jläiggningsarbetena enligt v.arsc1IJOfens ·j KarlsJuona 

n iil'marc bestämmanele begri:i.nsas med lli:ins:,·n till a lt fa:rLy.gcn avses aM 

utgå pil ny •cxpcclHion år 1929. 

c) öYnin•glsskeppcn Najaelen och J arrrumas sik·ola, ·sedan avdelnings

elleJon Jör skcppsgosseaHlelningen nec1h•alat sitt bC'f.älsteolcen, snarast möj

ligt a·v.mönstra.s samt däref.ter an'ttslas ocJ1 urppläggas .i •enligU1·et med i 

J'C.re.gåen!Clc pLml\t }ämnade besti:inmnelser. 

s. v .id varje i denna .g•encralortler anbe~fallu rul3•tning respektive 

anustninc~ av fartyg, tillhörande nilJgot av ne{lan nämnda fartygsslag, ia:k~

ta.ges att, därest ej tvingande anledning clet fiirh.indrar, llidpuDUden fur 

fartygens in- re ' pcktiYe avm önstri ng ,gå !Jcsträmmes, att .fartygens bes·ätt

ning,ar dessföeinnan kunna deltng;a i farLygen•s ru•stnings- res:peQttivc •av

rustn.ings:.trbetcn uneler följancue antal arbetsdagar eftce be>fälstecknets 

,!Jiss•ancle rc,.,pc.klil·e fartygels :inLiggning å ,.al'\'·eL : 
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Fartygsslag 

Pansarskepp .. 

Minkryssare 

Torpedkryssare 

Kanonbåt 
l··· ··" ..... .. . 

Ubåt ...... ... .......................... . 

Torped- och vedettbåt .. . .. . . 

Antal dagar vid 

l 
rustning l avrustning 

9 

7 9 

6 9 

5 8 

Ovanstående tider mil av·ko{·tas ii den mån a,rbetenas for·bkridande 
det me.dgh:er. 

9. Den i g. o. 310/27, mom. 9, anbc•fallcla .statio nära förläg.gningen 
J0r cl c i Karls.kronaeskadcrn •ingrtende Jart;,-:gen 'Slmll upphura ~r. o. m. 
elen 25 a•pril. 

E. B emannings[ öreskrijle1·. 

10. BcträM:mde ,far ty,gens bemnnndng uneler viiren o:t)h sommaren 

1928 sik.ola följande s·är.ski'!lcla ~Joesbämmclser g'ii.Jla utöver YaclJ •ll·ärutinn'm 
i gällande mobilis·cDings·tabcll dlcr r,eglemente för marinen, clel II, lit• 
föreskriYet. 

a) Nedanstående :far.tyg sk•ola Y ara övn!ingsbcmannac1c: 
torpe.cl'krys3arcn örnen; torp cdtb1Um,n:a Altair, Antarcs, Argo, Aretu

rus och Polluz; kanonbåten Svens,ksuncl; sillrnt torpccLkryssm'na Pslilanc1cr 
och Jac.ob Biagge under tlcn Lid clcssa fartyg ingå 'i sjökrig.s•sokolaYClclningen. 

b) Vecler-böranclc stationsb efäHJavar e 1äger att eHcr överenskommel
se mecl 'högste boefäl>havaren öYer 1msbflottan vicHaga eeforclerh.ga för·äncl
ringar d torpedkryssaren J a,cob Ba,gges •och ~;:arronnJåtcn mendas bes1Lt
ning'SJoi:slor för (le tid er cressa •far L "J g .ingå :i .kustflottans lflygsta,Lion. 

c) Jagarna \Vrangel och \Vac.i1tmeisLer skoh1 •f.ortfarancle tillsvidar e 
vara lbemannacle från S toc,lJh.olans ,stalion i cnli,ghct mecl bcstännmclscrn:l 
i .g. o. 310/27, rnom. 10 c; .skolanrJ.c bcs·ättningslislan J lir vGrclcJ'a far·t:yget 
~iHsvidare Yara minskad med hå 2. ild. ooc'll fem 3. J;:l. Lorpeddclarc. 

el) Bcsätlnings~istan Iför minkrysiSaren Clas Flenring skall tillsviclare 
vara mias.kaJd med en minstyrman av 2. gr. och en rnstmäsbare . 

e) Pansarrrzryssaren F~yLg·ia och Logcments•f.artyget Niorcl skola er
hålla JJoemanni ng· från båda ,s tationerna. 

f) Pansar1kryssmen FyJ.g-ias JJe,säLtningslista skall utökas med 5 mu
sil;:lwnstaplar eller !hornblåsar e, aYscdcla att bill.sammans m ccl de ordinar>: 
mornbl·åsarna kunna ubföra musi'k; skoJ.anclc samLlig l1öx nämnd musi;z
·personal tommenderoas från Karls•krona 'slaL'ion. 
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K. br. d!'n 4 aug·usti 1928. 
Förordnar 01'ersten p å rese t'\'Sta t v.i<l fjiird<' arm6fö rllclni ngcn 

Erl and Mossberg- a l t jiinwäl från den 17 a ugusti 1928 och t illsvidare 
in t ill d<' n 1 juli 1929 uta n ~ii rskild ];ostnad för statsve rke t Ya ra f lyg
a1.tach (\ h a n d lfiggande mi lit ä ra f l ~·gii renele n vid KungL Maj :t s beskick
nin g i London. 

I( br. fl cu 10 auilgusti 1928. 
Cifalle r gjo rd f ntmställning att Iii] T\omn1onclör K. \Vestcr måtte 

utgå \·ikari:ltsnsii ltning enligt diirom gäll clndr bestämmelser fö r tiden 
fö re <len 1 juli 1928, llnder Yilken \Vostrr u n,Llrr tjiinstförh inclt'l' för be
fälll <Wflndo ~tmira]en i Karl &krona och Stationsbdälhavaren Yid flot
tans station dä rstäolles uppeh ållit nämnda befattningar. 

K. br. den 17 augusti 1928. 
Nle•clg iver. att <' tt belopp av högst 200 kronor mot redo,·isnings

sky l di ghrt st ii li es till kommenclantrns i Va::d10l ms fästning förfoga ll(]e 
för a nordna.nrlc a\' föred r ag för offirrra ro och tmderofficerarc tillhö
r an dr Vaxholms fästnings g1arnison; åliggandr det kommemln.ntc n a H 
till sjökr igslJ ögskolan överHinma dc ];al'[or och ri tni ngar, som kum1a 
l~omm a. a tt anskwf:fas i och för föredrag en men ej vidare erfordras för 
ifrågavarande ändam~1L 

Föresk river, att logemcntsfartygd Thule skall utrangeras. 

K b1:. 24 augusti 1928. 
Förord nar K om mendören vid flottan A. H. Gisiko att ti ll vidare 

und er don tid , k onteramiralen vid Flottan C. F. W. Hihen på g run d av 
sj·ul-::clom 1ir förhindrad att tjänstgöra, uppch:J ll a dennes befattnin g 
så som staliollShcfi.ilhanue vid flottans station i Stockh olm. 

Läm.nat· u tan bifall framst äll ning om vika riatersättning för nn· 
rinintcnclrnten av 1. g r. K . G. H ögborg, Yilkcn m1cler tiden 30 april-
il1 m aj 19:28 uppehåll i t bC'fa liningen såsom chef för m arin:förvaltning
cns intco{lco la \·delning. 

K. b1·. de1l 6 september 1928. 
::\i[rdgiYc r att - utö ver genO!Il hrc\' (kn j 8 maj 1928 anvisadn 

me1lcl - rl;t; ytte rli gare belopp a\' håtusr nfcmh undra kronor må ii\ 1 
bostridandc av r cprescntat,imls m. fl. kostnader i samband med nl
ländska örlogsfa'l'tygs och rcprc,cn tantc rs fö r u tländska mariner be
sök i Sver ige mot redovisning rn ligt av cllcfen för försvarscloparic
mentct godkända räkningar utbota las ti ll chefen för sjöförs\·arcls 
kcm mamloexpcditon. 

K. Br. 1928. 7 
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Lämnar utan bifall KMF h emställan, att av aGslagd 1ill sj 11 k 

vård för m:u inen förefintlig besparing ·visst belopp måtte få nnl·iin,l;), 

för anställande urH.l er ett å rs tid av ett civilt tand läk arhitrU<k Yi <\ 

flottans station i Karlskro1w. 

Tilldela-r m:uininlcncknlen uv .1 . gr. A. Uollbc•t·g ett slipt•nt\i ,11 ,1 
å .1 ,:300 kronor att utgå ub11' i hre1· ck n 24 fll'])lemher .10:20 ung i1 Il :t 

gävomcdc1 för idkande av stuclicr inom sko- och Hi·rlerindustriPr 11n 

der l1ögst en månad inn<'l':ll'an.rk år i Danma rk, T ysklnnd neh 1'1"<·1 1 

tue llt En gland, äligge~n1lc <11l'i Col lberg·, att senast i1·:"t mån :uler <'i'lt· 1· 

i\tcrkomstcn från n'Sllil till marin ·för nll !.n ingc•n av g i 1·a rap porl ,, n 

gåe11dc under densam ma gjord.a i t1kttagelscr. 

K. br. den 21 septembe1: 1!)28. 

M<Xlgi v er att, enär antalet ld asscr i skcppsgm;&rskoln n i ~L,· 

strand mästc ökas •u1Hll'l' lä s-ilrcl .19:28-1920, ett il<'lopp av hög L :L!IHI 

kronor må -utbetala s för anstiiiJnndc nv yt te-r ligare Hinvrpe rsonal 1i t! 

sagda skol a uneler läsim•t 1928-1929. 

Tiifal lrr försi"~Jr sv ii sC'n<elrls undrr1Jc•fii]s,fiirhttnd ft'811lSiiill niug 1111 

anvisande av 600 k ronor för 1H•clriv8ndl' av u tlfindska studi r betr~iJTl'l 

dc åtgärder för underHilta]l(lc av fast a ustii llt man;-;k<Jps civilansi;i\1 

ning efter avskedet , skoland<' d rt å lig-ga sty rel sen för undcrhrfiiJ ,[.,r 

bnndct att oHcr si: uflirrcsorna s avslutande till chcf:en -f:ör .Eörsvm·stl"

partcmentct inkomma wed hc räl.tclsc rörande resorna och dtirund<·r 

g jorda iakttagclsf'l'. 

Uppdrager åt Uhoicn för S jökartcve·rkct att såsom svensk lll < 1 

lem utan rösträtt av Jhltisk-gcoddiska kommissim 1ou {kltag·a i dt·n 

konfc·rE'ns, som är avfw(kl att äga rum under tiden den 23-2-'\ inn c·l·,,_ 

runde septc111hc r. 

lC ln·. den 28 september 19,28. 

Förordnar, att mal'.inläkarcn av gr. C'. E. \Vesterhcrg sk·tll 

jänw[il efter den 30 septembe r 1\l28 tillsvi{laro in ti ll utgången av S<lllt 

Illa t'\r omhcsörja liikarvårdcn vid Göta livg:t.rd 't'S flistningsb:l.tHl .i"11 

mot åtnjutande av ett efter tdi1uscnn iob undratj ugo krouor för lll'll 

år beräknat a r vode, varå dyrtidstiJHigg ej må utgå. 

Medgiver, att mari n ingejörcn ,a y .1 .. gr. A. G ri.inbcrg- llltt 1111d<'1' 

crfordrrlig tid stå till K11F förfogande för ijiinstgöring sZtSO ITl kon~ 

trolla n t vid nybyggnad a\" r n jagare, va rom [i lll betsvorkct den 1 1 

augusti 1928 upprätt at kontrakt med I\ ock u m s mekaniska verk.<; L< h 

aldiobolag, Malmö. 
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G. O. 791 den l0/8 28 befaller, a tt kontontmir8lcn Ribcn sk~tll 
1ned den \l inne-va r ande ml\nad avgå f t· å n i g. o. 521/28 anbefalld ·kom

mende ring såsom försto st ridsdom a re; samt 

ait kontcra'llli ralcn Bchncicllcr p,kal\ fr. o. m. elen 10 inneva rande 

m~nad tjiinstgöra såsom försto s tri{lsdonm rc vid Blä s tyrka uncbr 

ge nom g. o. 3:28/2-3 anbefal ld k ri gsövn in g vid mnrinen. 

G. __ O. 798 den 13;8 28 hdnllcr, ntt kontcmmirakn de Champs 

skall , for !Je rcdnnclo av vissa iircncl en j samband med gen om nådigt 

beslu t den 2 :11ars 1028 liinmat 11ppclrag, tjiinstgiira i försvarsdqJart <:

~1-e~tct f.rf1n .slu tat drltagatHk i genom g_ o. i'28/28 anbefa lld kri gs

ovmng tlllsvHlare, dock liingst till llen 1 nii stkommandc oktober. 

G. O. 805 den 16/8 28 hofaJl er, att nJal'J n<n gcn]orcn av 2. g r. 

J ansson skall avgå från innrtha·nmclo kommendrr ing såsom instruk

tionsin g-<'n jiir vid ltndc•·rofficc·r sskolan mrd. llcn ;31 inlJCI' arDndc mänacl, 
samt 

att marinin genjören av 1. gr. Posw skall l i llfälli o'i; 1111dc r ticlen 

1--10 instundande scptc lllher och mariningenjiii 'C' n av 2. g l'. 8wC'nzcn 

fr. o. m. den 11 .ilJSt UJJ \.l :lll dt• september t ills1·iduro tjän stgö ra såsom 

i nstrnkti an singenjör Y id unel e r affi ccrsskol an i Karlskro u a. 

G. O. 810 den 17/8 28 l<e•ftt llcr, al.f, Statsisl>l'yta re n s'kct \1 g<'II Ot ll 

varvschefens i Stocl.;:holm försorg va,ra klar gjo rd f ör expedition d0n 

10 nästkom mando oktobe r, skolande fartyget sedermera rustas å dag. 
som f r amdeles bestämmes, 

att f a rtyget J'ör dess cxpeclition rr vin1o rn .1928--.10:20 ska ll er

hålla bema n ning fri\n stockhalms station, om e rforderligt komplettc

r ad från K a rlskrona station, samt 

att g. o. 1523/26 b ifogncl besältningslista skall under sagda ex
peditioner lända till cfton~ tte lsc. 

G. O. 811 den 17/8 28 hoialler i nnslutnin g till g. o . .1350/27 och 

719/28, att fartygschefens å urhåte1~ Drakon bcHilsteckc u skall hisS 'lS 
don 2G innoyarando måna{]. 

G. O. 829 dc-n 24/8 28 ht•f a ll c r, att i g. o. 907 /:~4 utfär.cL: rlc 1Jostiim

ll1 clser angående fridlliga ulbiklningskurscr för unde rofficera re Hl' 

3. gr. och underofficerskorpraler samt förtjänta f laggkorpraler och 

korpr alc1· skola l ända till eftcrrii ttcloo jänwäl runder instundande ttl 
bildningsår. 

G. O. 1928. 6 



40 

:Fä rdpl a n fö r 11a nsarkryssaren }<'~· J gia Yintern l!J28-HI2!1. 

t:l Antal 
~ 

;= l:j dyg-n 
~ ~- -----

H am n a r Tid ;'"m 
under l till ,.. 

~~- gång ank a l's 

Karlskrona ··· ········· ···· ··· · .. ...... 31/10-7/11 s 
960 5 

Portsmouth ····················· .. ... ... !3/ll-l6j ll .J 

1530 8 

Las Palmas (Kanarieöarna) ...... 25/ I l- 28/ ll ·l 
867 5 

Porto Grande ( !{ap V ercleöarna) 4/12- 6/12 3 
2020 JL 

Bridgetown (Barbados) ..... ... .. .. 18/12 -22112 f) 

1394 8 

P uerto Lirnon (Cos tarica) .... ..... 31 / 12--G/1 7 
1284 7 

Mobile (Alaban1a, USA) ... ... ... ... 14/ 1-19fl {i 

1604 !J 

Philadelphia (USA) ····· ··········· ·· 29/1-4/2 7 l 
745 4 

Hamilton (Bermuclaöarna) . . . . . . . . . 9/2-13/2 5 
1920 11 

Ponta Delgalla (Azorerna) ... ... ... 25/2-38/2 '1 
1954 12 

Malmö ········· ·· ························· 13/3-14/3 2 

156 2 

Karlskrona ..... ........ . . ····· ··· .... 17/3-27/3 11 

Summa l l 144341 82 l 6G 

AnJniirkui ng·ar: 

1. VägPn ta ges norr om Skag<'n på bortYiig<'n och genom E. i• 1-

kana]rn på l1 cmvägcn. 

2. Beräknad medelfart ÖYcr grund R knop . 

3. J\:olning lw räknns ~ga rum i samtliga utländ ska hmnn ~r . 
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G. O. 850 den 30,8 28 befaller att kaptenen vid f lygvapnet Ene ll 

sk all tmdcr kommrndel'ing so ttt clt<'f för ku s tflottans f lygst:1tion jäm

lik t g. o. 11A/l92tl tiJis,·i(larc ijii ustgör.a Yid flottan. 

G. O. 852 den 31/8 28 befa l le r, att§ 1.6 av g. o. 150126 sknll c r·hålh 

följ ande iindrad!• lydelse: 

Scn:J s t S<'x Ycckor före kommando1·iig fastsiiil kb utryckningsda

gar skall Ye{lerbörande bc\"äringsbcrfälhantrc tillställa Yu rj e befälh ,l

va J'c, under Yilk<•n l'ärnplildiga, som då skol a utrycka. iiro ställda . 

upp gift tt dess;l vär np liktiga (f omt. c lli<'d kol. l och 2 ifyl lda). Sist

nämnda br fiil luwarc skall l åta meddela de vä rn]Jliktigu lwställlmc l

st: rn a i SFS 60/26 lwt räffnnde rätt för dem att på krona ns bekostnad 

bliva bcforrlmrl.(• till ht:mori.cn. <• l ler ti ll rld sjömransl1u s dc tillhö ra samt 

sen as t f em vcekor före l itryck ningen åtcrst.iil la Jt yss nämnda uppgift 

t i ll Y<'rlc r börandc lwdi ringsh e•f ä ll1avare med kol. i:l-7 kom pl rtte radc . 

G. O. 861. den 31/8 28 bdn ll er, att högs tu be.Hilb ann en över kust

f lottan skall lworrlrn l'1t pa ns,trskepp oc-lt hå jagare att {len 4 SC'lJt. 

kl. UG.OO u lanfö r /::);mdlHu rtJl Yid Alm,1grundd 111öta och ti ll Stock

hol m es·kortcra 1-lepuhlikc n E st lan(l s Pres ident . 

G. O. l<' . 147 d.cn 25/7 28 faststäl ler följande· förcskt·iftcr för i g . 

o. :B'. 233/27 anbefalld flygskjutslwla Yid 2. flygkåren (sjöflygskjnt

skolan) Ulld er tiden 1 septemuer- B okt.ober inneva rande å r. 

1. Sk jutskolan förlägges ti ll Få rösunds flygst ation. 

2. Utbildninge n av s-C'T att bibt·inga e leverna :färdighet i kulspr n

t eskj utning f rån luft.cn lii Ccl fn st oeh rörli g kul ·p ru ta samt i bomtb

fällni ng . 

Utbildningen bcd t·iyes }J å tre kurser: 

a) kurs skjutni n g med fast kulspruta för flygförare; 

b) kurs skjutning med r örli g kul spntta .och bombfällning .för 

flygspan a re; 

c) kurs 1 skju t ning med rörli g kulspruta för kul sprutcskyttar. 

Ku rserna skola pågå samtidi g t och mc<.! dc h·is ge mensam ut

bildning. 

UtLilclningc-ns närm are omfattning jJcs tämmcs av chefen fö r 

flygvapnet. 

3. Till skolan sk ola kommende ras lärare och eleve r till det 'ln 

t a] ur 2. f lygkåren, som bestämmes av e:ht:fen fö r flygvapnet. 

G. O. F . 156 den 28/7 28 medgive r, a lt två ryska mili tä l'f:lygplan 

må under tiden den 29-30 innc1·a randc månad besö ka Slockholm, samt 

vid flyg ni ng till och från Stockholm framfö ras över S\'Cnskt område. 
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Vid flygningen skol a i akttagas f.öreskriiJerna i Kun gl. k ull~ ii 

rC' lse n den 21 nove,mb cr 192.) n :r 467 angående hiimmanrl'l' örl og,f:11._ 

tygs och mililiiJ·a luftfa rtygs ti llt riide i frnl till SYcnsld h'rrit <>l .11 11 
samt I\ungl. kungöt·<·lsc'n d{'il 20 april 192M n :t· tlfi § 21, all gtu•n .t,. r; ;1. 

luHfart fiirhjudn ,l Olllrådcn . 

G. O. I< . 159 31/7 28 fö r liingc r i g. o. 166/28 nl C'{l{lclnt fl yglill ,L<n <l 

fö r två ryska flygplan att gälla jiimdl und.Pr ti clen l --2 ins tmHI:1 11 <]" 

ung usti. 

G. O. Jt' . 160 tl en 4/8 28 nwrlgi1·Cl'. att ett italiensk t sjö[l ~·gpl: 1 n, 

l.yp S. 5G, m å und,,,. illn cya rand e nugu s t.i m å nad und er -[lygnin g l'r:111 
Tromsö till ltal i, ·tl {ranlfönts ÖYer och ·verkstiilb mc ll:lul:tn rlni1 1~· å 

sve11 skt onwådc. 

G. O. F. 164 de n 8/8 28 fö rHinger i g . o. F . 1GG/2S meddelat rl.1 g

t illstånd fö1· Lvå ryskt lllilit ii ra f lygpbu alt gä lln t. o. m. den 11 in 

nevaramle månad. 

G. O. F. 1HG den 11/8 28 förlänge 1· i g . o. lGG/28 meddelat f l.1· g: 

ti llstånd för t vå ryska militära fl yg1)hln att gälla t. o. m. de n 1:3 in

neva rande månad 

G. O. 881 den 3/9 28 hC',faller , att komnwnclö r kap tcncn ay ~- ~T . 

vid floltan RudbNg sk all fr. o. m. de n ii inne·Htt'iltHle m ånad lil l"· i

<la re tjän stgöm Yid kusMlotta ns flygsta l iotl, lli C',,] crnLnrk e ring i't \';~r

tyg som l1 ögsto i.J d älhasa rc n iivcr ku stf lottan ligN bes tiinnn a, o:ill li 

alt Rmlbcrg {]ärund cr ,skull und ergå dt•n utbil{]ning i flyg span ill).!' , 

som bestii mmes av högst.c lwfä lhayarcu över kust flottan i sa mråd t n< <l 

chefen för flyg1·apnet. 

G. O. 890 den fi/9 28 nwdg ivcw del s att tyska örlogsfa rtyget , G ,·i l

lt; , under t i{len d0n 9- 1:-i inncvarml(lc 111åna<:l m å besöka K'yn~i sh nl<~!l : 

{]C' ls alt bemilld a ödr·gsfa r t.yg må 1·i,d förflyttning ti ll respc··U· ... ,, 

frän N:o1iis:hamn passe ra g { 'J I OIIL 1\:altnHrsumd. 

G. O. 899 den 10/9 28 befaller, att högste befälhava ren iiw r 

k'ustflottan skall beordr.a del s 3. ja.g<Hdi1·isionen att den 14 inn•·,·;~

rande må11ad sena st kl. 0600 till sjöss l itanför Sandhamn .möta o<'lt 

t ill Stocklwlm csko rkra H. M. Konun gC'n av Spanien, del s en ma ri n· 

f lygrliYisio JJ , sannnans:ttt av flygplan ur 1. marinfl ygdi vis ionen tw h 

2. flygkilren (g. o. 900/28), <ttt samm a clag ingå i cskorlC'rt under iii

farten till Stockh olm fl'ån trakt en av l~jäde rholrn a rn a till Bcckhol 111 ·Il. 
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G. O. 902 10/!l 28 befall N, :1H Jö.rulom hon11Örsnt k L l r upper u r 
Vaxholms fästnings garnison ·i'i_ll a,. konmH•ndant<'n bestäm el styrk :1 
skola parad<'ra, då IL M. Konungen a\" Spani.('n uneler inLirdcn ti11 
Stockhollll den :1A. inneYarandc m:'\nad å kryssar<'ll l'riJt cipc Alfonso 
pa sse rar fästningen. 

G. O. 91R den 13,!1 28 l•dalkr. med •ul[lphli\"an<l<' a\· lws lämtnt•l 
s<·rna i g. o. lOlZ dc11 2:1. S<'p!.clllb<'r HJ21 och ;-J7:.l <l<•n ~4 :1prit :1922. 

n\ \; rna riningcn,iiit·saspinmtcr ,·jd Tek11iska liögsko lnn t.illsvid:m• 
skola följa (le· n Hiropl:m , sum ii r h''" bi 111d :föl· ö niga rml i n a ric st.n<l <· 
r nndc i högskolans facka,·dclning för skeppsbyggnad med iakttagan 
dc av 

att i ;-l:c ~Jrsku t·sc•n Lt:uH1 valf ria HiroämnCIJ sknll vidjas kULuhi 
n:dinnen J1ydwmckanik och gjutcritclmik ; 

att i 4 :c å rskursen sL11l vä ljas lliroäm Hcsko nthiH;d ioncn lJ,vd ro
mckauik, skeppsbyggnadslära och varvsanläggning skolalHlc ulon1 :IY 
dc•lning,skollcgiets jännäl nuuinövcrdi.rekt.örcll;S 111edgivande inhä mln s 
i händelse examensarbetet önskas nt.förl i något :mnat l äroämJtc : 

att HirDämnet mekanisk teknologi ulh,)·tes mot spe cialkurs i krigs
fud;vgs konstrukt.iun, s·amt 

att följ .andc föreskrifter buträffaDde specialku rs i krig·sfarlygs 
kon struktion skola lända till cfterrätklS<' . nämlige n: 

.kurst' ll 'kall p'l'llOJugås ullder 3:0 eller 4:c· ihskurscn och Ltg;t 
~in ilörj<lll Yirl tidpunkt m1dcr lä så ret. som av mat·inö\'ct·dirr•klör:'ll 
dl.<'t' ön~rcnskommclsc med tekniska högskolalls rek tor ilcstiittunc· ;.;, 
och aYslulHs senast med april nu':wa\lS utgång. 

kursens förr-läsningar skola pågå hm·u'lls<l'ldigcn i 1eknisLt hög
~kr:lml'S lokakr <l tirln, SO!Il u1· marinö,·cnlireldören cHcr övcrcn s
kommcl S<:· Jllcd högs1;o\ans rc·Uor lwstiimmcs. 

G. O. !J20 den 14!9 28 Jlt<'dgiYN. att lcltliindska a\iso:Enrlygd 
,;virsai1.is >> . utinLLdyg·c•tt >>Vic,lurs>> ocl1 >>lntantm> s:1111L ttb{t\.nt'Jla >> Ro
ni s>> ·odt >> :'-:pidola >> nn1 i><' söka !::>t.ockltniJtl utider tidC'TJ dl'n ~-1-2!) im w
Yar:Lnclc ntåJJ;Hl sa 111L Karlskrona umkr lid•en den 30 inneYarandc må 
lJHd-2 insULnldandc otktobcr. 

G. O. !129 dl'n 17i9 28 befaller, att m:H"'Jlllllgcnjor<'n av 1. g r. 
Zdlwlius sk:1ll Ull(kr liisård Hl2~-:1!l29 Y;tra lC'dnrc för Yid Tc·kni sbt 
högskolan jämlikt g. o. 9:1.8/28 anordnad spc.cialkurs i krigsfartygs 
kon~truktion 

G. O. 947 den 21/9 befaller, att fm·tygschcftm å .statsisbrytaren 
skall hissa s!itt befälstcPkcn rl('n :1.2 instundand(' oktober. 

G. O. 1928. 7 
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G. O. 948 deu 21 ;9 28 lwfa.llcr. :ii.L de :;ki'PlJ~goss<~r. l'ilkn lll~<kr 

uthildningså rei 1928-1929 skola genomgå 3. årskursens uthildni 11 .,. 

~kola förl' den i re.glcmente Iör marinen. del J. § 44 'i, olllfiir1nid 1 ~; 
Iördeln ingen till olika y rkesgrl'na r 11mler gå läka n tnde rsök n i11p- l'i)r 11 t 

rönande av <leras l~mplighet för rutbildning till riktare och a\·stå nls

ubscrYatörcr; 

att nfimnda läkarunlle rsökJting skall verkställas i C'nligh1·t llll'd 

dl' föreskrifter, som av llJ<ll"inÖ\'e rlfikarcn uiJärdats i :Er[1ga om i ~k" l 

rcglC'ment.e för flottans manskap, ] V, GSHF: lV) , §§ 2,6 och 28 o1nfi,,. 

111 ii Ich undersökningar; 

aLt llndersöknillgell skall liga rum snarast möjligt dkr i)\·n ing" 
~keppc t af Chapmans återkom st till Karlskrona innenuancl e lllå n:~<l: 

att und c rsök ninge11 .ay skeppsgossekftren i 11arstrand tillhör :tli<l" 
skeppsgossa r i största möjliga utsträckning skall YPrkställn s ti 1\ nrl 
kron ~t ge nom försorg a1· stationsbefälhay.a ren i Karlsk rona; 

>t l.t 1·id skcppsg.ossarnas f(j['(]elning för t1tbikluing till oli ka y1· 

k<•sgT<'nHr hänsyn slmll tagas till liikarlllJdPrsökningrns rf'stdl;d, v:~r 

\'id dc gossar. som lämpa sig för utbildning till riktare, förC'lriid <' S\ ~ 

bör<t avses till artilleri-, torp0d -. ub[tt- och m iJHllatrosf'l' och (k, s"111 
liirnpa sig för :utbildning t il l avståndsobscl'\'atörcr, fördr~i clesvi s t iii 

signal-, torped- och ubåtmatroser al lt i ovan nämnda ordning; s:~n.l. 

att slationsbeHilhnnt rua i'kol n Hire dcD 1 ins ttt n<.landc nov·<' IIIIH :· 
l.ill rhden för förs ,·arsd cparkl.IICJ1tl't i11kotn1na mrd dc förslag bctriii' 
[Hndl' hC'sifill1mdscr för frnmhda y rkesfördeln ing .av skeppsgossar. \':11' 

l il l ont n anbe.fallda åtgä rdcr kunn<t g i va <t n ledning. 

G. O. !153 de n 22/!l 28 lid;tlil'l' hL illliHit, ntl 1'11 kurs i fiirJ,jilll<- 1 • 

ljiinsl [ör oHicero1r0 ska ll anordmts i Karlskrona å i J.;:ustflot.tan i1 
gåendC' l'artyg under i.iden j JI•O\"f'lldH'r- mitlen :J\" dece mber in1H'\ :1 

varan(lc år l'nligt fö ljand<· best ~imm clscr: 

1. 1\.urscn skall hava till findamiii att h ihl· inga [t kusll'lnl.l :ilt 
l j fi nstgö rande förbi ud< .. l seofficPra r<' d(' kunskapN. som f'.rfordra s· fiir 

Jörbindelsetjiinskns hnndhaYamk ornliorcl. 
2. Kursen ska ll l'ågå onlikring 50 undcrvisningsli tlllll:ll' !lled J,.,] 

ning av bifogat program. 

Program för tillfällig kurs i förbindclse·tjiinst. 

:Kågon kännlxlom om ra·dioteknikens grundprinciper. 
:t\ågon kännedom om hydrofon - och undcrvnttenssignalmatcricletJ. 
Kännedom om Svcrig.cs förbi1tdclscväse~1de. 

God kännedom om gäJlandc förcskrifwr beträffan<lc 'uppsätl an 
det av spani:ngs- m. fL rapporter; övning i uppsättandet av såd a11 1 

rapporter. 
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God kännedom om förfarandet Yid expediering av olika slng· 31· 
signalmc.ddelanden och teLegram. 

1\:änn<.'<lom om mil itära radiosignaleringsförskrifter för nnnen. 
ma r iJ I\' 11 och flygntpnet. 

:\'ågon kännedom om in,tc rnationelLt nHliosignaleringsbeshim 
melscr. 

Koggrann kännedom om för kustflottan gällande bestämnldS{'r 
rörande förbindelsctjänsten. 

JGinned.om om fartyg gällande brstärn mcls·c r till för h i n el ra nd0 n\' 
k rigsunderrättdsrrs överbringa11dc ti ll obehöriga. 

Känn c•dom om mwändandct av radioprj lingar för s:hfil st rntr
gi skt-takti skt som navigatoriskt bruk. 

I\ännedo m om atwänd.andct ay tids- och Yäderlekssignah'l' ii \'('11 -
&om om MMI :s verksamhet. 

K aggrann kännedom om gällande reglementariska och n nd ra be
stämmelse r rörande förbindclsooffic<'rs ål igganden. 

G. O. 962 den 26;9 28 faststä llrr följan{le ändringar i och tillägg 
till genom g . o. 300/27 meddelade fö reskrifte r beträffande k läcl,sel och 
u tmärkelsct.cckcns bän1.ndc för flottan~ oHie<'rarc. underofficerare ocl1 
ciYi l mi li tä r :t 11ersonal. . 

§ 18. 

L P erson a l av stammen, som icke til l hör Ö\'ergångsstat, slull 
anlägga den föreskriYJUt gTa<lbetcckn ingen å iinnar och axelklaff;n 
vid befordran samt Yid nyanskaffning av· 11lagg mod gradbeteckning. 
iiv0n som nccd i akttagande ax att dl• n g;11n la gradbetock n ingen icke 
mit efter 1928 års utgång mHlindn s i Stoekholm utanför stationen s 
nnll' ~tdr elLer utom riket. 

2. ---
•) v. ---

4. Lin iformsfrack må fortfar:! nd<' :uwii ndn s: 
:1) t il l lite n pnr<Hldriikt intill tilg[tngell .n\· år j928 ; 

b) till sto r JHHad{lräkt ay prrsonal. som C'11 ligt dessa bestiimmelser 
<'.i Ei ng re skall inn<'haYa llllifonn sf ra ck, <lr ls u lom tjänst<' n. dels j 

1jiins kn Pnl igt wrkrhi}rnndc hcffi lli<t\'iln's besbi mmandc . 

D ä r j ii lll te· 111 ii ~Je fLt g gm ii n, n ' g<' III (' n tsoffiee ra re och \'Cd e r Ii luv·. 
so m tillhöra övergångsstat elkr SO III int:riitt i reserven före •utgången 
~~~·å r 1928, tillsvida1·c till litoJt pa.ra1h.lriik t bära före den 1 april 1927 
fö1·eskrivila uniforlll SJH'rsedlar t·nligt då giillande bestäm me lse r. 

--, -----------



46 

G. O. 96(; den 26/9 28 fast.stiiller >>Särskil<ln i'örcskriHN nng;"ll'Jt 

<lc förhållningsböckers förnn;lc» att nnv;in<las betrfiffanclc Jt! :1n'k:tp, 

som vinner anstiillning 1·irl sjömanski'tn'H dll'l' 11tg8ngr•n :11· sr•ptp 111 j,, ,. 

m :ht ad 192S. 

G. O. 979 dPn 28/9 28 nw<lgin•r, ntl hiigste hcLilhnntrrn iil'<'r ktt 1 

flottan ll\å fiir patt ::;arsl<•pprt 1Jan]ighf'tr·n 11J1<i<•r Yintcrn Hl:2'\--1'l:!!l 

nni>l'falla s;'\{lan tillfiillig stntionät• förHiggtting vid :flottm1 s Nlatili JI 1 

f-;tocklwlm , som i g. o. 04f)J 2~ motn. :10 iir JlledgiH•n för yis~a and r 1 i 

k11sl finita n i n gående fartyg. 

G. O. !187 d.l'll 29/9 28 bdallcr, att cll'n f lygplankryss::n·p oeh d<· 

två jagar<', Yilkas hyggn.ndc gr nom Iti'idiga lwslnt rlen 31 sistlidtH• 111 .11', 

rr·spckth·c 24 sistl irlne maj 11ppdragils ;'\t llHtrinfön·altningr•,tl. sk<.L1 

Prhålla namnen, flygp]ankryss-nTCJl, Gotlnnd ocl1 jng:Hll<l Kla s ll "r 11 

rcspckti 1·c E l as Uggla. 

G. O. 988 deu 29r!l 28 fa.sbläl lcr »Skol rl'glcml'nte för flu lta L' 

manskap HI, Underofficerssko1a» (SRF: llJ) att fr. o. m den 1 nii -<l 

komnwn-de november t. v. gälla. 

G. O. P. 177 1len 6/9 28 medgiver, att ett rumänskt flygplan. l~ p 

.Junkers :F. 13 med huvudsakligen Jnilit.iir lxo·sättning, må umJer it1 1w 

varande september och nästkommande oktober mi'tnadcr urHkr fl yg 

ning från 1-lelsingfm-s till Stoc.kbolm salll t därihån t-ill Oslo och 1\ii 

pe11hamn framföras över och Vt'.rl,ställa. mellanlandning å s\·Pnskl. 

område. 

G. O. F. 188 den 21 /9 28 fastställ<'r, med upphävande a1· g. o. F. 

lö(\,'26, ,)~ pstfimmclscr för utbildning 1\\' flygYCI)lllC't s Yiirnpliktig:t llll '·l 

11ndanta.g av studenter uclt likställda>> att gälla fr. o. m. den :l Jlii sl 

kommande november. 

G. O. 10H8 den 4/10 28 l>cfallN, att i. g-. o. 800t27 ~ lG mo1n. 1·~ 

omfiirmäld kappa skall jt~m väl an v;inda s :w undProfficcr n l' J gr. d< w' 

m-nrl 1mtlantag för und{'rofficN n1· 0 gr. i mnrinrn , p:"t iivcrg tmg,";l"i 

dl{•r i rcsc n {'n . fiir Yilka 1111YÖJHlnndl't <l\' oYanniintn{l kappa sk·dl 

V<lra frivilligt. 

G. O. 1023 den 10/10 28 hdniiN med upphrivandc fl'ih1 och nH ·d 

rlcn 1 nä stkommand·e no1·cmlwr a1· g. o. F. :198/1927 att g. o. hifog1td<' 

»lwsbimnwlscr fiir utbildning a·.v flygvnpncts fn st anställda m:tllsknP '' 

skola fri'm oeh med ny ssniimnda (lag tills1·idar{' tilliimpas samt all i 

d C' ll lll~tn fij1· flyg\'Hl)JWt n1·sc-rlrla läroböcker m . lll. änm1 ej hli1·i1 1':1 ' 
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K. br. den 6 oktober 1!128. 
Sedan Kung l. :\[aj :t den 24 augusti 1928 förordna t kommf' l><iörcn 

v.id flottan A . H . Gisiko att till sYidan· QJ,Jl(kr den tid, kontC'rmniral cn 

vid flottan C. F. V. Hibcn på gnnHI HY sjukdom YOl"(• förhind rad att 

tjiinstgöra, uppeh ålla dennes lwfattning s ~1so m :;tai ionsbdälh a\"aro 

Yid f lo1ta JI S station i Stock h olm . har J\un gl. :Maj:L medgiYit. att 

Gisiko må för <len tid. lH! ll på grund ay OYaltberö rda förordnande 

upprhi'lilit bdDttningen s ~1sonl stati onsbd iilhanm· , åt njut a Yikariat

ersättning en li gt <liirom gäl land e he?tämmelce r. 

:\iedgin•r . ait rtt belopp a\· l .i() kronor m å såsom crsiittning u t"

bctala s till Jöjin •Jni.(• n Yid. ku sta rt.illcri ct F. Borge nstam för en iW 

honom konstruera;] YindJ•n,·care . Yars iindamfil \·orc e~tt Bnabht och 

siikc rt "fastställa dc för artilkrids skjutnin g e dorde rli g a uppgiftNna. 

röra]1{lc den b alli stiska YindC' n. 

K. br. den 12 oktobe•~ 1928. 
:Mcdgiw• r. att förste marinHikarcn Yi d m urinläk<1rkå rc n O. T. 

Hult m å ln·,a rstå i t.jiin st ti ll sv idaH' l1ögst inti ll rlen 2 dc·ccmber 1.92\l. 

K br den 26 oktober 1!128. 
M<'dgi\'C I". att en s[i rskild 11tbildning~kurs fii1· fmircr. aYsedcl att 

utgöra fö rbt> r cdelse för ay]äggande il\. nndcroff ic<'rSC'xa nwn och om

fattlmdc en t id av oml:ring ett i\r, m å med början i n o\·embcr måna<l 

[n· 1928 fö rsöksvis ilnord nas vid flygva pnet e nli gt i k ommandoväg ut

färdade närmare hcstfimmclser, ävensom nnbcfallcr Chefen fö1· flyg

Yapnet att i sa mråd med inspektören för militfirläroYcrlwn och Ch<'

f<'n fö1· marin stabC'1l Y<'l "l\ ställa och ti ll 1\ungl. Ma:i: t inkomm a med 

niirrnarC' utredning. hm•u'Yida fö r personal Yid fh·gyapnPt må kunna 

lämpligrn anordnas nnderoffic<·rsutbi1cJniJJg i anslutning till. den un

dervisning, som v id armens och mariJllcn,; undero.Eficr rsskol or me<kleh1 s 

pr rsonal t illhöraiHlc a rm en och marinen. 

hlc.cJgivcr. att den omstiindigh etrn, att undC'rlöj tnuntcn i floHans 

r0se r v A . J. llen ricson icke UJ1pfyllN do fo rdr i ngar. som angin 1s i 

§ 6 mom. 2 i kungörelsen elen 11. juni 192G (n :r 264) a ngående in t räd e 

Yid. lw[ord ran inom cch :wgrmg Jrå11 :Elyg vnp nd Yorc lJl'rätligad Yinn'l 

Hnställning prt fh·g\'<lpncts stat·, ick C' må utgöra hinder f ör l1onom att 

vinna nnstä lln•ing pCt sht Yid flygn1pnct . dock \U,ndcr förutsättning 

aH l1an y j([ JHÖYning·. so m (•nligt i kommando\"iig· <ilfärrlndc best tim

m else t· Yitl f' .i ökrig-sskolan med honom 'mslällC's. Yisat s ig bC'sitta ti ll

J rc'llss(ii ll <llHlc insiktc• 1· i sjö kri gskonst och <'ltp;cJs,ka spräkcl. 

ih·c·nsom iöro rdnnr. nit llc•nricson. därest h nn Yin nc r ansUillning 

pit s t·at Yicl IJ.\·gya)lnd. icke :;kal l äga rätt till iransport till bestäl ln ing 

]lå stat vid mnrinc•n. 

I\.. Er. 1928. 8 
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Bemyndigar flygstyrclsen, att till den personal Yid förs,·arc;,·ii
sendet, som friYilligt dcltagit i anbe•falld undsättning av den itn 
lienska nordpol scxpeditionen, såsom gottgörelse enligt av fl ygsty rel
Sen föreslagna grunder jämte rep resentationsbidrag utbet ala högst 
14,000 kronor 

Föreskriver, att pansarskeppet Wasa skall uppläggas i drt skick 
detsamma befinner sig och endast nödtorftig-t underlu'\lla s. 

l\. br. den 2 noYember 1928. 

Finner försvarsväsendets unde rbefäl sfö rbunds hemställan , att i 
stället för dc nuYarandc avskedspremicr.n.a måtte till und erbefäl. in· 
beräknat musikunderbefäl, få utgå tjänstepremier oberoende av aY
gång ur t jänsten, att med ;:>nhetliga belopp åtnjutas efter 6 års tjänst 
och ytte rligare 3 års tjänst, •oavsett tj ä~J>stgö ringcn ful lgjort.;; Yid olika 
truppslag, m·ed rätt härjiimte för stärbhus att efter avliden beställ
ningshavare utbckOimmt intjänt prcmic, icke föranleda någon Kun gl. 
Maj :ts vidare åtgärd. 

Medgiver , att officerare och unde.wfficerare må hädanefter tills 
vidare under tjänstgöring å fartyg, som am·ändes för arbeten med 
militärlcder, Jwmma i åtnjutall{k av mässpeuningar c·n.ligt Yad i lo 
kap. i gällande tilläggsbestämmelser till dc militära avlöningsroglc· 
mentena stadgas beträffan,:le personal å undervattensbåt vid icke-sta
tionär förläggning. 

Finner flygstyrdsens he mstälL111, att 1\:nngl. Maj :t mi'tttc a1• fl~·g · 

vapnet tillhö,rande personal för innc\·arRndc budgetår utse en ledamot 
och en sn~Jplc ::mt i försvarsyäsendets lönenämnd utöver det för samma 
budgctår redan förordnade antalet ledamöter och suppleanter i nämn· 
den, icke föran leda någon Kungl. 11:8j :i s vidare åtgärd. 

Bifaller KMF framställning, att dt belopp ay högst 700 krrJ
nor J11å .s tällas till X:M:F förfogande för 11tfömnclc nv förbercdand{ ' 
arkivundersökn ingar för utgivande av marinförvaltningens historia. 

Bifaller KMF framstäJllning att få beordra elekt roingenjören 
U. V. Christoffersson och kaptenen A. W achtmeister att besöka Ge· 
scllscaft fi.ir clektr. Apprtrate m. b. H., Bcrlin-Marienfclde, för att 
där stu{lera aldieholagct Sirmcns-Schuckcrt modernaste telefon- och 
ordcrapparatsyst•em för krigsfartyg hensom att på lämpligt örlog~ 

fartyg studera - säl'Sikilt ur stridstjiin &tsynpunkt ·- redan utförtb 
illJstallationcr av nämnda slag. 
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FaststälJer a,· Orl ogsmannasällskapet bestutad änclring a1· S? 20 
mom. l i sä ll&kapets stadgar, nämlig'\'n att ordet >>g nist t clcg ra fi " tU

bytes mot ordet , förbindelsctj änsb. 

Finner ft-.amställningen av Svenska Undcrofficersförbundrt och 
flott:ms :Masl,;:inistförening i Stockholm om Yidtagande av vissa ituel 
ringar avsecn{lc avlöningsförmåner i dc genom brevet den 20 janmni 
1928 utfärdade bestämmelser rör~ndc .isbrytarberedskap icke föran leda 
annan Kung l. :Maj:ts åtgärd, än att Kungl. Maj:t med anledning a1· 
vad marinförvaltningen i firenclct anfört bcmynd ig:u ämbctsYcrket alt 
vidtaga edorderliga åtgärdler för unde rlfittandc aY vctkrbörliga m>i,.; 

sars förseende med proviant. 

Förordnar, utan hinder ay i instruktionen för chefen för fl.1·g:
vapnet den l 8 juni l926 intagna bestämmelser rörand e förslag till ö,·_ 
ningars ord nande, och med upp.hävan(lc av brovet {len 28 januari l927 
angåen(le änd•·acl tidpunkt för <l\·givandc av förslag till dylika, att be· 
stämmolser beträffande aYginmdct av e j mindre förslag till ordnml· 
det av {]e.ssa övningar än äYen redogörelser för kostnaderna för öl·
ningatma tills vidare och till drs-s annorlun{la kan yar•a st•ndg•at skol:1 

utfärdas i ko mm andoväg. 

Förordnar dels föred raganden för tekniska tircndcn i h amlclsdt'· 
vartcmentet, civilingenjören H . H oi.ncbiirger att tillsYiclarc vara förc 
dragande tjänsteman hos rik sl.;•ommissionen för ckonomi sk försvar,-. 

beredskap, 
dels ock adjungerade ledamoten 1 socia lsty relsen, sekreteraren 

därstädes H. J. lleyman att från och med den 1 december 1.928 "bill s
vidare y ara föredragande tjänsteman h os bcrörda kom.mi ss ion; mul 
rätt för dem att åtnjuta anodc enligt den för r ikslwmmissionen gål · 

landc statc11, 
hensom löjtnanten på övergång~stat Yid Gotlands infanterikår 

S. Edqvist att tillsvidare till ckm l juli 1.929 yara sckrcterrtrc hos lw

rö.rda rikskommission, med rätt för h onom att .åtnjuta aYlöning en· 
ligt bcstäm.mclse i anm, 2. uti gällande stat för samma kommi'<sion. 

K. br. den 9 uoycbrr 1928. 
Scdan Svenska underofficersförbundet på aniörda skäl gjort fram· 

ställn-ing om än{lringar i nu gäUan{lc bestämmelser i syfte att an· 
tingen vid inträffande ledighet inom rcspcktiYe befordringsgrupper 
den j tur till beford r an yarandc '.uDdcrofficercn .av 3:e gn1{lcn i f lott11n 
befordrades till underofficer av 3 :c graden vid flottan i stäl let för till 
flaggk·orpral eller ock att möjlighet brre{ldl'S ul1Jdcrofficcr aY J: c gr8· 
den i flotUm :Jtt lJli.Ya ÖYCJ"fö rd iill ÖYergå11gsstat enligt snmma grun· 
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der, som gällde för und erofficer aY 3:c gradrn v id f lotb11 1. hnr Kungl. 

::\faj:t fun ni t d r n nu gjo rda ft'nmställning<' ll i cke fön11ilf'da någon 
Kungl. Maj :ts vidare åtgä r d. 

Mcdgi1·c r. ntt ett lwlopp av 300 kronor 1m1 utlll'iahl s t ill marin
intC'mlcnten a,· 1 :a graden B. E. H anscll , fö r df'l han under a rbcts
>n·c t de n 1 oktobe r 1927-den 30 Sl'ptcmbcr 1928 omhiindr rhnft för 

Yaltningrn a1· Arkivet Yid fl otta ns station i Stockholm ~am t om brsörjt 
sagda arki,-s l;o rrespondens m. m. 

K. hr. den 15 nowm ber 1928. 

~f'clgiYcr. mNl ankdn ing ;11· särskilda a1· sta t ionsbr:UilhanHn a 

vid flottans statione r i Karl skrona och i ölockholm gjo rda f ramställ
ni.ng;u·, att innevarande utbild11i ngs'1r må- ~utan hi1Hlrr av bestäm

lii C]scrna i Heglr lllc ntc för Jllflrinrn. del J , - llögst 10 s.kq>psgoss;n, 
ti llh örande tredje å rskursen vid skcppsgossrkårcn i K a rl skrona, utta
gas för uthildnin g ti ll yrkrsgrrn inom mask in - rllc r lulnb·c rksnn lcl 

n ingcn samt högst 8 skeppsgossar , ti llhörande t redje å rskursen vid 

skcppsgossc,ldrcn i :Marstrand , uttagas för ut.bild11ing ii ll y rkesgren 

inom maskina.\·dclni11gen. 

Entlctligar komnwndörkapleue n a,· l:a g-raden A. E. T.,·dcn från 

<lct honom de n 23 dC'ccmbc r 192() mc(kklad·C' förordnandet att fö r en 
tid av fyra kalenderår, r iiknat från och med de n 1 j a nu.ari :1927. var :1 
ledamot. tillik a ordföra ndr. i de n i fartygsuttagningslagen den 9 

<lpril 192() omförmälda Ln tygsuttagn in gskommissioncn, ttY cnsom för

ordnar 
dels k{) I11HJ cndö rkaptcn cn av 1: a graden. grcvr G. U. A. Ehrcn

sd. rd att för ticlC'n inti ll d r n 1 j an uari 1931 i Tydens stä lle ,·a ra le

damot. tillik a ordföra nd r. i nämnda fHrty g ,; utl.ngning~ lunnlll i ssioLl. 

dc.]s komJn rndörk<lpt{'llC'll av l :a graclcll, g n; 1·c A. G. Möm cr aH 

:för snmm::t tid YDra ställföl'ct l· iiclarc för gr<'YC Eh rcnsYiird i han s 

uämuda egC'nskap. 

Bifal!C'r J\.}JF frams tiill ni ng . ntt d iick sto rpc<llwstyckni ng<' il miHtr, 

<•Hr r K::\fF lwpr önt!ldC', Hl lJorttng<~s ptt tk wddtbilb r. "o 111 ÖY<'riö rts 
från to rpC'ri 'b i\ L n r. 

1fr.rlg ivc r. att en officr r (ka p tc11) mii i korn manrlodig heardra s 

ntt nnrsa ti Il l\öpc'nh mlll l och •u1ppchå lln sig d ii rstädrs högst htt d n
gar för hål lan<lr a v föt'r,lrng iniör dän·Rrn<k sjöofficcr:;;sii ll skn p e 11 ligt 

triifbd övc re1Fkonmwlsr• om utdixling a\- :Eörcdmg mrll<1n s.iöofficc rs
<;}il lska pcn i SYcrig0 och D an lll<lrk. 
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s tällda , chde n för flygYnpnd sb l! utHircla erforderlig-a föresk ri E cr 

ang:\endr df' läroböcker lll. m .. som ,-id f!~·gn1p n et skoin '"'" ändas 
Yid ov8 nn än!llda !utbi ldn ing. 

G. O. 1027 den 12;10 28 befaller. <k,ls j anslutning ti ll nådigt ho
slut de nna d<tg. 

ntt komJJlC1Jdö rkap1<'ncn a\· l. g r. Yid flottan Orn berg skall. ut
iii'C r i g . o. i')18!1928 ilngiwn tid. till och med den 20 augusti 1929 
tjänstgöra yj(l. flyg,·apnd, m<•cl ordin arie tjiinstgöri ng-sort. S tocklwl m. 
samt 

ai.t föl.i<md r pcrsmwl nr marim' n ökall. ntöYer i g. o. 761 /1927 
ang-iven t id, t ill och med den :1 5 oktober :1929 för fort satt fl~·gntbi\u

ning tjänstgöra Yid fl ygYapnct. nämJi,gcn löjtnan1crnn Yid fl otl>tn 

l,jungfelt och G. :NI. vV. H :tm ilton sa mt undrrofficcr f' n av il. gr. vid 
f lott an G. J . Joha nsson äYCllSom f la ggkorprale n Yid Vaxholm s kn st
nrtilkr i rrgemcntr :U ;G Fri ck. Yanid nämnda pe rso nal un<l c' r den na 
t j äns tgörin g skall anses hi.bdJå! l a ordi n a ri <' tjä nst gö rin gsort, 

drl ". att löjtnan ten Yid fl yg ,·a]nwt Sparre skall f r tlll och uw<l d r n 
21 <.knn cs ti ll och med <'len 20 nugusti :1 930 tjfin stgöra yj(] flottan och 

dän-id tillh ö1·a flotta ns stnt ion j Stockh olm. 

G. O. 1031 den 12/10 28 faststä ll er y rkesbeteckning för undcr 

hefäl vid f lottan, uttaget till riktare vid svår kanon. 

G. O. 1033 den 12/10 28 befaller, j ans lutning till g. o. 8:10,28, at t 

Stats isbryt a ren skall ru stas för att utg i\ på omkr ing 4 m ånade rs C'X

)Jedi tiou. 

G. O. 1037 deu 13/10 28 befaller. ntt ncdil nlliimnd n officc r;,rc sko 
la v::tra l' <'pl'ti tö r<'r vid sjök rigshögskolan unde r a rbetså ret 1928--1929. 

11ämligcn k apt<·Hcn Lind g ren i taktik i a l11u änna högre kursen, k ap
tene n And e l'hrrg i taktik j allmiinna k lncrsen oclt kaptc n('n H agman 
strategi sn nd; löjtnanten vid ];1Jstart illc 1·iot Nyman i mai<'matik 

G. O. 1038 den 13i10 28 befaller. aLt följa]](k mnrinintcn<kntrr 

'kola JJJ{'d n rdan anginut diigilr innc,· <Jr<lJJ<le lir :n-gi\ frl\n. rcspok.tiv0 

t illtr äd<l lwfattning och till svidar<' tjänstgörn enl ig-t f.öljnn<le . 
Jni cn<knt 'l stationskontorf't: cn·gå r ll HJrini ntrndcnten <11· l. g r. 

OJtl,_'.! n <kn :15 oldaber och tilHdidc r marinint<'n<knt<'n :w 1. g r. ]1crg 

den Hi oktobrr . 
Bi t riiilandr intendent :·t Y<Hvskonto rrt : avgår marinint<•ndcntcn ,t\' 

~. gr. ".\7 idpTC'll <kn 1i'i oktobe r och tilltriidc r marinintcnd·r ntc n av J. 
g r. Ohl<'n (\ {'H 16 oktobe r. 

Bitriida nde intendent i Ya rvscbeJcn s expedition : tilllriidc r ma rin
intenidenten av 2. gr. Widgren den 16 oktobe r . 

G. O. 1988. 8 
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G. O. 1066 den 20/10 28 befaller. att löjtn::lllten vid kustartille
riet Puke skall med bibehållande aY inneh avande befattning tjänst
göra som extra kndettofficcr vid sjök ri gsskolan fr. o. m. den 22 inne
varande månad och tillsvidare uneler den tid löjtnanten Yi'Cl kustartil
leriet Wesström åtnjuter tjänstledighet. 

G. O. 1067 den 20/10 28 befaller, att v·cdettbåten n:r 19 skall med 
d0n 22 dennes upphör a att stå till che,fcns för flygvapnet fö rfogande 
samt att densamma omecle~bart därefter skall avgå till K arlskrona 
för avrustning och avmönstring. 

G. O. 107(1 den 20/10 28 bdnller, att högnidstjänsten i Stock
holm skall på tider, som bestämmas av överkommendanten för Stock
holms garnison efter samråd med stationsbe:fälhavar·e·n vid flottans 
station i Stockhohn respektive kommendanten i Vaxholms fästning. 
två gånger i månaden bestridas ay trupp utgången under ticlon 15 
januari-31 mars 1929 från flottans station i St.ockholm samt 1undor 
tiden 1 december 1&28-15 a1Jril 1929 från Vaxholms fästnings garnison. 

G. O. 1072 den 20/10 28 fastställCJ.· följande 

PLAN 
för fördelning av flygförband till marinen under tiden ' /n 1928-''!o 1929. 

1. Till kustflottans förfogande. 
övningsperioden '/n 1928-omkring " /, 1929: 

en spaningsgn1pp om 3 sjöflygplan samt 1 sjöflygplan i reserv, 
eventuellt med dea mi11skning unde·r viss tid, som på förslag av högste 
befälhavaren över kustflottan i samråd med chefen för flygvapnet 
framde les bestämmes, samt 

1 jaktplan tillfälligt och i den utsträckning ehefen för flygvap 
net efter framstäJlning från högste bfäl11avaren över kustflottan 
äger bestä:nma. 

övningsperioden omkring " /,-"/. 1929: 

en spaningsdivision om 6 sjöflygplan samt 2 sjöflygplan reserv, 
en jaktgrupp om 3 sjöflygplan, samt 
1 torpedplan. 

2. Till kustartilleriets förfo~audc. 
övningsperioden '%-'% 1929: 

en spaningsgrupp om 2 sjöflygplan samt 2 sjöflygplan i reserv. 

3. Till Befälhayande amiralens i Karlskrona förfogande. 
Under tiden '·' j,-'% 1929: 

J ~jöf l ygplan, skolande ett av dc till kit.Jstarilleriets förfogand e 
ställda resenplanen jänwäl disponeras a.v befälhavande amiralen s~

som reservplan. 

G. O. Hl86 den 25/10 28 befaller, att fartygsclwfen å kan.onbåt<:u 
Svensksund under i g. o. 345/28 anbefalld expedition skall hissa s'itt 
bofälstccken den 12 i11stuncl•andc november; sa mt 

fltt km1onbåtcn skall snarast möjligt efter verkställd inmönst
ring avgå t ill rikets yästra kust för åstadkommando av ordning och 
sky<ld vid fiskets bedriYandc. 

' G. O. 1098 den 25t10 28 befall er, i anslutning till nådigt heslut 
den Hl inncYarancle m ånad, alt majoren i mari11cn, kaptonen på över
gåDgsstat Yid kustartilleriet Engström skall vara inkallad till fort
satt tjänstgöring Yid kustartilleriet under tiden till och med den 30 
juni 1929 salllt därvid stå till chefens för kustartilleriet förfogande. 

G. O. 1106 den 26/10 28 befall er, i ansl,urtning till nådigt beslut 
denna 1lag, att fö ljande officerare från flottan s·kola' under nedan an
givna tide r tjänstgöra vid flygvapnet med ordinarie. tjänstgöringsort 
Stockholm, nämligen, 

1 november 1928-31 ·oktober 1929: löjtnanten vi el flottan Sand
ström och underlöjtn anten i flottans reserv A. J. H enriksson, samt 

1 november 1928-30 aprjl 1929: löjtnanten i flottans rese n · 
Engström. 

G. O. 1117 den 30;10 28 befaller, att beträffande marinflygför
hands organisation m. m. vintern 1928-1929 nedanståonde skall lända 
ti:ll efterrättelse. 

1. Den spaningsgrupp, som enligt g. o. 1072/28 skall stå till 
kustflottans förfogande skall benämnas 1. marinflyggruppen. 

2. Nedanstående besättDings,li sta skall tillsvidare gälla för 1. . 
marinfiyggruppeu. 

Officcrm·o : 

Underofficerare: 

gruppchef, tillika flygspanare ....... . ... . 
flygförare . . .... .. ..... . ... . ... . ..... .. .. . 
flygspanare . .............. . ............. . 
flygförare ............................. .. . 

2 
2 

flygmekaniker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mansk ap: flygmekaniker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

flygst ationsmanskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 
varav 10 maD, m atrosor eller eldare, i mån av behov ställas till för
fogande av eskaderchefen för Km·lskronaeskadern. 
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3. Följande od'ficerarc skola från och med den 1 ~nstundand0 

uovcmbcr tillsvidare t.jiinstgöra vid 1. marinflyggruppen, nämligen: 

löjtnanten Yicl flygvapn<'t Hård. gruppchef, löjtnanterna vid fl ot 
tan Sandström, flygförare och Ljungfelt. flygspnn:uc, snrnt löjtnnnt<'n 

flottans resetT Silh0rhcrg, flygspanare. 

G. O. l<'. 202 den 12/10 28 ht•fallcr, att , •u,til!l hinder nx bestämmel 
serna i g. o. F. 6/1926, neclm1 angivna skolor och k 1u~·scr för personalen~ 

utbildning sl.;:ola anordnas unde'l· utbildningsåret {]et l no1·embcr 1928 
- -31 oktnber :1()29, nämligen: 

l. Vid flygskolau å Ljnngbyhed. 

a) Flygskob, e nligt lwsHi.rru11e,lsi'l'na i g. o. n :r F. 169/1928. 

b) Kurs för persoJJal till strid sfö rband. stridsfl yg-k urs. enligt be
stämmelse rna i g. o. n:r F. 169/1928. 

c) Utbildningskurs<'r för f<Jst allStällt manskap Yicl flygskolan 
c·nligt >> Bestämmelser för utbildning a1· f.l ygn1pncts fast anställda 
manskap» (g. o. I<'. 200/1928). 

el) Utbildning för drnpliktiga studenter och likställ<.la. som 
icke uttagas tilL flygutbildning. l'nligt »Inst ruktion för utbildning av 
flygvapnet tilltkl~dc Yärllpildiga stu<l·entcr och JiiksHillda >> (g. o. F. 
4/1926). 

e) t/[iliHir- och yrkesntbHclning för övriga väruplildiga tillhö
rande flygsk.olan, en ligt »HcstäJnmclser för utb~ldning av flygvapnets 
värnpliktiga nwd undantAg· av studcnt·N och J iksti.i llda >> (g. o. F. 
188/1928). 

2. Vid 2. flygkåren. 

a) Sjöflyg- och sjöspm1arskoh1.- 0n ligt lJCstä mnwlscrn a g. o. 

n:r F. 169/19:28. 

b) .Sjöflygskjutskola. enligt bostämmciserna i g. o. n:r F. 169/l92S. 

c) Utbilclningskmscr för L1st an,tälll mansl.;-ap Yid 2. flygkå 
ren, enligt mom. l c). 

d) Utbildning för Yärnpliktiga si:Ltdentcr och likställda, som 
uttagits för utbil(lning i speciali jäust, enligt »InstrltiilH ion för utbild 
ning av flyg>ap1wt ti lldelade ·drnpliktiga stuelenter och likställd>J >> 
(g. o. F. 4;1926). 

e ) M.ilitär- och yrkesutbildning för Ö\"l'iga Yämpl iktiga tiJlhij 
rand•~ 2. flygkåren, enligt mom. 1 e). 

f) Tillämpningsömingar för 2. flygkårrns personal , enligt clw
fen s för flygyapnct b0stämmande. 

g) Repetitionskurs för rcso ryofficerare, enligt framdeles utfärdn 
de bestämmelser. 
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c; ) .\.ltt siJ;j; ~r~onaleu il jJ ~Wsu rsk ~·ll ,!Jet ::iv·eri::;·e s•J\iill kontut cndc'l·a:; Iran 
S loC'l;•llolms s'lalion. 

lit ) övning.s_.;kc•pp c l wf ·Cha pman skall, i Y< tt!J <Ws•et· a nn a n qlet·so n[ll ;iJt 
'' l'e'p!Jo::J·os·s ::tt ', b cnNmnas lill om lkrin.::; '1:, ft··i'tn 1\arh,krona och J..ill om 'kt'inc: 
' /, ~·cil n Stocad tolms s ta ll on; ~koland e b-csJ. llnin g:;l ti~l.1.n tilli~i.lli ·gL i.il;as 
m eJ LvfL korp raler .orh t.\"5. 2. kl. s:jr,,mlln·, ·ske pps- ellct· lorpc r l·c lli<lrr~ (m o
torsl;i.il::tt·e ) . 

~t.::tJUon.shd·iU~ t avat·crl i :'l•o C'J;,Itolu tt nta , 0 111 "'L c t-fot·Llras. IH'ordra e ld<l
rc oc.IJ. ·nt otcn·sku L<n·c, l'ill tltura.nd c ;';loekltcrlms ,-;lrLlk•ll .oc-h n,·s•edrh :fijr J;r,!n
ttt cnck t·in," ft ih n i n·s~s·kc p,pcL '"r l >ltlli]''lll il n. a l L und er ,IJöt:sL tre Ye·cknt· 
l j~i n sl:;iira [t 1\arlsil;rnn·a Elalio n . 

i) l ~ll<I C I' :l. il\' (i\"Jl'i ll::J S.~•IU'jJ [' C il :\<tjadcn OL' ]J Jurramas (j fr JllO ill . U 
a ) ek[lll , i Yntl a\scr a nna n :p c t· ~u n al ·~ln ~liL']l Jl"g.o~·~:H·, !Jcman txts till o:n
J; r ing ltiilrtcn ft'ftn Y:.m lc ra ·slalio nen . 

j ) B rs~i llnin::;sH.,;• I a. oför (h·nin.ss bt·i,;.;·,:.;cn .l<' :t'l tkcn IJ<·~l~illlnt c~ av ,;L;t
li,J :J,lw.f ~ll,lt:<Yar·c n i l\ arbld'Dil <L d l et' Hit · ~ las <1 ,. e·lwrcn fijr ·~jö·krigs::rkolcw. 

l; ) Fur lOt'fJ C d'ins~;j.utning..; e~'p c Ll ilio n .und.C'l' jul·i oC'11 aug·u sli man,,
dcr s.kall p e t·sonal a\·::;c-s fr i'tn S loeJ;t!t.ohns S·t.alio•n . 

F. lltbi./dnings/urr>skri(t er 1!1. 10. 

IL a ) .~j u•l;a tl cllt•t: rHL i :2.. , 0. odt '!. s j i.i·kur.s·c m ct ·skuLt li.oJ umcmk ra,; 
rL [JatJ.~arkry~sa rc n F ylgia under l ide n JO m aj - Ja a~t.gusli !ialllt 'ii sdölni•gs
,.kul :m lcl nti ngcns .f['trt~·.g und el' ·Li d·cn 20 a n.g us l.i- 11. oktoilJer, med k tkll<t
i' Ond c aY a lt sjökaclcllct·n a 'i '1. ;;jö,kut··~rn unii aYpollden<s .omcdc·ldJarL e·ftcr 
cl.Ylagcl ~ji.iolfi<: cr~~xam cn . 

lJ ) He•kryl.;kut··s !fut· .sj u•k ad<' Lkr s kal l an ordn cts , ·j(\ Kat·ls·kro na .sl.aLiu n 
und er ·liden J1 juli-·13 o'ktoilJcr; !'kohnti'c !Hragavaranclc l;mLc tlc r ·samt, i 
den mi'm s0. be•f.innc:; .ct"l'ordc t ·li ~c; t. ,fih· d·em a YSCLlfhL J;adcL·toHi w rat·\J ft ri a~·· 
J'ii i'C d <· n .li jul·i, som aY ctlt rf~ n •f'öt· .s•jöl;r,igssikolan ~Jcs· lii:miiH'GS, ·in:; I ~\IJ.;t 
si ;,:· i 1\;,t·l skro nn s amt u•ndcr t'cl;r yllkUI's cn flit: l.ii::;;;a,; i 1\arbkrona ·kllslat·
,[i Jl>c rircgcm cnles kasc m ; ägand e c·hef•c n för sjökt•ig.s·:;,l;,olan j ~lllwäl .])csl~~m
ma, 'i vilken u lsträcl;n1i'llg ,JJä r uJtn.förmlilkl'a J;JJClcttoifficcmrc uc:l1 ·k.aclct. Ler 
~kr:Jla Yarn. sj ·u,koJnmcndcraclc ä övnillig'~!Jrig,gcn J<'all;,·cn. 

Ol tefen J'ö~· tln(l<'rofificers- och sjömansikarem:t ,j Karlskr.ona :;kall 
uH<"t: .fl'ams,liäHnins· ttv J.cda•r cn J:ur retl'y lkur,;cn ](Otmmend cra ·erifordlerLigL 
:~n lid i n slr~1 kLörrr Sel·ttt!. c·l;unntrt.i- oc:i1 hand r ~ld;, n i n gs [, ei'S0 lHtl lill ];,urscn. 

c) Hesälln i·ll·C'·,·n a rlcn ,fiit· riqnci<· ;~ . ,- ·,.;jiWaclell!r r lll. •1'1 . aY~~Lilla ÖY

t JillF :'.Jll"iF·· ~··rn F a l!;c n ·;;J;all IJ'r . ·Il. m . . c\ ag i jJ'i.i t·j ;m. a\' jun'i, •sOl ll i'ram·dc!e ,.; 
·hcskltrtm c,:, s l ~lllws till fart~·gsc.llc.fco::l :furl'ognnde i Karlsa;,ro n•a J'öt· a.LL lJi
Lräda vitl far·Ly,gc·ts utrustn.i n.g· •O'CIIl und er l iden ·i ntill Jl ef.LUsteclm e ts IJi~san
dc förNi:cs·as til l slWp']tSg,ossekascrn cH. 

d ) Hu~cnktHlc ltl'rna Y:ill flottan .s,kola ll;o nttneliLll'ra~ il :1.. Lor·p~dha l,
ihv i'S!ionen 'lmd c t· tiden i:l :m[l•j - J0 a u,giusti samt ft ,far. Lrg j ·tus•Lflo'Llc<I!, 
som ·hö·Q·sbe ·b etfiHh::tYmen ö,· er -Jmsltfln.tt::tn ([,ger bestämma, .J'e. o. m. cl~n 

G. O. 19 ?7. 13 
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'!U <tUf;USli t. u. n1. cla.~ under .senar-r· IJi\H\cn <lY •:lik lo·IJet', ~u'lll as n~illlnd " 
loct'iilhavarc hkalccll's h esL\mmcs. 

c ) ~ .. inotcnclcntskurscn tfi.ir marininlcndcnt.s•l'<\dcllcr ~lall a~wr•l•l :h 
vi

1
t !\arls'kr ona sLatiun under .\iden 7 maj- 13 o·k~o·bcr; s-kul.andr !lraga'::1 · 

ranLle J;adcUer inloill Ud en fi.it' ]Jur.ian av o:;j'ökadctternas rc•ld"J·tkm:; 1111 -

! ··~"". ·1 ~"~•JJj)sn·nssnJ;a~crnoc n oc•IJ ('[~<'r nLlnmli;t lid 'i •Kat·Js•l;rona 'kn sl". r -du Ju~ · • ..1.1\. \.. ~c '- .._. l ' 

l illc t"irc:::.c1m cnlc:s •kasern. Und ct· \.id en 1fö1' ·fi.irloiis·gningcn j .skcpps.go:;,;" '-
·~ l -LbPrncn ~~Z•Jkt J;adellcrmt :n1r:t umit>.r,lii.ll<l <l ,·!Iden fur -~kc pp:;.~o~,;r~· '-al'l:u 

oiiOill \ll'lr•i~ffamlr liliJilol:ning<'n , j yjJ•kc :t m ·,;e·cnrl\; ·i;;.lll'SC 11, ,i iiltllikL ,;·iitlan 
dt• J'i.ireskri'flcr. ·s•J;all. .sl<t 'lillll·er u>vt·rilbf'endc av L'iile.t's•i.n•tend cn·tcn. 

if) :;. inlcml·onls•l;u 1·,:;cn ofijr lll'HI'inin o L c nuenl.:;•kadc~Lcr s>l;all anurdmt:' 
vi d :-'loöldiulms station und~1: t · id~n .10 nTIZij - 1:J augu~li oclt vid \' c1Xi1~lm '-' 
\
· 'L ·t·t·t·Lil'lcrirc"·C'IIUCillU und-er ,(.id en .IG augu~oli- 1 l ok~ob e r, sl;·ol::mdc J[rii -, ·~ ' " .. l'" , .. ,~;;t Y;u~~l'tlCte J;;.a'Liel:l cr ui1Lle•· ul·llil ·du oin~<·n Yid. :-'l·u ~ld•ol.m,.; ~l<lllun. •Jr ·~•ss:"' 
· ··c .. 'l· t·'·1rr .,.J··ohn u~·l• undt·r ·11li!ildnin.0·en ,-;,t \'axlloJ.rn ,; kusl:trlill<'l'll'l''-' 1

' 1 sJ), ;::, ·~- - ' <- · · . • • c· 
men Le pil säLL cl1 0fcn •Jur •kus~artill cric· L äger ll esUm!l11u. Un"~_er Li clen · ul 

1 .... 1.1'' o·nn•in•·en j ·sj· ukri~ssko lan s]; o la i'<ldCltcrm.t '\'l\l'a under:;tallcla •O'[[j'cc:·. u ""- o ~ t .. rr 1 "O·rn sl.tdiunsllC'fiU.IwYarcn ,i :-ilut·kltolm i\i;'l'l' lJ C >lLl~mmu , u lom a)e r.a· · lUll " 

1
; t,!Jiklni:n;;en, i Yilkd ;t\'~ccntl c kur.srn·. jJ111liokl, c,'lii\1'<\IHIC fi'or:;·l\l'iif.lcr. "ka: l 

,;L:l 'll 'llli er ()\·ct·insecndc ""' l"iit·hinlf·ndcnl<' n. 
C:lt r: fcn fl• t' uncl cnufofic< rs- ol'l1 s-j•utm<1nsktu•erna i :-iLud~lw\111 skal

1 

l'ftr·r ,fl'ahllo;lli Hll'i n;; ·:tY c·ltcf cn för ,;j·uJ;r.ig:;sl,ohm lwmmcnclcra_ ·Cl'~_ordcrl 1:~ 
. J 1 andt,~loknin[.\:-!JlCt'S Ol1Jl till .J;mscn 1111li·c r tl cn l ·id. clrn!'ltl:mma. m· .lurl.a,o::cl 1 

~jiikrigsskolan. 
·'!· ) Kustartili crikwldlcr >i <tliiL nclhiln -u .mflorm~lllltt ~~o,;p · it·. ;J;n . tcr o•eo\L el<·

\'l!l' ,,, ;~oJa cnl'iog.L ·IJ(i·gs\.c bdlU.I.aYarl·ns öovcT . J,us~flolltU1 n~lmnarc iörclt:l
nill•g gcnomgft Jöt·c,il;rivcn ullJ'ildning cnli;>·L •föl'.i<mcte: 

•i't pan,;:•r,s-lcevp: 

J;.uslarl.iHet'itl,aLlellet' ·und-et' li"Li en Hi 'lllaj--Ju juni: . 
•ma,,;

1
, .1·11o·cnj' i.irsclcver :w 1. är.slwrscn unrler tid'en :n juui- 18 <mgust; : ""' • . ' o . . . 18 marininoscnjö·rsel·oYe r •aY 2. it t·,~kurs c n '11!1'Llcr Helen :lS .lUnt- :w-

. ~:u:-;U: :stnnt 
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.12. a ) ::iJ;c.ppsgous:;;u·na ;;·kola crllalla uU)i lclning :t i.im.ingsskcppc.t af 
r.;J 1npman samt. .'l ;:k o.pps:g,ssf';t\olt·lningcns Jartn; enligt. JConlclning·. sn:11 

a,· ~l; epp,g•oi'Sl'·IUH'L'Iil cfpJ'na dlrt· ''umrml 'in;:L' I111'1\n.n ·!:'amt, mc·<l .f;n·Ly~,;-
1· 1Jrl't•n ·a C•\· nina::; ~kcpJWL a,r t:IH1Jilllan ·ncl1 :wcldning:;r·ilcfCn 1'i'n· · ,;~•cpp,;
~,os~~~ aY'Cil• lnin~c n hcsU.i.niiJli'P::i: ~J.i:r)!andc ~11~il'\"'id lj;:ul\ttag;l.s. aLL S!kcppsgo:-·_; ~~· 
a,. J. tf:i t··~·knrsen endast. i Lit 'n ~ nl [ln ~å oun(lf;län ~g·U:gf•n l'·t~fordra·s konNn en 
dcras [l Ö\'11'ingsskc-p'Jlf'L af ·Cil,R\J<I11:ln "a:m.L a~L d·c .gossar, •som libl:lliil'i\ 
_.;,kcppsgos·cldi t·cn i :\Iat·s tr-antl n·L'il ~om a\'SCs rii1· sl;cpps·gossc~nleln•i ngcn-; 
farlyt,; , •s i't \ ' itt Jllojjligt l;nml111'11t\0i'a,, C<. cll.drra U \ ' övnin,gss l;cppcn :'i'il.j:lclCil 
oc lJ Jarraon.:1~ .. 

b) ö\·n·ing,;~k·Cpjocn ,s;knla cnlitg-t. sltatinns•IJCofäl•hn;\·:at'Cil~ i Kal'lskr,o n:l 
J•esWmmandc un.lcr r l·fnrclrl·i'ig l'itl •fiii'C -oc-h efter aniJelfalkl:t cxpccliti-on c1· 
stå till ni11nndc llcfiilhaYat'•t' " för:fognnd c 11'ör uming :w •slk·0ppsgossar ocil 
för :fart)·.gcns ut- Olf',JI U\'l'lh'lning: .s'l;ol'ancl•r ·>'lwpp.,;gossar, tiHhöran{\r: 
skcppsa:o ssclk'ii rcn i :\>Jar~Lranrl. ,h<n1tc od'f'i e·crar c., uniCl·cmfficerarc och man
oJ;op, l.illilliirantl e Sto:e··klliolm~; stat'•rw •H'il aYscctd:t fu r ·skc•pps,go-ss-efarly
gc.n, under lir\, som nY slalion,.JJ c fii.I•IJaYn.rna i Sillffii1ilcl b csM1mmc.s, dänid 
tj än.s~glöt·a :"t ·flo·tlan-s s-lali1on :i Karlskr.ona 1för att ~lellag:-t ~ n·äPlncla öv
nin;rar samt mslning res·p ~ldiY e ct\TnsLn,in.g :w ·öyningssl;eppcn. 

.c ) Ö':r;in.g;;IJL'ioggcn Falken oskall crftcr .i moim. 7 (\ ) nL4:mm:l avmönsi.
J:ing under Ct' fot·uerl'ig lid st,lUlas lill s<la Li,ons.b efälhaYarcns i '1\arlskr.ona 
iförofogancl c Iför r ni\'1\oanrl•a än<lamfil. som Ii föregtJcncl c ·JHinkt angiYi!Js fi'o:· 
i'• Y n ing&skcppcn. 

13. \'id 1.1b J:tsdepä, cl~lr Trkr)·Lkurs är Rnordnad, må å dug under 
jtmi •e!ll•c r j'U'li m:'lnaoc\ er rnligt wdcnlJut'.cHJcle ·v;u·.vscrhr.f:; ·bcp r·övandc en i 
resop C'kt ivc de pä ingående ·u-1biit J"uslas \'ör a.Lt unel er en lid aY ]J(igst Ii<~ 
dag~1· ul:c;:', .på expedit ion ofiil ' liY<lncl c a\· n~imnrla ku1',; tillllömnclc elc:v{'J': 
Sli•(J:•andc !i.ll' d t•,;sa o' xprrlMiflll C'!' fiiljTnfi c bcs l~ililn\CJ,; r r hinliR l ill c'fi f'l'
l'Ci'Ltcl ,;·c. 

a ) S;~soom J'.ar·L)'f\SCiil ei c t· sko la lj'änsl.gura '[t rcsp okJ,ivc •ub iltsclepäcr 
tjänsl•guran•de 01'·;'\t'cnu·e; oägondc Yerlenbörancl•c Yat'YSCilef att, med •iaM
to.gamlc a.\· .ov::m.;;!Ji[cndc bc.slii.mm cb cr· UJ C. li'liilifRndc ·rxpcc\.ilion ern':JS längd, 
•f'i'•t'Eskl'iYa :ll1giicnuc ·liclpun:J;L rör ·llefälstroknrls· ·liis.sa·n·de •O C"il nedlhrulancl e . 

iJ.J) V C'Ll €'l'i)öranrl c vat·vsc.IHlf nuCt bcot'dra liiJmlplig l1onom •tmcl erJ,yd'anoclP 
ma1·iningcnj ;i r· a 1 L tj<iin,.;lgiit·:t ·ii t'C :>Jll'k t i v r u11:H ·nncl l't' i fr:l.gamronde cxpr.
Llition . 

e) BcsLilLningar· ft ·UilJ:Harna ,-.\; oJa.\ ÖITigL •lcommencleras cnol·igt i.ivet'
~ n s·koalllrncbc m ci lan YCdCI~bi'>t':lndc y,anse•llC'f oc•ll c:ll•Co f f·lir ·un<Lct,oH·ice·r,;
·Oilh s,ji.imanS~k·:lrcrna. 

orl ) Ub:"tlarna ·skola un{\·{'l' cic.SJsa PX pr d·iUnn·c r \' ~l i'Q ·slalio-niirl fijl'\a.;;
da Wl ·rcs•pcktir C\ starli·<J.nct· { i.it··J.og'Sci:epft ). 

c) Uhåtarn;t ·s.k·okt Cif-l er exp P<liLi ·onrrna~ avslutande ;1\Tusla'S ocoh 
l'örliigg.a;~ '2. lJCI'rdska:p; i\gandic yc·ckrbörancle \·anseohcf aLL inskr(lnika nl
" rh nYI'I l ,inin-r:~:ll·hrlrn ;l ·til l < 1 ~. 1. oun•dg'iin:;:li•gcn -n iitl v·iin<lli·Fn. 
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.1'1. •l.Xir.est si.\. .s·kulle JJ cfinna,;; Ct'J'onlerl<i:gl , skall genotnl l:tt'\Sdi<' 

rens i :-'· l-o c·l~h o lm ct'ör.sO\'t; .Jdin mi·lt·cn a1· o<pril 'OCh llllfkr thögst f,· :·:1 

1·r c·J;nr annrclna s ];UJ'~ i <nJOI.OJ 'S'];iilsrl .J:iir {i·e dcl<nrr, "om •iim ~Y!'cckla J' i'q· 

l::lnnnll'filcn SYCJJslksun<tl l ilifJ.r i;Hlr· rno\.orb iUa1·. 

n. Kus!Jnd crni't <för .i denna ,c;'f' Jlf'l'GIOJ'(]IT illlil< '.J'allda Ö\Jling~u· lll . 

111. ::;kol:t ·IWg1\ insas inom ill r lop·p , .~om <llCl'itl;n,as .;n · d1 efcn fciJ' .marin"L '

I· •· n o <~ll ::;"m m edclel~ ·s ."rnnm .::;jiiför;;Yrtt'<' l::; komm~nrlor:\pr clitinn. 

G. O. 135'• den 22/:12 '27 )) efallu, llllCd iinde,ing a.1· .g. ·O. 991/2'L or l1 

~ •li/2 ~• . aLL i r c.gl emcnlc tför ublJil<dning· ;n of<fli ,c cr<~r e ti'llhöranrJ.c flolt an , 

sL;1m 10l1HJ ~ -1 ::t ) an•giYcn uppg·i.fl skall inhilmn~s 1fiit' e uLg•i.'mg·en m · d<· 

ccmJ1 cr mfmacl fö1·:;! a J;akndPI'·il.rt' l e rtr1· tl;·l , -elit .kon;;l.il.'ll Cr·in.g- lill .fäil'l' il, 

ii(!t rum ; sam L 

o t t i n ~~mn.cl<~ t·rgl·cm rntc § .', ih ) ni1nnnd ltpp.r.d<I'J ,.kall nY g i 1·as u n rh 

c: c~ 0!1l'h·c r m:wacl. 

(;. O . .l:lfj~J dPn 30/ 12 27 b cJ'all cr , aLL il.J c.s !ii1Jlllmclscma g. o. 1200/2'! 

anc: il.cn<dc 1 i sl clsc utom ;rurhig·gni ngsot· l en , pPrmis~· i ,on m. m. s lWD:t n l 

~irii rk[IS all p.1iill;1. Liv en 'Lm<clrr åt· 1G2R. 

G. O. J<' . ;!.'i't 5/J:l '27 befall e r, w ecl upph'isondc a1· .g. o. F 60/ 26, al l 

rrca n.s<k~p,.m.:jssn, ;W3Cdrl 'för 1111{\.llSk;qJ 1·icl Ilygn tpn ct, som l')(ii r marin cn 

tinifol'm , skall ]l [rY<t mö!'·o,hamlc L [ÖI' ,;·eit merl J)e-teckningf' n ' 'Fty.g·vapncL' ·. 

«lork alt fiir sjökOII1'1l1<rll<clcr·.al un;on:-:kwp mös~~)ancl e L i slilllc:t sl, :t ll 

YaJ'a förs·cH ;m c(l ~wlc dknill!g angi1·un<..l c nam neL å (Jcn Jnorinflgyd:i\'.i.si ,o n 

Yid Yi ikcn \WI!' r ])i'tt'nnd e IFins·Lf.!·(·,t· ( l. rx. "' :1. \ l ;u:inil'l',·g,cltit\'ision cn·' ) . 

G. O. F. 22::> d t 'll 1;)/ 12. 27 <JJ CI'all cr, ;l! L ·den kapi<' !J-Crt Yicl ·rlygi'WIJI1 CI I i. 

imhm :-;cnom :-; . . ,,_ 1•' . :217/ 27 i'\rl'b Plf;pJJu:l. Jwmm cn<dr eim;cn :-ti.L s lå till u l 

r• rlning smitnn cns J'i.,t' fl yg ll; iJr r rn~ s förltiggning 'för·fog.an(IC s·kall nmrdr· l 

l<ad. 'll'PP'höra . 



Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1928. 

K. br. den 13 jauuari 1928. 
Finnc·r ('Sl-IS lw:n siiil lan 0111 <lll\· isHti d (' a\· dt lwlopp a\· TiO kro

nor för <IJJord n ~LIHk ,·i<l niimndn skoL: under lii si'll'd 19:27- 192R H\' s iir .. 

skild;: fi)rr!iisningar i iimm•JJ. sou: <'.i .föl lc inon: ch· för skol,:n En s l

sttilhl;: :::lllc·ni sn i::g~p:·ograuLillt'll. s[:so::: i optik. llliilteknik i sa :::IJnn cl 

:n e(l Pxplosirn:sf<'nonH'll Sll•lJJt f.,·biknlisk g;:slii:·;t j('].~,, JijJ· nän·,:r;mde 

Hira::krl<t ::i\gu11 J\ungl. :M,tj:ls ,·irLir<' [lig iit·d: iign:Hk m<ninfö:·,·; il! 

lling{'H ;L([ yjt) uppgÖI'<inlkt a\· fijn; Jn.~· ;t!1gi\t•nd<' ,;jöförs\;lrCIS .lll('(](•] ,; .. 

bchoy fi)r Lu clg,•t:1rd jf129- 19:)11 !ngn f'ri'q;·H:t om i!l'hon·t <l\' ;morcln:tll · 

tlc yj sjii],rigshiig , ],o.lan <t\· siitckiJdn l'iirl'li!sniJtgnr i iirnnen a\· onul 

nngi\'f•t ,;\:tg ullclc•r mnpriiu1ing sant! . i' ör dc· n händelse; dylik t bc•h o1· 

an~c· . .; f'ön·liggn. n\·gi,·n försiii g lwiriiffancl<· hiirn\· förnn!c•(]d;t kos! na<kr. 

:Jfc·dgi\·c·r. att för :l.llOtdnandc• H\' y!h·rlig;tl'l' för ,;iik för utri)n;!ll · 

do a\' tinclami'tlsenliga uniformsmodeller 111. m. Yid f]\·gy;qmol. dt hf'
lopp ;J \' l:ög;;t ;J.IlOrl kronor 111å uliH'I<tL:s fr!'ttl f'lyg\<tpn{'t' an sLtg ii ll 

<'Xt ra ulgi !'!l' r. 

niriillt•l' [\jH' lll'lliSUili:ln. ;III \'('dl'ilh;'tLII'Jta S:r N, 9. 10 och 

Carl ]~{lh olJtJ ()JlJCril'Jb,nl lJI [tU<· f~ uh<~ngr• J '<I S ocl1 :2 kl . torpc·rlhåtat·:t:: 

X :r Hl. n. 1:2 or h 1:> Ö\'l~dör<IS . :\:t• 111 oclt 11. till J\nrl sk run;J Li stn ing 

ö>unt ::\:r 12 oclt j.j till Vaxl:ol:t:' fiislning·. 

K. lH'. den 27 ja1mari 1!!28. 
Förl' . ..;kt· i\'l'l' att i':r 192R :nå iilllng;t s högst R kus(;;dillc riknlil'lll'l'. 

1-'öt·ordn ar . att a\· KMF den 1 d\'Cl'Lt:iwr Hl:27 ;:ngiYl't för~l;: g !iii 

iindnt·dr· IJl'sttimmolse r riiran<k föt·m[\:wr tmrkr sjötjiinstgöring skull 

livcrlämn« s till :förs,·arsdicemlds lönc•niimn<l för att i dc·n rk l, 'fram 

stiillningc•n ;:\·:;er iilJ(lring "" giilla: td l' ndöningsbcstiimmclsr• r. l.nga:.,; 

lindc•t· ÖY<·rdigundc· ,·jd fullgÖt'<tnd<· :LY ariJc•!c i sn ntband n:<·rl en !Jlil·:m -
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rle l'C'\·ision a,- tilliigshcstlimnwb<'rnn till <l<' 1nililiira aylöniJ l!l''I'C'gl<•
mcnl<'n a. 

Uppd 1·ager :H hLmd <~n<lm Uh<',fen Hit· lCl_\-g\·npnct att aygi\·il Jör
~lng i ill fnnor för ·f.Jygntpnct. 

~\l<'d!-'i\·c,r . nit elt bdopp a\· högst 3,000 kronor må ställns till 
CliiS födagamle för hcstri{land c a\' kostnaderna f.ör vissa m·bolc n om 
Llthlnlle pLmcr,uJLle av sjökri gshist-orisk forskning, forskn.i11gar inom 
Yi~!'oa giYna minclr<' aYsJtitt <l\' hist-orien samt l1JlJll'iitt~w1c a\· :nl,i\'cJ
liorq;islralu r m . m . 

l,iimnar I\ 1JF ])cgiiJ-t bt'llJ)·ndigaJl<lc aU bconlra kaptenen Gcstr' r 
och elektroi ngenjören ri nnsson bc•sökn .Pari s samt, därost så odonlnts, 
annan ft-nnsk sU1d för att därsiiidc•s 11mler högst fem da gar sturh•r;J 
dels rndiof:nar och dels lodapparatl'r med\'lst principen ay llltrf! sonor a 
strålar äYT'nsom niiJmHh materiels anYiindning. 

K br. den 3 fpbruari 1928 . 
..\irdgiYC'r. att J\A 2: s hantck<'r :1 Alm ö jiinlt<' rhiri nu Y<lnl.ndc 

im·cntarir•r i lx,fintligt skick m:"t under t.id0n 26 juni-13 juli Hl:2'-: 
ui:;pow'r:JS a\- Ble-kinge gymnast i kföt·hund för d t pin nlagt gyl!llla sti\:
Eig\'1' mcrl omkring 200 <lr'ltagarc• fri'1 n 'tatliga och konLmnnala skolor 
i J\;Jrh,krona nw<.l mmwjd , nnrl<·r \'.illknr att förbundet brandförsäkrar 
fasligltd och itn·cnbrie r nncl cr d0n ang-iqw lägedickn för en summ~ 
av iill sa JnnHJJl S 266.000 kt'OJJOr. diinl\' 216,000 kronot· för byggnadcrn rr 
ji:im1 e t·ill desan1Jlla ltörnnde fastn im·entarier samt 50,000 kronor för 
övriga inn·ntaric r. ;~tt fiirbun<IC't under liig-el'tilll'n anställer militärt 
utbiklrrd pnson till högste Yårcla re Ö\'er lägrri.s byggnader och i n\·en
iarier i:ifiJnt att :l'örkmdrt förbinrlc'r sig att. crs}itt a vad som vitl \'Crk
s billrl aYtrii-ckssyn C'\'Cllhll'llt ])("finnes skad;J t r• ll r' r förko!llmet. 

K. br. deu 10 februari 1928. 
J3ifnllcr sd.uncklw:fens för C öla li \·g a nie hamst[illni ng alt H 

göra Yissa i fLlmsliillnin~u'n niirJJHlrr' angin1a ii llfälli g-a aY\'ikniuga r 
fr:'\n grnom bl\'\' den 16 dccrlllbt'r 1.927 angående förliiggnin g och or 
ganisntion :w Uöta liYgardc l!l cd dr'lndl' besliimmP,Jsor i fråga Olll pla
co t·ing- [lY fast flllStiiJlll pe rsonal i't l' ('g'Omentets Histn ingsbat nlj on. c nrir 
S\•årigllet. f0r 11tirnunnd(' komme att uppstå att för dc ski ld rr hdatt
ning:Hnrr crhål.la dl'n i. Yarje särsbit fall lämpligaste per,;oMliC'n. 

l<'ij rC',.;kri\·t'l". att Öycrf0ring till flyg\'apnC't :[r. o. llL den 1 januari 
1920 av Yissa nv marinens yfimpliktiga. Yilk<1 e rhållit s in ntbildniw~· 
\·id marinens förntvrrrandc flyfl·\'iiscnclc. skall vl' rkstfi ll as i enlighet mc'l 
de niirmnre bcstiimmelsc·r härom, som mcd<kiH S i kommandoYiig. 

Av högste bdälJtaya ren Ö\'Cl' Ku s tflottan i sk riYclso den 2~ no
ycnrbcr Hl:27 gjord framstä>Jlning i :En'1ga om öknt sjötillägg ti.ll pcrso
Jlftl :'t ö\·cn·attcn sfa rtyg vid stationiit· förliiggning ntom egen st;~tion 
fjnnC'l.' Kungl. Mn:i: t iok0 förallleda nnnan Kungl. Maj:ts i'ttgii. rd , >in 
att J\un gl. M;Jj:t fi )rordnrrr. att han tllingama i iire Jl\let skola lillsi.iil
]ss förs\':l rsdi sen{ll' ts lönenämnd för att Yrrra iillgiingl iga Yid fullgö
rande :w ;Jrbdc i sambnnd m0cl rn hli\-a n(lc rc\·i~ ion a\' tilliiggslw
st>Lmmnlsrrna t i Il t lo mi litära ay]ön ingsrrglr'lll<'Jl t (ma . 

l3ifnllr'r av direktionen för J\ llral1am Ry{llJCl'gs cl-if:tc lse gjord 
hems tiill mJ. att un<.lrrofficenll'r Ol'h munskap Yi<l floHan m1tto fiir 
placering i löneklass få såsom ijiinsteiid t.i ll godorfiknns elen ticl. dc un
der :h· Hl28 kommrr att tjänstgöra. å stiftelsens skolfart:-'g >> Abr:Jham 
Hydborg >>, samt nlt mKlcroffioer, som unde r sistnämmb år bogagnar 
sig av ijänstlcdighd för ifrågavat·andc iin<hlllål, n1.åtto förpliktn s att 
dät·under a\' sin lön a\·st.å allcnnRt ett belopp. motsYarande det i :1.4 
§l mom. i gäl lanrle aYlöningsrr-glcmcntc för ofiiocmro och uncleroffi
ccrn rc m . fL för yc,lc rhörli g löncklnss angiYna t j ii ns ilC{lighcts<t\'llrag. 

)-limliar utnn h i.bll K:MF :ft·anJsiä !Jning 011 1 nnvisamlo ax medel 
till bcstri cl an{LC' aY Jwsinndema för anställandt• av lämpligt bi.t räclc 
åt Jörcsti'mdnr0n för :1rkiYct Yid flottan s Yan· i StodJwlnL 

K. hr. den 17 februari 1!128. 

Finner CKA frnmstlillning om utfiinlnndc av föresk rifte r angrten· 
de likdnlighot rrv cxn mina v id .kustartilleriets lll1dcrofficcrsskola med 
r oalskolc<'xamen ic],C' föranled fl. n <1 go n Kungl. Maj :t s Yid·a ro åtgcird. 

J<'iirordn <ll' llC'stämmrlscr rrngåonde antagning. uthi l<lniug. adöning 
m. m. ay re2eJ'Ykacletter Yicl kustnrtillcr iot-. 

}cöre.skriYcr, <ltt år l92R må aulagas högst 20 sjökadetter. 

K. br. den 2-l februari 1928. 
FörcskriYcr. att jagaren Mo(le, lasardtfarl~· gr't Vordn ndo samt 

k anonb>t Lll'll<t Sl,agu l och Rota ornc-<ielbart sko la ·utrangcrn s snmt be
myndigar marillfönaltningcn aH - på sätt ~om prövas för kr·Oll ;lll 
förmån Ii gast - ('fl"\' r omständigheterna J åta an t ingen föt~älj a eller 
ned skrot a ifrå gaYarando fartyg eller ock använda dom såsom skjutmi\1 
Yid h1stflottans övningar efter att drssförinnan h ava undantagit yad 
som av far1yg{'JJS inventarier, illl'Nlning och 1d.ru stning i övrigt möj
lige n l'lm tmses höm för m ari nens bohoY bibC'hållas, va rvid det. som 
ick e a\'yttms orh som. iir av ill\·cntaricn<ttur, ublll orsiittning bör över-



4 

1Hg ns :tY f!o1t ~1 11 ~ n1n·. ll ll'il f:tiiaJid;• lll:tkricliiL' r illil'YI'I·crns t ill \"<'<ler 
J,iir:Jn <lr • Jll aiJ'I "i n lfiir n':tl lllot <' J's iiltning l' Jiligl Y(' rk stiillt! llppsk:i!tni n~ . 

Diirjiilllll' fön'sl;ri\·cr 1\. iilli!·l. :\l aj :l . :1I L i den 111:'\n C'\.< '11\lll'l: l itl 
ri.\· I:Ji ll il' fiir~ii\jnings l ll<"d< ·l eller ;• rsälhiillgnl· fi ir inl ln:1 lli:JIIT i:il i•·t· 
i'JJlllla krJJlJI II:·J :ttt ii\·Pr . .; kju t:J . .; \npningsk o.st JJ :l.d l'l"llil. iiYns.kjul:lntk 1111 ' 
dr·] sko\:1 ti llfiii'<JS i'ond<' ll fö1 · k!-igsf:JI'i.ygs i>y)!g:llld<•. 

ll ifnllt'r 1\.:\IJ]i' fraJ JLsliillni11g nit fiiljandt • b:11nlnt<·ri:tl ti !l liöran d, • 
i'IIJI(:Ill. llllillt· u t:1n sii1·skild nsiilini11g f :'1 iin·rliil ll ll:l.s till .1' \ ,vgF"i.n< · ~ 
"'' Il . niillllip;<'ll från fi ollans \"<11'\" i K :Jrbk l'flll:J : il l 'l.!."illp<'ll n:r 1:20. hn r 
J.: n s~ < · rna li:r :21 rwh ;] (i s:Jnil s lu p nl'll<J 11: r :2:2 . :21-: . :27 nc:h 137 Sil illl f rn:1 
floi hllH \·:1n· i Siock!Joln:: :'\ngslnp:lrll;J n:r J. 1·1. :27. :2\l och :n S<lii ll 
jol l:~r n:l 11: r :2:! . 20. :3() oc h 4\J. 

F iirordnnr. :tt l iitl <' !l fiir a\·g iY:IIH!t- a\· i fii1ordni n gr·n dt •n :2:; "'']' 
l :· nilH· •· l<J:27 :lng[Jr'llU<' hdäl i i' l"llans J'< 'cl'l'l' OJJ:nii ll ll!<l fiirklari11g III<' 
h<'iriiftmld<· r,fi ic<' r Mc ()Cll undt' roff ic:'J ':Ji'<' i flo li<Jn s JTscn-. \·il k:1 \i d 
l idPli fö r <kn nya r<'S<'I\· \wfii\;;föronlningc' n s ik r aJill ·iidnn<l t' \ · i s l:~<k s 
u h JJ n\nn<ls <·lln i ult·ikt •s sjii f ;ll'\. u lc· ldic-k:t s .intill d <' ll 1 juli j\J2 ::< . 

7 
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Utdrag ur Generalorder 1928. 

G. O. !l deu 21 28 IH' lll,Y IH!i g·a r [\:\fl·' :1ll lwordn1 lOi'J H'<li ng t·njij rt'l' · 
11:1 ElnJq\·i.;l och L juns-Lw rg :ll l. inncY:ll'nn clc mi'tnnd l1 H<'Sa till RPrl i!l 
Jö1· :1tt dii1sbidcs und r·r hös·l;t (i <i ng:n utEiir:1 \·iss1 upp<lril)! . 

G. O. 1fi dP11 ~1 28 ll l'lll~·n: \ipt r T\.MF :~tl hc"Jrdnt t•kklroing<' JJj 'i 
ren Chri stnff<' I'SOn alt in m· \·; ti' il lHI C' Jntlll<Jd ;J\T<'.-' :1 till J\ il'l och 11r<' lll<'Jl 
för nt t :'t niimndn pLJ\"st•r undt•r ;; nnlma nLJ g-1 hii;.!·-;t ~ dn;.Dtr uHiint \· i·i,;:t 
uppdr:1g . 

G. O. 2.J 1len !l :t 28 bcfnl\1'1' . :il l hiig\·akl sl jiin s t :· n i S lockllOilll 
sb1 ll p ~. li <kr. hOJJI hl•s ltillllil:l ' HY iiYl'rkO JJ JJlH' ll<l::ni<'n Hir :--lloc klw\ms 
g arnison dtr·r S>l'lllr fHl lll<'d st:!lioiJ s!Jdiilh:t nJI ·<'n \id r! :lilun s stiltiou i 
Sto,.·khoiJJI 1'\ ',;l"'kti\·,, koJlll liC'lld:lnlt'll i \';Jxholni'i fii slning. li\ls\·irlnn' . 
dock l änp:s l l i Il oeh II H'<i npri l J Il~ :u ni.-; u l gt1 ng. f.nn g·i'1ngcr i 111å n ,Jd <' JJ 
IJ C'< b ·irl:J 'i n\· lrupp. ulgi\n g 011 hl! gångl'l' fr:'1n i'lott:ll lS s i:li io n i StoC'l; 
liOllll och Id g:'!1 Jg·t·1· :fr~11 V:Jxh ol1ns .fii s tn ing . .; garnison. 

G. O. -13 dt>11 18/1 28 lwf:lll\'1'. llll'll upphii \· :< nd l' :1\· g _ o. k(i 1 ,:~:3 . :! li 
fö l.i mHk h C' ,c;lii nJm r·•ls<' r l ill c·\·id:JJ'<' sko !n gii lln lwlriiHand :· :JJ"iik:lll o111 
t•rll å llmld-<' <\\ ' knJIJllll'lldning· Iii\ gt' llO!lJg:'\l' wl <' aY !JiigT<' ku1· ~ Yi{l sjii
kl·ig, hö gskolan ~:nnl o1n npp [iir:llll i:• ~ i' iirs l :~g tilL ,J~· lik kon JJllt ' lllil'ri n g . 

Bestiinmtel s1•r lwtriiffa11de ansökan om er hållandl'' ;n· komm('Hrl e•·ing· 
till g·euomg· ~'\.e •Hll' a y högT e k11rs Y id sjökrig·shö~·~kola 11 samt 

C !Il 11 ppfi.ira n de å för~ la g- t i Il d~, lik kOlllllli'JHleri 11g. 

l. 1\ n~öknn 0111 t•rlJå ll:J nd<' :JY ko!lllll:' n<k rin g lill g<'ll OJJJgå t'JHlt' 
:11· högre ku1·~ hö r i :Ji lm ~in !J {'t :1\",S<' Yiss ,,[Jd an knrs. dock :dl :J JHÖkHn 
lll å omf allc1 fi t' r.t iin t·n l;urs. o1n <l än· i<l ang'i l·t•s . Iii\ Yilkt'n a\· <l-l'ln 
söka n dt' n i förs t•l h :1 nd önsk:1r IJii\·u k unlllH' n<leratl. 

A nsökan skn ll St'llHC't den 10 nwj ·rkt :"1r. d i't kurs tng<'l' s in !Jörj:nL 
i n l äm n as . :1 , .. sjöoffi C<' 1· 1 i Il \·c <In hi i r a n d t' slcli i o ns lwfii !h a n1 r<' o c h H,. ku s t 
artillcriofficN lill n'di'I'\;Önln<l <• l'<'g'<'lll <'nlschd. Yilkt'll sl'n:m' insiinlk!· 



dt•ns<lllll11a till c]l<'fl'll för k usln1·ti \\nid . ~.å\ und a inkomm f'n a n sö~'n n 

s kn!J Il'.' f'\.ntio n::hdii\11:1\'an•. respeldin· cltden för kustartilkrict- onw 

,]eJ bH r L (j H•rsii IHhl s l i H sjöföi'S \'H re l s 1, on l .J Il andocxpctlit i on. v nr i fri11t 

dcn s~ ltll11<1. med hi[ognn<l<' a1· Hirdin t liga uppg-ifte r med där1ill ll iit·an 

de vitc;o rd hctriifLmd ·~ i m on t. :) e) och 4 c) n eda n nmförn1iild 111 bil tl 

Jlin~·. ö,·p rl;imn;l s i ill clwfpn för sjökrigshögskoh1n. Senast ele n l jun i 

va r_i,. [lr sk;lll sis tniinmcl c chd me,,l egd ~-ttr;nHlc till K onungen ii i'C·t· 

lämna dc rmsökning·a r , v ilka giilla kurs t•llc•r l'ui'Sl'r . som n1·ses at t h 

ga sin hörjan RAllllll<t å r s höst. iilliLt med Linll'ri\dcts Ö\'1' 1' drss;l nn

sökni ng-:11' :IYgi ,·n a ~-l traJHlc ocl1 förslag_ 

·> :För alt kun n a fön•sl ås till e rh ålland1• nx kommenek ring till 

allm iin högre kur,; erfo rdrn s : 

a) nlt i allmänn a b1rscn i v:Hi<lcnt a1· ii;nn t• n:t s[ l"fiJcgi och In k .. 

tik lJ ;l.Ya <'1"]1:'\Jli t ntinst slutbdygct 7,8; samt 

h) :11.t. med tmdrmtag ay fimnet matematik, .i allmänntt btrs<"n>' 

tim nl'n ha~·n uppn:Ht dt m cckl t nl ay slutbetygen, uppgåend e ti!l 

minst 7.8. 

;;_ För ait bmna föreslå s till c•rltållnn<lc :\V kommr•nrlt•rin g till 

ltÖf'l'<' k usb rt ill er iku1·s cdonl r as: 

;lilmiinna linj e n: 
n) nit i ctllmiinua kursen siisom slutbetyg l1ant. erl t <"t llit minst 7. ~ 

i iimnet. ku stHi~tuingsHin1 saJTti ntinsl 7 i Yartclcr;t ;l\· ;(mn ena nr ti lkri. 

Jnal t·m:t t.ik och fy s ik: sa mt 
h) aH i :lllnilinntt ldll'Srns iinllll'l1 ha1·n uppni\tt ett JII C'<lcltal a1· 

s l11t-lwtygC' n. uppg:1l•ndc t ill mins•t 7,8; 

111 i1tlinjen : 
r) att i nllutiinna l'ur;c,•n såson t s.lu!lwtyg- havn e rhåll i t mi 11 st l. 'i 

iimnet n1 inHir n s:~nJi. tninst 7 i ,-,HL-tkra a 1· tilllllt' lla kustHistningsliinJ . 

JllH[CITI:Itik oeh ·[,·sik . 
d) aH i e~ll l .nii mla bu·sl' li S iinlnen hnnt uppn ått C'tt medeltal a1· 

s lui.IH•iygl'n . 11ppgåc1Hlr till mins t 7.8: s nm t 

1·) dt Jwnt g<• n omgått t•r:for<l·r rlig prHkl i sk utlJildnin g l'id kn ~t 

;t.rti li<'ri <·ts mit:nnlc•Jning. 

4. F ör <lit ],ull JU\ fön•,] ås t il\ c•rh i'illHlltk :1\' kommrnrl c ring i i i l 

teknisk l1ögrr b11·s l•rfonlrfls: 
:1) drl s att .i dd Av allrn;iJtna kmsens iillllll' ll, som i Ycdc rbö r1nclr • 

h ii grr hns ingår so111 hu.Yml ämnt• (nrtilkr i. l'orpcd ltir:t rPsp. minhit·n) . 

hn Y:1 r rh i"tllit mi n~t· s lutbetyg-d 7.8. de l s. Y Hd hetridfar sjöofficCI'. a~ t 
h:wa r rhå llit min st slutbl'tygd 7.R i timn e t· matelilatik samt, Y:Hl lw

i diff:u· kustartillrrio.ffic<'l' Yid ;msöknn till högr<' artilleri kurse n, att 

hnva c•rhål lit minst 7,8 så,;om me(lelbclyg fl\" s] !l till't.l·gcn i iimn cna Jnn · 

temat-ik nc-h fysik. rHin·itl intdclcr:L ay dr•ss :1 sistllii rnnda Li'1da slutb;•

tyg :f:'tr uJl(krstiga 7 ; 
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b) att i nllm;inna kursen s iimncn h :Hn upp11i:dt ett JIWdc lt:Jl a1· 

JutlJL·I ygcn, llpp).!::'\ c ll{l t' ii\\ min st 7.8; s umt 

c) ntt han1 gcnomgtttt praktisk utbildning inom sådan tjänste

g ren . so m den lt ögn· kursc·n a1·sc• r. 

~l . On l n i ngsf'ölj.flrn m el\ an de sökandr . som uppf,dlt f onhi lll!; ~ r 

na för att kunn a uppfön1 s :'\ förs lRp: ii \1 c rh:'tll :m Lle n1· komnw n,] ning· 

t ill högre' kurs, lw'-d ~IIIJIIC' nY Sttmlllml fil' c.lu t bclyg<' ll i :tllmiinna km

r;eJJS älll llf'll, , .,1 n ·.id d c i JllOIIl . 2 n), il a) och c) samt 4 :1) 0\'>111 omför

mii lcln. sl ut - ellr·;· lllrrlcllll't;~·g"n skoLt ing:'t mr-:l s itt duhldn. Yii.nl c . Vid 

lika SliJlllrtot· giYl'S Hirrtl'iidc ;\l dt•n . som har högre nwdl'lbl a1· dr• 

betyg. vilkn sko-la riiknas med sitt dubbla vänlc. 

G. D [t siin;ki lda om sHinrliglwli' L' före·ligga , må ii förslng lill cr

håll::mde nY ko:nmenilcring till högre kurs jiin11'iil uppför as officer, 

som ickr 11pp{yl li o1·nn stadgndl' J'onlringa r , ,.,11·jäwl·c flYY.ikrls c r m l't 

iiga rum fd':n fön·skriftcnln 0111 unlDingsföljLlL' II m e llan dc sökanclc. 

Därjämte må fr ~111 förslag iill knmn1Cndcring ii\1 l1ögrP kurs ui os1n 

tas officer. som vi rl pmktisk ulhildning inont si\{bn tjfinstegrt'll. ~om 

rlcn högr e kl:rSI'J I :1\·se r . c• rh:'t l l il o111clÖJIIC nY Så(hlll bcs kafft•Jrlw t, .'lti". 

han nnses ich• Yi·rlar·c· höra crh:'tlln kommrndning ·ittum ifrugul·arHll<k 

t jä nsi:1'grcn. ~kii. I C'n för nu n ii11mch :wYikclsrt· s ko la i Yflr.il' si i1·~k ilt 

full Vil l'il. å för s lagcl: nngivnn. 
7. ~\ försla g i ill kmHmrnd,•ringar till sj ökrigshögskola11S lt ög,.,. 

kurser skola sjöoffice r;~ r e och 1k us tn rti llni oHiccrarc l1ppföt·n s Y :t r 

fö r s ig . 

G. O. 70 den 25/1 28 Lt~.l;; hl l lcr sign a] instrukt,in n fö r marinc;1. 

{lcl ] Uptisk Signalinstruldion (SJM I) ntt gäl la fr. o. m. d.l'll l f l'l >· 

ruari HJ:2 R i stiilll'l fö1· nwts n1rr.nd1• s ignnlinsiruldion HJ22 års upphg-·:t. 

G. O. lti!i tlen !l,2 28 befalln. ;ll.t fö]jAnclr föreskriHer skola liin~h 

till c:ft c•r1·iiitrl sc bc•l 1·ii Ua ndc s.iötl ltiining;n·Jm so:nma rc11 J02H. 
1. G r nom vccll'rböramle Yarvscl tds fö r sorg skola fö lj and e sjö

m~ tningsf:utyg :'t J11•dnn angi1·na dagar Ya t•a klargjorda för cxpL·dition, 

nämli gen Ejd ern d e n 26 lllflrs. ]<'a lkl'n clrn j (\ npril sn nrt :-;,·,dan. \\•kr 

Gcddn . 1lnJJ .. loin1 11 Konlcn:lltCblJ' oelt T äm:llt <ic' n 23 apr il. 

2. För sjöllliitningarna rrfonk dign. motorbåtar skola Y:Jr:l. kLir-

gjorda å tirh- 1· orlt l'n ii gt för·lll•l ni ng. Yftrom chefen föt· sjök<:ri c·Y<'rl;d 

äger rnl'ddeln v.·ckrbörnndc \'CHI'SChd. 

il. F ;utygschcfrrn a !';koLt l1i~sa si na hrEiil s teckt•n !\ titkr . :;nm 

av Ye(lerbör:uHlc siaiionsbf'fiillia\'<11'1' dte r a nm til :m HY clwf<'n :för sjb

kart.ev;• rkd bcs tä:nmas . 

4. }~artygr'Jl och lllfilniJlg"Sfril·\i-iggningarna i ]Hll<l skoJa hL' Iil:lllll:F 

enligt 1.lcnna g . o. hifoga .clc bci';ittllingslishJ I', dock illt yc·-rlr·rhö randc· 

staiionsllc·fii\lt;l\·mT sknl l åg;: att cftr·r ÖYrn•n slwntJIIdsc llll'd chefen 



för ~jii k :trl<·l· , •rk,· l l'idtugil dc• s n,;i r n• iinclringnr i i> e~ii1tni ngs li storn;~. 

:::ctlll uy (!JiJ ~t iiiHligh, \tc rncJ kunnn l)c· t ing.ns. 

·>. C'hdc•n fijr· sjtika rtc\'('rkd ,kn ll ill'triiff<twl<• JH•rsr>nnl. HI'S<·d .l 

fö r l'dl'r n, .. t] .d;J l<ltitningsförliiggnilll!'<ll'll<l i lclll<l. lll('(l:kh ,.,., ]n hii r·:lil 

rlc• s tatiorr shdtil\t;rl'ill'<' li<l oc h plat s '\'ör 1wrsune~l<· n s in s!iilll'lS<' . 

G. IJ nt n niitt tnd'i f<triyg skn \,1 dkt· >ll·s ]ul<I cJ.. tniilnilii!'Sl' X]l<~d iL io 

rt u r; (']J dtr•r· illli rtiil<tn a1· C'lwl'c·n fiir· s.ihkndl'n•r kc· t ti ll ,.,,dl'rhiir>tll<J.. 

:::ta 1 i on slwfii l h il,. :.1 ;·c H l' III önslrns ocl1 u p p lii ;c /!'il s. 

G. O. 117 dt•u 1H.2 28 ttrc ·dg i,.,., .. ;1\ t fc nt tt «ttin ittl!'<' rljiir ·:;t• lcl't'r· ll<<t 

UIHil'r ittnc·I':JI'iin<lr år nn ta gu . .;. 

G. O. 120 tlcn 17!2 28 J, ,.f;; \ln. 

d<'l s alt nc·ditllSbl<'Jtd r lwsliin tt lll' lsc· t· sko L: !iiwla ii\1 dlnriitt<.;L"' 

i l'r itg a 0111 1·issn Yiirnplikiiga s iin• rföring fr . o. 11 1. dc•n 1 jnn u:t ri Hl:2 '1 

fr [tn m:ninc'Jl till flygntplwl "iJ ill t fördc·ht ing p <'t clr o libt trupp fii:· 

itundc•n (f lygkiirn . flygskola) ,.j,[ flygl'<l)mcl. 

d c•\s ntt lli<'d'lc•litll·d<•tt u111 hiit· al· ,,.,.,fld ii n•diJri ng 111. 11 1. ,; koLt liim

l!c,,..; p ::"1 s~iit ·Jl('·(L_ln iJ ng,-j,· cs. 

1. \'iirnpliktiga ontförn tii ld: t i in skril' n ingsförortlnittgl'n ~ l: il 

(kluss ll) in skt-illlit föt·c· ~;· 1\)211, ulbildadt• s!ison1 flyg;Hc, Jlll'h'orol" 

g<.;I ' t• l\ <'1' ingt•njiit'l'l' l .id lllc1ri nt·n s ftiJU(Y;ll' ;t iHl :' flygYiiSl'll<i<' (flyg.~!; : 

ii<>Jll'r ). iin' t ·fiin~.; ti ll fl,,·g·yapn ·d oc h t il l<leln s an.r\ r ;t f J,,·gld\n•n . 

(),l'l'J'i.i• ·in g!' ll ;11· \;la ss B ,.,,t·kstiillc•s <11" bc·lii!ings lwfi i\ b;n·un·tt Yi •l 

w del"!Jtirnwk l' loilnns !'l ati on. solll fiin' <kn 1~> j uni 11):28 t ill c lt d<'ll 

l'iir nndr:1 fi.1·gld\ rpn iin·rliitttll il l' i'iirtc·C'k lli ng ;'\ <k (j,·c·rl'ö rrla S<llnt 

clc-s~;J S fii rhi\llning:;biickn. 

·> , \,· ,-;irnplik li g<l. ot nfiinniilda i i n ~ krin;ing~fö ronHt ingc'tl . ~ 

l:t•. iillhöntntll• [H:;ld itE!'l' t' ·fr. o. m. ;lt'sklass HJ:2.) oclt iil<ln•. sko Lt 

:1) dc• som inom yrk<'.Sg'll'JUlrnn f' J,,·gan' . f: lygJtH· kct nikl•r. moli!t'sk ii 

IH rc· i !'ta ti onst j iin st e ller fotn!-!THf utbil<lats ,-j,] JnarinPn s ·förut\-il r<tJI 

dc' flygd sc·nck (f lygshtt ionl't·) : sn m i 

h) diirutiil 'l'l' i lllån a\· t ill gå n g iinigil 1 iirnpliUigit. som tjiittst

gjort 1id lllnrilll' ll S föruh·arandc• flyg,·iiSl'll> lC (fl ygstntir>lll'r) till. dl 

,.;;tmmanl:tgt <t il ta \ a1 ltiigst G()O Jtl:ln . ,. ill'ill" omk ring (i() ur Yll t'·<ic ·r:t 

4- H {tt· sklas.-t•rna 182ii-1H10). smnt därn1 h~lften clkr omkring :)O 

111<111 JH'I' [trskln.-s f riht ,-,tn\t- r ;J Stoekholms och K :~rl•kt·on;t :;(ai io tH'f . 

iin·rfiiHJS t ill flyg1npnl'( 111 C' tl iak(Llg'lliH\ c: :1 1' iltl dt• sko\H ii\\hi jr·:L 

t rttppförlwnAl <·nligt lJPstäm nw l.-c·mn i nnnrns g . o. 11:r 1'11):2f\ (tal>. l. 

s ic l. 1:2) samt i Jttaritwn s g . n. n :r Q9t1!EG. 

:3. lJ ppgii'i. ~ n<tmn . in skl'inlill g.s nunltll<'r. födl'lsdr oc h f öc lv\-;-c· 

d,lg- rör:tndl' dt· ,-är npliktig- <1. so m r nl igi 1 uch ~ skola (j,-,,dönrs till 

f l~O!--\'·a pt tl' i liir nn: ts fiir·<' dc•n 10 juni 1!1:2H 111· ,-,•.:kriJiir ;lndc• iJl'Yiirin :; ,.;-
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l,d iillt;JI"; >r'l ' ,-jd nllthtli S s t<tlionn .i StocldlUIJ il r:clt i l\:lrl sl;J'()ll;l till 

,, .lkrl >iii':tt Hic- rullförings- (sjörullförings-) bdiilhHYnr<'. 

4. Sc·ditll ttppgiht•rnrt 0111 i mom l - :2 olllfiirntii ld:l ,-iirnpliktig ;t 

j( 011 uwit n·rl:c•rhiintndc• t·ttllföt·i: lgs- (s.iiintllfiir·ings-) lw -Eii lha l'n r· (' ti llh nn

dn. yf'rk.-t~l l c•r d r• JHH' ti1·f'l'föringc·n hdriiffnn<l v Yiimpliklig;t otnfiin11iil 

<IH .i JIIOIII. :2 oc-h liintll <ll' ffit'<' dt•n 10 Sl' pt·l· J;t\wr Hl~ H fijl'((•ekningitr, 

,kis till b<'l·iirittg·siH'fii!lt:tlllrc'Jt i Stockltolnt oc l1 i ·1\ nr l sk ron~ del s till 

1·;•{1cr\tÖJ'iiJHI<· tr uppfii rhand sehd Yi cl flyg,·aptwt . "\ s<"td an fiidcck ning 

11 pphlg'll 5 dels <le • <'nligt m on1 . 1 ÖY <'rfh rd;:. Yi lk:t ti\J ,]c'Ltts llll<lLI -fl,,·g

kl'ttTll. clt·l s dc• <'lll ig l Jr 10 JIJ. 2 ij,·,•diit ·da lll l'·tl uppgift :"1 Yi ik <'l truppl'iir 

hnn{l d.e skoLt i illhrirn. s[t llingc· <k hibl'h i\ 1\ n frin• ttiimn rla d;tg upp 

gi H' l l k.nl; oboldiiri ngsu rl. 

ii. S<'dan n•dcrlJö:·and c hl'l"iiring~lwfiil 'lt<JYnr<' < ' th~l]il UJ>J!i.!'iH 

jii mlild nwn1 . 4. [t d<· ii1·r rförda. iin•rlämn<tr hclll SmtrH st nr öjli gt och 

"iL'nast dc•tt l 11 01"L 'Illbc·r· 1Q2S till \"l'd l'rhörantl ·t' tl'ttppförband.sc lw f yjrl 

flyg,·apn ri fiirlt ~t!lnin;c· sböol;rrn:t f ö•· i 1110111. 2 otnfiinttiilda Yiirnpliktig:!. 

G. Skri ft lig·t lll<'ddl' landv on1 lt ii r niiitmd Öl' r:-fii ring lä mn n::; <ho 

vi:it·npli .Uiga :11· n·<l('l'börnnrk rullfiirings- (sjörullfiir·ings-) bdii]h;JI"ilr< · 

j e nli ghel nwd lJcstiirttiJl<']sc rna i m'tdigt h c·slut dl·Jl 2 sc ·ptr•ml)(• t' 1027 

(T. L A. 11 :r 4.:l'1S2'7) och enligt c·xc' ntp<'l. infört i ill'lill' ll S l!·· o. Jl:r 

:179()!1927 (T. L. 11. n :r· !14 /1H:27) . g . o. F 11 :1· 1!)1),11)27 s " m t lll<tl'inl'n s g. 

o. n: r 1 Ofl-:l/1 ():2/. 

G. O. 127 de n 18.2 28 förc·.skril"t'r i an slutniltg· till nåclig t hn'l" :t v 

den 17 dcniW~ :t ngil<·ntlc· antagning. utbildniJtg. ;n·löning 111. m. a1· ;· r

sc rd::a<h:tkr Y id kushtl'til krid . att n nsöka n 0111 <l n s i ii l\ ni ng såso tn n' 

,scn·kaddt sLtll innc'YHrandc' :h ntnt .ingil"l' ll till ehdc•tt :Eör ku s lar

i i lk ri ct för<' d c• n 2S i tl lll'\·n rnndc• t n;'\ nncl. 

G. O. 131 !len 18.2 28 bc 'Ltlkr. , J[ t l;;tn<ntbåt<·n s,·c·nsksun<l skall 

il\·gå t . flottnn s s t:1tinn i 1\ n r\ sk r oJIH. fö r aH anuön ::: tnt s nC'h rEirdl·c·r 

ldHrgönt s för n.'· <'XJil'dition (g·. o. 1:-).illt27 1110111. :2 :1). 

G. O. 13ti dPn 21·2 28 hdc~lkr. a tt g-<·ll<~JJJ g . " · 11!1Q{1()27 anl)('falld 

liiinskning r11· 1. m;HinJJ,,·g<liYi s imwn tul'd :2 l'l_qtplan sknll upplriir;t f··. 

o. m. dt·n t iusluml:uld<· JJJ:tr~. 

G. O. 147 dcu 2ar2 28 lJd:tlh·. ntc'd ttpphiintndt• il\" g. o. G87!17 och 

77/.18 itH g. o :n bifog 1l(\t• fiirl'skrifkr f iir n•sr t'\'hHktts yj(\ kustllrtill " 

ri ct 1tlb ildnin g skol a p:"t fiin,tik f r·. "· m . tkn l ntnrs 11):28 li lls1·idare 

liinda till dl<' r:·iitl<'Js.< •. 

G. O. 151 den 27,2 28 bd'a llc·r. a tt ck nn ;J in st rukti<~n s.Ltll liinda 

c·hcfrn ;\ iinlingss];cppet af ('hnp 11 1an undc•r i g. n. J:l00.:27 itnhdallcl 

<'xpr·ditiott till l'fl<'l"rii(trlsc. 
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8 _1, 

E::qwditionc'llS· ändnJnul :frnmgi\r nv g. o. 1:rl0,:27, m0m. 2 e~) oc·h 

1:2 a). 

§ ::>. 

Xc·-tlnnsLkndo hamnar och aJJbJrsii1tningar sko la av l~dcr lwsök, 1, 

unclr·r följuncle ungeLirliga tide r : 

ra,] i;~, . ... . .. . .... . . .. . . . . ... . .. . . . .. . . .... . 

Tuni s ... . . ..... . .... . .. . . . . . . .. .. .. . . . . 

Xeapel 
?.Lll aga 
Calais 
lb lmij 

1::.l-HJ juni. 
4- 9 juli. 

16-20 jul i . 
8-1:3 aug. 
2-5 sept. 

16-_19 sept. 

\' etk rbön.1 11de S\Tn~ka beskick n ingur ocl1 ldmsule~t skola tl\' EdeT 

LiUlus nnclcJT~i1L1do Olll do sannoliLa n~in11an· tidpunkterna för >1.11 -

komst ti ll rcspcktiYr 11tliimlsLt h <llllll>ll' 

§ a. 

Fdtn nnj\' av fari:·gcl bPsiikt 11tländs.k. hmnn insii.ncks rrv Eder 

\IJHlerrlånig skriftlig rapport om cxpcclitionr·ns fortg8ng_ Jämväl un

dn påg{Jcndc kryssning bör Ki t id efte r m1nan por r adio insända med

debncle OJil fnrlyg-.cts hige s<~mt 0 111 vad som i önigt mtt vara att an

m iil :t. 

§ 4. 

LJntlcr Yistclse i. utHincl sk h~mn skall förbindel se, genom olllbord

'ämlanclc t1Y office r, sökas med cHi rsEidrs eycntucllt befint liga s\·onska 

l1anrlelsfnrtyg, i syfte ;Iii, gag11a s\·cnsk ha ttdel och sjöfart. 

§ 5. 

Betriiffande utbilcluing i SL·gclfadygs1jänst av ombord kommen

derade fäurikar skola bestämmelserna i bifogade program tillämpas. 

§ 6. 

Kungl. Ma j :t är förvissad alt vid do t illfällen och o.förutsedda 

lJändclser. som kunna inträffa, 'men för viLka föreskrifter sa-knas, så

dana å.tgilrclor av Eder Yidtagas, som biist främja cxpcrlitioncns ända

mål och ö,·cr0nsstämma med flaggans vä['{lighct. 

G. O. H4 den 27t2 28 befaller, att denna särs,kilcla instruktion 

för högste bcfälhaYarcn ÖYer kustflotblll skall gi'i lla under kustflottans 

övningar n'i.ren och SOJU Jitaren 1928. 
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8 1. 

l~ansarkr,Yssnren }'ylgi <l och 3. torpeclh~1tsd i ,-jsioncn skol a enli;;t 

] 1ögst<· bdiilhayarelh Ö\'l'l.' ]qJs!floltan lliinnare hestiimm el;oer ,-,Jra d r· 

iaclll' ro clc· fr . o. 111. <lagen fii1· n·<lc•rbörnlHlt' hdälstcckcns hissalldc iilt 

11cn 13 juli: sko Linde· Fylgin r1 m·dan <l llgi \'11;1 tic\!'r llr·siika Eii\ j ;Jndc ui

Hind ska l"llllll<lr : 

Yl n:Jrtlingon (för ];o\ning) .. .... . ... .. .. . ...... . 

Oibr:J\bu: . ... .. ... . . . ... . ... . . .. . .. .. ......... . 

U\·OriJO .. .. .. . .. . . . . ... .. ... .. .. .. .. . . . .... . .. . 

Or:1 n . . . . .. . . . ...... . ..... . 

Ciibrultnr (\'ör kolni11g) . . .... . . .. . . . .. . . . . ... . . 

l l alllhurg· . . . . ... . .... ..... . ... . 

:23 111aj . 
:2- 3 juni. 

ll- 10 juni . 

:20- 22 juni. 
:!.3 jLmi. 

4-8 juli. 

Väge n tages genom Kicl-k:mulen såYtil bort- som lwmref'all. 

:För don händelse koslnadcrn;t för F,Ylg·ias expedition på gruncl av 

stegring a,- kolpris cllf'r andra förhållanden befara,; icke kunna h~dLts 

ino-m ramen tW för des am ma ber ii kna\lc b r lopp, ;igr)r högste lwfälh,t

nnen ÖYe r kast Elottan i god tid därom inkomnu1 mrd underdånig rap 

po rt, {Jtföljd a\· förslag ti ll cläray betingad äml!-ing i fänlplant'll. 

§ 2. 

l. .För dctaclicringsticlcns am-ä ndand e erforderliga ön1ingsorder 

utfärdas, bctrtiffandc kadctlcrnm; övningar, a v chefen för sjökri gs

skolan och, beträffande brc\'3ättningarnas i öuig t ö,·ningar, H\' högsto 

befälhaYaren över kustflottan. 

2. J•\utygschofen å Fylgia ägor att i egenskap av eho-f för sj(;. 

k r igsskol an inspektera å 2. torpedb<'\tsdi.visionen emba rkerade r esorv

ka elottor: skohmdo dock hän· id, beträffande tid och plats för inSJ)Ok

tionen, högste befälhavarens Ö\'Cr kustflottan mcdgi.,·tmdo först in

hämtas. 
§ 3. 

Efter clctacheringsticlens slut skall, under ku:;tflottans t ilhinqJ 

ningsövningar, ovannämnda förband tilldelas s8clan a uppgifte r, som. 

k unna främja utbildningen av ombord konnnonclor·ade rosorvofficerare 

och kadetter i den mån detta är n1öjligt, utan att ändamålet med kust

flottans tillämpningsövningar därmed förryckes. 

§ 4. 

Beträffande i § l anbefallda besök i utländska hamnar skola ve

derbörande svenska beskickningar och konsulat genom fartygschefens 

å Fyl gia försorg hilllas nndcrrätlado am do sannoli.ka närmare tid

punkterna för ankomst till rcspektiYc hamnar; tigande Ni i övrigt ut

färda clo sä rskilda förcsJ;riftcr , som J1JCd anled ning .av berörda besök 

J nå be-finnas erford-erli ga. 



G. O. 1H3 d(•fl 2!12 28 ht'Lilln. Hit k<l[Ji<'IH'Il ~lrii11li 1iitk ;-;k;d\ <ll · 
!-''" fr[Jil il!lwkli':Jnrl <· konJJll<'n<kring· i m;lr in slaiJ<'n IIH' d dC'n 1 ~ inslu n 
<i<JI!Ii<· III:!I'S sallll· h . r1 . 111. <lt'n Hl l. o. 111. <l·<'ll J 1 i ~ <lllllll;J 111i'lll<1d Iii \ 
f ii l! i g l l j ii lhi giir:1 i ,.;jiifiir~'-" r<·l,.; ko11111 1 ,mtlo<'XJI<'d il i r1ll. 

G. O. F. 12 d!'!l 20 1 28 fH ~ I s tiilkr fiilj;~ nd ,· pLin fiir fiir<l<-lnin g· :~·.
{J_,·g·fii r ii;Jil ·: l Ii\\ lll:il 'in t• Jl S(JIIIlll<ll'<'ll 1fl2f' . 

l. }{ustflot1nns l'lyg·statinn . 

0Yningop<·riotl<•ll 0111k1·ing 1() llpri\ - :Jt juli: 

<'Il spaninp:sdi1·is ion 0111 G s jiifJ_,·gpla n S<Jlld 1 sjöflygpLin i n' "'~' '-: 
<'Il j;1kip:rupp 0111 :Z sjöfly).!p\;;11 ''' s n;,rt skC' knn din fiirstniilllll <l:i 

dn (l!lll. 

0Yni_ n~·sper iod~·n t-Jugus t i- (rntkt·ing :20 augusti: 
r·11 spnnin_gsdi1 i si on n 1n ö sjiif]_,·g plan S<JI!It 1 sjiHJ"·gpL111 re· !'<·:· ,· : 
<'Il c Jl<lniug~<liYisinn \J('sUH•ntl<· ;n · sjöf \"·spLm ur sjöflyg- ocl1 sp ·t -

lllll ''krdnn hl\ dl'l nnhil. solll l'lid<'l! fi:•r .flygnqmd dtC' r hiig!' k IH' 
f:ilh•!l"<l l' l'll.-' iin•r J,u sflollnn hiiran<l;· iig<'r IH·sHilllllla : 

<·n j;~kJ_grupp (1111 2 sjiifly gpli111. 
(hning·sp t• ri ()di'n o111kring :2 1 Hugush-sluld "'. o·ldohi't': 
<'Il spnni ngsgr upp (1111 J sjiif ly g)l lnn SHJJ!I· 1 sjöf'l"·gpl<lll i l'l 'S<'n· : 
<' n .inktgn1pp 0111 2 s jöfl ygpLill saml fri'tn hörjnn :lY sept<-nil ll' r 

ylit'rlip:nt·l' 2 sjiif l ~·gp lml. Y<lril l" 1 i rr·SC'l'Y: 
dl brpedp ln11 (i'\"l ' llfupl\t) fr i'111 hiirj;1n ;J,. S<•pti'Hll)('r_ 

l I. Till ku slart-il\(•riets fiiJ·Joga lldl'. 

On1 illgSpC'riotl<•n ti Jllaj - 2N s ~ ·pli• •rnl)(' r : 

••n sp:mi n g~grupp 0111 :Z s jöf] _,·gp lan s n11il 1 s jö·fiygplan 

JT I . l?iir samöndng· med knst.fii stninganw. 

~ l utet a1· c;r•Jd< 'lll lJt' r: 

fö 1· kr igsö1·niJI).!" i \( n rl skrr,nn :Listning si iillt•s till fiirfogandc· -fly ,~·
förhnntl frtm 2. fJ_,·g·k:ht'll <'nligt iil· t·;·ensldlllllll-l'iSI' mel\:1n lH•fiilh;l\·aJ I
<I C' nn1 irakn i ]\nrlskmn;J och chd<·n för f:l"·p:Yilj) iHd: 

J'ör krigsö1· ning i \ 'n xhoi111 S Sii s lnin!-'· sliilks till förfognn'k fh·;.>; 
fiirL><llld fri'1Jl kustflolt:ms flygsi:il i on <·nligt Öl"<' l' l' llSkomrnclsr mrlb n 
kolll ·llll' Il(\" n i•· n 
ktlsiflol tnJL 

l ~ ;1111hand hiiriiH'd har 1\ungl. "Jif:~j:t i n :'Hl<·r lwf:J!lt. :ltl rk kost 
lllllll'r. s o111 för:~Jd cdn s ;1\· nYansl:'i<'lltl<· plans tilliin1pning. skoln lw g- r :in
S:I S i 110111 hel opp. so n1 ll!'räknns nY flygstyrC'lscn s i snmråd m <'d chPf<:n 
fiir lll<l rin s talwn rt'spc·klil"l' c lwfl'n för knst;trtill!'rict cch som n1 rdrl olas 



K. hr. tl cu 2 mars 1928. 

FöreskriYcr, att år 1928 m å antagas högst 17 resenkadetter vid 

flo ttml. 

Förordnar, iltt beställning å rese ryslat för marine n, så Yitt. ang~tr 

f]ol ht n, icke v idare skall vid intdifLnclo v.akans åtcrbesiittas. 

Finner gott förklara , att tdngsYis ö1·erförd bcst~ ll ningsh;t\·ar e, 

som inkallas att uu\lcr den tid, han enligt 11 §, resp. 24 ~ i hcrÖ!'(b 

ku.ngörclse ~ger uppbära avlön ing enligt dc närm ast före överföringen 

gällande grunder (respittiden), ful lgöra honom jämlikt samma kun

görelse !\ liggan de minsta tjänstgö ring men av behörigen styrkt sj uk· 

dom är förhindrad fullgöra lwmmcndcringen eller återstod dära1·, skall 

vant sl;ylJig att, därest h an icke beordras att fullgöra koill1mcndcring

cn elle r återståend e del därav senare under året (tjänstgörings.pcrio· 

elen), för den tid , Yanmdcr tjänstgö rin g ·kyklighct cn sålund:t icke 

fullgj orts, å honom ti llkommande lön vidHinDas e nahanda :wdrag. som 

(•Dli gt 14 § 1 mom. i .av löni DgsrPglerncDtct för officerare och unde r · 

officerare m. fl. är stadgat för bcslällningshaYare på aktiv s tat. 

l 

Lä nmar KMF brgärt bemyndigande a tt Yid taga dc järnkning~r 

i spisordni ng för·be siittDing å undcnattcnsbåt, som av förh i\ ll andcna 

k;uncle påkaUas. 

Bemyndigar ched'on för fö rsvarsdopa domen te t a t t ti llkalln, högst 

fem sakkmmiga- dä rav on i egenskap av nrdfö rando- för att inom 

dcpartclllentct biträda med for tsatt beredning av frågan rörand e om

organ isation av den centrala förvalt 11i n gen inom fö.t,svarsvii sendet 

med fl e ra i sa mmanhang d~rmed stående spörsmtål. 

Be tll.)'!Hl'igar cl1cfen för försvarsdepartementet att tillkalLt hög,;t 

fem utredn ingsmän - dära v en i ogenskap av ordföraDde - för .att 

inom Jdinmcla departem ent biträda mod Ycl'kstii ll ande av utredning 

rör ande ordn,mdet av landets ]LUftförsvar mod sät·skilt avseende fäst 

Yid f råga n om skyldighet för kommuner, civi la myndigheter m. fl. 

''t t h ä n id med 1·crka. 
llärjäm tc lJcmyndigar Kungl. Maj : t dessa utredningsm~in aLt 

från YedcrlJörande myndigheter inhämta nödiga uppl ysningar och ut · 

låtanden. 

K. br. den 9 mars 1928. 

Bifaller styrelsens för »Erland Mossbcrgs donationsfond till sti

pendier åt officerare för studier i England» förslag, att av 927 kr. 37 

K. BT. 1928. 2 
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öre jii'llJlc lidigarc aYsatla. liH'd<'l å ~G7 kr .. )1 ön· dt helopp n1· 1.J ~) > ) 

krono1· finge utdelas såsom s lipcudium för studie r ur idrott i En g . 
land under omkring en månad innc1·arandc å r. 

1\. br. tlen 16 mars 1928. 

Mcdgil'('r att- i likllC't JIJC'd nid .jii11ilikt bc·slut d('n 18 Jli:HS :Hl:~~ 
iigl. ru1n undPr sistniimnda å r - sl.yrcl sen för för·cningcn nnnc- oC'l J 
llltlrin ·fi l tn lllå , på siitt i konrmaJHlodig nlirnlcll'c bC'sllimltiC'S. jiinrvii l 
tllldt•r år· :1928 n•rkstii ll a. upptagning 1·i<l fiir·sr;rrsriiscmkt lillhönttl ll<
l.rupplörb;md och sko lor aY för den tniliHira underYisningcn län1plig .r 
f i l mer. 

lJp pdr,Jgcr åt KMF alt i sat nr åd l11C{l armefönnitningens fnrli 
fikationsdl'parlemcnt Yc rksliilla u l redning genom expe rt p å Yiinnc • 
led n i ngsfr:lgor röran(k bästa och bi Il ignste sätt d för Skeppsholnl " 
kyrkans nL f l. byggnader å Skcppsholnwn ttpJwänuning och i stunbttt i!l 
<liirmcd. unckr·sökning röraml c den å :Skl'ppsholmsYarwt hcfintli ~ ; t 

drnJ ccc utrakns ttb·ceklingemöj lighetcr och modernisering. 

:NJ.c.(]gi l '(' l' . att dt lJcJopp lll högst 6.000 'kr. må <Il' de S~l öOIII ('!' 

siillning för försåld artillc•rint<ilericl , knstartillcri c L influh1<1 mc·'_k l 
Hlbdal;~s för utt·ctlning röranek ifrågasalt i[ndring till jäntl·iigsartii !L
ri a v i:l stycken 24 cn1. .k anon<'r. 111 /96, Y i l k a l ill hört V nxholn1s -!'ii s l 
nings in re linj e och jämlikt IJc.slut vid 1926 fus riksd<Jg förl;~g(s i 
ka le gor i B. 

K. l.H'. drn 23 mal's 1928. 

:NJodgi rcr, att n:•d;mlistarr , tyglwntl·crknt·L· . I'HJl{'nlJ:tll il'l' t·kclrc "r it 
:[ön{tLlsl·nLimästarr, som från <ti'IJICll c nf'r llltHincn Ö\'C'rgftlt l iii Y i' 
lwstä lln i11g Yitl flygl'apnct och SOIIl Yi{l ö1·crgångcn innr.,hafl. iul lmak ' 
lJ{t bcsbillning a1· mots1·.a rn11(lc lö11cgrad vijl nrmen eller 1narinen. lt t: 
- ul an hiJHh•r av beslämmelsen i !i 29 JIJO·lll. 3 i kungördsc d L'Il 1 · 
jnni 19:26 - e rh å lla fullmakt å den beslällning vid flygn1pnd. lill ·:il 
kcn ö1·ergång sl.;:ctt. 

:Mc<lgi1·er. alt mnriningL•njörs:tspinJnt må under sjiitjiins lp:öriu g 
inJtCnll'audc år ä Lnt.yg. ·varå kark·ltrniiss ej rir anordnad. ;ti.Jlju,l.n. i 
sliil lct för naturaportion eller dlirför utgående kontant c rsiiiiJt in ;l. 
mässpenningar i likhet med bcstiillningshavnrc i den mäss. från v ii 
kcn aspi rante n bespisas. 

G. O, F. 14 den 30:1 28 befaller. att högrakhljänslcn i Stockholtu 
skall på tidf'r under februari-april å r 1928. som b<'stämmas a1· Öl·cr
kommcn{lantcn för Stockholms garnison efte r samråd med chefen fu:· 
f lygvapnet, bestridas ay trupp ur 2. flygkåren i n c(lanstående utst rä ck 
ning, nämligo n: 

under februari månad en gång, 
under mars månad hå gånger. sa 1nt 
unele r april månad en gäng. 

G. O. 175 den 53 28 be-faller bl. :tnnat. att m;trinintcltdcnlcn tJI' 
1. gr. Durmttn skall fr. o. m . tlrn 3 m .aj och t illsr,idarc und e r i g· . n. 
160.28 anbefalld sjökommendering ti llfälligt argå såsom kalktt.inV•n 
dcnl l'id sjökrigsskolan ; 

at t nH\t'inintl·ndenten ay 2. gr. Dahlström ska lltlllcle r o1·an llii!lt!Hl 
tid ljUmtgöra såsom ];a..Jettintendcnt och fr . o. m. dPn 1 maj s tiillas 
till chefens för sjökrig,sk.olans förfogande. 

G. O. 171i de n 5,a 28 1ncdgi1n i an;,lulning till n:\1ligt 1Jrc1· :\ 
hamll'i !:>< kpartL•ntcntd den 24 sistl idne [,•b r nari. alt högst 33 y11gli ngctr 
i [dtkr 16-o ttrkrin g 18 är m~t. ul.>trl sä rskilda koshlHLlrr för sjöförSI'<~ 

ret. nw'C!.följll. å ÖY.Ilingsskeppet nf Ch ap 11t an und-c·r dcti:1 fartgys i g. o. 
1330127 a11 b dal Id a ('Xpcd i tio n sa 1111. under kortare tid föt'{' cmbarke
ring·en förliigg:ts i skf'ppsgossekascnwn i 1\ <lrbkrona; samt 

Hlt ti ll ifrågfii'<Handc yngl iJig<ll' nti\ mot ersfi.ttning utliirnna s 
lämpli ga be k!fid nadspNscdlar från I'C·Llcrböran1k förråd. 

Dc förl' ·kriftrr m. m .. som u.;:unn a edordra s på gruud a1· dl'nn<t 
generalord er o('h o1·an nämnda n[tdit!·a bn•1-. skola utfärdas Hl' sh1-
tionsbcf.ä1h<1Ytll't'n i. Karlskrona. 

G. O. 177 den 5;3 28 befaller. HtNl uppl1ihunck a y i g. o. 11 :t· 11. 
10/28 ui.Hinln·dc IJost-ämnJcls·cr bC'trliffandc jagn rL'll Korclcmkjöld 

att f<tdygs chcfcn å jagat'l'n Xordcnskjöld s kall ]tissa sitt L>däli
tcckcn den 19 inllCHtrundc månnll: 

ul.t j>Jgar·cn tJIUdcr nu anbefalld c•xpl'dit ion skall cftn örcrens
komnwlse nwll<tn marinfiin·i!lt.llingen och högste lwfälhaYarl'n Öl'c' r 
kustf lot-t:ul under crforclc rlig tid ställas till nälllnda ämbetsl·f'rks för 
fogand e för utförande Hl' Yissa })['Or; sn 111 t 

Hit jag;tren Ehrcnsköld skall. med lincl ring a \- g. o. 310{27 lllOlJI. 
7, vara dirisionsclwfsfartyg i i:l. jng<ndiYisionen. 

G. O. 178 den 5,3 28 befaller, all i !,!'. o. 636{27 <lllgi1·cn d:tg föt· 
ilvgång fr- ån innPl1a1·andc befattning· för ktlptencn Rlix skall iiuclr·as 
till den 13 nästkommande april. 
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G. O. 180 den 5,3 28 bcialkr. be·Lräff<tnde kommendering a1· offi
cc ra re och cid l mili tä ra tjän s.!emän Yid sjökrigsskolan, 

:L ntt löjtnanten Odhner sk all med dag i början av ntistkolll 
mnnde oktobC'l' m å nad, som. ·ehdcn fö r sjöh·i gsskolan äger lwstämma. 
a1·gå från i1mchaYande befattning såsom kodet.tofficer; 

2. att löjtnanterna \V ett c rlJlad och T h am skola t j älJ Stgöra sft
soJn kadettofficera re, elen förre uneler ticlen den 20 juni :1928-d-c n :ltl 
april :1929 och den senare fr . o. m. elen 4 maj 1928 tillsYidarc ; sk oi<Jtt 
de niimnrln. o.ffice ra r<> fr. o. m . r csprldi\'c d aga.r för tillträd;mde n1· 
n~lllnda kommendering tjänstgöra vid sjökrigsskolan i Stockholut. 
SHmt cliirdter v id inneyarande års reJuytkurs för sjökadeLter; samt 

3. att marinintendenten aY 2. gr. Lindgren stkall tjänstgöra sft 
som ka(leltintendcnt Yid till Karl sk rona staion förlagd andra inl.eJ• 
tkutl;urs under tiden den 1 maj-31 oktober inneYarande å r. 

G. O. 185 den 7;3 28 befaller bl. a .. att lJeLräffandc Janclkomni e!l 
clering av office rare följande skall Hin<la till efte rrättelse. 

1\ednnsl':årnde officorarc skola UYf!}t f r8n innC'hnYande tjän sLC'!J(' 
fatl.ningnr Jlled nedan angivna dagat' inneva rad e å r , rcsp ckt i1·e till 
triida Yiss befattning eller kommcnckr.in g fr. o. m. 111cclan nugi1·na ll:J 
gm.· innr nHnncle å1· sam t ti l lsv idare ell e r under sii.rskilt angi\·en ii d. 
med undant Rg a1' dc tider då dc 11f1 grund ay utfärdad gcneralordc• r 
lll å han erh ål lit annan kommendering, tjänstgöra enligt följ ande: 

K a.rlskrona station. 

S k c p p S• g o s s c k å r c n 

a1·gi't l;o iilltlt'lldiil'l-captenen av 2. gr. \\TRchtnwisLl'r och L1pienen Jle
dc nslröm den 30 september, 

lilltrlid cr knptC'nen Simom;son, tompnniehd, den :l_ oktolJCL 

:B cfä lhaY arc för r;Idiostationcn: 

iilltriidl'l' l;aptenen Skari n, med lJibe.hållandc rtv innrha1·:11Hlc bdnlL
ning. i illf~Jlig t umler den tid kaptenen R Thor6u j~imlikl g. " · 
G0/28 tir sjökommendcrad. 

Chef för c kipag c dc11art e m c nt et : 

<11'1-!:ilr l;c•mmenclörkapt('m'n av l. gr. T is(•lius, den 30 scpLellllJcr or'lt 
t.illh·tidcr konunendörkaplencn a1' 2. gr. \VachLweistcr, eLen 1 o·kLobcr. 

U-båtsdcpån: 

a v går kaptenen :Broms den 18 april och 
l illtdider kaplC'nen J3i:ickström den :19 april. 

Förvaltningsberättelse 
för 

Marinbefälets Sjukkassa för år 1927. 

Sjukknssans styrelse utgjordes elen 1 januari ny följnmle: 

Ordförande: Kommendör G. E ikrlund 
Vice ordförande: Kapten E. Burman . ' 
Sl·k rC'tcra rc: M ariningcu jör H. Swcnz6n 
f\ <Issiir: Mari nintcndcnt A. Co li br r o · ' 

Vice k:1.ssör: Marininl eJHlcJlt Ji'. M;lm 
Su pplean ter : )!aj-or G. No rclb~ck och ' 

Kapten G. Grnnström. 

P t1 _[t rsmötc; den ~O m ars _ätcn·ald<'s samtli ga medlemmar j sty rd
sen, \ -<HJalll1c 11\l rc:nsm·C' r for grnnskn1ng flY rlct löpande ~rr1.s rti.
]<enskapcr Ynl cks: huptrn I. vV-ollin , JIICa rinin lC' ndent B. Freid('Jlfl'll. 
och Marwd;rc·kliil' .J. E. Einnm nn lll l'·d 1\ >I p ll•n G. Hoflwrn·, Mnri 11 -

mtrndr•nt J\ .. Sylv6n och Enptc n S. Wc inh0rg S><isom suppll'~nk r. 

Följ ,tnd c lJidrng 1uwa för tn 1927 Lilld(' \:1ts ka ssa n: 

StalslJidrag . . ..... . .... . . .. ......................... . Kt·. 704 : !l:> 
K ommunalL hidn1g fri'! n Ka rl skrona s1fHl .. . . . ........ . » 32G: 20 

>> » Stockholrn s 

I\n ss<ms ställning den 31 elrc{'mhrr Hl27 frnmgår nv hifognt ut
dr ng 11r l><ll <lns riikningen. 

M('{l \(' ni SHntnlcJt har under å ret ökats nwrl 11 nyt.illträdntHlc mrrl 
lcmm ar och Jllinsknts me{! G samt utgjo rdo vid i\rsskiftet 270 st. llll'tl · 
lemm ar. 

, Sjnkhjiilp har unde r ii ret tJtbetnlats lllcd 9,223:- Ju. för 9R st. 
S,]ukdtom ,.fa ll med sn mmnnlagt 1.84l sjllkrlagnr, v ilk11. iuorn dc olik:l 
sJ ukkla sse rna :fördelat s ig s1\lunda: 

J . kln sse 11 .. . .. . . .. . 498 s;iukdaga 1· llt erl ]{r . 1.494: - i s.ittldl;iiilp. 
IL » . .. . ..•... 1,005 )) )) [),025:- )) )) 

IH. , .......... 038 )) )) 2,704: - )) )) 

Antnlrt s.iul"bgar per nwcll{'lll l1nr i d c• ol ika Unss<'ma 11tgjort: 
k l J - _11.\l ; kl. H- G,O; kL Jli - ,).G. Uthdn ltl sjul,hj alp i 1)] 0 -

ccnt ilY llilJctaldn aYgifter utgör r c•sp. 12G. ();) oc lt G1 %. 

J\nrl !-'krona i mars 1928. 

G. Ekrl un d. 

Emil Burman. B. Swenzcn. A. Collherg. Fred. Malm. 



U!1{krtcck n arlc , utsedelo att gran ska Marinbefä lets jukknssns 

fiirvnltning och r äkrnsk npr r för ?n· 1927. fil härnwd dt0 r fullgj ort 

ll]•prlrng n \·g i \' ;l följ;l ndc 

H E. V I S I O N S B E ll Ä T 'l' E L S E. 

Til lg:\ugar ''i(l :lrets biirj au : 

1\:ontnnt i kassan . . .. ...... ... ......... I\ r. ii27: 22 
Jnnr~L"wndc i J\nrl&kron a sparlmnk 18.988 : Hl 
Obli gatio n<'l' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » .).000: -
lJpplupna, lllC'll 0 j uppbun1n riintor . . . . 62: iiO 
Jt r s t r runclr mccllr•msa\·g ift<'l' . . . . . . . . . . . . ,, 26: - 24,60:) : 911 

Sku lder Yid :"u·ets biirja u .... . . .... . .. . ....... . . . 

-----------------Till g;! ng;u· u.tö\'f'r ~ku lrlcr . .... . .. . .. . ... . ..... . K ro n nr 24.G0:3: !ll l 

Iukomst<' t: nud er }n·et: 

F n3 l;l aygift-r r . . . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . J\ r. 14,410: -
Jnh·iirks;l\·giftf'l' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'1: -
St,Jtshicl r n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794: 9:! 
J\ o llllnnnhicl ra g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 366: -
l{iintor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.023 : o:; 16,f\48: -· 

-----

Utgifter nud <'J· i'trct: 

K ontnnt s j11kll.iälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 
Li inr•r och un·od rn till st~· rr l sc och rc\·iso-

rcr m. lll . ..... . ... . .... . . . . . .... . 
Skrinll8trri:ilicr. porton m. m .. . ... . .. . . 
A Yg iHc r t ill Cc ntrn lförsaml i ng och s.jnk-

9.22;1: -

662: -
193: 2il 

kassr•förbunrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 : 20 
Tn\'<'nta.riel' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: 75 
Di\·c rse utg ifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 271: G7 jQ,374: 71 

==========--~--
Arets ÖYc rskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr ono r U.27:J: :2:1 

Tillgi'tngar Yid :\rets sin t: 

Kontont i ka ssa n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 793: 51 
Innestilende i K arl sk rona sparbank . . . . 2.),017: il7 
Ubligationrr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » :S,OOO: -

Upplupn~, men ej uppbmn;t rhn to r . . . . G~: 2Q 
Jn \'('ntaner . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . » 3 : 1·> 30,871: 1:1 

S.lo•lder vid llrt:~ ts slut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -· -

Tillgånga r utöYer skulder . . . ...... . .. . . Kronor 30.877: 1:\ 

D å fön-alin i n gen handhafts på ett tillfredsstä Ilande s ä t t. räl.;: <' Il 

skapcrna äro· Ycderbörligen YerificNadc och förda med n ogg rannh<"' 

oclt reda i <"nlighet med aY Kung l. Socinls t.yrcl sc• n faststii llt bok fi i 

rin gssystem för sjukJ.;:assor. få \' i till st.nka . att st~· r clse n tncksnmt be

Yi lj as a nsyarsrfrihct för ele n tid, rcY isionen omfattar. 

Karl skrona den 23 mar& 1928. 

Bertil Freiuen1clt. I. Wollin. J. E. Kinnman. 
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K hr. den 31 mars 1928. 

Förordnar, att k apt en Zimm ennan må uppbära oavkortad lön - · 
jämväl för den tid som icke kan tillgodoräknas 'honom såsom semBstcr 
.- under tiden 1 maj-30 oktober innevarande år för att genom an
ställning vid handelsflottan i transoee·an s jöfart bedriva studier rö
rande praktisk avigation och s jölagarnas tillämpning. 

F inner flaggkorpralssällskapets framställning om sådan ändring 
.av RM I § 151, mom. 10 och 13, at t flaggkorp ral befriades fr ån skyl
d igheten att i postspa rbanke n hava innestående överskott å bekläd
nadsmecle~ , i cke föranled a n ågo n ICu,ngl. M.aj :ts vidare åtgärd. 

Förordnar, att vad i brev den 12 september 1916 stadgas i fr åga 
om rätt för flottan s pe rsonal att åtnj uta löse n för överskott å pro
viantuppbörd skall för t ide n från och med ingången av innevarande 
år tillsdelare i tillämpliga delar gälla äve n beträffande flygvapnet 
tillhörande personal, som ombord å flottans fartyg omhän:d.€rhar pro
via ntuppbörd; skolande hänw föranledda kost n ader bestridas av flyg
vap nets anslag till mathållning och fur agering. 

Finner gott, med g illa nde av marinförvaltningens förslag om änd 
r in g av benämninge n hangarkryssm·e till flygplankryssarc, dels fast 
ställa de nu öve rlämnade ritningarna t ill flygplankryssare, att lända 
t ill e fte rrättelse vid f artygsbyggnaden, med rätt för marinförvaltning
BH att framdel es vidt,aga sådana mindre avvikelser frå n ritningarna, 
som under byggnadsarbetets utförande befinnas ändamålsenliga. or;h 
som kunna verkställas utan att den för fartygets anskaffning beräk
nade kostnaden därigenom övers,kride,s, dels och bemyndiga marinför
valtn ingen att vidtaga erforderliga åtgärder för fartygets byggande. 

Förordnar, att följande föreskrifter skola lända till efterrättelse 
för budge tåret 1927-1928. 

I. Av flygvapnets a nslag till flygövni n.gar skola bestridas föl
jande kostnader: 

a) sä rskilda förmånN unel er flygtjänstgöring och under sjökorrn
mendering, kostnader för tjänsteresor och vistelse .u1tom depåfartyg<Ji 
(förbggnin gsorten), allt beträffande personal, tillhörande flygvapnet 
Bller komme nde rad till tjänstgöring vid samma vapen; 

b) driftkostnader och kostnader fö r materialutredning för flyg 
plan och för flygvapnet tillhörande båtar och fordo n ; 

c) kostnader för amm unitions- och annan utredning för flygvap
nets eldvape n äYensom bombammuniti on för flygpl an i den utsträck 
ning, som bombfällning enligt gällande bombfällningsinstruktion ni
för es; 

K Er. 1928. 3 
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d) övriga kostnader för flygtjänsten, såsom undervisningsmate
riel, expenser, frakter, kranhyr a, bärgning m. m.; samt 

c) samtliga de kostnader för Göteborgs och Karlskron a srumt H ä
gernäs flygstationer tilldelade depåfartyg och torped- eller vedettbå
tar, vilka skol a bestridas av övningsmedeL 

II. Följande kost11ader fö r kustflottans flygstation fördela~ lik:t 
mellan ansl aget till flygövningar och anslaget till flottans kngsbe 
redskap och övningar: 

f) särskilda förmåner under sjökommendering samt kostnader ~ö r 
tjänsteresor och vistelse utom depåfartyget . betJ:~·Jif an~e. fl ott~n tt_l1-
hörandc personal, som ej 'är kommenderad t1ll t Janstgonng ~'ld ~ly g
yapnet och vilken ingår i för depåfartyget gällande besattmngshsta ; 

g) driftkostnader och 'kostnader för materialutredning. för_ flyg
depåf artyg och övriga flygstationen _tilldel ade, flottan tlllhorandc-
båtar; samt 

h) övriga utgifter för fartygstjänsten av expensers natur. 
III. Nedan angivna kostnader bestridas av anslaget till ~lott_ans 

1 
· b d 1 ch 0··vn1·no·ar r espektive ansl aget till kustarttllcnets utgs ore scap o b , 

krigsberedsk ap och övningar: 
i) särskilda förmåner under flygtjänstgöring och under sjökom 

mendering, kostnader för resor och vistelse utom depåfartyg·ct (fö r· 
] ·a· O'an

1
·n()"sorten) beträffande marinen tillhörande personal, som eJ ar bb b • l ll . o • kommenderad till tjänstgöring vid flygvapnet och_ eJ _1c Oc r mgar 

1 

o·ällanclc besättningslista för i kustflottans flygstatlOn mgacnde fly g-
b 

depåfartyg, . o • 

j) kostnader fö r förbrukad ammunitionsutrcdmng o a 1 kustflott an 
ingående flygdepåfartyg och å marinen tillhörande batar; samt. 

k) kostnader fö r mål anordningar, uteslutande avsedda fot be .. 
skjutning från marinen tillhö rande eldvapen. 

Finner MOI framställning om utfärd:ande av vissa bostämn:elser 
rörande uppehållande av rcgcmcnis- och tyginte~d~ntsbcfattnm_g e_l,~ 

"d KA under förfall för befattningarnas orclinane mnehavarc lCL 
V l . l M . t o t " d för närvarande föranleda n.ågon Kung . aJ: s a g ar · 

K br. <len 5 april 1928. . . 
:Förordnar kommendören K. ·w oster att tillsv1dare und:r ko~tcr-

.. 1 ·u c J< Sparres sJ'nkdom uppe.hålla cl!Cnncs befattnmg- sasoJl l am Jia · · ~- · · . .. " ·· ··d flo l-befälh ~•vande amiral i Karl skrona samt stat10nsbefalhava1e \l 
tans station därstädes. 

:McdgiYot' att enligt i kommandoväg meddelade bostännn clscr 
dels t1·å officerare under en tid av 5-6 veckor inncyarandc år 
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Stockholms station. 

Skeppsgossokåron i Marst r and : 
i:ivgå k ommendörk aptenen av 2. gr. Braunerhie lm, kaptenen Ekelund, 

löjtnanten Odqvist och löjtnanten O. M. af Ugglas elen 30 sep
tomber samt 

tilltriida kommendörkapt enen av 2. gr. Lilliehöök, chef, kaptenen Ahl
bom, kompan ichof, löjtnanten Lindqvist, fänriken Ringi och 
fänriken Borell eLen 1 oktobe r; skolande fänrikarna R ingi och 
Borell, under don tid do tjänstgöra vid skeppsgossek ttron i Mar
strand , tillfäHigt ti llhöra flottans st ation i Stockholrn. 

Göteborgs ör l o-gsdepå : 
ti lltr iido r kaptenen Broms, tjänstgörande offi cer vid u-båtsclcpån, fr. 

o. m. den 20 april tillfälli gt uneler den t icl kaptenen E. Toren 
jämlikt g. o. 60/28 är sjökommenderad . 

G. O. 1.88 den 7/3 28 bemyndigar chef·en fö r k ustal'ti lloriot, att 
tillsvidare ut färd a erforderli ga exe rcis- och utbiLdningsbestämmelser 
för lyssnartjä nsten vid kustartilleriet; skolande desamma, efter det 
tillr äcklig crfat"CD hct vunD its, för fastställelse underställ as Kungl. 
Maj: t. 

( 
G. O. 192 den 9/3 28 befaller att fartvg·schcfen å övningsbriO"o·en 

Falken under dess i g. o. 1350/27 ~n befalld~ expedition skall hissa"';itt 
befälsteck en den 18 nästkommande juni, 

att fartyget, med undantag· av segel och löpande tackling, skall 
vara klargjort för expedition den 13 juni; samt 

att den fö r fartyget avsedda besättningen för i nyssnämnda g. o. 
punkt 11 c angivet ändamål från och med don 13 juni skall ställas 
till fartygschefens förfogande i Karlskrona. 

G. O. 196 den 10,3 28 bemyndigar chefen för kustartilleriet att 
faststfilla hanclvapensex crci srcglcmcntc för kustartilleriet att på för 
sök tillsvidare tillämpas, dock högst intill utgången av år 1929. 

G. O. 209 den 13/3 28 befaller, att 1Statsisbrytarcns genom g. o. 
80/28 anbefallda förläggning i isbrytarbcrcdskap skall från och med 
denn a clRg upphöra . 

G. O. 213 den 14/3 28 fastställer »Reglemente för 11tbildning m. 
m. av flaggkorpraler och underofficerare i flottans reserv». 

G. O. 220 <len 16/3 28 befaller, med ändring av g. o. 1350/27, :1. t t 
Pansarkryssaren l<'ylgia icke skall tillh öra spanings::tvdeln ingcn. 

G. O. 1928. 3 
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G. O. 222 den 16/3 28 befalle r, att nedanst ående officer a re å ÖYc r 

gångsstat vid kustartilleriet skola inkall as till fullgör ande av fö n' 

skriven (minsta) tjänstgöringsskyldighet vid vederbörliga kustar tilh 

riregementen under innevarande utbildningsår, nämligen 

majoren N. G. E. Akerluncl, 1 juli-1 augusti; 'kaptenen E. G . . 1. 

Ekström , 31 maj-1 juli; kaptenen G. I. No rdqvist, 30 april-31 maj 

kaptenen I . Wollin, 30 juni-31 juli, kaptenen G. Rubenson (F) , 1 ju l 

-1 augusti; kaptenen C. G. V. L. Mobcrger, 30 augusli-30 september. 

kaptonen C. O. vo n Rosen, 1 augusti-l september och kaptenen \Y . 

Huno (F), l juli-1 Rugusti. 

G. O. 224 den 16/3 28 be.fallcr, att k ap te nen å Ö\'C rg ångssL\1. 

Schi.isslcr skall vm·a inkallacl för fullgö rande av honom åliggande• 

tjänstgöringssJ,yldighet under tiden den 1-30 nästkommande maj . 

G. O. 226 den 17/3 28 bcifallcr, att Statsi brytaren skall vara fö r 

lsgd i i sbryta rberedskap fr. o. m. den 18 innevarande m ånad och 

tillsYidaro. 

G. O. 230 den 21/3 28 befalle r, att g. o:on bifogade för slag ti ll 

förhålln ingsbok samt >>Särskilda föreskrifter a ngående förhållnin g·s 

lcöckers förande·» skola enligt vederbörande stationsbtfälhavarcs när

mare bestämm ande prövas, skolande ifrågavarande förhållningsböcker 

f öras jämsides med nu gällande förhållningsböcker; samt 

att stationsbofälhavarna och högste befälhavaren över kustflot

tan skola före den 15 nästkommando juli till che,fen för försvarsdc· 

partem<mtct ink.omma med etc erinringar, vartill förslaget och förl'

skriftcrna möjligen kunna föranleda. 

G. O. 234 den 21/3 28 fastställer, med upphävande av g. o. 684/2ö 

o> Skolrcglemente för flottans manskap, VI, värnpliktiga (SRF: VI) » att 

gäll a från och med elen 1 instundande april tillsvidare. 

G. O. 236 den 22/3 28 befaller, att statsisbrytarens genom g . "· 

22ö/28 anbefalld a förläggning i isbryta rbcre(lskap s.k all upphör a fr. 

o. m. den 23 innevarande· månad. 

G. O. 238 d<'n 22/3 28 medgive r, att för eningen Arme- och Mari n

film må und,cr innevar ande år Yo rkst älla upptagningar av för d en 

mi litära und·c rvisningen lämpli ga filmer vid marinon e nligt av sagt! " 

föreni ng direkt mecl K onungen underställda befälhavare t r äffad öycr

cnskommclse rörande såväl lämplig t id föt· u.ppta.g·ningon som övri g·1 

å dens:1mma inverkande förhålland,cn ; skolande därvid av n ;dcrbij

rande befälharvare tillses, att sådana militära förhållanden. som bör • 
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hemlighåll as, icke blottas samt att p åg·ående 

störas. 
militära övningar icke 

G. O. 242 de.n 22/3 28 befaller att .. ' ... 

Jeriet F alck skall med den 30 .. t'·]-' · O\ crstelo,]tnantcn vid kustart il -

. nas ,ammande septe b , f 'å .. 

fattumgen såsom +y-o·Jna··staJ·e . V 1 1 
m er 1, ntracla be-

. L b . • l aX lO ms f" .t . . 

v1d ku startilleriet Beckman skall fr as nmg .samt att kaptenen 

ber tillträda nämnda berratt . . l · o. m . .. den l nastkommandc okto

nrrng, swlancle ovcrst r· ·t 
der tiden 1 oktober-2 decem ber tillfällin-t ' .e. OJ ·nantcn Falck un-

Vaxh ol m s fä stning förfogande; "' stå t ill kommendantens i 

att kaptenen vid kustarti ll eri et B k , -

kommande september fl·a· nt ... l l fec !~Jan s~,all med den 30 näst-
l a{ a Je attmng·c • 

K ariskrona fästnino· .samt att 1_ , ~ . n ~a som tygmästare i 

f 
b '-ap "'non v1d kustartilleriet s··· · 

r. o. m. den 1 nästkominande l-t b .1. 
.. JOqvJst skall 

o' o er t1 l trad ·· d 

skolande kaptenen sJ·Öqvist d . t"d a namn a befattning, 

un .et J en 5-12 aug· st· l 26 

30 september tillfälli o·t stä t' l l 1_ ' u 1 oc l augusti-

. "' I ,om mrendan te · ·rT l 

förfog·ancle · 
ns 1 ·'- ar skron,a fäs•tnino· 

. ' 

' b 

. ~tt kaptenen vi d kustarti lleriet Sjöqvists l-· d . 

clmane tjänstgöring i marinförvaltnin ·- - ,omm~~ cnng till or

nästkommande ju'li ; samt gen skall upphora med den 31. 

att löjtnant,en vid kustartilleriet K l d.' 
.. tk 

o mc m skall fr. d 1 

nas ommande augusti vara k ommen J , .· . . . o. m. en . 

marinförvaltningen. (el ad ttll ordmanc tjänstgu ring i 

~·. O. 250 den 26;3 28 befall er at t S . . . . 

lagd J Is brytarbercdsk . ' t~tsrsbtytaten skall vara för-

ap fi. o. m elen 28 m.ncvarancl c m ånad. 

G. O. 257 den 28t3 28 bef-!llcr att . 

för ku st artilleriet st ab und , t''d ' 'l an talet adJutanter i chofens 

Ol t en con 1 april--30 t b . 

varande år stkall VRra 2 och d'" , ft . . . - scp cm er mne-

. . . al e et ·t.Jllsvld>tro und er ett .o • 3. . 

att expcd1tJonsp ersonalcn . . . . at , samt 

1 tlnder officer. l samma sta b tillsvidare skall bostå av 

G. O. 261 den 29/3 28 b f ll . .. 

lar av marinens g. o. n:r 80~1~9~~, med up;.·~~~m~cl~ i motsvar ande de-

reskriftcr a tt bet .··ff" J .. m. fl. ha tfo t tidigare utfärdade fö-

. ' Ja an(e ansakan om komm l ,· f" . 

VJd fl yo·vap nct t ill fl .1 .. , . l cn(ermg or litbildning 

k 
b 

yg ora10 oc 1 flyo·spa f"T d 

s ola innevarande å. f"" ... 1_ . .. "'. 'nare 0 Jan e föreskrifte r 

sona] ur marinen. 'I OJ so ,svts landa ttll efterr ättelse rörande per-

t n. För erhållande av kommendcrin till fl .. 

erfordras: att vara officer . ,· g ygforarutbiLdning 

derofficer, flaggkorpral ell:r ~~::.mens ,st~m eller reserv e ller ock un

tent kol'P l'al . bcfoJdr an t tll flaggkorpral konlpc-

I marinens stam. 
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1 b. För erhållanie av komme ndering till flygspa na ru tbildnin rr 

erfordr as : att vara officer i marinens stam eller reserv. "' 

1 c. För ovan nämnda komm ende ringar e rfordras dessutom: at t 

den 1 n ovember 1928 icke hava. fyllt 30 år och, vad angår officer i 

m arine ns stam, att vid n yssnämnda tidpunkt innehava en tjänstetid 

S'åsom officer av minst ett och ett h alvt år. 

2. Underdånig ansökan om i mom. 1 avsedd komme nderin g m,1 

av därtill jämlikt sagd·a. moment berättigad pe rsonal ingivas, och skall 

sådan ansökan vara till sjöförsvaret s kommand.oexp edition inkomm:>n 

se nast d en 1 nästkommande m aj. 

Till ansökan bifogas : 

av mar inläkare utfärdat läkarintyg, som styrker, att söka nden 

har god synförmåga p å båda ög onen , felfria hörselorgan, h j ärt a ocl1 

lungor samt o•angripet nervsystem, 

utdrag ur s-traffregister, samt 

i Yad angår u nderoffice ra re, intyg av vederbörande k år - (rcgc 

ments- ) chef om sökande ns uppför ande och tjäns•tbarhet, och, vad an 

gå r mansbtp, bes ty rkt utd rag ur förhållningsbok beträff ande senast 

erhållna betyg för 11tppförande och tjänstba rhet (ombord och i la nd). 

3. Scdan i mom. 2 ovan nämnda ansökningsh andlingar övc rlärn 

nats till chefen för flygva pnet , äger nämnde che1' att senast den 1 ~. 

nästkommande m aj insända: 

unde rdånig uppgift å det antal e lev•er, som med hänsy n till så\·äl 

mobiliseringsbehovet (o·rfoQ·d orlig ers•ät tningspe rsonal medräknad) , som 

tillgång å medel och övningsmateriel ans·es böra ut bildas, 

unde rd ånigt förslag å de sökande, vilka böm ifrågukomma li ll 

kommendering, samt 

und erdåni gt förs lag till de best ämmelser i övrigt, som kunna ])(' 

finnas e rfordcdiga. 

G. O. F 36 den 16/3 28 borfaller, i anslutning ti ll nådiga besl ut 

den 30 april 1926 oc.l1 de n 9 innevarande månad angående användni n <.r 

m. m. av »Erland Mo-ssbcrgs don a.tionsfond till stipendier åt office 

rare fö r studier i England>>, att dc officerare tillhörande a rmen elle1 

flygvapnet, vi lka önska komma i åtn jutande av för innevar.ando ar· 

anvieat sti pendi um, kronor 1,350: -, för bedrivande av idrottsstudi<'" 

uneler omkring en månad i England, sk ola h är om ingi\·a underclånig 

ansökan , vilken , mod angivande av den närmare t idpunkton för dess:t 

s tudiers bedrivande, skall Yad angår officerare tillhör ande fl ygvapn d 

vara till sjöförsvarets kommandoexpedition inkommen senast den fl 

nästkommande maj. 
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G. O. 270 den 2/4 28 bef alle r, att kommendö rkaptenen av 2. oT. i 

~lottan Bergm~ n skall med cl~n 30 _nästkommande september avgå från 

l!lneb.avand o l'-ommond cnng 1 manuförvaltningen och fr. -o. m. clou 1 

nästkommando oktober tillsvidare tjänsböra såso n 1 f f" 1 
b . l ClO Or S(Cpps-

gossekå re n i Karl skrona. -

G. O. 275 den 3/4 28 befaller, att marinläkars tipcnuiatcn Urde 

s~all fortfarande t Jänstgöra s•åsom läkare vid K arlskrona kustartille

nregemento t . o. m. don 14 innevarande månacl; 

att marinläkm·stipendiatcn öve r stat J onsson sl· 11 f· elen 

10
- · d '-a r. o. n1. 

mnevaran e månad och till svidare tjänstgöra såsom läkare vid 

K arlskrona kus ta rtilleriregemente ; 

att marinläka rstipcndiatcn över stat s tenkula skall med bibehål

lande. av genom g. o. 1356/27 anbe falld k ommendering under tiden den 

1 m~J-30 septembe r inne>ryarando år tj änstgära såsom cxtr•a l äkare 

vid K a rl sk rona kustart i llo rircgcmento; samt 

at_t n: a rinläkarstipcncl iaten över s tat H olmg ren sk all under tiden 

~en 4 JU!lJ - 22_ at1?·usti innevarande år tjänstg-öra såsom extra läkare 

1 Vaxholms fastm ng. 

. G ... o. 278 den 4/4 1928 bemyndigar chefen för sjökrigsskolan att 

vtd utiarelandet av i nstrukti-on föt· f arty o·sclJ efen ' .. · b · ' 
· o .- - <c ovmngs ngo·cn 

F~::,;: en un~cr dess ~"Bn om g. o. 1350/27 anbefallda expediiion, f~re
sk:tYa att ovnmgsbnggcn m å ,under a,ugusti m ånad innevarande år i 

I~an .. av bel;ov besöka danska ankarsättn ingar i Öresun d mell an H ol

smg-or och r a a rb eck . 

, . G. O. 279 den 4/4 1928 bc•f aller, att marinattachen, kommendör

kaptenen a v 2 gr. A rn ber ger, skall inställa sig- i Stockholm elen 26 i 11
_ 

ncvar·ande m ån ad för t j änstgöring i marinstaben t. o. m. den 28 sa1~1 -
ma mån ad, amt 

att bemälde marinattach6 därefter skall avresa t ill H el · o-f . 
f ör t"· t .. · . . 1D 0 OIS 

J~ns gormg VJd Kungl. Maj :ts beskickning· därstädos fr. o. m 

d~n 1 mstuncland-o maj t . o. m. den 15 påfölj a nd e juni och seelan åter~ 
Vand a t ill Berlin. 

~- O. 2?0 den 10/4 1928 befalle r bl a. att statsisbryta ren skall u t

p a omknng 6 ,-eckors expedit ion: ·sa mt 

att k aptenen Lin{lström ska ll tjän stg-öra å statsisbryta ren fr . o. 

m . denna dag. 
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G. O. 298 den 11/4 1928 befa lle r, att kommendörkaptenen i mari

nen Gust afsson skall med den 15 innevarande månad frånträd a i g _ o. 

~8/1919 anbefall d kommendering i sjöförS\"'arets kommandoexped•iti on 

och så&om förestånda re för marinens trycke ridctalj; samt 

att bemälde k omm endörkapte n fr. o. m. den 16 inneva rande ma

nad samt tillsvidare, med undantag av dc tider, ha n på grund av ut

färdad generalorder må hava e rh åll it ann an kommend eri ng, skall 

t j ä.nst.göra i marinförvaltningen. 

G. O. 3(}5 den 12/4 1928 befall er, att beträffande mari nfl ygför

ban{lens organisat ion m. m. sommaren 1928 nedanstående skall länd.t 

t ill eften'ä t te] se. 

1. Den jämlikt g. o. 1199/27 i kustflottan ingående 1. marinfly~·

divisionen skall den 16 inneva rande månad utgå ur kustflottan oclt 

avgå till andra flyg-k å rens depå i Stockholm; äga nde chefen för flyg

vapnet att, i den mån personal för till syn och vård av å Karlskron:t 

flygstation befintlig mate riel eft.er ovann ämnda d a,g synes erforder

lig, h ärom träffa överenskommelse med vederböran de stationsbefä l 

hava re. 

2. En spaningsfJygdivisio n, 1. marinflygdivi sio ncn, om 6 sj c

flygplan med 1 sjöflygplan i rese rv Sikall fr. o. m. den 23 innevara!1(]<> 

månad ingå i kustflottan. 

3. En jaktflyg-grupp, 3. marinflyggruppcn , om 2 sjöflygplan skC~ ll 

ingå i kus tflottan fr. o. m. dag snarast möjligt efter i p. 2 ·omförmäl ~l 

t idpunkt, enli gt ÖYe renskommclsc mell an chefen fö r flygvapnet och 

högste befälhavaren över :kus tflottan. 

4. En span ing sfl ygd~v is i ·on, 3. marinflygcl,i1·isionen . bestående 'w 

sjöflygplan .ur sjöflyg- I'Jch spanarskolan till det anta l, som chefen f ö•· 

f lygvap net efter högste bciälhavarens ÖYct· l.;:ustflottan hörande äger 

IJestä<mma, skall under tid en {]en 1- 18 nästkommande augusti stäl!.as 

till sistnämnde befälhavares förfogande . 

5. En spaningsflyg-gr upp, 7. marinflyggruppcn, om 2 sjöflygplan 

med 1 sj öflygpl an i reserv skall f r . o. m. den S inst uml ande maj st äl

lRs ti ll chefens för kust artille rie t förfog ande . 

G. O. 306 den 12/4 1928 be•fall er, att stationshcf älhavare n i K nrl s 

kl·olla s.kall , i den mån så anses erforde rligt , inn evarand-e utbildninp> 

å r låta t illfälligt kommendera Karl skrona stati on t illhörande ubåh;

eld:Jre till Göteborgs örlogsdepå för att vid därva rande ubåts{lep å ge

nomgå rekrytkurs. 

G. O. 328 den 17/4 1928 befaller, att en krigsövning. över vilkcll 

II. ::NL K onun gen förklarat s1ig vi lj a Själv övertaga ledn ingen, s].;: ,11t 
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äga rum Yid marinen med bö rj an den 2 august i samt påo·å unde r en 

tid av högst 14 dagar. '" 

För denna skri gsö1·ning sk ola ncdanst.åel1{le bestiimmelser lända 

t ill efterr ätte lse. 

Ändamål. 

1. Kri gsövni ngens ändamå l skall vara att ö1·a det marina höo·

krarteret s. ku stflottans, Yissa s jömilitära kustorgan och dc marin'"a 

Juftstridskrafternas verksamhe t vid sjökrig i OstCI·sjön samt a tt i 

samband härm ed pröva sjöh andelsskyddets organisation vid krig. 

I ÖYningen deltagande stridskrafter och urgan. 

2. I krigsövningen deltaga : 

ett m arint hög-kYartcr, uppsatt enli gt framdeles utfärdade be-

stä mmelser. 
n1stade del a r av kustflottan. 

kanon båten Svcnsks.ua-Jd , 

tvenne ny ru stacle jagar e, kanonbåten Blemla S<l mt ubåtarna Ab

borren och Braxen enligt ·o rd er f ramdeles. 

befä lh avande amiralen : K arl skrona -och sta ti onsbefälhavare n i 

Stookh olm jämte dem tilld.e lad stabs- och expedi ti onsper sonaL 

mcnina luftst ridskraft er och f lygstat ione r enligt särskild a be

stämmelser, 

kustr adiost ationer , r ad-iopej]sta i.i oncr m. m. samt delar a1· kust

signalväsende och lu ftförsvarsanstalt-e r i d0n ntsträcknino· som fram -

deles k om mer at t angivas, '" ' 

vissa fo rmatione r ur k ustarti ll eriet och a rm en, samt 

delar av Sveriges frivilliga motorbåtskår ; 

varjä mte h andelsfa rtyg, tillhörande vissa reder ie r . medgivas del

taga i övningen jämlikt överenskommelse, som chefen för m ari nst aben 

äger att trä ffa med styrelsen för .Svc ri g1e-s Rocl a rcförcning. 

Ledningen. 

3. Såsom marinstabschef i de båda krigförande sido rnas hög

kva r ter tjänstgö r k·ont.cramiral Lybedc 

I Led aren s stab tjlin s1göra i övrigt: l:ommrnclören Tamm och 

såsom adjutan ter : k aptene n J~iörklund sa mt löj tn ante rn a E ricsson, 

Larsson och Croneborg. 

I dett a mom. nämnd pe rsonal emlJ arkc rar å kanonbåten Sl·cnsk

sund å tid och pl ats, som nv Ledaren bcstiimmes. 

4. Till Ledarens förf oga nde stä ll as: 

kommendören vid il ygva pnf't Li.ibcck, embarkerad å S1·ensksu,nd 

enli gt Ledarens bestämmand-e, samt 
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kommendören U ngcr, kommendörkaptene rn a av 1. g r. D ahl , av 
2. gr. Beck -Friis och Giron samt kaptenerna Sylvande r, K . G. P. Dyrs. 
sen, Strömbäck, Linder, Anderberg och vid kustartilleri et Smith sam t 
löjtn anten Clason, samtliga ayse dda för t jänstgöring i Stockholm. 

Stridsdomaqlersoual. 

5. Vid Bl å styrka tjänstgöra såsom 

fö rste stridsdomare: konteramiralen Sparre, Clmbarkerad å p an 
sarskeppet Sverige, 

bitr ädande stridsdomare: kommendörkaptenerna av 1. gr. Berg
mark, av 2. gr. Friis, Arnberger och Håkan son samt kaptenerna Li n<l
ström och Ågren, embarkerade enligt .särski ld orde r, 

adjutanter hos fö rste stridsdiamaren: .k·aptencn L indgren och löj !
nan t en Östberg, embarkerade å p ansarskeppet' Sverige. 

6. Vid Röd styrka t jänstgöra såsom 
förste stridrooma re : k omme ndören Gisiko, embarkeracl å dep ;,_ 

fartygct Svea, 
biträdande stridsdomare: kommendörkap tenern a av 1. gr . Bju r 

ner och Simo11sson, av 2. gr. W achtmcistcr, Bm·man och Blom ber~· 
samt kaptenen Wei nberg, embarkerad e enligt särskild order, 

adjutanter hos förs te stridsdomaren: kaptenen ~Wahlström och 
löjt n anten L andström ; embarkerade å depåfartyget Svea. 

Blå styrka. 

7. Blå sjöstyrk<a (Haggskcpp: pansarskeppet Sverige) . 

Befälh avare: konteramiral Åkermark, 
stabspersonal : ordinarie st abepe rso naL 
Till sjöstyrkabefälhavarens förfogande: 
kommendörkaptenen av 2. gr. von Arbin, kaptenerna Odq\· is t. 

Grefb erg och Jo hnsson, löjtnanten Fi.irst samt löjtnanten i rescrYc n 
A. J . .M. Lindbom. 

stationsbefälhavare i Stoeldwlm. 
Ordinarie eller t j änstcförrätt.ande statiom>befälha vare d ä rstädcs. 

Uöd styrka. 

8. Röd sjöstyrka (flaggskepp: depåfartyget Svea). 
Befälhavare: konteramiral dc Champs, 
fl aggkapten : kommendörkaptenen av 2. gr. Ehrensvärd. 
fla:ggadjutanter: kaptenerna E. D. Tor6n, Gester och Gahn. sam t 
stabsiDgenjör: mar iningenj.ören a v 1. gt. Löfv6n. 
Till sjöstyrrkebefälhavarcns förfo gande: 
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kommendörkaptenerna av 2. gr. Låftman och Bergman, kaptc·
ne rna Ulff, Gr a af, Söderhielm, Ene U samt löj tnanten ~W csström och 
fänriken Rosenberg . 

Bcfalhavande amiral i Karlskrona 
Tjän stcförrättancle befälhav ande amiralen clärstiidcs . 

Särskilda. föreskrifter. 

9. I mo m. 5-8 ovan nämnd personal, vi lken ska] l tjä nstgöra å 
Blå ell er Röd sjöstyrka cHer stå till r escpe<ldive sjöstyrkebefälhavares 
förfogande, 8kall - därest i cke för särskilt fa.ll annorlunda fö reskri
ves- under den :31 juli embarkera å resp eldivc sjösty rka vid tid och 
på plats, som skall meddelas av sjöstyr.kebefälhavarna, va rvid iakttH 
ges, att personal för Bl å sjösty rka emb arkerar å ort inom Stockholms 
skärgårdsområde, Slamt pe rsonal för Röd~ sjöstyrka å or t inom K arls
k.rona- Kråkelu nd s s'kärgårdsom råde. 

10. K·ostnadern a för i den11a generalorder anbefalld krigsövnin g 
skola begr ä11s as inom bc,lopp, som bestämma s av Ledaren p å g rundval 
av inom marim>taben vcrk st 'ä llda bcräkni11.gar. 

11.. övriga föreskrifter för övninge n komma framdeles att u t
färda s. 

G. O. 330 den 17/4 1928 mcdgiYer, att danska kry;;saren Hcjmclal 
må .under tiden omkring 6-9 juli innevar ande å r besöka Marstrand. 

G. O. 332 den 17/4 1928 mcdgi\·er, att d:a11ska sjökrigsskolans Ö\'

ningskuttc r h8vanen" må under juli månad innevarande år besöka 
Stockholm samt därefter företaga färd genom Göta Kanal till Göte
borg. 

G. O. 344 !len 19/4 1928 b<cf aller, att nedanståe nde officer are Yid 
kust artilleri e t skob med tillfä lligt f rånträdande av inneh avande kom
menderingar· under nccla n an.gi n 1a tider innevarande år tjänstgöra 

uneler tiden 16 maj-30 juni majoren Balle Yid Vaxholms kust
artilleriregemente. 

under t iden 1 m aj-9 juni kaptenen J3eckman Yid K a rlsl;:r ona 
kustartillcriregenvcntc samt 

under tiden 1 m aj-30 juni kapt enen Lango Yid Vaxh olms k.ust
art.illeriregommlte. 

G. O. 345 den 19/4 1928 befaller, att följande föreskrifter skola 
lända ti ll ofterrätte.lse beträffande flotta ns övningar i nstundande hö~t 
samt ru stning av fa r tyg m. m. Yint·crn 1928- 1929. 
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A. Flottans ÖYningar aug·usti-oktober 1928. 

1. Yrkesskolor anordnas å kustfl.ottan från dag under sena r0 
hälften av aug usti i:ill dag uneler senare hälften av oktober, som högst<: 
befälhavaren över kustflottan äger bestämma; skolande härför erfor
derliga personalombyten äga r,u;m å tider, Yarom högste befälha\·arC' Jl 
över kustflottan äger överenskomma med stationsbefälhavarna. 

2. I{,u:stf lottans rustade fartyg skola uneler dcn tid yrkesskolo1· 
äro anordnade å kustflottan - med de smärre avvikelser, som högsic~ 
befälhavaren över kustflottan, oberoende av gällande bldiska föt'C'
skrifte r må anbefalla -var a indelad,c i förband enligt fö l jande: 

l. pansarskeppsd,ivisioncn. 

Sverige (flaggskepp), Drottning Victoria, Manligheten. 

3. jagardivisionen. 

Ehronsköld, l\ O]'{lenskjölcl. W r.angel, Wachtmeister. 

3. torpedbåts{l·ivi s-ionen. 

Vega, Vesta, Castor. 

1. vedettbåtsdivisionen. 

Veclcttbåtcn n:r 38, vedcttbiiben nT 35. 

1. ubåtsrflottiljen. 
Svea (FIC-fartyg). 

l. ubåtsdi visionen. 

Hajen, Valrossen, .Sälen. 

2. ub åtsclivisionen. 

1J ttern, Bävern, Valen. 

Signalskol a vele l n ingen. 

::\i ord (AC-fartyg) , Clas Fleming·, V c'dcttbåten n :r 3G. 

Kustflottan s flygstation. 

Blonda, Flygförband jämlikt g. o. F. 12/28 och 54128. 

l. trängdi 1·isionen. 

l<' rcja (måldepåfartyg). Sökaren, Svcparcn, Sprängaren. 

3. Avdelningschefen för sig nal skolavdelningen (mom. 2) ska1l 
hissa sitt befälstecken å dag under senare hälften av august i, som 
ltögstc befälh avaren över k,,vstf lottan äge r bestämma; skolande l:~gst~ 
lJef älh rwaren över kustflottan föranstalta om logementsfartyget ~ JOrcls 
förflyttning till och från lämpJ,i g övningsplats. 
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4. K edan nämnda förbandschefer skola å (lag under senare hälf ten 
av oktober, som högste befälhavaren ö1·er kustf lottan äger bestämma . 
nedhala sina befälstecken, näml igen : 

a,·dclningschc.fen för .sign8l slwlaHlc lningcn. 
chefen för kustflottans flygstation, 
didsiollSchcfc rna för 3. !orpedbåtsd·i1·isionen. 1. ,-edettbåtsdi,·i

sionen, 1. ubåtselivisionen och l. trängdivisioncn. 

ö. a) Följande fartyg skola å neda n angivna ticler avgå till res
pekti ve stationor för anustni ng, avmönstring och förläggning i 2. be
redskap. nämligen: 

å dag unde r senare hälften av oktober. som högste be,fälhanuen 
över kustflott an äge r bestämma, kanonbåten Blenda, ubåten Haj.~n. 
torpedbåtarna Vega, Vesta och Castor. vedettbåtarna n:r 33, n:r 3\ 
n:r 36 och Snparen samt logementsfartyget Yiord; skol ande sistnämn
da fartyg därvid ånyo förläggas såsom logementsfartyg vid flottans 
station i Stockholm; samt 

å dag i slutet av oktober eller början av november, 3om högste 
befälhavaren ö\·er kustflottan äge r bestämma, logementsfartyget F reja, 

b) Min:kryssa t·e n Clas Flemin g ,s:kall å dag under senare hälften 
av oktober. som högste befälhanl!ren över kusrtflott,an äger bestämma. 
avgå till Stockholms stat ion, avmönstras samt därefter klargöras för 
att omkring den l mars 1929 kunna åte t· utgå p å expedition. 

B. Rustning ay fartyg samt förbruJdsindl'lning m. m. Yintern 1928--29. 

6. Keclannämnda fartyg skola för ändamål. som framgå av mom. 
'i, rustas för att utgå på exped:ition, n}imligcn: 

å dag, som framde les bestämmes, ubåtarna Draken och Gripen; 
smnt 

å dag i november eller december som framdeles bestämmes, ka
nonbåten Svonsksund. 

7. Fartyg. Yilka enligt denna eller tidigare g. o. firo aYseclda ntt 
vara på expedit ion Yintern 1928-1929, skol a fr. o. m. dagen efter a,·_ 
slutan{let a,. vid kustflottan un(ler augusti-oktober anordnade yrkes
sk,olor roller fr. o. m. d.agen efter a,·sJ,utandot a1· vid kustflottan under 
augusti~oktobe r anordnade y r·kesskolor elle r fr. o. m. dagen för his
sandet a1· r,espe,ktiYe befältlla\·arcs befä lstecken tillsYidam samt. Yad 
beträffar ku stflottan, med dc smärre anikclse r. som högste befälhaYa
ren Ö\'Cl' kustflottan oberoende a1' glillancle taktiska föreskrifter till
fälli gtvis må anbefa lla, Yara ind('ladC' i fö rband eHcr avses för Yi ssu 
ändamål enligt följande: 
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KUSTFLOTTAK. 

Ka.rls'kronaeskadern . 

1. pansarskeppscliYisionen: Swrige (flaggskepp), Drottning Vic-

toria, Manli gheten. 

Clas Fleming· fr. o. m. dag i mars 1929, som framdeles bestämmes. 

1. jagR rdiYisionen: W.achtmcistcr, " Tr angel. 

3. jagardivisionen: Ehrcnskölcl, ~orclenskjölcl. 

l . ubåtsflottiljen: Svea (FJC-f a rtyg) . 

2. u båtsdiYisionen : Ut tern, Bävern, Valen. 

3. u båtsdivisionen: Gripen, Draken . 

Fl ygförband, va rom framdeles bestämmes. 

Sö karen, Sprängaren. 

I kustflottan icke ingående fartyg. 

F ör expedition till avlägsnare farvatten (g. o. 1350/27, mom. 7 c). 

F ylgia. 

För ÖYerYakandet aY Yi nterfisket m. m. 

Svensks und. 

S. DiYisionschefen för 1. jagardivisionen skall hissa sitt befäls

tecken å dag under senare h älften av oktober, som högste befälhavaren 

över kustfl.ottan äger bestämma. 

Divisionschefen för 3. ubåtsdivi sionen ska ll hissa sitt befälstocke n 

å dag, som f r amdeles bestämmes. 

9. Högste befälh avarens ö1·er kustflottan befälstecken skall ned

halas å dag i oktober eller november, som sagde be,fälhavare äger be

stäm ma, och eskadcrclwfcns för K arlskronaesk ader n befälstecken d <l

gen därefter hi ssas ; skolande efte r yrkesskolomas slut högste befäl

havarons över kustfLottan stab va ra embarkerad till den utsträckning, 

som nämnde befälhaYarc äger bestämm a. 

10. I kustflottan ingå,cndc fartyg skola fr . o. m. cl8.g under sena

re hälften a1- oktober, som högste bcfälhm·arcn ÖYcr kustHottan äget' 

lJestämma, vam stationärt förlagda vid flott ans station i Karlskr on11. 

iigm1{lc {lock högste befälhavaren över kustflottan anbefalla tillfä!li -'· 

stationär förläggning vid flottans station i Stockholm för Clas F leming 

och Sprängaren samt för i 1. och 3. jagardivisionerna och 1. ubåts 

flott iljen ingående fartyg, va rvid den stationära förläggni ngen under 

ticlen för hära v betingad förflyttning en ligt nyssnämnda befälh avares 

närmare bcstämmanclc skall upphöra. 

C. Särskilda bemanningsföreskrifter m. m. 

11. Bctr~iffancle fartygens bemanning· uneler höstCJ: 1928 och vi n

t ern :1928-:1929 skola följ ande särskilda bestämmelser gälla utöver 

Yad här.utinnan är fö reskrivet i Yedcrbörandc molJiliscringst:lbell, reg

lemente för marinen och g. o. 1330/27. 
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a) P ansarskeppet Manligheten sk all vara övnin gsbemannat med 

personal fr ån båda stationerna; äg.ancle stationsbefälhavarna att be

t räffande fartygets besättningslista t r äf:Da närmare övc rensk.ommclsc 

med högste befälhavaren över kustflottan . 

b) J agarn a W r angel och \V achtmcistc r skola for tfar ande tilla

Yidare var a bemannade jäml ikt g. o. 1350/27, mom. 10 c). 

c) P ansarkryssaren Fylg·ia skall, vad beträffar unde rofficerare 

och manskap, under i mom. 7 omförmäld oxpcdi ti ·on vara bemannad i 

över ensstämmelse med bifogade besättningsilis.ta; ägande stat ionsbe,fäl

havarna att efter sampåcl däri vidtaga dc mindre änd ringar, som av 

omständigheterna kunna betingas. 

d) Kanonbåten Svensksunds besättningslista skall under i mom 

G anbefa lld expedition mi nskas med tre matroser, obe roende av yrkes~ 

gren; skolande en av d c i besättningsiiistan ingående eldarna var a ut

tagen till dykare. 

12. E skaderchefens för Karlskronaeskadern stab skall utgöras av: 

2 flaggad jutantcr, 1 stabsingcnjö r, 1 stab intendent, samt 1 stabs

läkar e, till ika fartygsHtkaro å flaggskeppet. 

13. K ostn aderna för i denna generalorder anbefalld a. övningar 

m. m. skola begränsas inom belopp, som beräJmas av chefen fö r ma

rinstaben och som meddelas genom sjöförsvarets J,ommandoexpcdition. 

G. O. 348 den 20/4 1928 berfaller, att t. f. ohcfen för andra f lyg

kåren, kommendörkaptenen av 1. gr. vid f lottan örnberg samt kap te

nen i fl ottan, kommenclöru.;:aptcncn av 2. gr. vid flygvapnet E gerström 

skola fr ån och med den 25 innevarande månad t ills vidar e tjänstgöra 

vid flott an; samt 

att löjtnanten vid K. 4 Lindq,uåst skall, i anslutning till nådigt 

beslut denna dag, under tiden den 1-31 juli tj änstgöra vid kustflot

tans flygstation och vid till densamma förlagda flygförband, ägande 

!Jögste befälhavaren för kustflottan att i samråd med chefen för flyg

vapnet utfärda härav betingade närmare bes tämmelse r. 

G. O. 349 den 20/4 1928 lJefaller, i anslutning till n ådigt beslut 

sarruna dag, att fö lj ande personal ur marinen skall under nedan an

givna tider tjänstgöra vid flygvapnet med inställelse vid 2. flygkåren 

t Stockh olm. 

Löjtnanten vid fLottan Beskow uneler tiden den 23 april-31 okto

ber 1928, löjtnanten vid flottan Lcnnquist -under t iclen den 23 apri l-

31 oktobe r 1928 och löjtnanten Y id flottan J acobsso,n 1.mdcr t iden den 

1 iuli-31 oktober 1928. 

G. O. 350 den 20/4 1928 befa ll er, att nedanstående officerare sko·

la tills vidare tjänstgöra vid dc jämlikt g . o. 303/27 organiserade ma

l'infl ygförbandcn. 



24 

l. Vid l. marinflygdivisioncn: löjtnanten vid flottan Skjöld. di

Yisionschc.f, löjtnanterna vid flottan Jacobsson, Westring. RosensY ll r<!. 

Bcskow, Lcnnquist och Borlind samt löjtnanten i flottans reserv Clui 

st.ell. 
2. Vid 3. marinflyggruppen: löj tnantcn i flottans reserv End r r

tein. gruppchef, samt löjtnanten i flottans reserv Silfverberg. 

a. Vid 3. mm:inflygdivisioncn: officerspersonal ur sjöflyg- Or·h 

spanarskolan e nligt ched'cns för f lygvapnet bcs.tämmandc. 

4. Vid 7. marinflyggruppcn: k aptenen vid flygvapnet Svcnsen . 

gruppchef, samt löjtnanterna Yid kustartilleriet 1Svcnow och Holnwr. 

G. O. 360 den 21/4 1928 fastställer »Föreskrift för utbildningen 'id 

Sjökrigsskolan (FUS) >> att tillsvidare lända till efterrätt else . 

G. O. 365 den 24/4 1928 medgiYer, att utan hinder av föreskrift er. 

na i gällande bosättning·slistor angående förbud för komme nderin g ·1y 

ubåtspersonal såsom ersättning för personal tillhörande annan yrkr',;

gron, chef för underofficer&- och sjömanskårerna må efter samråd 111<-rl 

1·eclcrbörande sjöstyrkcbefäLhavare under innevarande år kommond r'r<t 

ubåtspe rsonal å depåfartyg för ubåtar, antingen såsom ersättning fin· 

personal tillhö rande annan yrkesgren eller, i mån av förläggningsu -

rymmc ombord. utöYcr bcsättningslistan, därest sådan kommcndcriu~· 

anses erforderlig fö r Yiclmakthåll andc av personalens tjänstbarlwt : 

skoland e härvid iakttagas, att erforderlig personal hålles till gänglip: 

för till rustning anbefalLda ,Uibåtar. 

G. O. F. 53 den 12/4 19:18 befaller med ändring av g. o. F . 184 :!7 , 

att g·cnom g. o. n :r J<~ 233!27 anbe.falkl sjöfly g- -och spanarskola Yi< l 

andra flygkå ren skall und-er innc1·arande år förläggas till Hägern~i c. i 

stället för till Karlskrona; samt 

att sagda skola skall taga si1~ bö r jan den 23 dennos i stället för 

den 16 samma månad. 

G. O. F 62 den 20/4 1928 befaller, att en befälskurs ska ll anord n 1s 

vid flygvapnet innevarande å t·. 

L Inryckning äger rum å Hägernäs don 14 maj, utryckn ing 

d en 8 oktober. 
2. Utbildningstiden indelas i två perioder. 

Utbildningen bedrives under första period•en, 14 maj-6 septem

ber, i Pnl ighet med genom g. o. F 66/1927 utfärdade >>Bestämmcls,• r 

för Flygyapncts befäl skurs 1927 >> . Kursen förlägges häruneler till :Z. 

fl ygkårrn och unelerställes chefen för ·sagda kår; för ön1ing,ars u t f ii

r ande må d.ock för kortare ticler förflytining till andra orter äga l'IJ1 11· 

Andra perioden, 7 scptemlwr-8 oktober, omfattar hm·udsakli

gast tillämpningsöYningar. och sko la dc•ynna uneler sagda tid förr iirl-t 
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Tyskland och E ngland må bedriva studier rörande floth1ns person als 
idrottsövningar och fysiska fostran m . m. 

dds ock en marinintendent att uneler en tid av 3-4 Yeckor lik:l 
l.edes inneYa r ande år i Danmark studera metoderna för ÖYningsan
slagets handhavande m. m. 

K. br. den 13 april 1928. 

1Tppdrager åt ministern i Haag A. J. P. Acll ercrcutz, gener alfält
läkaren F. J. Bauer och mnrinöYerläkarcn L. G. E. Kilsson att såso~n 
ombud för SYe ri ge deltaga i röda korsets trettonde intcrnation.ella 
konferens i Haag nästJ.commande höst, dock utan rätt för dem att där
vid biträda något för SYerig'C bindande beslut. 

:Mcdgh·cr, att för anordnande av museibesök eller kortare ut
flykter Yicl besök i utländska hamnar fö r dc skeppsgoss~r, som delta
ga i de genom gene ralorder n:r 1350/1927 anbefallda expeditioner in
stundande sommar med skeppsgosse.fartyge n må mot framtida redovi s
ning utbetalas till fartygschefen å övningsskeppet af Chapman 1,000 
kronor och t ill avdelningschden för skeppsgosseaYdelningcn 500 kr. 

K. br. den 20 april 1928. 
Förordna r kaptenen vid flottan H. G. H. Enell att från och med 

den 25 april 1928 til lsvidare, unde r den tid kommendörkaptenen av 1. 
graden vid flott an A. Ornberg enligt generalorder den 24 januari 1.\)28, 
n:r 60, är beor·drad så6om chef för kust<flottans f lygstation, upp·ehålla 
befattningen såsom chef för 2:a flyg,Jdrcn. 

Medgive r dels .att vid f lygvap net må å t: 1928 anordnas en be<fäl;;
kurs enligt i k·ommandoväg meddelade närmare bestämmelser dels att 
till denn a kurs må i kommandoYäg jämli kt § 27 mom. 3 C a) värn
pliktslagen beordra.s studcn:tcr och J,ikställda , tillhörande årsgrupp mot
svarande årsklass 1926, vilka förJ.d ar a sig villiga att genomgå sagda 
ku rs o~h anse·s härför lämpliga ; äYensom fö rcskri\·er att kostnaderna 
för avlöni ng och övriga förmåner till värnpliktiga. som jämlikt före· 
nämnda lagrum be.o rdras till ifrågavrand·e befälskurs, skol a gä ldas av 
vederbörliga ansla g. 

Finner gjord framställning om tjänstgöringstraktameDtc åt korp
raler vid flottan under kommendering till genomgåe nde av underoffi 
cersskola å annan än egen station icke föra nleda an n an åtgärd än att 
handlingarna i ärendet skol a tillställas försYarsväsenckts lönenämnd 
för att vara tillgängliga vid en bliYande revision av tilläggsbestäm
melsern a till de mi litära avlöningsreglcmentcna. 

J(_ Br. 1928. 4 
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Finner gjord framställning i fråga om beredande av tjänstbli<> 

h et för fast anställt mans·kap för genomgående av poli sskolans i Stnek: 

holm lägre kurs samt om utfärdande av i sammanhan g h ärmed erf.,._ 

(]e dig~ bestämmelse r icke föranleda ann a t Kung l. Maj :ts yttrande än 

att J\:.un g l. ~J aj :t förklar ar sig vilja på fr amställning i varje sär~ki lt 

fa ll taga und e r omprö vning fråg a om t j änstledighet fö r angivnn ii n

(]a m !\ 1 sam t rä tt för vederbörande att d ä runde r bibehåll A löneförmn111,r. 

Förordna r, att rese rv.Lllnde r offi cersaspirante r vid flot tan må 11 11~ 

d er innev:uandc å r a ntagas t ill e tt a nt a l av högst fcmt'On 

K. br. den 4 maj 1!!28. 

Föro rdnar . att flygva pnet til lhöra nde person a l skall äga att un

der tjänstgö t· ing Yid rustad sjös tyrka unde r inneva rande år int ill ],. 11 

1 juli å tnjuta (' na h anda fö rm å ner. som e nl igt gäll a od.e t ill äggsbestiun 

m.c l~cr till dc militära av löningsregle•mcn~e n a tillk10mma motsvaran•l f' 

beställningshnvarc vid fl ott a n resp. kusta rt ill er iet unde r tjäns tgö ri n:~· 

Yid m stad sjöst y rka. 

Medgi,·e r. att flottan s o rganisationssakkt1nniga må för ve,·h1iil

lande av viss utred ning a ngående f ö1·läggning av ny kasernbyggna d 

å Skeppsholme n m. m. anlit a bitr äde a ,- e n ar·kitekt; \'i lj a ndc K un g·!. 

:Maj :t efte r uppdragets utförande. på f ramställ n ing av de sakkunnigt!, 

meckk la heslut rörande bestriclandct av hära v föranledda kostn a<i<·r. 

högst t retusen kronor. 

' 
Bifalle r en a,- m a rindi rektöre n av L gr. p.å övergångssta t .1. 

Falkman g jo rd fra mställning •om fo rtsatt ti lJ s.tåncl att va ra marin t<• k

nisk rådgiv a re Yid finl·.ä ndska minisk ri ets marinbyrå intill dt•n t 

ju l i 1929. 

K. br. !len 11 maj 1928. 

Finner gott för10rdna m a rinläkare n av 1. gr. K . A. Lind att tills

Yidarc. intill dess elen genom förste marinläikarc n J. A. \Videns ut

nämning och för ordn a nd e ti ll läk a re Yid länslasa rettet i K a rl sk mll<t 

l edigblivna befattningen såso m m arinläka re av första gnv:len vid Lll tl

r inU:ikarkå ro n och sjukhusl äkare vid flottans sjukhus i Karlskrmu 

va rder med ordinarie i nn ehavare besatt, uppehålla samm a bcfattn ill l,!' · 

iigande Lind aH. m ot avståe nde av dc med in nehavande beställn ing 

på stnt fö re nad e a döningsfö r m å ncr. ·U·ndcr de n tid h a n pftc r \lid <' ns 

utnämning uppf' h å llit e ll r r jäml i.kt Hu meddchtde för ordna nde korn

mer att uppehålla omförmälda befattn ing , åtnj uta den lön och de öY

r iga förmåner. som e nligt stat och gä ll a nde a,· ]öningsbestämm<+c :· 

liro förenade med samma ht'fattning. dock med avdrag å lön en a,· •·tt 

11 

·JJclopp motsn.r a11dc skilh1a{]en rnrll rm pcnsim1savg:iftcrnn å cl c bå,l<J 

bP.~tä llni11 ga rn a. 

Fim1c r gott 

d els ::cvi]j a l eldom 1 l'11grl sbt sp rål.cl v:id sjölrig!'sl, o1all W. E . 

J i arlocl1 tJ a nstl_rtl Lgh et på grund av sjukelom umJ.r r HisårC't 192R-19:!9. 

chls ocl: f,oro.rdl11l fi l. lic. O .. 1. Björkh agr11 at'i: und r• r samma tid 

t;ppchaOa br>;fa.thungrJJ sirsom k kJo r j rn o·r•]oJ·a o ·å l· t . ·J o 
s1,olan. b - ~ ' < ._pl..c • C' , \'H o..iök ri g .co . 

K. br. den 18 maj :1928. 

F~ro rrl na r. att bPstä ll ninn·cn.,v··r rn ·1·1··1 11 ' 
· · b' '· ' "' r .1 a lllll'l l. so m tvångs ,- 'is 

;i_jyc rförts t i Il. ·ÖYPrgä~lgsstai . 1nå i km nn 1and od.g för tid(' n frå n och 

med den 1 ,l uh 1928 ±!Il ocb me.rl ·dr n 30 -1· u~1 i j l},:> g - b ' t 'll. · 
.. . .. . · · ' . · ' . • - ~ · 1 n r'·:J rnnl s 1 tJänst-

,-gonng u:ton•e YNlerbör::Jnde bl'Ställ nino·sll anu·.A i't l io·o·an rlc · ·1 t• .. ·t 
. . . . _ t- '- <. occ lllll1S H JR11 S.-

go l' IJ1~!', J den 1111\ n <ly lik t i11heo rdrancle nwd h'im;y n t'l l t t l 
._ • . . -- < ' · . 1 a tf' n ny H 

nutrJI!'orgam satJOIH'n icke h!i,· it f u"il s1 änd 'o,.t· .,. ·t' .. · l ... · 
.. . . . · , r, gcil Oll! 0 1 r p1 OYLIS ounrl -

g anghgl'll l'.''foLcl C' I'!rgt f~ r :tjiiJlSt <• ns bcl1ö rig,1 upprätth ål lanck. Hl'l'll -

s om fo.n•sJo·rye r, a.tt Yiil_ nu mcd i6Yn a inbC'·o 1··r] 1·,111 .r,]c !·._·111 . 
1 ]l 

_ L . t ;jfi nstgör ing 
S { fl 111kHag as, 

att _staisYcrkct i1sam}as mi11sta möjl iga ],08tnad 0 r. 

i" a'tt rnlJ.~onl J andd," i dn: l:lfll! sa lätr r s ig gö ra lllf'{l hänsyn ti ll 

tJanste n s l.t,n. sl.er pa fn,·JihghdC'ns dig. samt 

ntt rnccklelnnL1c angåcnd0 inkall rl.sc i ill och ·tvn··' rJ" -t' r·-'rl t"· t. 

... . 1·· ' bä to <t J3llS" 
;,\Ol'!Ug, !Hl' S·å kan Skt' . lä nmas Y('Ck'lbÖnl n-r]e i o·ocJ t'J .r] fo" .. e J t ' -] 

l. ] ' . . "' ., l re n ,1(-

]JUn,t, {a rn ryrk111.11g l'{'.'ilW~d i,·C' Hl· o·J\n o· från t 1·'insto" · l ·11 
.run1. :-. ·~ c: .• c-'Ofl l lg' s-\:a ä;~;<:t 

l 
. . Fin ne_ r _av C}'[S gjrnd :fram~lfillldng. at! officN 1·irl flott· 1

n <·r11·11 
Je v l t i ... t I l' l · ' · ., 
, ·· 

1 P s .Jall s:.e:Jgwt för :1tt gr•nom nnstiil lnin g ,·j.,] 11 ande>lsf lotf ,
11

1 

1 tt ~ nsocrn .n SJOfad hPJ r J\'a st udiPr röran ~Le praktisk n a\'i«·1tion 111 
1l1 m ' tt l" l f " • "'' ' · . 
i / · ~. 1' -l~l ' tlll-tr r H a tn jut ,r .ond,o i·brl lön P.n•n., 011 r m~i >'spr•nJLing·nr 

c,r ±oJ:tllll',la a>mat ytf- ranrlr :m att Kunol :Yhj·t förl·h·"H si« T 
På f l'arnsHill . n· •. • 1. · ,, . ;·. 1. ' . -o b o . ... (_ . \_c l c b Yl .Hl 

l 
. . .. 11

111 c 1 \d.J, SdJS,.Jlt L1ll. rla hagtl uppk omnwr om t 1'änst-
rd rghP t [o· · · .. l ' l · 

l 
- · - ' <L llgl\11>1 unr ama. bgtl 11ndrr Gll!]Jrö 1·nino· }, 11 r11,. 1·1L 1 

, ... _ 

t er] .. . l 1.. , . . ' " ' 
.. JOJ:tn<e r Hn.mrln må upphiira oa,·.ko ria<l liin jiiLndl för drn ti.l. 

~om .Lekt• k an t.J II go>lm äl,n «s l10uom som st•mr•.-;tpr. 

Länmar utan bifall rn .,,. ]-·J]1 t r•n () G F z• · 
fe. . .. . . _ ' ' '' · J. · ~ 1 11111lcnnan o·Jo r:1 

19;~msialln1n~· · Htt lum , snm jfimlikt Kungl Mcrj :ts b:'sl ut rlr·n 31 ~11 ,11 ·s 
l. 1~8 Sk lll! P ag a uppl1iira 08 \'k or L!d l.ön unrlr r honon1 Lc•,· iJ 1·.1.r1 tJ' ;

1
· 11 st-

C'( l g ] t f .. ] ] . ] ' ' • ' 
Ic • or Jl'C 1'1\'311-f r a\' ,-i ssa st urli <>r yj<] h Hnrk ls l'l"th ll 1 1 ~ 1t 1 :· . 

lJnd.c r ·;· . .. 1 f 1_ . , _ . v , , 1 " C' l d 1-

Jd lTII a :'\ . omnhl 1 ntnJutamle a 1· nliiss)H'nningar. 
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Uppdrager åt s t a te n s meteo rologisk -hyehografiska Anstalt :~tr i 

samråd mPd vede rbörande m y ndighetr r samt ö1• riga i f r[t gR n intrc·'s<·

rnde orga ni sa tioner verkstä lla utrodning och till Kungl. 1ff1j: t n 1-~i' :t 

försl ag till dc åtgä rder, som s kulJ.p kunna till godose dc milit ära m1 11 _ 

d ighe t e rn a och den ci1•il a lufttrafikens be-ho v än•·nsom för ä~tml k,.1111 _ 

ma]1(1e av ett effektivt samarbct.r• mellan nlimnda a nst alt och i ÖHi d 

in trc.ssP radc i nHl an g ingc det m cte:orologi ska und errättelseväs,•nd .1. 

13ifallPI· ~tt ett belopp a1· 15,000 kronor mätte under å r 19:?k frt 

di sponeras för ÖYningar me d Sl-e t·iges f ri villi ga motorbåtskår. 

K br. den 24 maj 1928. 

Ji'öwrdn a r k ommcndörkapt0 ne n av 1 :a graden Yid flo ltan H. \'. 

Simonsson att, w ed bihe<häll a nd o av imwhavandc befattnin g säs" m 

chef för m a r i nfön-altningcns torped a \'de l n i ng , tills vi ch re bestrida 11l'

fattningc n såslCJ m in spektör för unclot·vattenshätsY apnC't. 

F inner gott dels fastställ a av KMF med stöd av Kun g l. bre\· <lc ·n 

i:l j u ni 1\)27 över] ämnad o konstruldion sritninga r oc h huvudritnin g t i Il 

2 jagan-, som ingi n go i de t aY riksda g"C ll beslutade c r sättnin gsby!l•~·

nad ~progrmnmct för flotta n , skolanel -c ritni n g arna länd,J. till l'f i" r

riittclse vid f artyg•e ns bygganuc, mod rätt för marinförval tnin ,,·c· n 

>t t t framdclPs Yi dt ilga sådan a m in el re a n ·il:clser fr å n ritnin g >t r 11 a. 

so m untkt· byggnadsarbl'tets utförande belfinnas ändamål se nli ga ,,ch 

kunna Ycrksläll as utan a tt den för fartyge ns ans kaffning ber äkn <H lr• 

kostnade n därige nom ÖYcrskriclcs. de ls ock b e myndi ga m arinfön " lt

a ingl'n att vidtaga erfo rdc rligR ätg t.inh•r för ifr.åga'V,Irande farh.~·s 

byggc1 n dr•. 

Bifaller 01\A framstäl lning att e n kaptensbeställning i höilsi:1 

(•!ler mc•ll e rsta l ö nek lasse n p å resen-stil t för mar i n e n, Kusta rti lkrid. 

måtte förklaras t ill ansökan led ig . 

F i nnc1· d i rektiono us öve r :flottans pensionskassa fr n mstäl11 t i ng 

rörandr• lönc rPglcring för ordina ri e bcfattning sh aY~ll'e Yicl f lottans ]"· n

sio nskassa icko för anl eda någon ](un gl. M aj :ts v idare åtgärd. 

Finner cl ire ktionPns över flotta n s pensionskassa f n 1m si ä Il n i ng 

i fr åga om aYlönin gsför må ncr i'ö r i pensions.ka ssan ansiällrl.a cx t nJ 

hiträden icke för ankeln n ågon KungL M aj :ts Yida re å tgärd . 

Bifctller kap te n U . G. H. Enclls anhå llan at t han, som a,· Ku ngl. 

Maj :t fö rordnats a tt f r än lCJch mer! den 25 april 1928 tills,·idarp 111 1:-J· 

de n lid k ontmcnclörl;vptcncn a\· L g r. A. örnberg beordrats så '" '" 
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sBclm1 tjäns t , som ål igger subalte rnoffi ce r Yid · f lygl' apnct_ Tjän stgö

ringen harundN fullgorcs av e!c\·, som utbi ldats ti ll amH)fl}·gar c, ,-id 

förband av 3. eller 4. fl ygkårern a samt av elev, som utbilclat.s till m a

ri nflygare . v id förb a n el av 2. fl yg1.kå ren. 

3. Såsom ch e-f tmder 1. peri·oden - t illi'kla Hirn te - beo rdra ~ 
kaptenen Yid f lygyap ne t Sundin. 

4. Silsom lärare und.er 1. pcrio{le n beordras löjtn anten Yid fh·"'-

vapnet BjörsclL · b 

5. Elt•vc r beo1-clras frnmrlcl es i kommand01·äg 

fcn för flygvapnet. som ska ll Yara in,komm ct till 

rnandooxp orlit ion scna•st den 5 maj_ 

på försl<tg a Y che

sj öfö r s Y a re t s ko m -

G. An sö<k a n att såsom elev bli·,-a beordrad till kursen m å in sän 

da s av st uclcntr•r och lik st[ilkla. tiUhörande å rsgTupp motsvar a1Hl c års· 

klass 192G, Yilka harbli,·it i tjän st göri ng vid flygn1pnet jämlik t bP

s tärnmc lse rna i vät·nplik ts lagen § 27, 3 C .. a. 

An söka n skall åtfölja s a\-: 

-åld er sbet yg; 

sty rkt a ayskrifte r av bdyg 

tu cll praktisk tjänstgör ing ; 

in skri \' n ingsbok; 

avla.gda exil mina samt fr å n even-

inty g . därost söl:an{lcD är omyndig, ntt mål sman icke har n ågot 

att e rinm mot ansökan ; samt 

. i11:y g av vederbö rande chef Yid skola, diir ·Sökand·c bibringilts f lyg 

uth lldmng. ä ve·n som a\' vede rböra n de k ä rchcf, vid ,-il kon s kär sökanrle 

fullgjort tj änstgöring, att h an är lämpli g för fortsatt befälsutbildninc>. 

Ansöka n skall vara inkommen t ill chefe n för f lygYapnl't sena;t 

den 1 m aj. 

7. För tjänsten erfo r·derli ga närm ar e för eskr ifter ulflirdas 3Y 

ch~fcn för flyg-Yapnet, enligt Yilkens bestäminande pC'rsonal och ma 

tencl ställes till bt ,rsens förfcg2ncle . 

G. O. 388 den 2/5 28 befaller, 

fö ljand e änd l' a{] e lyd els<'. 
att g. o. 220/2G mom. 1 skr.ll e rh å lla 

1. Rull a föres 

s k c• ppsbyggn aclsi n g•PnjörPr. torp ed ingenj örer. 

och Jii,k fln·. 

G. O. 393 d<'n 2/5 28 bPfallr·r . att. uiö,·cr periodi skt 1\tcrk omnun

dc ÖYnin gsorclc r, nedanstående ·bcstämmelsPr sk ola tillsYidarc gälla 

lx~träffa nde flot ta ns ön1ingar m. m. 

Bestii.mmelser a ng·åcnde rus tniug och a nustning. 

1. Vid ,-arjc gen om gene ralo rder <lllbcfall{l ru st nitw eller o~ 1·-
ru~tnino· ' fq ·t r ,. ·']]h". ' . .. " 

b a\ et ;) g, b otmJCle n a gut av necb nn amnda fartygss Jag. 

G. O. 1928. 4 
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i aktt ages a tt. d.äres t C' j t \· i ngan ~l e anled n ing det förhindr a r . tidp nuk

l<'n för icHtygens in - e ll er annön st ri ng så bcst ämrne·s. at t f a r t.y g-:'JJ~ 

besättni ngar dessför in na n k unna ddta g a i fart yge ns ru stnin gs- ('ll"J' 

cc \·rushl ingsaJ·be tc• n unde r f öl jande an t al a r betsd aga r d tc r bdä lst.c'<·!,_ 

nets hi ssa nd e {_' ll<'r f artygets i nlägg nin g å \'a rvet : 

Fartygsslag . 

P an sarskepp .. . . .... .... ...... ........ . ..... . ... ...... . .. 

P an sarkrys sare ..... ................ ... .. .. . ........ . 

~~!~:;~~~;::are l .. . .. .. . .. ........................ . 
Kan onbåt 

Jagar e ...... .. . .... .. ...... ... ... .. ... ... .. . ... ... .... .. 

U båt .................... ... ............ .. ....... . .. ... ... . 

'l'o rped- och v edettbåt .. .. .. ... .. .. .. ....... .. .. . .. . 

Dep å- och logementsfarty g ............... .. .. .. 

Antal dagar vid 

rustning 

9 
8 

7 

6 
6 
5 
8 

avrustning 

JO 
l O 

9 

8 
9 
s 
9 

fhan o; t åen<lc ti der må ;l\··kortas i den m å n a J hc tc n :ts fortskrid ·nJ-

1 ]1~ dd l1 J0dgi \C'l'. Unflc~ r a nust ni ng sk all iakttagas . att flc• ~v lx·s>itt

n in g <'n . \'ilka icke erfordras fö r :nrust ni ngsa r bct ena , smu· ,tst. miij ligt 

a\' p o 11 C'ttc• t':l s. 

2. F ör s t ation·r r oc h Ö\' n inga r cdonkrliga å n gsl up ar . nJ oto.-

nch Ö\'l' igu båtar s.ko ln ru stas t ill a n tal och tJ t id er. so m \'·e.rl:> rbiir :1tJ'1:· 

Yun·sr hd eft e r samråd Ill <'d resp. bcfä Uut \·are äger bcsiä m!l1a. 

G. O. 394 den 3/5 28 befa ll er, <ttt d.c• n k a.p tP nc n vkl ku stHrti lk ric •1 

:\.ström g:>JJOlll g . o. 60R;26 an iJd,J lld a kommr nrkrin gen att \' Hr a liir ·t l'l ' 

i kus tHistnin gsHira å ~jö ofi' icers linj c• n Yi·rl s jöhi gslt ögs kola n sk nll upp· 

hii "a med u1gånge!l a \· septc mbc•r nJåll<lCl i nn e n lt'<tn{k å r . 

G. O. 416 den 915 28 medgi\ C'l' . att ucxla nn iitnntLt LHt,,·g. ti lJh:i

J':I Dd·f' t• ngt• lska 6. jaga rf lott. i lkn . 111:1 und t•t· nc·d a n a ng i l''' l1 t id in n.'' .J

l :tndc {\ r ill'siikn föl:jand<' Sl'<'nska h an1nar : 

l\Lustrancl {]en 19-23 jun i 12. ,Ji\'isio n Pn (CamplJ :'li. vValp ,,k . 

W ~·ssc·x ) . 

V a rberg Ll :• n 18-22 ju ni 13. d i\·is irmcn (Va lll HJla, W estc:Jtt , \Yolf

lt iJJJ ml). 

Halm~tad den 18-22 juni 14. dil'i sio ncn (W imlsor. W c's tmin"t ·r. 

Viclett:•). 
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chef för kustflottans flygstation uppehå lla befattnir1gen s,§som ehd 
för 2. flygk åren, måtte under nämnda förordnande få uppbära vikll
ri atersättning, skolande v id berä.knande av vikariatse rsättninge ns be 
loPP så anses, som om Enell under förordnandet bestrede kommen 
dörk aptens a v 2. gr. beställning. 

IL br. den 24 maj 1928. 
Utfärdar bestämmelser rörando antagnings\·illkor samt Yissa un · 

dersökningar i fråga om för f lygtjänstgö ring avsedd person~! m. m. 

K. br. den l juni 1928. 
MedgiYer att de merkostnade.r för drinnedel, som komme att upp· 

stå för marinflygförband, ·yilka jämlikt i kommandoväg utfärdade fö· 
reskrifter skulle deltaga i ntarinens krigsövni ng innevarande å r, med 
ett belopp U\' högst tjugotvåtusen 1kronor må bestridas av anslaget ti ll 
flott ans krigsberedskap och öY ningar. 

K. b r. den 8 ju n i 1928. 
Förord.nar konteramirale n vid flot tan C. H. dc Ch amps att til ls

vidare vara ordförande i direktionen ö\·er flottans pensionskassa. 

Förordnar professorn vid Uppsala universitet A. H olmbäck att 
från och med de n 1 oktober 1928 tillsvidare till och med elen 30 sep
tember 1933 Yara lärare i internationell rätt vid sjö1luigshögskolan. 

Föwrcln ar lekto rn vid högre l{eallär.overket å Korrmalm, filo
sofie doktorn G. Lene. att fr ån och m ed den 1 oktober 1928 tillsvidare 
till och med den 30 september 1934 vara lärare i fra n ska språket vid 
sjökrigss,kolan. 

Förordnar löjtnanten vid Kustartilleriet A. Kyman att f rån och 
med den 1 oktober 1928 tillsvidare till och med den 30 september 1934 
vara lärare i vapenlära å k.uJstartillerilinjen vid sjökri gsskolan. 

Förordnar kapten S. A. "Wallin att från och med den 1 oktober 
1928 tillsvidare till och med den 30 september 1931 vara lära re i gym
nastik och ''apenföring vid sjökrigsskolan. 

K. br. den U juni 1928. 
Förordnar k ommendörkaptenen av 2. gr. i marinen ~issen att 

tillsvidare intill den 1 juli 1929 uppehålla befattningen såsom biblio
tekarie Yid marinstaben. 

Förord na r ledamöter och supplcs n ter 
nämnd. 

K. B?". 1928. 

försvarsväsrndcts löne-
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11emyndigar flygstyrdsen att å Kungl. Maj :ts och Kronan ~ vil!.!;
m.r si ut a avtal med Akti<'bolaget Aerotransport rörande förhyra ntl~ 
av ett bolaget tillhörigt t remotorigt f lygplan m. m., vilj ande K un Q\. 
Maj :t framdeles efter därom av flygstyrdsen gjord fram ställ uin p: 
meddela beslut rörande slutligt gäldande av nämnda kostnader ~ · 

K br. den 22 jm1i 1928. 
Medgivet·, alt elen omständigheten att löjtnanterna i fl oi h n~ 

resen· O. E . Christeli och J. A. SilherlJerg icke uppfylla th• J<, rtl
r in g<ll', som a11gins i § 6 mom. 2 i ht·ngörelsen den 11 juni 1\l2(i (S r 
264) angående inträde vid bdord r an inom och avgång fr ån fl yg,· npnot, 
icke må utgöra hinder för dem att vinna amställning på stat vid i'\_,·g
v::tpnet. dock under förutsättning· att dc v id prövning, som enligt i k<n n
manclo\'äp: utfäHladc bestämmelse r vicl sjökrigsskolan med. dem 1 11-

ställcs. visat sig besitta tillfredsställande insikter i sjökrigskons t och 
cngelsk::t språket, ävensom fö rordnar, att Christell och Silfv<"rh·r p: . 
därest dc vinnrt anställning på stat vid flyg1·apnct, icke skola äga riilt 
till transport till bestälh1ing på stat vid ma rinen. 

Fö1·eskri ,-er, att gottgörclw till rekryteringsombud och värvn ill.l\''>
fönältare må uneler budgetåret 1928-1929 utgå med högost 30 kr"no r 
för yarje :mtagen man eller ~'>kcppsgosse . 

:N[ ~?clgii' E'I' , att vikariatsersättning må utgå till kaptenen vid Flot
tr.n G. E. G~·anström und er tjänstgöring såsom t. f. chef :fö1· torprtl
och mindepartementet i Karlskrona. 

MedgiYer, att Yicl Vaxholms Kustartill eriregemente må - utiin· r 
elen en ligt ycderbörlig stat Yid regementet anställda sjuksköt0r:;k.1 n 
-- finnas anställd ytterligaw en dylik sköterska mot åtnjutand e <l Y 

ett efter högst tretusentrettio ;kronor för helt år beriil.;:nat an·rHk, 
Yarå dyrtidstillägg må utgå enligt för nyreglerade Ycr.k stad g:tile 

grunder . 

Medgiver. att till kapten G. W. Englund, som ut a rbetat fö rs1:1g 
till del s en "Handbok i gasskyddstjänst för kustartilleriet», del s r n 
>> G assl;ydds instruktion för Kustartillerie t», må såsom e rsättning n t
betalas ett belopp av 1,500 kronor. 

Förordnar ])\. annat, att 1. flygkåren skall förläggas till Västrd\s 
och 2. flvgldrcn till Hägersnäs-Karl skrona , allt enligt dc närm ~nc 
bcstämm;lser, som f ramcleks, efter förslag av flygstyrclscn , kon L><l :l 

utt av Kungl. Maj :t meddelas. 
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G. O. 433 den 18/5 28 befaller, 
1.. att kaptenen Anderberg skall Yara lärare vid sjökrigshögsko

jans allmänna högre kurs i ämnet förbinde lsetjänst fr . o. m. den l 

11äs1lkommandc oktober intill utgången a1· september månacl 1\l33; samt 
2. att tiden för neda nstående personals tjän tgöring såsom Hi-

rare skall förlängas t. o. m. utgången ay september månad nedan an
givna år, nämligen: 

Yitl allmiinna kursen och allmiiuna högre kursen 
i taktik för kaptenen Biörklund år 1929, 

1'id högre minkursen 
i minlära för kaptenen Yid kustartillcrio t Engblom och miningenjören 
K. O. R. Johansson år 1930. 

G. O. 448 den 21/5 28 befall er . i ans).utning till § 1 mom. 2 i Be
stämmelse r för antagning m. m. av resen·um:lcroff icersaspirantcr vid 
flottan, att följande föreskrifter beträffande resenunderofficersaspi 
ranternas förele Jni ng ·å stationer och y rk0sanlelningar (yt·kcsgrcnar) 
skola lända t.ill c.ftc rrättelse innent randc ·år. 

l . Vid K arlskrona station må antagas högst 9 och vid Stock
holms station högst 6 aspirant er. l<'ör så vitt nu nämnt antal kkc 
kan fyll as vid den ena stationen, 111Jå motsvarande ökning vidbgas 
vid elen andra stationen. 

2. AnLtgning Ycrkstä iles endast bland korpraler tillhörande 
däcks" och maskinaYdelninga rna och på sådant sätt, att bland do an
tagna omkr i ng hå tredjedelar komma att tillhöra däcksavdelningen 
vch en t redjedel maskinanlelni ngen, för så vitt icke härigenom det 
sammanlagda antalet antagna resernmcle roffi ccrsaspiranter kanuner 
att understiga 15. 

3. För iakttagande a y oYanståend·c bestämmelser skall i den må n 
så erfordras sam råd äga rum mellan vederbörande stationsmyndighctc r. 

'G, O. 450 den 21/5 28 bemyndigar, i anslutning till nådigt brev 
d_en 18 inney::uanclc månad, stationsbcfälhayaren i Stockholm, sta
honsbcfälhayaren i Karlskrona och chetfen för kustartilleriet att 
utöver det an t al till öwrgångsstat hångsYis överförda u.mlcrofficc: 
r~re, som genom g. o. 637!27 och 1127/:27 nwdgi 1·its att inkrtllas ti \ls
Yldare, under ned an angiY na ticler inkalla högst följande antal dylik ct 
Uncler officcnne, nämligen: 

1 
~tationsbdälha1·arcn i Stockho~m .under tiden 1 juli-31 oktober 

928 b6 st.. 1 november 1928-20 apnl 1929 48 st. och 21 april-30 juni 
1929 tiO st.; 

stationsbefälhavaren i Karlskrona uneler tiden 1 juli-31 oktober 
l928 42 st., 1 novomber 1928-20 april 1929 24 st. och 21 april-30 juni 
192\l 42 st .; samt 

G. O. 1928. 5 
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chefen fö r kustartilleriet unde r tiden 1 juli-31 oktobe·r 1928 30 

st. och 1 novem ber 1928-30 jun i 1929 16 st. 

G. O. 459 den 23,5 1928 befaller, att ett sjöflygplan skall f r. o. 111 . 

den 1 instundande juni och intill <lag inn<: 1·arando som ma r, som rh,. _ 

f en för flygvapnet äger bestämma , ställas ti ll befälha.vancle amirakns 

l{ a rJ skron a förfogande. 

G. O. F . 75 den 3015 28 befallcr, att flygplanet H E 5, n :r :233 
samt tYå föra re, hå spanare och hå mek anikcT från ku stflottm1 s fJ,,·g

s1aticm skola omedelba rt ställas till cht>ofens fö r fl ygyap net födogmtrln 

för särskilt uppdrag; skolande nyssnämnda bemanning uttagas på 

f r ivillighetens Yäg e fter samråd mellan högste befälha1·aren ön~r kmt

flottan och chefen för flygyapJl Ct. 

G. O. F. 7(i den 30,- 5 28 befalle r , att kaptenen Yid flygntpnet 

Tornberg s1kall under den 31 imleYarande månad i särskilt llpprlrag 

besöka Oslo. 

G. O. 499 den 1/6 28 befaller, att kaptenen Yid k usiartille ri cc 

Smith skall fr. o. m . elen 1 nä stkommande okto'b<'r t. o. m. utgå ngen 

av september månad1931 vara lärare vid sjökrigshögskola n i a llmänn ~ 

kursen å sjöoffice rslinjen i ämnet kustfä stningslä ra. 

G. O. 521 den 7/ll 28 befaller , att konteramiralen Ribcn ska ll 

t jänstgö n s1åsom förste stridsdomare vid Blå styrka umder gcnom g. 

o. 328/28 an befalld krigsöYnin g Yid marin en. 

G. O. 526 den 8/ll 28 befa lle r, att betrUffande Hikarbcsiktning och 

komm ende rin g t ill flygutbi ld n ing av personal fr ån ma rinen följ ande 

bcstämmdser skola länd a till efterrättelse. 

1. Ke danstående personal skall efter den 20 näst.kommande ok

t obe r, på t ider. som chefen för flyg1·a;pnet äger närmare bcstän1ma, 

instä lla sig å Ljungbyhed för att därst äd•es samt i Malmö och I und 

undergå särskild läkarbcsiktning, nämJi gc n: 

underlöjtnante n i f lottans reserv Drydolf, 
Hinrikarna vid flottan Hose nherg, R ap p och Derthdsson, 

underlöjtnanterna vid kusta rtilleri et L agerström och Cederström, 

fii nrikarna vid kustartilleriet Mohr och Ad olfsson, samt 

t orpedstyrmannen av 3 gr. ·vid flott an E lm-Andersson. 
2. Chefen för flygvapnet ska ll snarast möj ligt eft er Hikarbc· 

siktningens aYslutande ti ll chefen för för s1·arsdepartementct insiin•la 

rappo rt angående den samm a med namnupp gif t å godkänd oclt icke 

godkä nd persona l. 
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3. Vid läkarbesiktningen godkänd personal inrycker den 1 n ä:Jt

kommande n ovember till flygskolan å Ljungtbyhed för att t. o. m. 

den Hi oktober 1929 för flygutbildning t jänstgöra vid flygvapnet. 

G. O. 536 den 9/6 ~8 befaller, att det antal flaggunde rofficer are 

vid kustart ill eriet, som - utöver förr åds,förvalta re - jämlikt för c

skriftern a i Reglemente för marinen (lcl III § 18 mom. 4 må efter 

fylld a 50 le~·n aclsår erh ålla t j,änsteställn ing i likhet med löjtnant i 

marinen, sk all tillsvidare utgöra högst två. 

G. O. 542 den 13/6 28 medgiver, att franska avisafartyget Quentin 

Roosevelt m å under tiden 16--20 innevarande månad besöka Göteborg. 

G. O. 548 den 14/6 28 fasts täller uniform för Sv. fri v. mtb . k år. 

G. O. 570 den 19/ll 28 befaller, att beträfd'ande l andkommenderin o-

a·.- officerare följande sJ.;all l ända till efterrättelse. "' 

1. N edanstående officer are skola 

avgå f l' ån innehavande tjänstebefattningar med utgången av 

nästkommande septembc l' månad eller särsJdl t angiven dag, respektive 

tilltr äd a viss befattnin g fr. o. m. den 1 nästkommande ok tober 

eller sä rskilt angiven dag samt t ill svidare eller unde r nedan angiven 

tid, nwd und antag av de tider, (]å dc på grund av ut.färclad g. o. må 

hava erhållit annan komme ndering, tjänstgöl'a enligt fö lj ande. 

M:arinförvaltningen .. 

Tjänstgör ande officerare: 

avgår komm endörkaptenen av 2. gr. i m arinen Gust afsson; 

tillträda kommendör•k apte nen av 1. gr. Åkerblom den 1 april 1920; 

k aptenerna Svenon i u:s, K och och I. llununcl samt löjtnanten 
Simonson . 

Marinstaben. 

tillträder anlclningschcf för organisationsavdelningen: kommendörkap 
t enen a v 2 .. gr. von Ar bin; 

a_vgä kapte nerna Muhl, Anderberg de n 31 oktober; 

hllträd a k·ommBndörkaptenen av 1. gr. Tiselius., kommen clö r·kaptene n 

av 2. gr. i marinen Carlsson-Sch.cnstr·öm, t illfälligt under den tid 

kaptenen K. G. P. Dyrssen jämlikt g. o. 415/28 är sjökomJI11en

clorad, kommendörkaptenen av 2. gr. i marinen Gustafsson och 

kaptenerna Graaf, Lanclqu ist den 1. november, vV. P. H amilton 

t . o. m . den 30 september 1929, H agma n samt löjtnanten Ericson , 

löjtnan te n L anelström elen 1 september i och för provtjänstgöring 
t. o. m. den 30 september 1929. 
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Marinassistent i tclcgrafstyrelsen. 

:n·går kaptenen Anderberg den 3l oktober; 
tillträder löjtn anten Ericson den l november. 

Högste befälha,'Uirens ÖYer kustflottan stab. 

tillträder Jmptenen Ander<bc rg, flag-gadjutant den l november. 

Adjutant hos chefen för sjökrigshögskolan. 

avgår kaptenen Hagman; 

tillträder kaptenen Lindgren ; tillika tjänstgörande i marinstalien en
ligt närmare överenskommelse mellan chefen för marinsin bo n 
och chefen för sjökrigshögskolan. 

Tjänstgörande officer vid sjökarte,verket. 

avgår löjtnanten Sollenberg; 
ti lltr äde r kaptenen Ternbcrg. 

Karlskrona station. 

Adjutant hos chefen för undcrotfficers- och sjömanskårcrna. 

avgåe kaptenen Adlcrstråhle; 
tillträder löjtnanten Ahlmark. 

Aldste instrukt ionsoHicer vid korpral- och rek rytskolorna. 

avgår kaptenen Lindgren; 
tillträder kaptenen Schllllzc. 

Inst ruktionsofficer vid unclerofficcrsskohn. 

>;vgå r kaptenen Wcinbcr g; 
tillträder löjtnanten W csström, tillika torpedofficer å torpedclep· rtc-

mentet. 

Tjänstgörande officerare vid skeppsgossekåren. 

tillträda löjtnanten Posse, fänrik.arna Beckman och Krusell. 

Aldste artillerioff icer, t j änstgörandc vid artilleridepartemcn 1 eL 

avgår lmptenen Ternborg; 
tillträder löjtnanten Furst. 

Tjänstgörande officer å artillmidepartementet. 

tillträder kaptenen Adlorstråhle t . o. m. den 30 september 1929. 

Torpedofficer å torpeddcpartOill~ontet. 

avgår ·kaptenen Woinberg; 
tillt räde r löjtnanten W esström. 

Aldstc o1fficer vid sjöinstrumcnt- och sjö'kartoförråclot. 

.avgår kaptenen Ulff; 
tilltriidor kaptenen Södcrhielm. 

Stockholms station. 

r nstruktionsofficer ,.id underofficersskol an. 

avgår löjtnanten Bacher; 

31 

tillträder löjtnanten Oxenshcrna, tillika tjänstgörande å torpedde
partemente t 

Radiosta tioncn. 

avgå löjtnaiJtcrna Montelius och Stael von Holstein; 
tillträder J,öjtnantcn Lundquist, befälhavare, ItiJlika. radioofficer å 

varvet. 

Tjänstgörande officer å artil loridc]nrtemcntet. 

tillträder löjtnanten Odqvist. 

Torpcddepa rt.emcntct. 

avgå komm endörkapenen av 2. gr. Friis, k aptene n T. V. H. Thoren , 
löjtn anterna Montelius, B-acber och .Stael von Holstein. 

tillt räda kaptenen W arhinge, chef för torpedclepartementet, l ö j tnan 
terna Oxenstierna , torpedofficer och Lundquist, radioofficer. 

Mindepartemen te t. 

avgå löjtn anten Simonsson; 
tilltr äda kaptenen Muhl, minofficer och löjtnanten Sjöbe rg.,Silfverling, 

tjänstgörande officer . 

Tjänstgörande officer vid undervattensbåtdepån. 

avgår kaptenen Thor~urn . 

tillträd er kaptenPn Wrode. 

Re si ktningsma n. 

tillträder kapton en Lundquist, tillfälligt under den tid kommendör
kapte-nen Carlsson-Sc·henström enligt ovan tjänstgör i marinsta
ben. 

2. Dc officerare, vil.ka icke erhållit förordnande elle r i kom
mandoväg boordats till viss tjänstgöring ombord ell er land, skola un 
der tiden l oktober 1928-30 septembe r 1929 enl igt vederhörande sta
tionshcfälhaYares bestämmande tjänstgöra å respektive stationer el
ler - vad beträffar :Stookholms station tillhörande officerare - eft<'r 
fram ställning från Yederbörande chefer och efter samråd med chefen 
för sjöförsnuets konm1andoexpedition av stationsbefälhavaren kom
mend,cnls t ill til lfällig tjänstgöring inom marinens ÖYerstyrels.o eller 
hos annan i Stookholm befintlig, t i Il sjöförs\·a rot hörande myndighet. 

G. O. 601 den 26/6 28 befall e r, att fartygschefen å pansarkryssa
ren Fylgia und er detta fartygs genom g. o. l350;27 mom. 7 c anbdalld a 
expedition sblll hi ssa sitt befälstecken den 3l nästkommamle oktober. 



32 

G. O. 602 den 26/6 28 befaller, att kommendörkaptenen a\- 2. gr_ 
marinon Kraft skall uneler ticlon 1. juli 1.928--30 juni 1.929 tjänstgöra 

i sjöförsnrrots kommandoexpedition. 

G. O. 604 den 26/6 28 be,faller i anslutning till g·. o. 328/28 mmn. 2 

och g. o. 1.350/27 mom. 3 i), 
l. att följande fartyg skola rustas fö r att delta.ga i genom frirst. 

nämnda generalorder anbefalld krigsövning; skolande fartygsclwfe r
na hissa sina befälstecken å r e,spoktivo fartyg nedan angivn a Llng·a r, 

nämligen: 
jagarna Vidar och Sigurd samt ubåtarna• Abboren och B r,rxo u 

elen 23 nästkommande juli. 

].;:anonbåton Bienda den 28 nästkommando juli. 

2. att, vad jagarna Vid-ar och Sigurd angår, ru:stningsarlwtr•n n 
skola enligt vederrböl'andc varvschefs och bernanningen enligt \'l'<lr· r
börande stationsbcfälhayarcs bestämmande inskränkas i den mån <l<'tb 
med hänsyn till jagarnas kortvariga expedition och till förh ålla wlf't, 
att dc under övningen avses att nyttja en fart av högst 1.6 knop, k uu 
anses J ämpligt. 

3. att jagarna Viclar och .Sigurcl samt ubåtarna Aborren '>C ir 

Braxen skola senast vid tiden för krigsövningens slut avgå till r·cs
pektivo statione r, avrustas och avmönstras samt förläggas i 2. bC'rcd

skap. 

G. O. 608 den 26/6 28 befaller, att utön·r i g. o. 328/28 givna flire 
skriHer följand e skall iiga tillämpning beträffande marinrens k ri'.!,'8 -

övning i augusti 1928. 
1.. Till sjöstyrkebefälhavarnas förfogande ställas u11dcr kri gsö,·

ningen å de tider v.eclerbörando sjöstyrkcchefer äga bestämma följ:tn
de officerare ur kustartil1crict: 

till Blå s jöstyrkehefälhavares förfogande: kaptenen Allbra n:H . 
samt till Röd sjöstyrkobefälrhavares förfogande: kaptonen Astriinr. 

Sjöstyrkebefälhavarc äg:er därjämte tillfälligt disponer a enlig l 
ovan tilldelad officer f.öro övniDgrns början efter övorenskom m<•bc• 

med vederbörande regementschef. 
2. Såsom biträclancle stridsdomare under elen tid, formati oner ni' 

kustartilleriet jämlikt g . o. 328/28 deltaga i krigsövningen, tjänstgörn 
nedannämnda officerare vid kustartilleriet, nämligen: 

vid B l å s t y r k a. 

majoren Kock, kaptonerna öhngren, vVallgrcn och Cyrus ~;:tnr t 
löjtnantcma Ahlm och Carle, samt 

vid R ö d s t y r k a. 

majoren Kordbeck och kaptenen Englund. 
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3. Chefen för kustartilleriet jämte henne officerare ur chefens 
för kustartilleriet stab äger följa krigsönringen under ticlon för ·den
sa,IJltna. 

Enah anrh gäll er regf'mPntschef vicl ku start ill e riet jämte en offi
cer ur ved erbörl igt regemente, dock endast å plats, där detachement 
ur regementet h ar sin verksamhet samt å tid, då sagda detachement 
jämlikt Ledar C' ns bcstämrnC'lscr deltager i krigsövningen. 

4. Chefen för kustartille riet skall deltaga i uppgörandet a v rap
port och kritik över övningen i Yad angår kustartilleri:cletachementens 
deltagande i densamma. 

G. O. 615 den 27/6 28 befaller, att beträffande landkommendering 
av mariningenjörer och marinintendenter följande skall lända till 
~terrä ttelse. 

1. Kodanstående mar i ningenjöror och m:nini n tendenter skola 
frånträda innehava nde tjänstebefattningar med den 30 september ell er 
nedan anginra dagar innevarande år, respektivD tillträda viss befatt
ning fr. o. m. den 1 oktober eller nedan angi,vna dagar innevarande år 
samt tillsvidare, med undantag av de tider då de på grund av ut färd ad 
generalorder må hava erhållit annan komme ndering, tjänstgöra enligt 
fö ljande: 

Karlskrona station utom varvet. 

Biträd ande intend ent i stationsbefälhavarens expedition. 

avgår marinintendente n av 2. gr. Lohm an ; 
t'i lltl"äde r marinintendenten a v 2 gr. H ögland. 

Intendent h os chefen för underoff icers- och sjö manskårerna. 

avgår marinintendenten av 2. gr. Elrnfeldt; 
t illträder marinintendente n av 2. gr. Lundin. 

Inst rukti onsintondon t i u nderofficorsskola n. 

avgår marinintende nten av 2. gr . Cm·lfors. 

Int.endent å stati or).skontoret. 

tillträder mar in intendenten av 1.. ·gr. Wessman. 

Expedi tiansintendent vid stationsin tenden turen. 

avgår marinintendenten av 2. gr. Malm ; 
tillträder m arinintenden ten av 2. gr. Carlfors. 
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Karlskrona varv. 

Biträdand e intendent å varvskontoret. 

avgå r marinintendenten av 2. gr. Fehrman; 

tillt räder marinintendenten av 2 g r. W erngrC'n . 

Stockholms station utom varvet. 

Inst ruktionsingenj ör i uncl e roffice rsskolan. 

avgår mariningen JOl'en av 1. g r. Sannzelius. 

tillträder m ar iningenjören av 1. gr. P osse. 

Stockholms ''arv. 

Bitr ällande inkntent å varvskontoret. 

avgår marinin tende nten av 2. g r. B. Bring. 

ti llträder marinintendenten av 2. gr. Widgren. 

Till varschefens förfogande för särskilt uppdrag. 

marinintendenten av 1. gr. Hamm arberg f r. o. m. den 1 juli 19~t, t. 

o. m. den 31 december 1929. 

Vaxholms fästning, 

Tyg i ntc nclcnt. 

avgå r marinintendenten av 1. gr . Wessman; 

t ill t räd er marinintendenten av 2. g r. Mal m med .ordi nari e tjän~tgö

r ing vid kustartilleriet. 

2. De marinintendentcr, vilka icke erh ållit för ordn and e d ler i 

kom mand oväg beordrats t ill vi ·s tjämtgörin g omlbOJ'cl ellor i land 

skola u nder ticlen elen 1 oktober 1928-30 scptf'm ber 1929 t jänstgöra 

å r espektive sta t ioner e lle r, vad beträffa r Stockholms stati on t illhö

rande marinintendenter, efter framställning· f rån vede rbör ande che

fer och efter samr åd med marinÖH'rintendcnten av stationsbefälh:J

varen k ommenderas ti ll ti llfä llig t jänstgör ing inom marinen s övl'rsty

relse eller h os annan i Stookholm befintlig t ill sjöförsvaret hönuvle 

my ndighct. 

G. O. 624 den 29/6 28 bcfallc1·, att fö lj ande pe rson al från marinen 

sk ~ll t jän stbör a vid flygvapnet f rån nedan angivna dagar till och 

med den 31 oktober 1929, för samtliga med ordi n a ri e tj änstgörin g,o :'t 

Stockh olm, n äml igen : 

f r. o. rn. den 1 juli 1928 löjtnanten vid flottan Jacobsso n samt. 

löjtnanterna i. flott ans reserv Christell och Silfverberg; 

fr. o. m. den 1 noYember 1928 löjtnantern a vid flottan af Trollr, 

Hamm nrgrcn, W estring, Rosensvärd och I~ennqn i st samt vid kuc bntil-
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Finner av åtskilliga underofficcm re, tillhörande ekonomi :wdc l
ningen, y rk esgrenarna förråd s- och sjukd rd ·konstapl a r, Yicl flottan ~ 
-station i St.ockholm gjord fram stä llning att Yid en~ntuellt till sä t t ande 
av förr å{l!>förYal ta rebcställninga r på stat tre a,- dessa beställningar, 
nä,mligc n beställningarna såsom fö n ådsfö n ·alt a rc Yicl stambc•kläcln acls
.och sängpe rsedclförråden. beYä ringshrklädnacls- och proYiantförråclcn 
samt allmänna matcrialförrådct , måtto brsättas med nndcrofficorn t· c 
tiJlhörand r' oya n nfimnda awlc lning och y rkesg rena r icke föranled:! 
någon Kungl. Maj :ts Yidare åtgärd. 

Bemyn{ligat· chefen för för snrsdepa t'temrntet att tillkalla högst 
tre s~1kkunniga - clänt\' e n i egenskap a\' ordförande- för att inom 
nämnda departement biträda med ,-erkställande a\- förn yad utrednin g 
i fråga om under officcr arna,s tjänstes tällning. 

K. br. den 2!i juni 1928. 
B·emyncli gar fly gstyrelsen alt för y ttPrligare förstärkning ~1 v 

Spotsbcrgsoxpeditionon in,köpa för ang iYC't pris dt Aeromatoridaktil'
bolaget til lhörigt fly gplan, typ dc IIaYillnncl -Moth med därtill hörande 
hjul m. m .. äYcnsom vidtaga. åtgiirdet· för utru stning av detta flygpbn 
jämte ett flygplan av typ F okker CVD. 

K. br. den 29 juni 1928. 
Bifalle r kapten K. G. P. D yrsscns a nh ållan att för den tid. han 

på grund av marinstabschefens ele n 3 och el en :16 maj 1928 meddelFide 
för ordnande n thplwhöllc befatt nin gen såsom anlclningschef för ma rin 
~taben: mobili se ring-saHlelnin g. få uppbära Yikariatsorsättning en
ligt cHirom gällande hestämnwl sC'l' . skoland e vicl ,bf'räkn anclct av Yika
riatersältning0ns belopp så ansPs. som .om Dyrssen under ifråga
var~nclc fö rordnand e lwstritt kornnwnclörkaptens av 2 gr. bcställning. 

Förordn a r att torprdbåtarna Vega, Vcsta. 'Polaris, Pcrseus, l'l,c
gulus. Rige l. Antares. Arcturus. Alt air, Argo, Castor, Pollux Iri s, Thc
tis, Ast rc ~L oc h Spi ca skola från och m0cl den l nästkomma ndc no
vemhcr. med hib C' hållnncle av sina n am n överföras till fartygstyprom 
>>vedettbåtar>>. 

K br. den Ii juli 1928. 
l:'örorclnar dels komme ndör E. " Teste r att unde r tid en f r. o. m. 

de n 16 juli t . o. m. {lag·en dtcr krigsön1inge ns a.\·slutan{k• uppehålla 
befattningen såsom befälbavande a111 ir a l och stat ionsbcfä lhaYarc• vi (l 
flott a ll s sh1t ion i Karl skro na dels ock k ommendö rkaptenen av :1. ~T. 
-vid flott tm :;:;.r L Akorblom att fr. o. m. d r n l augu sti 1928 tillsvid::re 
Uneler den till. \~'~stcr på grund 8\' ovunbc rörcl a för ordnand en uppe-

K . Br . .1928. 6 
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håller befattningen såsom befälhavade amira l och strttionsbcfälhavarc 

vid flotbns station i Karlskr on a, bestrida befattningen såsom \·arn. 

chef vid samm a sb.tion, dock högst intill utgången av septemlwr må

nnd innevarande år. 

Finner beträffande musikelever vid flottan gott meddela följnn

dB bcstämJnelser, att lända till efterrättelse f r . o. m. den 1 juli lfl2S 

och til ls vidare . 
1. Musikelev skall vid inträdet i tj änst hava fyllt 14 år men 

må ej hava uppnått 18 års ålder; 

:!. Anställning sker för en tid av lägst 2 år och högst 3 år, dock 

att musik·elev, som efter en prövotid av omkring 3 månader befinnes 

icke äga tillräckliga anlag för musik eller eljest Ya ra för tjä 11sten 

clämplig, må av vederbörande stati onsbe.fä lhavarc redan då avskNb,; ; 

3. Därest musikelev erh åilcr anställning vid sjömanskåren f'å 

som hornblåsare, skall h ans anställnin g såsom musi·kelcv upphöra: 

4. I övrigt skol a gällande föreskrifter angående antagning av 

ma.nskap vid fl.ottan genom kontrakt i tillämpliga delar lända t ill 

dterrättclse, dä rvid stationsbefälhavare må äga att i vederbörliga fo r

mulär låta Yidtaga dc jämkningar eller tillägg, som kunna fi mns 

lämpliga; 

5. Musikelev t ill hör sjömanskåren (ekonominHlclninge·n) och 

innehar menigs tjiinstegr ad samt är med a \·seBncle å tjänstbarhet lik

ställd med 3:e kl:J ss sjöman. 

J(. br. den 13 juli 1928. 
Förordnar kommendörkaptenen av 1. gra~lcn vi d flottan K . G. 

Bjurner att, med t illfälligt f rånträdande av inneh avande befattnin g så· 

som chef för marinförvaltningens arti lle ri a Hl e lning. uppehåll a he· 

i'httningen såsom var vschef vid fl ottans station i KarJskrona under 

tid en f råE och med den 1 till och med dc 22 a.u guSiti 1928. 

F inne r av F O å kanonbåten Svensksund gjord framstä Iln in g. at t 

till officerare och unde rofficerare å fartyg, aYsedda för arbeten med mi · 

litärlcder. måtte få utgå mässpen ningar enligt enahanda grumkr, 

som faststä llts för motsvarande personal för deltagande i sjömätn ing'

expeditioncr, icke föra.nleda någon Kungl. Maj :t Yidare åtgä rd. 

Finner av vis,sa mariningenjörkår·en tillhö ra nde befattningshav~ 

r c gjo rd fran{stä.llning i fråga om ändrade avlöningsförmåner under 

förordnanden, på g rund varav de tidigare uppehållit beställnin gar J 

succession efter marinöverdirektören icke föran leds någon Kun~l. 

.Maj :t vidare åtgärd. 

35 

Ieriet Svenow och Holmer; dock vad ang·år löJ'tnanterna Ham1111 a1.0•1. 
· L · l b en 

\Vestnn~·, .. cn~cgu st oc 1 Svenow med undantag för den tid, de s~kola. 

genomga SJOkngshogskolan. 

G. O. 625 den 29/6 28 medgiv.er, att chilenska örlogsflottans öv~ 

ningsfartyg, korvetten »General Baqucdano», må under tiden den 

jQ--20 instundande auguS'ti besöka Stockholm. 

G. O . . 627 den 30/6 28 medg iver, att nedannämnda tyska örlog; 

fartyg må mnevarande år besöka fö ljande svenska hamnar, nämligen: 

jagaren >>A}batross>>, Uddeva lla den 28 juli- 1 aLJO'usti med till

stånd att för fä rd till och från näJmD{la or t använda l~tsl oderna från 

Vinga och Marstrand i Göteborgs skärgård samt 

övningsfartyget »Niobe», Saltsjöbwdcn den 23-27 augusti. 

G. O. F. ~1 den 5!6 28 befaller, i anslutn i.ng till nådigt beslut den 

1_ dc nncs .. an~·acndo v1ssa åtgärder för företagaDelo av en expedition 

t1ll unds,attnmg av den ita lieS'ka nordpolsexpcditio.uen m. m 

~tt tro flygplan skola för ifrågavar ande änchmål o;nedelbart 

klargaras och avgå till Spe,tshcrg-en; 

... . att chefen för flygvapnet skall föranstalta om sngda flygplans 

J~mte. p cr~:o 11 a lons och c.rforde rlig r eservmateriels m. m. överförande 

tll.l l am ph g hamn å Spetsbergen ; 

att följande personal skall enligt frivilligt åtagande deltaga' i 
cvpedi tionen, ~ 

chef: kaptenen vid flyg-vapnet To·rnbeTg. 

flygförare.: löj tDanten vid flygvapnet Lundborg, löjtnanten vid 

flott an Jacobsson, samt. styrmannen av 3. gr. å övergångsstat vid 

flot tan A. G. Svensson · 

flygspanare: löjtn~ntcn vid I. 21 Schyberg, löj tnanten vid flottan 

Rose11svärd, samt löjtn anten i flottans reserv Ohristell· 

.· en läkare: en meteoro·log samt en it två radiotelc~Tafiste r , med 

Hlka chefen for flygvapnet äger träffa avtal ; samt 

flygmekanike r , montöre r m. m. till erforderligt antal. 

G. O. F. 82 den 6/6 28 fastställer följande 

Instruktion 

för chefen för den jämliJd g. o. F. 81/28 anbefallda flygexpeditionen 

till Spetsbe rgen. 

Expeditionens ändamål. 

ExpC'Jitioncn s ändamål är att med utgångspunkt från Spets

bergen eller dess närhet verkställa rekognoscering efter samt i den 

G. O . .lD.28. 5 
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mån omständigheterna medgiYa und sätta italienska luftskeppc-t 1tnlia 

och dess besättning, 

Sam a rbete. 

Verl,samheten bör i st.örsi:a möjliga u tst räckning ordnas i ~:nn
råd mC'd bcfälhantrna för i försia l1a11(l den italienska samt därj ilmte 
för den norska och eventuellt andra expeditioner, som utsänts fii,· i 
punkt 1 n1imnt syfte. och skall Ni för de n skull senast vid ankom~1<·n 
till Spetsbergen sätta Eder i förbind else med nämnda befälha\·n r<•. 

Vcrha mhetens bed r iYande samt erfo rd erli ga försiktigh ct såtgärd\'l' . 

1 enlighet med Eder oya n giYct uppdrag äger Ki att utfö r:t de 
rekogiwsceringar ÖYer eller omkring Spe tsbergen . vilka med h lin'·'· n 
s1häl till fl ygplanens aktionsr ad ier som t ill rådande väderleks-. h·

räng-. is- m. f l. förhållanclen är o med nödig säke rhet förenade . 
Fö1· såvitt icke sä rskilda omständigheter till annat för a11 l<•<ln . 

skol a flygningarna så utföras, att minst t ,· å flygplan därundC'r hidLt 

känni ng med varandr a. 
:Med avseende å Eder underställd fartygsmateriel skall iaktt. ng,ts. 

att såda nt läge icke intages, att fara kan tlppstå för infrysnin g t•llnr 
för såthn issknwning, som kan förorsaka have ri å fartygsmatcri r•l.·n. 

Rapporter. 

l\ i äger att h ålla chefen fö r fö rsva rsdepartementet underrätLtd 

om rxpeditionens förlopp rn. m., shi tt möjligt dagligen. 

G. O. F. 1fi8 den 22/6 28 fastställer fördelning aY F. 1 pcr~mnl 
å F. 2, F. 3, F. 4 och flyg sk olan . 

G. O. 642 den 2/7 28 befaller, med anledning av utfärd ad inhjwl 
n in g t ill deltagande i en åminnelschögtidlighet, som avhåll es i Si r:tl

sund den 22-25 innevarande månad , 
att en g rupp j ag are och en unden'attensbåt di vision jämk hi '.'"'i 

tre f lygplan fr,Om kustflottan skola av högste befälhavaren öve r kn-t
floitan h•ordras a Y lägga besök i Stralsuncl under ovan nämnd t l: 

samt 
att desset förband und{'r uppcll;Hlet i Stralsuml ~kol a ställas 1.11

1
-

der befäi av aydclningsehefen för skeppsgosseaHlcln ingen . som m<'cl 
h onom unelerställd aYdelning vid s:~mma tid befinner sig i Sassni.tz. 

Medgiver att bemälde anlclningschef må beordra lämplig del :tY 
honom unelerlydande pctscmal å skeppsgossean1dninge n att fö r 1"

1
-
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radering sa mt för bevistande av event uellt i övrigt anordnade högtid
ligheter m. m. tillfälligt besöka StraJsund . 

G. O. 643 den 2/i 28 befal le r. med anlednin g av utfärdad inbjud
Ding till deltagande i e n åminnelsehögti.dlighet, som aYh ålles i Ribx: 
de 27 inneva ;-and e m åna,cl 

att j:~garna Ehrenskölcl och Nordenskjöld skola besöka Rilax de;1 
27 ~amt H angö den 28 och 29 inncyarandc m ånacl. 

G: O. fi87 d~n 13;? 28 medgiver, att chefen fö r marinstaben må, 
ut an lunde r av for esknfterna i g, o. :1.350/27, under tid, varom öve re ns
konunel se må träffas mellan honom och telcgrafstyrclsen , st äll a ka
nonbåten 8YCJ1Jsksund till styrelsens förfogande för att lJitr,äda vid 
viss ka,be lutläg-ging. 

G. O. 693 den 14/7 28 medgi ve r i ansl utnin g till nådi gt beslut 
srwnma dag. at t delar av Gotlands truppe r må deltaga i genom g. o. 
328128 anbofal ld krigsövning under instundande augusti mttnad i den 
omfattning och å de tider. varom öw•reskommelsc må träffas mellan 
ehe·fen för marinstaben och militärbefälh antrC'n på Gotland. 

G. O. 703 den 18/7 28 befaller, att ulbåtun Gripen skall sjösättas 
den 21 instundande augusti. 

G. O. 71!.1 den 23/7 28 befaller i anslutning till g. o. 1350/27, m om. 
::> g, bl. a . 

att ubåten Drakens pr.oYtur::·exp C'C1.i t ion skaJl taga sin bö rj~n å 
dag under senare h älften av instund ande augusti , som framdeles be
stämmes, sko-lande d en härför aYSedda besätt ningen ställas till marin
förvaltningens förfog ande e fter ÖYcre nsk ommclse meJJ an ämbctsYerkct 
och vederböran(\e stationsbefälhavare och Ya rsche.f. 

att vedettbåten, n:r 32 expedition skall utst räckas utö,'cr i g. o. 
1350/27 m om. 7 a) angiven t id och vedettbåten fortfarande ing·å i bist 
flott an intill clng i slutet av augusti ell er början av september, som 
ffiari Dförvaltnin gen i sam råd med högste bPHilhavaren öwr kustflot 
tan äger bestämma, yardter Ye'dettb ntcll. u trustad med dykare ocl1 
dykerim ate ri eL tmder erforde rlig tid skalJ ställas t ill marinfön·alt
I<ingens förfogande fö r att am-ändas såsom dtcrföljarbåt Yid nämnda 
provtursexpedition ; skolande vedettbåten h ä reftcr avgå till Karlsikrona 
station för av rust ning. aYmönstring och förläggning i 2. be redsk ap; 
. att marinfö rY altning,en skall äga att fö r h ä r anbefallda expodi -

honer utfä1'cla erfo rde rl iga för eskrifte r·. 

G. O. 72:6 <l en 2417 28 befaller med änd rin g sv bestämmelsern a 
g. o. 1350/27 och 345/28, . ' 
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at t torpedkryssaron Jacob Bagge skall jämväl oft.er den l\) ~tu

gusti i stället för kanonbåten Blonda tillhöra k.u,s tflotta ns fly g--t a

tion; samt 
att kanonbåten Bkr:da skall i stället fö r torpDelkryssa r en ,J ,11•11 J1 

Bagge fr . o. m . d en 20 aug·usti ingå i sjökrigssk:oloavdelningon: ,k 11 • 

lanclo knnonbåten härunder va ra ÖYniugsbcmannad. 

G. O. 729 den 24/7 28 befaller, me l än(] ring av bestämmcl~cr n :t 

g. o. 328.'28 och g_ o. H. 54/28, 

att kommendörkaptonen av 1. gr. Bjurn·o rs kommende ri ng '<l

som beträdande str.idsdomare sk all upphäYas; samt 

att kommcnd örk nptcnen a y 2. g r. \Vachtmeistcr ;;kall tjä nstg'ir:c 

såsom biträda nde stridsdomare å pansarkryssare n F ylgi a och kap t<'il<'tl 

Wcinbcrg å torpedkryssaren Orn0n under i g·. o. 328;28 anbdalld kt i.l!·,;. 

ön1ing. 

G. O. 746 den 26/7 28 medgivDr, att chefo-n för marinfön·altntne(·

en samt chefen för ge neralstaben och chefen för flygvapnet ä,·cn >mn 

generaldirektören och chefen för lotsstyrelsen må jämte av dem bt•ord

rado officerare följ a don ge nom g. o. 328/28 anbefalld a k rigsö,·ni n ge• n 

vid marinen. 

G. O. 760 den 1/8 28 medgive r, a tt chile nsl(a fl ottans övningA:n

tyg, k on·ctton »General Baqueda no >> må besöka .Stockh olm un(lc r t i 

den 26 augusti-2 septe:m ber innevarande år i stället f-ör under dl' n 

generalorder 62-3;28 medgivna t iden. 

G. O. 761 den 118 28 bdallcr, att vid övndöring till landstonnr n 

1'trsklasscrna 19.15 ä och 1915 y skola benämnas 1914 y resp. 191.'5. 

G. O. 772 den 6/8 befallDr i ansl-ut ning till nådigt boslut dc·n .) 

sistlidne apri l, att k::tptcnen Grafberg och l-öjtnanten K lingcnstit•rn:t 

skola företaga i ;;agcla n ådiga beslut omförmäld studieresa. i T yskl-mtl 

fr. o. m_ den 20 innevarande månad till. omkring den 8 instumJu n, le 

septe mber och i England fr. o. m . dDn 10 t . o. m. don 28 instun<l an h' 

september, s·kolando chefen för m a rinstabe n härför utfii rda instruU <> ll 

och närmare före skrifter. 

G. O. 775 den 6/8 befalle r, att kommendörkaptonen av 1. gr. itl 

flott an örnbergs och kaptonen i flottan, kommndörkaptonen " '' ·J 

g r. Yicl flygvapnet Egerströms tjänstgöring vid flottan sk all uppl1iir•1 

med den 18 inneya rando månad. 

G. O. 785 de n 8,8 28 befaller, att löjtn anten Ciason skall u n•lc r 

tiden s0ptembcr 1928-december 1929 såsom specialelev vid tdm i-:n 

högskol ::tn gcnomgtl utbildning i.ill kontrollofficer. 
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