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K. br. den 24 november 19·28. 
Bifaller KMF framställning om tillstånd för fänriken vid 

l;:ustartillel"iet I-I. C. Mohr att utan hinde1· av bestämmelserna i § 61 i 
reglemente för marinen, del. III, under ytterligare ett år, räknat från 
och med den 28 november 1.928, kvarstå :såsom flinrik vid 'kustartilleriet. 

Medgiver, att ett belopp av 900 kro,nor må mot redovisningsskyl
dighet ställas till CMS förfogande för uneLervisning i ryska språ
ket åt officerare, 'tjänstgörande i marinsb.ben eller vid flottans ~sta-
tion St.ockhoJm under Yintel'll 1928-1929. 

K. br. den 30 november 1928. 
Medgiver, att- där ej för särskilt fall annorlunda föreskrives -

beställningshavare vid försva,rsväscndet, vilken erhållit Kungl. Maj :ts 
t illstånd att intill den 1 januari 1929 med innehav.ande beställning 
förena viss tjänst, befattning eller uppdrag, må, då tillståndet med
{lelats efter ansökning, som avsei.t jämväl tid efter nämnda dag, i fö· 
rBkomman cl.e fall intill den 1 juli 1.929 jämte beställningen innehava 
:sam ma tjänst, befattning eller !uppdr:ag åliggande det chef eller an
nan vederbörande myndighet att, dämst förenande av tjänst m. m., 
varom här är fråga, på grund av förändrade tjänstgöringsföl'hållan
den (exempelvis ändrad tjänstgöringsort) ollor av annan anlcdn:ing 
kan anses i1werka hinderligt för tjänstgöringen vid för:warsväsendet , 
clärom göra anrnäbn hos Kuugl_ Maj :t. 

Medgiver, att till vissa angivna f. d. korpraler må utgå understöd 
.an gån2: för alla t ill ett sammanlagt helopp av 33,600 leronor från det 
::v innevarande års riksuag till be,stridande av kostnn.de rna för av
:skedscn>ättning m. m . åt övertaliga månadslönare m. fl. vid marinen 
för budgetåret 1.928-1929 anvisat ext ra reservationsanslag av 200,000 
b·on:or, däri inberäknats medel för beredande av understöd jämväl åt 
såd:ana på grund av 1.925 års försvarsheslut avskedade korpraler vid 
flottan eller kustartilleriet, vilka icke avlagt undcrofficersexamen, un
(ier förutsättning <1ook aH vederhör·ande befunne sig i särskilt svåra 
·ckon:omiska förhålla'nde n. 

K. hr. den 7 december 1928. 
Medgiv·er, att högst 1.000 ·kronor st iillas till SBK förfogande för 

gäldande av l~ostnadcrna för anskaffande .av värjfäktningsmateriel, 
avsedd att begagnas Yid loktioner i värjfäktning för omförmäkta sta
tions office1·a·re och underofficerare. 

Scdan ch.Jfen för sjökartevcrkct med anledning av ifrågasatt 
unska.ffandc i Frankrike av en självnogistrerandc lodapparat hem
ställt, att en officer, tjänstgörande vi~l sjökartcverket, och en marinin-

J(. Br. 1928. 9 



24 

gcnjör mi\1tc få beordras· ancs:1 ti ll F r ankrike för ntt omhor<l på n:1-

got franska staten tillhörigt farl ,,·g bNlri\'a studier lwtriiffHlHk nn 

dylik apparat av system LangC'I' in-Fl o ri sson-~1;u·li ]:;Jr Kungl. ~faj : t 

m.cdgiYit . att -därest för änclamåkt c'rfon!C'r li gt tillstånd Ya rdc•r på 

ministr·ricll Yäg ut1·crkat - cn sjiiofJ' ict•r nli\ för \)('<lriY:llldc· <ll' 'JI·~n 

avsc(kla Ftudicr enligt i koii illl<llHliOYiig utfiir<ladc• lwsUiuiiiic·lsc·r >IHC"l 

till Frnnkrike och därstädes l!ppt'hflllrr s ig hiigst fj orton d:1gar, :·c•s

dagH rna obertikna ck. 

~1cdg i ver, att inom marin<•ns l ob1 h~r ;mon iJJad<' t<' llllioilan o r Jll<L 

på ~ iitt och tider marinfön;Lllningc n förc,;Jngit 11pp låias .fiir <IH <11' 

marinen tillhörande peniOn<il i!lll'~n <Li s l'ii r tPnnisidrotl. 

K. hr. den 14 december 1928. 
FinnC'r skäligt medgiYa. att ]\OmmC'nrlören i n1ariJH'Il G. P. H0i

nius må med b ibchålla]){lo a Y förorrlnand<' säso111 ch d fii1· Sjiik<l rte· 

\'crkct k1·nrst:"t i tjänst 1illsvid<il'(' l1ögst till t!en l juli j():j() _ 

FöreskriYcr, att ;'\Jo 19:2() rm1 m1tagas högst R n's<'n·kuclcttcr Yid 

lmstmtilloriet. 

Förklarm· att de i san ibHnd. nH•d fö1·ordnnmk å högrr lwsHil l iling· 

vid mariningenjörkåren i succ<"ssion dlrJ· mariuöwrdin•ldör llil'lLlt·

lado föreskrifte r om aHlrag å lönrn icke utg'iir.a hinrkr för lwrökn an

dc ;w pcn s ion~aYgiftcr i ÖYC'rt•nss.\iilllnwlse 1netl de grundn. c· nligt Yil 

k n YC'dnhörand<' må k ommn i :Jinjuinndr• :11· pension. 

Ml'clgiYer. att till flaggkorprnlsiill"kapl't i Stockholm Jili\ ~i\S()Ill 

hiclrag 1 il] l.lC' s.tridand.e D\' kostn n< il'l'n:t för fiirhyrcmd e a1· Lilllpiig S;Jlll

]ingslokal i Stockholl11 för tirlen i111 ill dc'n 1 juli 1 0~9 utlwtaln s ett 
helopp ay 300 kronor. 

GodkämlCJ' nY chdc•n -fö1· Sjiik·ttdC'\'C'I'kd :·11·gi\'('t förs ln9,· ti l l nr 

betsplnn fö1· Sjökark,·erkt'l 10:29 nwd riitt för lwnom alt i niinJJHLl 

plan Yidtagn de tnimlrt• jiimkning:ll', Sm it >Il' omstii THli glJdrrnci pä · 

kallas. 
Enligt be rörda arbetsplan ~kulle· sjömiilningsarlJett•na <'1r 1():28 

komma aH utfö r as unclct· olllkring .j miina<k rs tid llH'il hörjan i slut et 

nY april månad dels å l1 oh ul'k.uskn, dc•ls å I-Iallnndskuskn. clrls i 

Söderlll:uilnmls skä rgård, dels i Stockl10lnl s ski:irgår<l oelt ck l s <l ck o l i

ka platsC'r i Ålmt<.lshal' och å ::\o rrl <lndsknst.c•n, som a1· omsUindighctcr

na hcLitlf';Hdcs, Yarjämk chdC'n för sjökartc•ycrh't sh1 lk äga ;It.t l:Ha 

YC'rkst.iilla triangule r ingar och andnt sjömiitn ingsarhc!cn . ;;o m av flm

st~indig-Jwtcrn~ kunde våkal\.as. JldräHn IHk de magndiska mätning

arna sknllc enligt arbetS]llaJH'Jl dn IIIICl•l'r :'11' 19:28 påbörjade llllilningar

na av ett huYudnät fortsätt;Is undl'r år j!J29. 
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K. br. den 21 december 1928. 
M••dgiwr. att sjöt illiig!-!·. son 1 t'ljrst 1·id st;11 ioniir förl ii ;rgning 1t1 -

g:'\r nwd (\c i 4 kolumnen i l<ilwllc•n i l $; a1· l.) kap. i giillnndr till· 

]ä)2·gslJc•,tiilu iiiC'is<'r till dc lllili!iira ay\iiningsrC'!,dr'mentc·n,l. 1111~.ivna IJI'· 

lopp. m[) Yi<l stniioniir förliiggnillg l' i<l allDan stat ion i.in drn . n•<.!t•r

!Jöranrlt' lillltöi·. tills\' idare .fr."lll orh med dC'n l .iaJwnri 18:20 i shilld 

utgit med fiiljund{• förhöjcLI bel opp. JiiiJnligC'n t;Jl: 

OHicemn•. 
Fla gg111an .. . . . . ... . .. . . .. ... .. .. ...... . ... . . ... . . . . . . l·.!'( 'J;() l' .):~.J 

1\:onmw ndöi' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: :20 
K ornme1Hlö rkap bn <Il. l :a grnclvn 
K omllJC'nrliirk n p te 11 i.l\- ~:<-1 gJ'cl ·(1Cll . . . . . ... •... ...• ... . 

f{aptc•n .... .. . . . )• 

L öjtnant .............. . . .. .. .. .. . . ..... . ..... .. . . .. . 

U mkrlöjtnant och fänrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

endrrofl'irera re. 

FlPggi iiHI<•rofl' irer . c•j lllilskinist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l(r 0 ·l'·r 

Flaggundnoffieer . lllnskinis t . . . . . . . . . . . . . >> 

Underoff icr•r <IV 2:a graden . ej III <lokinist .. . .. . .... . .. . 

UnllNoi'fir<'r <1,. :Z:a grudcn. JJUiskiiJist . . . . . . . . . . . . . . . . » 

l\ta nsknp. 

1<'\ag-gkorpr;ilt'r. 

l<'Jaggkoq•r<I i. c•j mnski n ist . . . . . . . . . . . . . j; rm10r 

FlaggkoqJI'ai . maski n ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . 

l(oi·pmln (hiighi\!smfin) ocb 1 : ;l kinss sjömiin. 

1\Litro.-;, ckon()]niiii:lll (ej hm·<~ I IiishirC' <'ilrr kock) snml 

lwnh c·I ·kai·c· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kronor 

I-Tonllfi .-;larl'. kock or h c l.r\n i'{' . . .... .... . ... .. .. . )) 

:Z::L kl'~'·" s.ion1ii n. 

1L:tro:, . ckouOIIIimHJI (f•j h(J\'Illii>"inl' l' <• lin kork) sal!l( 

:3: 30 
•) 
r):-

:2:23 
1:30 
ll: f; ll 

l: i).) 
2: 7'() 
., : ')~) 
:2: 11 J 

fl: 7:) 

l: .j(l 

ll : 40 
0 : (j'() 

hnnll·<" rhHl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b·onor 0::20 
lio\'m iistarC'. kock och f•ldar:· )) 0:30 

S·kolnndc• ciYi]mi l iliir personal a1· oJfirt•rs tjiin stpJ.das" Yi<l sl ntioDiir 

förlii gg-ning. som hiir aysc:•s . iign ;1tnjiiin sjiiti llii gg t ill s :J mllla lwlopp 

som oHicer i riC'n mol tjiins!P],Jass<'n sl·.nr;ln<IP tjiinsteg-r:nlen. dock att 

bcträffaudc sjöt illiigg till mariJIIiika n· a1· :Z:n grndcn, ma r in liikarsti· 

pendiat på stat och marinliikarslip<'!Hli:lt Ö\'N stat sku ll jiimdil Yi<l 

(];y li k stationiir fiid iiggning gälln vull i hcröl'll:L tilliiggsbcstiillllill'bCL' 

sär sk ilt stadgas. 

McdgiYCI', <ltt löjtnunten O. vV. Scll:)('[t•r ndt i koHII1181Hlol'iig ]J(' · 

ordras att avrc·sa till Berlin fiir :lit <liirsli-idcs litHkr 011 tid a1' ]J iigs l 
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fjorton dagar studera det tyska miliiiirmeleorologiska undcniitte1se

Yiisendd. 

K. hr. den 31 december 1928. 
Bifaller orJför.andens i Sveriges mi l iifi m id rolLs.förbuJ]{ls York

ställande utskott framställning .att till såYäl ll'darc och bitriiclandc 

leda re för en skiclkurs i storlien som de för deltagande i densamma 

till ott anhl av 30 u ttagna offioer~rna måtk'. dä kursons syfte att ut

bilda skidinstruktö rer finge anses i l1ög grad tjäna försvarsväsendets 

intressen, under tiden för kursen eller den 3-den 10 februari 1929 även

som undl'r resorna ti.ll och från <J,ense~nnna få utgå oa1·kortade löne

förmåner. 

:Finner h iJHler ej möta för marinöYerllikaren .att, i en l i g het 111 ecl 

för honom gällande instruktion jänwäl und-er innevarande budgetår 

till tjänstgöring inb-eordra marinläl..:.are Yid marinläkarkåren i flottJus 

reserv under sam:manlagt högst nio tjlinstgöringsmånader, under förut

siittning att härigenom uppkommande kostn,ader för statsYorket itko 

överstig::t förefintliga besparingar å dc i staton för budgetåret .1928·

J929 upptagna posterna till ano(l.on åL marinliikare av 2. graden och 

mar i nliib1rs ti pendia ter. 

Bifaller LlrtygsuttagningskommissiuH{'J I ~ f l'<lms!ällning ait L~en 

11ttagning av fnrtyg, som. :itimlikt § 1 mon1. l i kungörolsl'n don :18 

juni 1927 rörande ti lJii,mpning a1· fart;~·gsuttagni11p;slagon den \) april 

:1926. !'Jkolat Yorkställas undor [tr 1921:3. i st~il1ot måtte få äg.a rum un

der förra hiilften av år 1929 . .'lrtan att <ltirigenom någon förskjutning 

skulle äga rnm uti den i niinmdrt paragraf fastställda tiLlcn fö r Jiir

cfter följ ande ordinarie fartygsultngning. 

]<'inner gott 
dels förordna att ay KnngL nL1j:t dC'n 29 oktober 191:) faststälida 

"tjänstgöring,s r{'gloJJWni.e och ckono.miELt fö reskrifter för marinens 

radiotclcgraf~tationcr Yid ].;:ommorsidl ra•Jiotclcgrafcring" skola ur>p

höm att gälla från och med den l januar i 1920. 

dels, med iindring av Kungl. hre1' d on 19 noYombor 1826, förorJnn, 

att en av tclcp; rafst~- rclscn 1mdcr ~tt' HJ2ö ul:LirdaJ, från och med don 

1 j::tnu:ui 19:29 gällande in struktion för rörliga radiosLatioJK!r sk: tJl 

j iinwiil för m n rincJtS vidkommando t i Il iimpas fr !'t n och med sistniil:ll.l

da dag. 
del s ock föresb·i,-a, att orfordcrlig.a lwmplt'ttorando besttimmel

ser rörande kommersiell roadiat raf ik vid marinens radioslationcr skola 

faststäl la s i kommandoYiig. 

;)l 

3. Vid 3. flygkåren. 

a) Landflygsk jutskola, enligt, bestämmelserna i g. o. n:r }'. 

169/.1928. l~örutom de eleve r, som jämlikt sistnämntia gene ralorder 

skola kommenderas t ill flyg-skjutskolan, iiger chefen för flygvapnet 

beordra ytterligare elever från kårerna. 

b) K·urs för personal till armespaningsförband, a rmespan~ rkurs, 

enligt bestämmelserna i g_ o. n:r F. 169/1928. 

c) Utbildnings<kurscr för fast anstä.Jlt manskap Yid 3. flygkå ren. 

t•nligt mom. 1 o). 
d) Militär- och yrkesutbildning fliT Yärnpliktip;a tillhöranuo :3. 

flygkåren, enligt mom. 1 e). 

e) Ti:llärnpningsövningar för 3. flygkårous personal, enligt uhc·

fens för flygvapnet bestämmande. 

4. Vid 4. flygkåreu. 

a) Utbildningskutrs för furirer, i händelse av nådigt boslut an

gående dylik utbildning, enligt fr.amdeles utUrdade bestämmelser. 

b) Utbildningskurser för fast anställt manskap Yid 4. flygk~t

ren, enligt mom. 1 c). 
o) :Mili tär - och yrkesutbildni ng för Yärnpliktiga tillhörande -±. 

flygk åren, enligt mom. l e) . 

(l) Tilliimpningsövningar för 4. flygkärens personal. enligt che

fens för flygvapnet bestämmande. 

e) Vinterövningar för flygvnpnots personal, eDligt chefens för 

f lygvapnet bestämmande. 

G. O. F. 312 den 20110 28 befaller, att högnktsijänsten i Stock

holm skall på t·ider, som bestämmas av överkomm·endanten för Stock 

holms garnison efter samråd med chefen för flygvapnet undeT tideu 

elen 1 novembN 1928-:15 april 1929 en gång i månaden bestrida" av 

trupp utg-ången från 2. flygkåren. 

G. O. F. 216 den 26/10 28 fastställe r bestämmelser för f lyg,·nvuct; 

utbildningskurs för furirer 1928-29. 

G. O. 11:l5 den 2111 28 befaller, att kaptont>n vid flottan Lilieu

horg ~kall fr. o. m. den G innoY~randc månad til lsv idare, dock längst 

till utgången av inncYarandc är, stå t ill che.fens för sjökrigssko!"n 

förfogande för att tjänstgöra Y id r eservkadettkursen; sam L 

<ttt löjtnanten vid l~tl startille rict Puke skall fr. o. nt. don 3 in

nevarande månad tillsYicla ro meJ bibehållande av in neh<tYande befatt

ning tjänstgöra säsom oxt ra kadettofficer Yid sjökri gsskolan. 

G. O. 11ii4 den 13111 28 m<Xlgivor, att deu station ii ra förläggning

en av vedettbåten Spriingaren må enligt högsto befälhanHons över 

G. O. 1928. 
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kustflottan niirmarc bc·stämmandc upphör.a dc da gar Yccldtbåtcn un
der inDC\'<tl'andP månad stå r till marinfön·altningr'tl~ förfogande. 

G. O. 1Hi1 de n 15!1 1 2R befaller. att dc s•kcppsgossar. som inncY ;r 

randc månad uttagas fijr utbildning ti ll PlrlarP, m:1 i d('n utst räckning, 

som Ycdcrböra]]{k stationsbcf8lhanll'(' finrwr lämpli gt. dock ti1li~ast fr. 

o. m. <kn 1 niistkomlll<l!1{lc februari. i och för g·enomg·:ktHk a\' r.ckryl

skola enligt .Skolreg lcHJcnk för flottans manskap, T. (SHF :I ) kom 

menderas å kustflottans fartyg cl lN ti ll rrndcnattc llsb:Jt.dPpå: samt 

att dc skt>ppsgossa r, ~wm Yid Karlskrona station utlagas för nl

bildning ti ll hantn•rka r(', skola enlig t dc närmare iörPskrifte r, sorn 

stationsbcfälhaYaren i J\ a riskrona lllt'd lc<lning a Y S kol reglcnwn tP för 

flottans mansk:Jp, I och TV (SHF: I och JV) ägr•r utfärcl:J, undPr in

stumlan{h• vinter gruoll!gå r ekrytskola oeh rckt)-Lyrkcsku rs i land. 

G. O. 1171 den 20/11 28 mcd.giYor, ;1( L <.le flaggkadetter. so m i nno 

v::~.rande år Yinna anställning \Cid kustartilleriet såsom offirerare och 

so m jämlikt rcglemento för Inarinen äro· sky:kl iga att bland uniforms

persedlar anskafh jä·nwäl paraA:lddikt, m:'t tillsvidare' uppskjuta an

;;kaff.andd av dylik d r iikt. skolande ·d~·nrla pcrfiOJl<1l virl do tillfä.ll c u, 

clå bär1ndd av paraddriikt är föreflkri\'{'11 . i stället bäm daglig d r ii.kt 

ml'd kollett. 

G. O. 11'7-t den 21/11 28 rn·cdgi,·e r. aLt i g. o. 343/ ~tl aJlbeLllld sta

tionär för]ä.ggning av Karlskronacskaclcms rustnd0 fartyg må onligt 

högsto bc.fälhavarcns över: lmstfloi.tan nänua re be,stiimmande upphöra 

hi.igst ö dagar un{le-r instundande cleet•mbcr mi'mad. 

G. O. 118J den 24/tl 28 bcfnlll'r , <lt.t den fänriken Yid kustartill<' 

r iet Mohr genom g. o. 526/2H m1bdalld.a kmnmen,lc ringcn till tjtinsl.

görillg Yid flygvapnet skul l .omcddbart trppbiira. 

G. O. 1191 den 29/11 28 befaller. ntt. på grund fl\' wssa översyns

arlwten å jagaren Ehrensköld, jagarens besättning. m <:'<l un{lmlbtg a\' 

fartygschefen, uppbördsmännen samt för fartyget s uppdinnning och 

dylikt erforderligt antal rna•skinistcr och e ldare>. skall den 14 instundan 

de deccmlJI'r H\']lollcU.cnlS ti ll Ka rlskroona stat ion san rt dtirstli<lco l1!'rlla s 

smn laLl föt· övningm· och arbeten ('ftet· ön•renskomrneJse mellan eskn

derelwf<•n för Karlsk rona-eskadern och Ycderbörande statiow>myndig

hetN: f'-ko landP nämnd,t bes~ittn ing t'ttcr embarkera å dag nästknm

rnand{-' fch r·uari lllånad, s.om stations lJrHilhaYa ren i. h :ul:;k roJJa dtl'l' 

framställ ni u g från esktldcrchefcn för K n rlskronacskad·t•rn å~or bcstiim

ma; Stlmt 
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att l öjtn~ n tcn B.orlind ~kaUl under här aYSedd tid tjiinstgör:~ :l 
jagaren Kordrnskjöld. 

G. O . . F. 222 den 6/11 28 bcfa.ll or i a.nslutning till nåcligt beslut 
den 13 si;;tl>idnc· januari a.tt i g. ·o . .F. 16211926 1) . G omfönuäld.a under 

dåniga yttranden och förslag över uni former för Ilygvapnot skola 
vara i n.konHla se nH st don 1 mars 1929. 

G. O. F . 225 den 10/11 28 Lrststä.Jln »Bestämmrlser för flygv <l!J · 

11ets skjuhl1bildning, eldhandvapen och kulsprutor (F. S. J. c och k) >> 
att ti ll svidare på försök t illämpas. 

G. O. F. 231 den 36/11 28 bcfaJlcr, att pe rsonal på flygvapnets 

~tat, som Ö\'C rförts från flott.a.n, skall, intill dess särskild uniform 

{ör f lygvapnet enl i gt f r amclc lf's utf ärd ad e föreskrifter må anl äg~as , 

i f råga om rti t t aH behå lJ a gradbeteckning a'" äldre modell jämställas 
mod pcr~011al på Ö\~e rgåJlgsst at. Yicl Hott.an och personal i flottans 
resen-. 

G. O. 12C3 (len 3/12 28 faststä l lrr modol iN för yrkesbeteck ni n g 

:för mansknp virl f lottan och l;~ustarti ! J.c r ict, homblu.sare. 

G. O. 1211i den 7;12 28 befalle r , a t t marinlä karen aY 1. gr. Westcr 

lJc rg skalL td<lll hi nder av i g. o. 1147!26 lämnade fö resk riftor, tills

vida re t . o. m. den 30 september 192.() fo rtfarande t j änstgöra såsom 

])itrrida n rl·r' läkan• Yid V.axholms .k ustartille riregcmcntc. 

G. O. 1218 den 7/12 28 befaller. med ändring av i g . o. 82G/28 fast

s t äl ld färd plan, att p:Jnsarkryssil rcn Fylg ia sk.all under tiden 31 dec. 

-6 jan . brsök a Colon {P anama) i stä ll et för Puerto Limon (Costa
r ica ). 

G. O. 1223 den 12/12 28 befaller, att, i den mån änclring:n anses 

e rforderliga i genmn g. o. 388/28 f,aststälkla >> Militära radiosign ale

r ingsföreskrifte r för armen, marinen och flygvapnet», chefen för ma

r instaben skall i amråd med chefen för gcneraJstaben, chefen för 

fortifi k ationen och ehofon fur flygvapnet h iirom inkomma m ed u nder
dånigt förs lag. 

G. O. 1225 den 12/12 28 medgiYcr, att beväringsbefälhavare mil. 
heYilj.a å flottans stationer tjänstgörande Ytlrnpliktiga, uttagna till 

e rsättningsreson och tilldelade infanteriet samt avse{lda för flottans 

van- m . m .. tj[ins!lodighct i sannnanlagt högst 7 dagar; 
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dels bef.aHt, att förPskrifterna i g. o. 150J2G § 30 skola .tilHit:tpa.s 
betriiffandc tjänstledighet, som åtnjutes av ifrågavarande varnphktl
•ra 1mder UJ)IJehåll i undf'l"visning {'ller ÖYning S·mnt under son- och ,.,, 
helgdagar. 

G. ö. 1227 den 12112 28 bdalJcr, ai.t p1unkt G i g. o. H0,27. an
gående ändring i gradbetecJming för officerar; m. ~l: vid 1::an~e1~ 
s~all beträffande kustartilleriets personal e1·halla fo]Jando and1adv 

lyd:e<lse. 
>>6. Personal av st::tmmen, &om icke tillhör ÖYcrgångsstat, skall 

anlägga den föreskrivna gradbeteckningen å ärmar och axe lkla~far 
vid befordran samt vid nyanskaffnin g av plagg med grad~etccknmg, 
ävensom med i-akttagande av att den gamla gradbrtrckn1ngon 1eke 
må efter 1928 års utgån g användas i Stockholm utanför flottans sta
tions område eller utom riket. 

P ersonal på övergångsstat, ptt rese rvsta t eller i resenen må til~s
viclare bibehålla hittillsvanndo gradhete ok n i ng ar, skolande dock v1d 
eventuell bcfo.rdran eller v id nyanskruffning av plagg med .. ~r~c~~e
t.eckning uensnmma, iimln1s i övercnsssämmelsc med vad hat ~oLe-
skrivits>>. 

G O. 1230 den 13!12 28 befaller, i anslutning till nådiga beslut 
don 22. juni och den 26 oldober innevarande år, att ch~~en för fl~g
vapnot skall, i samråd med chefen för sjökrigsskolan., forc de11 1. Ja
nuari 1.929 inkomma med förs] ag till bestämnwlser for den. prov u mg, 
som jämlikt sagd.a nådiga beslut avses att anordnas ·med löJ~~anterna 

flottans r eserv Christell Dch Silfvcrbcrg samt med nnde rloJtnanten 
samma reserv A. J. Henricsson. 

G. O. 1236 den 14/12 28 befaller, i anslutning i ill nådigt bos]u,t 

l . n 19 s·rstlidne oktober att översten och inspektören för trängen (e . ~ ' ·n . t 
Viro·in samt lcaptencrna vid flottan Ekstrancl och Yicl kust~rtt .ene 
Sm~h skola utan hinder för sin orilinaric tjänstgöring, t1llsv1dare 
~tå till chef~ns för flygvapnet förfogande för att biträda vi<~ utarb~
tande inom flygvapnet .av takti ska r eglementen och förcsknfter for 

flygstridskraftm·, sarrnt 
att chefen för flygvapnet dessutom skall äga bland honom un

derlydande personal boordra högst tre officerare för ifrågavarand~ 
rurbete. 

G. O. 1239 den 15/12 28 befaller, att undervattensbåten. Draken 
skaill .avnrstas, avmönstras och förläggas till flottans varv 1 Karls
krona för vissa arbetens utförande ; 
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att fartygschefen, uppbördsmiinnon ·Och 1:sto maskiniston skola 
under erforderlig tid efter aYmönstringen enligt marinfön alt ningens 
närm are bestämmande stä ll as t ill Yarvschefens i Karlskrona förfo
gande; samt 

at.t ubåten skall på tirl, som f ramd eles bestämmes, dock tidigast 
febru ari månad 1929, ånyo rustas för fortsatt provtursexpcdiiion. 

G. O. 1245 den 19/12 28 befaller, att kaptenen vid kustartilleriet 
Bengtsson skall med utg'ången av mars månad 1929 avgä från genom 
g. ·O. 138/24 anbefalld kommenderi11g i marinfön-altningcn; 

att l\aptenon vid ku stmWl crirt Allbrandt skall fr. o. m. den 1 
april 192() bestrida beL1ttningen såsom tjänstgörande officer i marin
förvaltDingen (ordinarie tjänstgöl'i11g); samt 

att sistnämnde officer ska ll tillfälligt tjänstgöra i marinför
valtningen tiden 18-31 mars 1929. 

G. O. 1250 den 20/12 28 befaHer att följande föreskrifter skola 
lända till efterrättelse beträffande flottans övningar m. m. vå ren och 
sommaren 1929 (g. o. 393/28). 

A. Upplösning av vinterförband m. m. 

1. Eskaderchefen för Karlskronaeskadern skall nodhala sitt be
fälstecken å dag i mars, ,som högsto befälhavaren över kustflottan 
äg€r bestämma, &amt sistnämnde bc.fälhavares befälstecken dagen där
cft.er hissas; skoJande i högste befälhavarons över kustflottan st ab 
ingåondo personaJ embarkera å tider, som av nämnde befälhavare 
bestämmas. 

2. a) Pansark.ryss.aren Fylgia skall snarast möjligt efter an
]{loms,ten till Karlskrona i slutet av mars anustas och avmönstras 
samt därefter förläggas i 2. beredskap. 

b) Pansarskeppet Manligheten sJ({Wl å dag i mitten av apri l, 
som högsto befälhavaren över kustflottan äger bestämma, avgå till 
Stockholm s station för avrustning och avmönstring, under vilken 
förflyttnin g fartygets stationära förläggning enligt sagde befälhax~l
res bestämmande Silmll upphöra, samt därefter klargöras för att un
der senare hälften av atugusti kunna utgå på ny expedition (mom ·1 i); 
skolande enligt varvschefens i Stockholm bestämmande avrustnings· 
arbetena. begränsas med hänsyn härtill. 

B. Förbandsintlelnin.g. 

3. a) N edanstående fartyg skola fr. o . m. den 25 april ollo r no
dan angivna dagar för hissande av respektive befälstecken tillsvidare 
samt, vad beträffar högsto befälhavaren öve r kustflottan underställda 
farty g, med dc mindre avvikelser, som nämnde befälhavare må anbe· 
falla , vara indelade i förband eller .avses för ändamål enligt följande. 
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Ku&tflottau, 26 apr il-21 augusti . 
1. pansarskopps~liYision<'ll : Sn·rige (flc1ggskepp. nlcnL 

11ino· Victoria. Oscar Il. 
o Sp:mingsanlc] 11 ingt•n: Clas :FI Citling (AC-f nrl;-·g). 

4 g) . Drott-

1. jag:nflottilj<'n. 
3. jagm-diYisioncn: Elirensköld CFlC-ftnl~g). 
1. jagardiYi sioncn: \VachtnH•.isk•r. \Vr :mgel. 

1. ycddtbtilsflot\.i]jen. 

Psilamlet· (JnC-fa rtyg). 
1.. yeclottbrttsdil·ision<·n: Polari s. P{·rs<·us. Rcgulus. Tl.i gcl. 
2. wdcttbåt,diYi,1ion <'1l: AJ\air. Antares. Arc\ums. Argo. Castor. 

J>ollux. 
2. YCdC'Hb>dsflutliljl'll . 

örnen (Ji'lU-fartyg). 
3. ycdettbåtsd ivisionen: Ve<ldtbilt<'n :37. V<'Lktthl\trn 36. VctlcH· 

UbåtsaY<.l<',JJitllgcn. 

SYon (AC-fartyg). Spicn. 

l. ;uhåtsf lDttiljL'll. 
1.. ubåtsdivisioncn: Grip~·n (FlC -J'a rtyg) , .Dmk{·n. 
2. ubåtsdiYisionen: Utter n, T\lern , BtiYcrn. 

V alen. 

j ubåts<liYisiotwn. 

f · ') Bl ln Abborren , Braxen (23 april-senar<' häl ten a,· JU~ll · <'11(' · '· · 

Flyg-anlaln ingen. 
Jacob Bagge (AC-fartyg), Blonda (från dagen efter 5. ubåtsdi· 

v isionens upplösning, mom. 6 a). Flygförband, yarom framdeles be · 
stämmes. 

t. t rängdivi s ionen. 
Freja (måldcpåfm·tyg). Sökaren. SH'paren. SprängHc n. 

OYriga förbaml och fartyg. 

f l · · sett fartyg·. :För sjökadetters m. . övnmgar av . 
Falken, från dag i mitl.cn av juni, som. framdeles bestämmes~ 

senare hälften a1· augusti C'J]{'r början aY "·eptc.mhcr. 
För skC'ppsgossars öyn,ingar il\"S('{ld.a fartyg. 

af Chapman, 6 maj-s<'narf' hiilften av september. 

Skeppsgosseanlelningcn, 7 maj-31 angnsti. 
::\ajadcn (AC-fartyg) , J8rrnmas. 
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För militär sjömätning avsett fartyg. 
Svensksund, 22 maj-förra hälften av mugusti. 

Sjökrigssk-o]cavdolningcn, 22 aug11sti.-10 oktober. 
Psilander (AC-fartyg) , Ornc·n, Regulus, Ri gel. 
övningsbriggen :Falken skall under ovan omiörmälcl expedi· 

tion vara und erställd chefen för sjökr.igs.sJoolan. 
Kanonbåten Sven!'>ks1md skall 1.m<ler ovan anbefalld expedition 

jfimte fyra Karlskrona station tillhörande motorbåtar avses för arbe· 
ton med mHitärled<'r C'Jlligt cllCfens fiir mar•instabrn fiirsktiftn1·. 

C. Rustning av J'm~tyg· och hissande av be,fiilstccken. 
4. Nc{hnnämn(la :[artyg skola för iindnm~il , som :fr,tmgi't av 

mom. 3 ovan eller som JlNlnn rll er framd0lcs nnl!;i vas, ru~tas för att 
kunn a 'll{g':"t på cxpc{lilion ; !'>kolande fnrtygscl!dc· rH:l hi ssn sina be· 
fälsted-ccn 1t respektive fartyg följande ttagar: 

a) den 23 aprjl, torped kryssr.rc'n P s iland.er och J neo b Bagge, k n· 
nonbåten Blendn, ubåt::u·11a Jllom, 1\ bborren oelt Braxou samt logc
mentsfartyge t Freja; 

b) den 25 '::l.pril, torpedkryssaren Örne n, vedettbåtarna Polaris, 
Porsens, Rc gul11S, Rigel , Altn.ir, Ani.nr<'s, Arcl urus, Argo, Castor, Pollux, 
Spica, 37 (med radiostation), 36 och 3G (cl.c fyra sistnämnda utnn tor· 
pooutrocl:n.ing) sa-mt Svcparcn; 

c) den 2 maj, pansarskeppet Oscar H; 
d) (len 6 maj, övningsskeppen af Uhapman, Najaden och Jftrr::t· 

mas; 
e) den 22 maj, 'lmnonbåten Svensksund; 
f) å dag i juni, som framdoks be-stämmes, övningsbriggen Falken; 
g) å dag i. mitten av augj11-sti. som framd<'lcs bcstiimmes, pansar

skeppet Gustaf V; skolande detta fartyg vid fmnRleles anbefalld tid· 
punkt ing1å såsom flaggskepp i kustflottan i stället för pansarskeppet 
Sverige; 

h) den 16 augusti, logemontsf8 rtyget Nlord; samt 
i) den lD augusti, pan.sars--lwppet Manligheten. 

5. Nedannämnda förbandschder sbola hissa sina befälstecken 
följ a n dc dagar (mo m. 3): 

a) den 23 april, divisionschefen för G. ubåtsdivisionen; 
b) den 2G april, avdelningscheferna för sp aningsavdelningen, H· 

båtsavdelningen och flygavdelninge11, flottiljcheferna för 1.. jagar· 
flottilj en, 1.. och 2. vedettbåtsflottiljerna sa.mt 1.. ubittsflottiljen, di""'· 
sionscheferna för 1.., 2. och 3. vedettbåtsdivisionerna samt 1. träng· 
d1ivisionen; 



58 

c) den 7 maj, avdelningschefen för skeppsgosseavdclningen, sDmt 

d) den 22 .augR1sti, aydelningschefcn för sjökrigsskol avdelningcn. 

D. Nedhalande av bcfiilsteckei1 och auustningar m. m. 

G. Kcdannämnda förba ndschefer skola n.cdhala sin.u befälstcckell 

å följande dagar: 

a) å dag und er senare hälften a v j u ni , som högste befälhavaren 

över kustflottan äger bestämma, divisionschefen för 5. ubåtsclivisionen; 

b) å dagar under senare häHten av ·augusti, som högste befäl

havaren över kustflottan äger b tämma, avdelningschefen för spa

n;ingsavdclningen, flotti lj cheferna för j . och 2. yedcttbåtsflotti lj crn :l 

samt divisionschefen för 2. vedettbåtsdivisionen; 

c) den 31 augusti, avdelningschefen för skcppsgosseavdclning0n: 

samt 
d) den 10 oktoLcr, aYdelningschefcn för sjökrigsskolavdelningen. 

7. a) Följande fartyg skola å nedan angivna dagar avgå till 

ve.clcrbörando stat ioner för avr~u tning, aymönstl'ing och förläggning 

i 2. beredskap: 

å dag under sena ro hälften av j t mi, som högste befälhavaren 

ö1·cr kustflottan äger bestämma, ubåtarna AblJoncn och Braxen; 

å dag under förra hälften av aug·usti, som chefen för mariusta

ben äger bestämma, kanonbåten Svcnsksund; 

å dagar i august.i, som framdeles bestämma!', pansarskeppet Sve

rige (mom. 4 g) och kanonbåten Blonda; 

å dag under senare hälften av augu ti, som högste befälh avaren 

över kustflottan äg.cr bestämma, ledettbåtarna Altair, Antarcs, Are 

turus, Argo, Castor, Pollux och Spica; 

den 10 oktober, torpedkryssarna Psilanc1cr och Ornen samt v.c

dcttbåtarna Regnlus och Rigel. 

b) Pansarskcrp1Jet Oscar II skall å dag under senare hälften av 

.aug·usti, som högste hcfäJh :warcn ÖW'r kustflottan ägor bestämma, a1·· 

gå till Karlsh·ona station för avmönstring; skolande pansar;;keppet 

diircftcr klargöras för att i slm.tct av oktober eller hörjan av novcm

ber kunna utgå på expedition till avliigsnarc farvatten. 

c) i.hningstbrigg·en Falken skall å dag ;u'ndcr senare hiilfte.n n 1· 

augusti eller början av september, som av stationsbefälhavaren i Karls

krona på förslag· av chcf0n för sjökrigssko lan bcstiimmcs, och Ö\'nings

skcppet af Chapman snarast möjligt efter återkomsten till Karlskrona 

under scw1rc hälften av september avmönst r.as samt därefte r avrustas 

och 11ppläggas (m om. H b); skJolande uppläggn ingsarbctcna en ligt 

var"Yschefens i Karlskrona närma·re bestämmande begränsas med hän

syn till att fartygen avses att utgå pi't ny expedition är 1930. 

d) Ovni.ng·sskeppen Na jaden oc~ Jan-antas :>kola, sedan avdel

ningschefen för skcppsgos'lf'aHl<•ln in gen nedl1alat sitt befälstecken, 

5!) 

snar ast möjligt avmönstras sumt J:· . ii 

l . 1 . " ' '11 t: er anutiias och 11 l" 

en J g lCt med l föregående P'Ll;nkt lämnade best ·· l PP aggas 

8. D . · · · · UJmme ser. 
011 1 g. o. 343/28 mom. jO anbc,,ra·ll lla stat· .. 

för · 1 f '1 ' · ' ' ·lOn ara för] ägg n ing-

en l .;:ust lottan ingående f'lrh·oo sl-flll h" ' 

apri l. " ' ··,b '' 11 PP ora fr . o. m. den 26 

E. BemanningsJö.reskrifter. 

9. Beträffande fartygens bom~nn· o· l . . o 

1.929 sl-::ola f" J· d .. . . _. .. ' · ·· m b llll< er 'aren och sommaren 

o Jan e smsldlda bestammcl~cr n·älh ntö\·cr \'1 l l .. t· 

nan i vederbörlig mobiliseringstabell l l ,. b.' ·., -~c laru ·m -

är föreskrivet. 
0 et Hg ementc for marinen 

a) Nedanstående fart . . ·J· 1 .. . 
. .. . . ' Y g s ' 0 a vara U\'ll[ngsbcmannadc: 

torpedkryssaron ö rncn, ,·cde1:tLåtarna Spic•t 37 36 .,,.. 

non båten Svcnsksund; s-amt '' ' , uLl och ka· 

torpedkryssaren rsilandcr och \Wlcltl ·' t· .. R . 

under den t id dessa f ·t ... o . .. . Ja d.rtJ,L cgulu s och R1gcJ 

.. a t yg mga l S.]okngsskolavdclningcn. 

b) Vederborande st.aiionsbcfälhavaro rig·cr att C'fj . .. . l 

mclse med 1 ... t b f" lb .er ovcrcns . .;:om-

f" .;· d.· 
10_gs .c c--a <lY aren över kustflotta n vidtan·a erforder Ii 

Oran ungar l torpedkryssaren Jacob B· n·n· ' . b o ga 

besättningslistor fö r dc t'd'. l ,... f ab be~ ~el~ ],anonbatcn Biendas 

deln ing. J er c cssa ariyg mg-a l kustflottans fly gav-

'd e) Jagarna W achtmcistcr och vVrangcl skola :l!ortfarand t ·u, 
vr .. are vara bemal1llade från Stock.holms station . . ' e ·l ~-

st ammelserna i o· 0 "1o1·27 10 
" enhghet med be-

• b· • u rnom. ' C. 

d) Pansarskeppet O . JI k Il 
K ·lQk. . . l socar s ·a bemamHlS till omkrino- z;., från 

ar • 1 on a . och till f, fr-an Stockholms station "' · 

.. c) Ovnmg;sskcppct af Chapman skall, i vad. avsee ann . 

an skepiJSgossar, bemannas till omkring "'· frå rr ·l l- . . an perso~al 
omk .· . ' / f . 0 S . ,_, n :...ar s dona och trll 

1'.,. 1 -~~g " . r an o tockholms station; skolande besättningslistan tillfäl-

r, t okas med i va korp r aleT och ty å 2 l-l . .-.. .. ]-

pedeldarc (motorskötarc). · ' · SJOman, s ,epps- eller tor-

f) Besättning-sEsta för övniugsbrigo·en Ji'alhn j t" 

tionsbef"lh . · K b ' ' )es ammes av sta-

l 
- a avaren l ariskrona efter försJag av chefen fo" . . .. l .· 

s w lan. 
r SJ o {llgs-

"'."') För torpedinskjutni ng-sexpcdiiio.n under· J·l,,l· ocll 

nad k 11 
u augusti må-

. et s a pors-oiULl avses från Stockholms station. 

F. UtbildJtingsförcskrifter m. m. 

. 10. a) För de sjökadetter, som blivit godkända i först ... k . 

vmtern 1928-1929 k 11 _, ' a SJo urs 

8 
. · ' s a anoru-nas en extra kurs undcr tiden " a ··1 

- maJ 1929, förlagd tilllogementsfartyget Göta och {"lld du phn 

fens för s j-ök .· . k 1 b f"l ' s a u n.,_ er c e-

ugss o an e a ; skolande för kursen i övr· t o·"]] · 

o. 245/28 meddelade föreskrifter. rg c-a a l g. 
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b) Sjökadetterna i 2., 3. och 4. sjökurserna samt marinintendents· 
kadetterna i 4. intendentkursen skola kommenderas å pansarskeppet 
Oscar II under tiden 10 maj-21 augusti sanrt å s<jökrigsskolavdelning· 
ens fartyg under tiden 22 mugusti-10 o·kto ber med iakttagande. a v 

att sjökadetterna i 4. sjökursen och marininten.dentskaclctterna 1 4. 
intendentskursen rnå avpolletteras omed,clbart efter avlagd sjöofficers· 

respekt i ve marini n tendentsexamen. 
c) Rekrytkurs för sjökadetter skall anordnas vid Karls:l;:rona sta

tion un,]er tide1n H juli-12 oktober skol ande ifrågavarande k-adetter 
samt, i den mån så befinnes erforderligt, för dem avsedda kadettoifi · 
cerare å dag före den 11 juli, som av chefen för sjökrigsskolan be
stämmes inställa sig i Karls'krona samt uneler rckrytknrsen för-lägg:\!:' 
i Karlsl~rona kustartilleriregementes kasern; ägande chefen för sjö
krio-sskolan jänwäl bestämma, i vilken utsträckning här om[öm~älch 
l"adettofficerare och 1-::adettcr skola vara sjökommendNade å övninge 

briggen Falken. 
d) Besättningen å elen för övande av sjökadetter m. fl. avsedda 

övnings•brigg"en Falken ska1l fr. o. m. dag i hörjan av juni, som. fra1Jl
deles bestämmes, ställ as till fartygschefens förfogande i Karlckron:t fur 
att biträda vid fartygets Rttrustning och undor tiden intill befäls
tecknets hissande förläggas till skcppsgoss-ekasernen. 

e) Reservkadetterna Yid flottan skola kommc·nderas å 2. vedett
båtsflottiljc-n under tiden 3 maj-21 augusti samt å fartyg i kustflottan 

. fr. o. m. den 2.2 augusti t . o. m. dag u1ndc·r sonare hälften av oktober 
enligt hög1ste befälhavarens över kusHlottan bestämmande. 

f) 3. intendentskursen för marinintendentskadetter skall a::wrdnas 
vid Stockholms station unde•r tiden 13 maj-15 augusti och vrd Vax
holms kustartilleriregemente uneler tiden 1G nugusti-10 oktober; sko
lande ifrågavarande kadetter 1U'nder utbildningen vid Stocklwlrns sta
ti{}n förläggas i sjökrigsskolan och under utbildningen vid Vaxho~ms 
kustartilleriregemente på sätt chofen för kustartilleriet äger hestam
ma. Under tiden för förläggning@ i sjökrigsskolan skola kadetterna 
vara underställda officer, som stati·onsbcfälhavnrcn i Stockholm äger 
bestämma, utom beträffande utbildningen, i vilket avseende kursr;n 
jämlikt gällande föreskrifter skall stå undter överinseonde av chefs-

intendenten 
g) Ku;tartillerikadetter samt nedan omförmälda asp1iranter och 

elever skola enligt högste befälhavarel13 över kustflottan narmare för
delning genomgå föreskriven utbilt1Ding enligt följande: 

å pansarskepp: 
lmstartillerikadetter under tiden 16 maj-i!:) juni; 
mariningenjörselever av 1. årskursen under ticlen 27 juni--17 au-

gusti.; 
mariningenjörselever 1av 2. årskursen under tiden 18 jun:--17 

augusti; samt 
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å jagare eller vedettbåt: 
mariningenjörsaspiranter av 3. årskursen under tiden 7 junt-

cla.g j slutet av augusti, som högste befälhavaren över kustflottan äger 
bestiimma. 

11. a) Dc skeppsgossar som äro l\ommenderade å övningskeppet 
N njaden och J arr am as, m å, därest ·så på grund av väderleksförhållan
dena skulle anses påkallat, dter ÖYerenskommelsc mellun avdelnings
chefen för skepp.sg'Osseavdclningcn och chefen för skeppsgossekåren 
under t iden från befälstecknens hissande. och högst intill den 20 maj 
i erforderlig utsträckning förläggas i skeppsgossekasernen i Karls-
booL , 

b) Ovningshriggen Falken skall efter i mom. 7 c) nämnd aY
mönstring under erforderlig tid ställas till stationsbefälhavar ens i 
Karlskrona förfogande för ·övning av skeppsgossar och för fartygets 
avrustning (g. o. 393/28 mom. 24). 

12. J{,ostnadsfri för i denna generaTorder anbefallda övningar 
m. m. skola begränsas inom belopp, som beräknas< av chefen för mar-in
shhen och som meddelas genom sjöförsvurets kommandoexpedition. 

G. O. 1262 den 28/12 28 befaller, att bestämmelserna i g. o. 1200/22 
angående vistelse :utom förläggningsorten, permission m. m. skol a ut
str äckas att gälla tillsvidare . 

G. O. 1264 den 28/12 28 befaller, alt marinläkarstipendiaten sten
kula skall med den 9 :instundande januari avgå från gGnom g. o. 
1356/27 anbefalld tjänstgö1·ing såsom biträdande läkare vid flottans 

. sjukhus i Karlskrona; samt 
att marinläkarstipeDd i,aten övc1· stat Jonsen-Carh\n skall h o. 

m. den 10 instundande januari tjä:nstg'Öl"a såsom hiträdande läkare vi.d 
ovannämnda sjukhus. 

G. O. 1267 den 29/12 befaller bl. annat, att nedanstående bestäm
melser hdräffando fackutbildningskurs för marinläkarstipendiater över 
stat och värnpli<kt.iga läkare år 1929 skola lända till efterrättelse. 

1. Kursen skall äga r'l]m i Karlskr-ona och taga sin början den 
10 januari sa.mt fortgå t. o m. den 28 februari i enlighet med av 
marinöverli:Lkaren uppgjort progr.am. 

2. Marinöverläkaren skall utöva överinseende över kursen samt, 
i vad angår ombord tjänstgörande elever, e.fter S•amråd med högste 
bofälhavaren över kustfLottan och, beträffande å I\:arls.krona statio~1 
t jä!lstgöran{le elever, efter samråd med stati.onsbdälhavaren i Karls
krona utfärda närmare edorderliga bestämmelser för unde•rvisningen. 

') u. 

4. -
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5. Eleverna skola den 10 januari anmäla sig hos ledaren fö r 

kursen. 

G. O. 1268 den 31/12 28 befaller, att ma rinintendenterna av 1. gr. 

a övergångsstat R enström och Lilja skola fortfurande utö ver i g. o. 

564/28 angiven tid vara inl,alla{le till tjänstgöring, den förre t . o. m. 

elen 31 mars 1929 vid Stockholms station och elen senare t. o. m . den 

30 j.u.ni j 929 vi el Karlsbona sta,i:lion; skolande ifrågavannele inten

elenter tjänstgöra Renström å Stockholms varv och Lilja å K arlskrona 

varv. 
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5. Eleverna skola den 10 januari anmäla sig hos ledaren fö r 

kursen. 

G. O. 1268 den 31/12 28 befaller, att marinintendenterna av 1. gr. 

å öve rgångsstat R enström ooh Lilja skola fo r tfarande utöYer i g. o. 

564/28 angiven tid vara inlmlla.dc till tjänstgöring, den förre t. o. m. 

den 31 mars 1929 vid Stockholms s·tation och den senare t. o. m. den 

30 j.u.ni 1929 Yicl Karlskwna station; skolande ifrågava.rande inten 

denter t jänstgör a Renström å Stockholms van· och Lilja å Karlskrona 

varv. 



Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1929. 

l\:. hr. d<'n 12 jammri 1 !12!1. 

~Jc·dg· i1·0r. nH till kapi<•t'JC'tt 1·id flottrlll 1\. F. \V0si.(•r ling m[t s-:1 -

sont cr,ättu in g 'fii1· uinrht·iniHit· :11· lfiroltok i k0n1i fiir f!oi . ictn~ 1111111 -

' 'kup utlw1nlas di. l><'lnpp a1· t'iittSt•n kronor. 

r\1· anuMiit'I'H.Ii·.n.ingc'Jt. IIIHI'inl'ijn·;tlitJing<·n ocl1 f l y"~t.' · rc\s,"n -

lltc•d förmä lnn ni't ii:rnbets\'C~ I ·],cn !llJsågl· t•Öd\'i:indigt nH, fii 1· ,-inmln 

d0tlc <t,. enli('ilig lwhanrlling Hl' :tnsLdlnitJg·s- ucli avli.ining . ..;- 111. [J. fri\ · 

go r rö r nnck ;t rh <' t a n· Y id fiirsyar s ,·.äsP·ndd. el-yl i k a frågo r för fr amt i-

d0n ö,·crläntnctdt•s tillnågon tn t·d blirför sii rski li t• t·fonlcr\iga kntlifikct

ti o n<' r utrttSt<HI PN"Oll s·n·ntl :tli fiir iind;ttltåki borde :;n stiilltls <'ll Hir 

sa tn tlign fiirsl'nr .sdisP.ndds fiil·l·a llniugstl t,vn digiwl('J' 1-(t'lll<'llS:liJ t itl·

lön.i tJ gst<'.l't'i'k kOllStth•ni - 1-!.io rrl lwn: s•iiil \nn ;tii. fiir <tii n·d.iin Ull 

d.P r illllC'\'Ht';ltHit• J.udg<•i ,;''ir n uiriin1 Jiitllpligh vit•ll H\' (' ll dylik J JJnHI 

n:ing. Kun gl. .\fnj :t må tic· JJI 0·rlgi-.·: ~. ;l ii L'll i skril'el sen u ttgin·n lw

fattuing:slln Y art' rn i\t.b0 mot. 1·isst måna il igt a t' l' ode H< för i. ide n hl\ 

och llll'd dct J :30 juni 182\) 1ngns :tJISJ•I':'tk fiir uHiiran<lc ;tl' dl' pi\ Pn 

'>:'idan l önekkn i ~k k·ollJs•u lt•IJI :tttkntllnLnnrlt· g-iirfltrdll fiir;Jnk-<l·c' t' iekc 

ni\g on Kungl. M;Jj:i s :'\igiird . 

1'r<·<lg·i\'t'l', ail <'11 mnrinoffiet·r. ,.,Jrs huntdsnkliga tjäns t:;rö ring lir 

föelagd i nwrinsin lwn . nu't i konJrnnnd,) läg bPorrlra s att utan sär

~kikl l'l'Sfitill i llg j ; i]\.~1-ifl:tl'<' f_j [in sigÖI';I s[~~Oill Jll<ll'ill:l i'S iSit•nf i kont 

lTi CI.' SkoJkg·i llllt , 
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K. br. den 1.8 ja.nuari 1.929. 

Föreskriver, att år 1929 må antngns högst 20 sjök::tdetter. 

]i'öreskriyer, att å r 1929 må antngns högst. 17 resenkadetter vi~l 

f lottan. 

Scdan l\Japtencn vid Kustarti ll eriet .J. A. Sjöqvist gjort framställ 

ning att få komma i. åtnjutande av vikariate.rsättning för tid, var

under hnn bostroclo sin ordinarie befattning :såsom tygmästare i 

Karl skrona frustning och chefen i'ör kustartilleriet i :1rcndet hem

ställ t, att Sjöqvist för uppehåll ande av ifdgavar1ande hefattning i 

sUllet måtte beredas s·iirskilt nn·odc, ai.t med föreslaget belopp utgi\ 

ji1mte lönen fö r kaptensbeställningen, h ar K ungl. Maj :t funnit fram 

stä llningen icke förmllcda någon Kungl. ilfaj :ts Y id are åtgänl. 

K. hr. den 25 jaunari 192!!. 

:FöreskriYer, att år j!}29 må a;1L1gds l1ög~t 8 kustartillcrikacldt<"r. 

Bifaller kaptenen S. A. vVallins a11hållan, att han, som e nli gt 

förar~lnandc tjiinstgjort såsom chef för okipagedcpartcmontct Yitl 

fl()ttans ' 'a rv i I\ arl&krona, undor ord innric r•h efcns sjökommenderin g 

frtm och med elen 21 ·Oktolwr 192G till orh lll('{l {len 13 april 1!)27, måtk 

h~irför Ht komma i åtnjutande aY Yikariatersättning. 

]"äm nar utn11 bifnll gjo rd :[n1nl stäl !ning om bcrcda1Hle av Yilca 

rint(' rsiitiniug :H l<aptcllell S. A. \YaliiH :fö r iidcu den 20 aug.-- dc11 

7 sept. 1\128, Ya ru]l{kr \Vall in j ii111l ikt utfärd n d f'k('ppsor{\cr i ord i 11>1 -

rie chefens fritJWaro tjänstgjort såsom LtdygsclJcf. 

Lä mnn r ulan bifail kapten O. F. O. \Yadvingcs anhiULm .1 L t 

för ti<t som han tllHlcr chdens för mindcpart<'ment('i frånvaro varit 

äldste rl'epartcmcntschef Yid arlilk ri-, torped- och mimlepm·tcmcntcn 

'l id flothn s Y:trY i Storldwlm, fi'r komma i :\tnjutandc ay Yik:HiatN· 

s·ii:ttning. 

Bifaller kapten C. O. Fursts ::mbållan, alt han , som förortinats aiL 

från och med den 17 augusti 1928 tills\·idarc under ordinarie chefens 

sjökommcnd:cring tjänstgöra Båsom chef för artillericl('paxt.emente t 

Yid Hottans van· i 1\nrl skrona, m:IHc l1iirfiir få kmntna j i'dnjutanrk 

av v ikarialersl.i.itning. 
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K . br. den 1 februari l!l2!l . 

FörcskTiver, att år 1929 må antag.as högst 1i\ rcscrnmderofft
corsaspirantcr Yid fl.ottan. 

Förordnar, att. vad genom de i brev dJcn 6 februari 1920 mccl
dcladc bestämmelser st.a(lgas angående Alvsborgs J\ustartillcrikårs 
manskapsbibliotek och kårchefens åligg.andle i twsccndc å detsamma 
skall i stället gällrt Göteborgs örlogsdepå·s m<lnsbpsbibliokk och 
chefen för s:am'ma depå. 

Medgiver. att undcrlöjtnantcn1a Yid kustartillC't·ict H. A . SIUnd
holm och S. A. F. Berndes må i komnta11doväg beordras att under ti
den elen 25 ja.nuari- d1en 10 april 1929 tjänstgöra vid telegTafvcrkcts 
fjärde distrikts linjea\delning för att därstädes lmvudsakligen stu 
dera linj e- och nätarbeten, appam.tkämwd,om samt drift och under
h åll av telefon- och tekgndnät, ävensom ,fttt mc{l tillämpning av 
bestärnnwlsmna i § 13 .av avlöntngs:regkmcnt,et den 20 maj 1927 för 
office rare m. fl. dc beordrade må under berördia lmnnncnderi11g upp
bär a 01avkortad lön; skolande ay l~ommenderingen för.anledda resc
och traktamcntsc rsät.tningm· bestridas aY anslaget till l:usta,r tillc·ricts 
krigsberedskap och ö,·ning.ar. 

:\1edgiver - efter ny JCMF gjord anmäl::n1, att erforderliga bygg-
11-ads- och fö rändringsarbeten Yid artilleri-, to rped- och mindeparte
menten Yid f lottans varv i Stockholm slutförts - att sammanförandet 
av Yo rkstadsdriften vid dessa tre depa dornen t till en gemensam ma
Bkin\'cd~stad under ledning •aY chc·fen för rnindc~1artementct samt för 
lägganclet av hokföri11gen och redm·isning·en till ett gcnwnsamt kon
tor under ledning ,av dc~1 till t jänstest,ä ll ningen främste av cheferna 
för i:frågavarand o dcp,nt.rnwnt Yer],stiiUes fr~n och med den 11 in
nevarande februari . 

K. br. den 8 februari 1929 . 

.Medgiver. att kaptenen vid kustartilleriet H. G. Ohngwn ma 1 

k.ommandovä.g beordras att hög1st intill utgången a'V innmnamnde bud
getår stå till marinfön·altningens förfog.ande för att med bibehållan
d,e av innhavande befattning i Vaxholm undPr frihel utarbeta beskriv
ningar över den med stöd av Kungl. :M,aj :t s brev den 18 juni 1915, 
den 10 november 1916 och elen 19 juni 1917 för lmst.fästninga.rn a an
skaffade strålk ast,armateriekn, yj]ja'nde Klllngl. Maj :t framdeles, se
dan uppdraget fullgjorts, på framställning av mari·nförvaltningen ta
ga undC'r ornprön1ing frågan om beredande ay ers[ittnillg åt Ohngrcn 
för detsammil . 

!(. Br. 1929. 2 
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Fimwr för gott. dels lll<'~lgi,·a. >ltt llllclcr nii stinstundande sommar 

må på sätt i k01nmamloväg bestämmos å lognmcntsf.Hrtyget Freja an

ordna'S en utbildningskurs för ynglingar, som äro mcdlemn'1ar av fr i

Yillig motorhåtsflottilj eller hava för aYsikt att. bliva medlemmar av 

dylik flottilj ~leJs ock fört•skriva . . att lltirav C\·entnellt föranleda slit. 

nings·ko,tnader skola ])('stridas av YC(lcrbörlig.a undcrhållsm1slag. smnt 

a1:t Yarjo i kursen deltagall{lo yngling slwll Jlå egen bekostnad där . 

under utspisas och dän-id erhålla manskap&portion, bcräknatl efte r 

ett pris HY omh·ing 011 kronn 3:) öre för d.ag; med rätt för fartygs 

thefon att Yid be.hov iömnstaHa om extra för11lägnad för on merkost

nml u,- l1ögst :2.) öre för portion. 

K. bt·. den 11 febmari Hl29. 

:Bcmymlig,a r chefen för fö rsl'arsdepartrmcntet att. i anslutning· 

iill det mdlan marinförvaltningcn. å Kuugl. Mnj:ts och Kronans 

vägnar , å rna, samt Stockholms hamnstyrelse, å stadens Yägnar, [1. 

;mdra sidan. den 18 juni 1924 ·avslutade a;\'t.al i anledning av anskaf-. 

fandet a\· ett staten,; isbrytarfartyg. med Stockholms stad träffa över

r nskommolsc om upplåtand<' åt staten av det staden tillhöriga i.sbry

t arfartyget I shr~·taH·n II för on expedition till södra Ostersj ön, Ore

sund och E:atcg.att för att bisprillga p:1. grund av råd.amlc isförhållan · 

den nödställda f n rtyg samt för att i övrigt trygga sjöfarton i sagd" 

farvatten ä l'<'nsom föron]Q'Lar, att do ay förevarande expedition föran

ledda kostnader. beträffande yjJka slutliga gälcl•ande framställning 

lwmmer 'att n1·J:it.s.s till 1iksda,gen, skola aY marinfön' altningcn för

,:kottsvis utbetalas av oml1ändcrh-avande medel. 

K. br. den 15 februari 1929. 

Förordnar. ntt personal från flott,an, som enligt Ycdorbörli g or · 

der tjänstgör ombord å Stockholms stad til1höriga, jämlikt Kungl. 

Maj :i:s beslut den 11 im1evaraH(lo månad åt staten up.plätna isbry-

1arfartyget Isbrytaren n under exped-ition inneyaraude vinter, skall 

iiga åtnjuhl sjötill~gg jämlikt dc i brcYct den 26 okt-ober 1828 an

gående förhöjt sjötillägg till personal å statsisbrytaren angivna 

grumlar. 

1Iedgivcr, att - i den mån (let för verkst.ällancle av ögonunder

sökni ngar å personal, som aysåges att ifråg·akomma vid vissa uttag

ningar till ri>ktare. eldledningsmän -och avståndsobscrv,atörcr, fö1· när

varande icke finnes att tillgå på onuåclet kunniga marinläkare vid 

marinläkarkåren - för borod.audo av e rsättning åt lwmpctollta andra 

läk::tre för utförande av ögonundersökningarna i fråga ett belopp a \' 

tillhopa högst cttusenfemhm1dra kronor må fö1· tiden till den 1 jul' 

Hl29 utbetalas från anslaget till fLottans krigsberedskap och övningar 
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2. I sin tjänstgöring såsom marinassistent är ifråg-avrt randc of

ficer jämväl undNställcl genoraklir<:'rki:ö rt>n och ch efen för k ommer,; 

kollegium sam t t jäns tgör vid koll t>gio ts sjöfartsbyrå . 

3. ~1arinass i stcntcn b]tr'ädcr~ där s.§ erfo rdr as, vid hnndläggnin g 

inom kommorskoll<'gri u m rrt\' tirend r u , som be röra <' ile r he röras a v ~.iö

föl"S\'a.rot och dess v0rksamhrt. samt förbercdc,r åtgärder vid moh i 

lise rin g beträffande sjöf,artssrky,ldrt un{lcr krig och sjölransporhiisc n

dets Q,;: r igso rganjsation och vad därmed s·ammnnhäng-er. Därjäm.tr 

hör han h åll a å 0n a. s idan chefen fiir marinstabell och å andr a sid:1n 

goncr alcliroktörcn och cheff'n för kommerskoll eg ium ömsesidigt un 

<lf'r rättade om s.ådan:a a1· d<'n en a m:ynrligheten Yid1ag na i'ttgä t'dcr 

~om beröra den arn1.lra myndighetens ve 1·ksrarmhotsomr:1dc. 

G. O. 26 den 1211 29 befalle r. att .knptenen Landquist skall fr. 

O. lll. elen 15 innenu·ande mrmad ti lJS \' i{lare tjä.nstgÖ t' il SltSOll1 marin 

assriste n t i kOllllll<:'l'SkoJlegium. 

G. O. 29 den 15/l 29 brfaller. rrtt löjtna nten v id kusta r ti lleri<'' 

Pukes geno m g. o. 1133/28 anbcfallcL1 t jänstgö ring såsom c• xt r,l kadr·t f 

officer Yicl sjökrigsskolan skall upphöra med clc nn a cLtg. 

G. O. H6 Ilen 30:;1 29 befall e r, a t t marinHikarstipcndiatt>n öwr 

sta t Nycander sk a ll. 111ed bibeh 5ll :md l! a v ge nom g . o. 12G7,28 ;mlw

fa.lld J, ommCJndc:ring-, tjä.nstgörn såsom ext ra läknrc Yid fl otta ns sL1 

tion i K arl skron a under t.id.en 1-28 instLmdando februari . 

G. O. (i7 den 3(}11 29 fastst~i ll er k omplcttcra.ndc fi) resk rifte r ti l! 

Kungl. T olcgrafstyrclsens i nst ruk t ion för rörl.iga rad iosb1tioncr af 

tilJs.vida re gälla för marinon s r ndi ost.ntioner Yicl ko.mm cr.sicll r adio

tclegnferi ng-. 

G. O. 74 den 2,2 291 befaller. att fartygschden å minkryösan'" 

Clas Fl emi ng skall hissa sitt beftilsteckon elen 4 i nstundande mars. 

G. O. 75 de n 4/2 29 medgiver. .a tt högst ~O skoly nglinga r må ut nn 

särskild kost11ad för statsYerket och 0nli gt utfärdade >> Föreskr ifter 

för 'kurs för slmlyn glingar å ·ÖYn i ngsbr iggen Fal ken >>, uneler i uotun

da.ndc somm a r medfölja å ön1ingsbriggcn Falken å detta fa rtygs g-P

nom g. o. 1250/28 anbcf.a lhla expedition ; samt 

att ifn ga.yarandc' ynglingar må. efter framstä llning a'' farf.yg-;

chefen tl ö1·ningsbriggen Falken, und er kort::trc ti(l före cmba rl-:(',

rin ge n födtiggas till sk0pp"g'oswknsl'nwn i JC!l'lskronn. 
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Uppdrager åt armeförvaltningens artille ridepartement att i sam
r åd med fortifikat ionsdepartementet och sjukvårdBstyrelscn ävensom 
n1arinförvaltningcn och flygstyrdson vcrksrtäJ.la utredning angående 
ordnandet av landets försvar mot fie ntli g maJd, som begagnade sig av 
stridsgase r, i den mån såda.n utredning icke ankanunor på dc för 
verkställande av utrednin g rörande ordnandct aY landets luftförsvar 
tillkallade utred ningsmän (luftförsvarsutrodningcn), s.amt till Kungl. 
Ma j :t avgiva det yttran(le och förs lag, som av ifrågavarande utred
nin g må föranledas; bärande. i den mån så befinnes erforderligt fö}' 
uppdragets urtförande, samarbete äga rum med övriga vederbörande 
myndigheter och vetC>nskapliga institutioner ävensom med rikskom
missionen för ekonomisk försyarsbcrcdskap och luftförsvarsutred
ningen. 

Vidare förklarar Kungl. Maj :t s ig Yilj a efter därom gjord fram
ställr!ing, i den mån för arbetets utförande cdordcr lig personal el jest 
icke finnes att tillgå, för sådant änd1amål i mån av behov de~s i 
komm adoväg boordra officerare ur armen, marinen eller flygvapnet 
till tjänstgö1:ing inom artilleridepartementet. dels ock ställa till ar
tiller idepartementets förfogande sakkunnig personal i önif!:t. 

K. br. den 22 februari 1929. 
FöroDdnar, att personal från flottan, som enligi vederbörlig or

der tjänstgör ombord å N arrköpings stad till.hö1iga is brytadartyget 
Isbrytaren I undcT expedition innev:arande vinter, skall äga åtnjub 
sjötillägg jämlikt de i brevet de.n 26 oktober 1928 .angående förhöjt 
sjötillägg till pcrsona·l å statsisbrytaren angivna gr,u1nder. 

Medgiver, att till env.ar av majoren R. G. II. Engström och kap
tenen G. H. Engblom må såsom ersättning för utarbetandet av läro
bok i kustfästningslära utbetalas ett belopp av 1,500 kronor. 

Bemyndigar marinförvaltningen, att tills1rida re, sii länge knapp 
t illgång på kol föreligger i al lmänna marknrudon, dock högst till den 
1 april 1929 låta, i den mån enligt ämbctsYcrkets heprövande med 
hänsyn till marinens eget kolbehoY och i övrigt så ~finnes utan 
olägenhet kunna ske, från flottans förråd diwkt till statJi g ::t och kom· 
munala in titutioner, som därom anh ålla och för vilka verkligt be
hov för eligger utan möj lighet att på annat sätt fylla detsamma, för 
av marinfönaltningcn bestämt pris, ej unelerstigande själ vkostnads
priset, försälja mindre mängder kol; skolande de av försäljningen 
inflytande medlen tillgodoföras vederbörliga koJtit.lar. 

Förordnar, att vad i brev den 9 juni 1922 stadgas rörande rätt 
fö 1· marinen tillhöraudc personal, som är skyldig att vid tjänstgöring 
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G 
. 1_ t 'llltail{l"l1 ålles beklädnad a\ . · . . J SOlll lO ,e l ' ·" . 

bära föreskrrven undorm 00 1 
. . ·' lll·or och förutsättnm gar 

d · · brevet rrnn· Jvna v·J ' · . . 
Kronan, att .u~l er viss-a l. . ~- l' o-t 1Jr uk u tbekomma l lll ftl't· 

. "t t . ,. for e o· et petson J b . . .. • l 
mot kontant o1sa · .mng " ll . h nntcr~aher clart1l sam t 

.. o l md: boklädnaclsporsec at oc ' . . . 
n ens forrad upp a, ,a .. ·J· .... ·' er tiJlyerka och reparor " . . .· . , bekladnadsv.ot ,s·cau 
att låta vid mannens 'll . · ·' . från och mod elen 1 m ar" 

l] . m ska1l tJ SvJuaie l f" 
uniform·sperscc •ar m. . . ' d ·· rlCil tillhörio· persona' ur 

.. t .. ff de sa acn man . " 
1929 o·äll a jämval be ra ml f " . 1. . . . mon som tillhanrlahållt•, 
. " . s]·vl.dJo·het ore rgger, l l 

vill;:en ovan angn ·on '.,. " , .· f " .. raltnino·en att rncdde tl ',, 
I r n åll go· a n de nla u n on' . "l f ' 

bekl ädnad av "-rona "' . l dnino· härav kunna Je ru 
.. r· o förco;krifter i ämnet. som r an e " 

n arma 
n as crfordcrl i g"~a. 

l., b . den "5 februari 1929. l l\ 
'"· 

1
• ' '"' t · . ' T· c·to r· r· a ornedelbart s ;:a ·. . ]· t D rot run o ' l ' 

Förordnar, att lJansars ,oppe .. '-~· _ , uto·å t ill fanatt11011 
d · ''o· ä·mare foresl,n\eS, " . ... 

lJå sätt i komnum ova, n_ r t t' ll "-ral·tcn av Bornholm ·\"r 
t ·l s ''lll ·ust sam J ' ' ' utanför Skå rros os - ocl J ' f tt och (]ärvicl i den DI Htl 

' . f" l o ll rJd•cn·l i dess·A . arv a en ' l . 
at,. undersöka 1S or la a ' . · t f' .t"a f·o·r 11ansa rskeppct, ,,. 1

' t t "-'l o·t U 'lll t •. ' omständigheterna gö r a- cc moJ r, ' 

springa infrusna fartyg. .f .o o·av arsnde expedrtion f ur-
l "ll det av dc av J la, , . B cträff,mce ga (an ' . . l o därom av man ll-

, . ,ill. Kuno·L :MaJ :t fr,amde es, pa 
anledd a kostnader \ f t"ll ·nO' meddel a beslut. 
förval tningen gjord r-ams a Hl "' 

K. b r. tlen 1 mars 1929. 

Finner CMS frAmsttillnin.g i 
till förebyggande av vissa st reJker 

vidare åtgä rd. 

ft ·rtt aotoärder måtte v i-rlt ngn,; 
SY {' ' . ' "' '( . 1 
. ' \·n fo"J"mlNhl någon KuD gL}, <1J ' 
JC '- '--' . ( 

. <:ki.nistförcning i K nrlsl.;:r·ona 11111 
1 . att t i n flottans Il\ d ~ . ]' ' -]· t ]l\l'd 

M e{ gl\'e•r. l ]· al för f öreningen - J J'' re .. 
såsom hi el rap; ti ll förhy l amle av ~ ~' - 23 scptembe r 1927 ägt ru m [or 

vacl jamlikt I\.~1ng1. M sJ ·ts brc~~l C f'c·n, . 1 Je,·arand c l•uclgctå r utbetala~ 
b l t o ·et 19'.>7- 1028 - J Hill\ a 01 li l u c ge aJ - _. . 
ett helopp av trelmndr.afembo krorlJOl. 

,_ 1 a,· .10 QO{) kronor m >ti 1'' 
l · tt ett uc OllJl ' - ~· 

Bif8ller CM::l frsmsta lnJl1g. a . . . ·l SYcr iges fr iyiJli g<1 JltO· 
. f,1t_ <JiSI10llL'rdS for 0\' lllng:H JllCf . 

under år 1929 
torhåtc kår. 

. t' l ill 
. . .. . n· l a dåt.andc av proT;OS1 JOll . 

::.; l· 1 I\JvlF o·Jort fr amstall n m, on . . ld t ill l>c!'d n
' cc ,n "-. -~ . a· ntt rikselagen nl le t\11Ylf'a mm -.. , il!· 

inncnnand-c a t s nJ,,claa, _, r .· "udrill"' :1.\' p ansarskeppet Dn~l 
· "l lo ]·ost n-1u.c•r tO\ a · "' · f 1 li-

dande av- YJssa o- .;:~c ' . ~ - . 'uno·\. 11:nj :t fö rcnHan.Ll·c . rams .. 

l te t'll fho·delmfartYg. fmnct h " 
l C n 1 . " ~ o t .. l 

· J fo"t'>lOl-ccl::t nrtgon fl .gan' ni ng 1c .;: e ~ 

3 

G. O. 80 den 5;2 29 befaller i anslutning t ill § l mom. 2 i Be
stärrnnelscr f ör antag,ning m. m. av r eservunderofficersaspi ranter vid 
f\ott.an , att följ a nde föreskrifter beträffande l"ese rv·ulnderofficcrs,aspi
ranternas fördelning å statio·ncr och yrkesa.wklningar (y rkesgrenar) 
skola länd.a ti ll efterrättelse• inn evarande å r. 

l. Vid Karlskrona station må antagas högst 9 och vid St.)ck
holms station högst 6 aspiranter. :För så vitt m r nämm ;m\Jal icke 
kan fyllas vid d'en 0na s.tationcn, må motsvarande ökning vicltagas 
vid elen a.ndra stationen. 

2. Antagning v-erkställes endast bland korpraler iil.lhör:i.!ldP 
däcks- och maskiiiaYdclningarna och p:r sådant sätt, att blund d e an
tagna omkring två trcd jedcl,ar komrna att ti llh öta däcksa'.raclningen 
och en tred jedel maskinavdclningen , för så vitt icke härig enom det 
sammanlagda antalet antagna rese rvunderofficernspiranter k omma 
att unde rstiga. 16 . 

3. För iakttag,ande av -ov anstående bestämmelser skall i den 
mån så erfo rdr·as samråd äga rum mellan vcderbör:l'ldc si.ationsmyn
digheter. 

G. O. 87 den 7/2 29 befaHer, att kommendörknptcnen av l gr. 
Tiselius skall fr. o. m. den 10 innevarande månad tillsvidare tjänst
göra S·åsom avdeln ingsehd för m;arinst.abcn s u trikesavdclniug. 

G. O. 99 den ll/2 29 befaller p å därom gjord framställning L ch 
efter öve re n sk ommelse nLed Stooklwlms stads h >lmnstyrc:se. att Stock
ho.]ms stad tilJJ1öriga Isbryt.aren H sknll företaga eu e:qwdition för 
att biS})ringa p å grund av rådande isför.hållandrn ItÖ•lstä llda fariyg. 

I samband härmed befalles, 
att kaptenen Koch slmll '\"a r.a le.darc för nämnch o:pcd itio11 och 

därunder var a emb arkc·r ad å Isbrytaren II; snmt 
.att 2 r.adiomatrose r, tillhörande flot tans station i St::>ckholm 

skola tjänstgöm å nämnda isbrytare uneler ifd\ p;a ,·u rancle expedit i-on. 

G. O. 1.1.0 den 13/2 29 befaller, att f lygspani1:g över K attegatt 
för utrönande av lägd m. m. av därstäcks befintlig 'l fa r tyg sknll 
genom högste befälhavarens över kus tflottan för sorg och enligt sagd.'l 
befälhavares närmare föl'eskrifter företagas i den mån Yädorleksför
hålland-en -och am.lra omständigheter det medgiver, samt 

att härav föranledd a kostnador skola sä rskilt bokfiirns . 

G. O. 111 d'en 1412 29 bef;aller i anslut n ing ti ll rddigt b eslut den 
8 innevarand e månad, 

att hög:st 30 ynglingar i ålder från 15 t ill omkring 17 år. för e" 
t rädesvis de, vi lka ä r o mcd lemma.r av frivillig motorbåtsflottilj eller 

G. O. 1929. 



hawt fö r aYsikt att bliYa medlemmar av dylik flottilj, må, uta n sl1r
~kild kostnad för statsverket nDder niistkon1mandc juli månad eld
taga i utbildningsunns å logenwntsfartyget :Fre ja cnli ;:;t cle n,ärman• 
bestämmelser. som chefen för marinsta])cn 'i ger m{xMcla kårsty rcls•·n 

för SYcri ges fri Yilliga moto rbåtskår; 
att kursen skall omfatta grundläggande sjömansutbildning or·h 

stå under högste befälhayarens ÖYer knstflottan öyerinseende; skr,_ 
lande sagde befälhava re enligt från chefen för marinstaben länULl
de anvisningar utfärd:a för km·sen edorderliga närmare föreskri fi,•r 
och efter kursens avslutnndc tiU chefen för försvarsclcpartcm entr·t 
i nkon1ma mecl de eri nringar och förslag, vttrt ill erfarenheten k111 

giva anledning; samt 
att såsom ledare för l: ursen sk11ll tjänstgöra kap te nen Unnc~rn,; 

och såsom ])iträdc åt ledaren 2 underoff icerare och högst 3 kcrprnl .,. 
från flottans statioi1 i Stockholm, vilken personal under den tid 
kursen pågår skall var a sjökommenderad å logementdartyget F r0jn, 

G. O, 118 tlen 15/2 29 medgiver, att fem nuniningcnjörselcvcr 'Ii<\ 

under innevar ande år antag'as . 

G. O, 119 1len 1512 29 l1ef.allcr , heträffnude kommendering av _,r. 

f i cerare vid sjökrigssl::olan , 
att löjtnanten Thermaenius skall med clag i början av näst-

kommande oktober, som che.fen för sjökrigsskolJan äger bestämma, 

avgå från innehavande befattning såsom kadettofficer; 
att kaptenen Nordgren och löjtnant'e'n Ramel skola tjänstgiira 

såsom kadetto·fficerare, den förre under tiden 20 juni 1929-30 avril 
1930 och d e·n senare fr. o, m. den 6 nästkommande maj tillsvidare; 
skolande nämnda officerare fr. o. m. r espektive dagar för tillt rä
dande av här ,anbefallda kommenderingar tjänstgöra vid sjökrigssko· 
lan i Stockholm, s'amt därefter vid innevarande års rekrytkurs för 

sjökadertter, 

G. O, 120 !lciJ 15,2 29 befaller, att nedanstående officct' Hl't' å 

övergåDgsstat vid kustartiJJcrict skol a inkallas till fullgöran de av 
föreskrh-en (minsta) t j änstg öringsskyldlghct vid vederhörlig a kust
artilleri r egementen innevarande ·utbildDiDgsåa: , .nämli gen: 

majoren Akerlnnd 1 juli-l augusti: kaptcn·Nna Ekström 29 juni 
-30 juli, Kordqvist 29 maj-:2.9 juni, W oUin 30 juDi-31 ju.Ji , Mnbcr· 
ger 28 april-29 maj. von Rosen 30 juli---30 augusti, Carlberg (F) 31 
juli-31 augusti, W ulff (F) 30 augusti-30 scptcm\)cr, Brusewi t:-~ (.f) 

31 maj-l juli, B ergman (F) 30 augusti-30 september. 

G. O. 137 den 19;2 29 fastställer , , 
den 2 november 192R . 1 ' 

1 
anslubung 

.. c oc 1 med upphävand , o· 
bestammel ser beträffande : 

0 

a> b' o. 

5 

t ill nådigt beslut 
302/27 och 601/27, 

planläggninbo· Jn, m. a'• fl ' · ygvapnets " kurser, egna ovningar, skolor och 

anordnandet av " . ' samovmngar mdla . . . 
anordnaneJet av sam .. , , o" , 'n m men och flygntpnc t 
. .. o> nrnbar mellan marinen h fl 
msandandr av vis.sa ]~ ost d . ' oc · ygyapnct samt 
]- · ·, ' . na suppg1fter. 

s,o1andc bestämmelserna tillsvid2. l'~, " ' ' l iind<a till efterrättelse. 

' G. oO. 143 !len 2012 29, befaller, att et · o· o 
skall fran oc·h med de nn· l , 'J . t f lyb.plan han 2. flygkåren 

.. · il .c ag tr Jsv1dare st" ll· , t'Jl .. 
varens over kustflottan f" ·f . .. a as l . hogstc bcfälha-

110/29 
o , · Ol og ande for 'ltt 1 •lt . · ... , 

p,agaende fJvo·spanino.. ' u aga 1 Jam:hkt g , 
0

, 
... ..

1 
.. . ·b "' ' samt ait sao·da s · 

1 

Jamva over Oresund, 'b p anmg s"caH utföras 

G. O. 146 den 212 29 1 f n , . . .. 
l ä.uda till efterrättelse 1- t ·"" f)Cf a .. d er , att foiJancle fö reskrifter skola 

' ue la an e sjömätni " , . . 
L Genom vedn,r·bo", d . · ng,una s.ommar.en 1929. 

" l an e V'll'\'SChcf f" 
mätningsfartyg vara 1-largJ·O:.Il ,f" s , ~rsorg skola följande sjö-

··1 .. . ' ' c a or expedltwn del 9.Q " 
apu ' namlJgen Svalan p t , G .. 1. • l - nastkommancb 

l · . ' ' c el ouda Falken r J l anc,a.r, EJdern och Tärnan, ' ' :.an , o1an Norden~ 
2 Fö · ..... t · , , · 1 SJoma mnga·r crforderli o· a . , o 

gJorda å tider och cnlio·t f" ·d l . b' motalbatar skola var a kl ar-
" b 01 e m ng varom chef f" · .. J 
ager meddela vederbörande 

1 
'f · - en or SJO cartcYel'kd 

B. Fart •o· . ' · . varvs_e 10 , · 

'. 
J oschefcma skola hrssa · av v d 1 sma befäl stecken å t 1'.clc.t· 

"e er 1orande sbtionshefa"]]· , , , ' som ."'] ' ld\•ale efter 811mlilan tl.\' chcfDJl 
SJO carteve rket bestämmas. ~ fö r 

. G. O. 149 den 22/2 29 faststaUnr S. o . . 
tSIM), att gälla från l l d " lbnalmstl uktwn för mannen 

oc l mec en 15 april 1!l"9 . l l l 
samma dag signalbo'k fo" l.' , - ; tö c o. anc e fr. o. m mannen del I f ·c 1 . · l l · 
.genom g, o. IL 99/19 och . . . . . ' l { SSJ gnn )O:k, fastställd 
genom (t, o, 7·0/28, llppllo"'r·a SlgnallJl struktwn för marinen f· t Flll ~ att gälla, ' as s a c 

(RI G, O. 1~0 den 22;2 29 fastställer Radioinstruktion fo"' l' . 

M), att galla från o()h med 1, 15 ,. 1 mannen 
samma da()' sio·naJboJ- f " . (Cll apu 1929; skolnnde fr. o. m. 

"' "' ' ' or mannen del II o· · t · l , genom g·. o I-I jrr6/18 l , . . ' bms Slgna ermg faststälkl 
· , · ·OC 1 rad . t, l-t' .. ' genom o· o 1019/25 h"' roJlls r u' lon for marinen fastställd 

b' ' ' upp ora att gälla, " 

uer U.· ,o 0:. 152 , den 23.2 29 befaller, att l "tel a ovcrg·ano·sstat sl~ J d . ne,·aD stående marininten-
varanc e å r vara inkallade b .: \._o a un er Inne l 



6 
för furlgörande a\· clem 8liggnnde tjänstgöringsS'kylclighd under fö l

jande tider. näml igen 
vid l(arlskroa station: 

marinintendenten av 1. gr. Pcte•r::son elen 1 mftrs-29 april. 
marin'intendentcn av L gr. Th>Wc elen 1 mars- 29 c1.pril och mari ll

intendenten av 2. gr. Lindbohm (F) den 13 maj- 26 jun i.; 

vid Stockholms station: 

förste marinintendenten Ehlin (F) elen 15 jull- 12 augusti, m a 
rinintendenten av 1. gr. Zetterbe r g (F) den :3-26 f\ugusti, marini n 
tendenten av 2. gr. Hahn (F) den 1--30 juni och marinintenckn ten 

a,· 2. gr. Sjöwall (F) de n 16 S·epternbcr-30 oktober. 

G. O. 153 den 2312 29 befaller, att en krigsiÖ \' ning r;kall i enlig 
het med f\ V högste lwfäl h a,•a rcn ÖYcr kustflottan n11pgjort 11l'ogra 111 
liga r um vid kustflottan 1under senar e hälften av instundanc1e m:~r~ 
eller bör j an av fl p r il. månad; skola1Hlc under cknna tid d.en s.tationär n 
förläggningen för kustflottfins rustade fartyg med undantag fö r mi n
kryssaren Clas Flemi ng upphöra u ncl,er högst sex daga r r'nligt högs t '· 
befälhaYarens över kustflottan bestämmande samt följande offieL' 
rare unde r högst åtta daga.r ställ as till närrm•d·e ])efälhavfl res förcf o 
gande såsom stri,dsdoma re enligt närrnflre> överenskommehe meJla n 
vederbörande myndigheter och högste befälhava ren över ·k ustflothl lt. 
nämligen kommendören W ester, komm·cnd-ö rkaptcnerna av 1. gr. Åker
blom och Or n bcrg samt kommendö rkaptmw n tt\' 2. g r. '\V ijkmark. 

1\.ostnaderna för i cle·nna g<cneralor.dcr anbefa lld k rigsövning sko
la ])e.gränsas iniOlll belopp , sont beräknas av chefl)n för mar·instabl'l l 
och som meddel as g;cn om sjöförsyarcts lmmrnando-cxpcd.ition. 

H. O. 155 den 2riJ2 29 hefaller, att kapte-nen Söd.erbc rg skall 
med den 28 innevarande månad avgå f rå n innehavande t jänst·ebcfaH 
uing; ägande yanscl1dcn i Stockholm att längst till den :l oktober 
1929 beordra en blaild honom und-erstäl kla officerare att fr. o. HL 

den l n~stkommande mars tillsvidare tjänstgöra såsom adjutant l1 n 

hem älde varvschcf. 

G. O. 157 1len 2512 29 befalle r. att pansarskeppet Dl'ottni w· 

Victoria omedell)fll't skall utgå till f a rvattne u utanför Skån<'S o el
och sydkust samt till trUikten av Bornholm för att undersöka isEör 
ltållanc1ena i dessa farYatten. I den mån omständi,ghe.terna göra d \'1 
möjligt att utan fara för pansarskeppet Llärvid bis•pringa infrusn<t 
fartyg skall detta verl-;:ställ>as; högste befälhavaren över .J;:usH\ottan 
äger utfärda närmare in.struLti·on för fartygschden samt skr~ll ~-~ 
snart ske lcan 'inkomma med underdånig rapport angående pans>H 

7 

skeppets förmåga att fram"'å o· • . 
övriga på ledningen n.v en b ' ~etnomll Js av olrka beskaHenhet samt 

f
~ 

1

, e\ en .u e t fortsatt ~ · · 
tw'- to r er. · ' cxpeclltJOn i JWcrk and-c• 

G. O. 158 den 25/2 29 befaller 
flygplan ytterligare två flyo·pla ' ~t: ut~\-e r i g. o. 143,1929 ;tngtwt 
möjl igt och tillsvidare st:l·l·l,~s t' .!111 ll ~n . flygk åre_ n sko la snara,; t 

• . ' u J 1oo·srte 1 f"]h 
fl ot tan forf.og•andc för att . [ lt· _ . ... b'. )C a, a,·ar011s ÖYcr k.ust -

' ' l ' cc. a.ga l Jamhl-t o· 110/19"' 
pagacn{e flygspaning, &amt · ·' o· 

0
· - '-'9 och 143/1929 

att sagda spanin!Y l ll f ~ S•-ca ut öras jämväl över su"{]_t·,n " nstersjön. 

G. O. 159 den 25/2 29 befaller, att den 
för pansarskeppet Dl'Ottning Victoria sJ·glJ 
g en om g. o. 157/29 anbefallda expcd;tim~.' 

statio nä ra för.läggningcn 
up}lhöra under fartygets 

G. O. 164 d.en 26/2 29 befaller n d .. l . . 
och 158/29, att för sär skild fl -o o , , l: an{ n ng av g. o. 110/29, 143/29 

l t f
.. Y b~pan1ng v1d nl·et "d 

m s er or utrönandR a 
1

-- ' s so ra och västra 

d 
~ 'v aget m. m av därsr\:J"d l . . 

ne 'a-n ståend,e bestämmo,]s - , ]- l 1 __ · a cs )efllltho·a fartvcr ' el s ,o a and f\ till ft .. b J o• 

1. Jämlikt g· 
0 

:1 0~12 .28 1 
' c crrattelse: 

' . . . . l. Oe11117/28 t'lll· 
staende spaningsgrupp _ 

1 
.· 

1 
,ustflottans förfogflnde 

t
"ll Ir - · maunflygoTU}) l 
1 

1.. f\rlskron fl och därif r , tf .. ,, "' pen - s ..:aH å tersamlas 

O t 
·-- - an u O l ,1 anbefalld sp · --

s ersJon JDtiLl linjen F alst ·b M" r . - , anll1g o,·er södra 

f
"lhc . .. e t o- l oens r~.. lt nt . llt • l ' . .. 
a "varens oym· .kustflott· ,. , , . .. ' a en 1gt hogste be-

2 D . .. . an natmare be•stammftllfk 
.. . . c ]3lllhkt g. o. 143/29 och 158/29 t' .. o·: ' .. 
ovel k ustf lottan fö'l'foo·allde t" lld il! hobstc bcfalhaYan•n c< 
t ' . b' s a a tre flyg l J s a tlll sagda bc·f älh ·t\"'t J' es f" f l . p an en s -;:.olfl .upphöra att 

d . ' ,, ' oroo·ance t r -· ' fl·. ' 
:n 1 mstundande mf\ rs och d "'t t, d.\ enne Y gplan fr an och med 

Karlsk ron a av ett :1 ··- fl e le •Je efter sl utförd repa rat ion 
. -· malln yggruppcn tilLhörio· - . . , 

Det Vld. Anholt hcf' tl' .. fl - ,t flygpldn. ln rga yon•bnet ·l- Il f ' 
mars utoå ur 1 tl1f\ .·_ f l . b.t-', . s-..a, . ran och med den 

3 " . 'll n ygg rnppen. 
l' . . Anbefalld flygspaning över Orcsund n . . . 
lllJC och Ö\'Cl' K atteo·'ttt ,, ·]_]· f_]_ . . Oll om l punkt 1 niimml 

.. · o' , , l ,CJl yo·spa . -·d . 
utstr ackas till Skan·erac]· s] o l l f_··· b c.nmg \l behoY :J lim di l skf\ll 

1 
rt;f' "' '" ' 3 l an och med l 1 · 

l1 oras genom chefens r. f l _, .. c en 1nstumlande mar..; 
utf:·. l .. ·· 01 y g\ apnet for&oro· 1 l' . a!{flde narmarc best· ·· l "' ocl en Jgt aY denne 

' amme St'r. 

. G. O. 166 den 28;2 29 befaller, att vedett • . , 
för <~tt fr. o. m. den 1 instunda c1 . baten rr t 19 skall rustac; 
som f. l l n c maJ t. o m da o· l l l 

l amc •e es bestämmes, stå t ill chefen s . . "' !ll( er o do ber 
att \e l ttb't för Ely g vapnet forfog·ande ,: 

la"'d' ... ' ce. a en l'lkall bemannas från f l "" e foresknfte.r; samt ottan enligt härför gäl-

att chof f·ör förband . fl der·st " ll l · Ul ygvapnet som 
· a ( s! 11 -- ' befäl ' m aga att vid behov tillfälligt 

av honom unde r)vdande s " · ff ' J JOO lCCL 

fått sig YBudthåten U ll

ställa densamma under 



G. O. 1i0 den 1 3 29 befaller, att pansarskeppet Dro tt ning Yicto

rirrs g<'nom g . o. 1-YI :29 anbefallda expedit ion ska ll omfc1tta dc dr'la: 

il Y :;ötlra Ö:;tcr~jön. som högste be f ii lhaYn r<' n ö\·e r kn~tflottan ä P:<' r 

bestämma : .-<nmt 

att p;msarskcppct under den :2 inncnm.mdc månad skall i'dr r 

Yän1b till Karl skron a. 

G. O. 1i9 den J 3 29 bdnll<'r . ntt mariningenjön'n aY 1. gr. Smu 

zdins sk,:ll fr. o. m. dagen efter aYslutandrt ay nu inncvnr:mdc sji, 

komm<'mlrri np: t ill sYidr.re . med undantng- nY d r tider h an på g"l"lll l 

a,· utfärdJ-d generalorder må han1 erhål l i t a1ma n k ommender i IL 

tjänstgöra i mRrinförY::tltningen. 

G. O. 181 tleu J 3 29 befaller. att pansarsk<'ppct D rottning Yiet" 

ria skall utgå på expedit ion i Östersjön för att bi springa och ko n 

Yojc ra handelsfartyg enligt dc n ii rm a ro instruktioner högsto bcLiJ 

haYarcn ÖYe r kustflottan äger utfärda; skolande punsarskeppets ~t 

tionära förläggning upphöra under här anbefalld expedition. 

IIäraY föranledrla kostnader skola bestridas enligt s ~irskilt n: 

digt beslut. 

G. O. 18i den 6 3 29 f aststiil l0r hl. .a. följantk ändringar i Regk 

mente fö r marinen del n ait t räd a i kraft den 1.) imtundandc 8pr" 

B 141. 

1. 

" _-\ y dc komme nder ade officera rna beo rdrar fart.ygscbcf, i d<'u 

mån hcst~immdscr om officerarnas tjänstgöring omhord ir-ko bliYit i 

kommrrnd oYäg nvecldclad<', en att tjänstgör a såsom a rtilleriofficer ~~ 

2:2:3). en såsom torpedofficer (§ 2:2-!) . en såsom naYip:('l"ingsofficer (*~ 

n.)-22S). en s <'t som förbindelseofficer (§ 229) och en såsom prvvin 1 t· 

off icer (§ :230) ; börande till artilleri- och mwigeringsofficerare bco l· 

ra~ dc hå iildsta. Finner fartygBch cfen Jfi1npl ip:arc. att n ågon aY <et

nämnda befattningar tilldelas annan offic(' r än nu är sagt. m å 

dant ske . doC'k skall därom göras anmälan ti ll ohcfen för för3Yal·-q.'· 

partcmentct. 

Diir 
tidkantringar nn. 

Är antalet komme nd er ade officerare endast t re eller hå, fii•·· 

delas dem emellan befattningarna såsom artilleri-. torped-, fiirl)indch;r· 

och proyiantofficcr S<Unt i förstnämnda full jänwäl såsom naYigcr il' 

officer enligt fartygschefens bedömande. 

9 

Finnes enda st en kommenderad off i . .. .. 

artilleri-, torped-. fiirbind cJs _ l . . cer ~Jan s tgor denne sit:om 

_ _ _ _ _ c 00 l PlOnant.offlcer. 

§ 229. 

Rubriken »Gnistoff iccr» (»RadiovHicen) 

seoffice r» . 
iindra s ti ll »Förhillllel-

§ 2:29. 

l"örbindclscofficcr åligger att under 

fa'l"tygets telcfonmatc'riC'l. sckondl'n 11tön1 tillsyn öi·cr 

I fr åo·a OJn l ·· 1 "l l 
. '": c c sars i: l c a åligganden. so m ... . . ·o· . . .. 

bmdelseoffJOcr stad.o··Js i S. . 1. 
. 1 0 1 11 ,. t tillkomma for· 

,. . ' ,_, · Ig na w st rnkt1011 fö. · 

m st rukt10n för marinen. · · 1 llhll"l11Cn och R adio-

§ 263 punkt c, § 286 m om 2 och 3. 

F ormulär 1 och 23 utgå. · § 287 mom. 1. 2 och 3 utg,l. 

G. O. 192 deu 6 3 29 med ·i . , . . . . 

under den tid 1 . .. g ' el. att l.) ska Jsbr.da ren »Lenin» må. 

. . ( ensanmw ar al· S\"en ~ka staten f"" l 

eJ ford erh g1:, hesöka Karlskrona. or lyrd, då &å anses 

G. O. 196 den 7 3 '>9 1 f 11 . 

126/2 ' - )C a, e r. 1 an,lutnino· till 

9, att fartygschefernas bcfälstecl- . --' "' g . o. 113,29 och 

ken skola hi ssas elen 1:1 . ,en , t ubåtarna Gripen och Dra-

. Jnne1·arandc m ånad. 
' 

~· O. 201 den 713 29 befallN. att 

av offleerare fö ljande skall lända t ill 

N-eda nstående officerare skola 

be triiffand<' l <lD<lkom menckr·; J1!2· 

efte rrättelse. ~ 

d .a:·gå från innehal·anclc t j änstebrfPttJlJ.n o·,·'t" 

"ga1 
" "" ' med neda11 · 

"' Jnnc,·a randc å r, r espektive 
angrvna 

. ' .till t räda_ Yiss befattn ing elle r kommendcrino· fr 

gnnd. dagar Jnne\·a r·ul(]e ·'tr s· t t "ll . "' · o. m. nedan an

given tid. med l'nda~t3 .. '. J ilJtll l J SYJdarc ellN under särskilt an-

. ' ' ' g il\ { •C te er. el å dc ).o o· . d .. 

Ilera torde r m å haya erhåll it . . . J a _,.run U\' utfardad ge-

annan l,ommendenno· enl" o·t f" "]" l 
" J" o Jan( c. 

1\'Ia.rinförml tniugeu. 

aYgå J{OJ11111 Clldörkapten en >11" 1 o·r· 'l· ·J l 

t"llt .. l 
. "" . ~,_ ,er) om. den 1 april ocll 

t 
l rac a k ·o1~1mendörkRptrnen m· 2. g r. 

lllaj . o. m . {]en 30 scptcm bc'r· 1930. Braunerhjelm .. d rn 

.Marinstaben. 

t illträda kaptenen \YctLcrblad, elen 1 juli. 
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Sjökrigshögskolan. 

o t 1929-1930: _ 1.,,rsen arbetsare 
· 1 11·1, ·1 n n a ' ' ' r 1· E l c Y c r 1 a ·' . M 1 ·l . B O. henne m, 

.. . . . E V P. af Klint, 11erlmg, 1' e c J C I , • .. . 
]oJtnanterna · · O , f Uo·n·\as och Sandstront. ·· ] M P d ro' Jön='son, Silhcrswar{, • · · · 

J{al'lskrona station. 
eX l) ed i t i on: 

StationsbefälhaYareus . 
T''1lcl · den 30 sel)tcmlwr och 

;~y gå kapten·2 ll )c. ' ·o· . 1. ulta,nt.. den 1 oktobecr. 
tillträda löjtnant~'n Croncbet "' d( J 

Skeppsgossekåren: 
. . h T M. SimoDsson samt löjtnan 

avga. ·kaptenerna Hofhelg oc .T Falkman den 30 september; 
· })er" och A. O. '' · · d 1 

tc rn>t 1\.'lingenstJCrna, J b . dt l Balek k·ompanichder , en 
tillträda kaptenenM Beren oc 't-t . ' ·,. t' o m. den 30 april 1930. 

II l OT('ll den l 00'L Ou( l • . 
oktober. löjtnanten - asse " . - ··l- E:tm6r den l oktober. · 8 ... aJ\ och fanu,cn 
underlöjtnanten JOW' · · 

Karlsekrona y arv· 

T o r p c d.-
och mindepartemcntet: 

2. g·r. Wijkmark ckn 30 septem -
aYgå kommenclörkal1tenen aY 

ber och 
tillt r äda kommcndö rka.ptencn 

o·r· Blmnher!r , depar tements-
aY 2. o · '-' 

chef, den 1 oktober. 
Stockhohns station. 

cxpeclition : 
stationsbefälhavarens ~ ". 

•• ,o .. - e'n l{aJ.Jff'm.an elen 30 september och 
a' g.t ],apt<>n R '. .· .1_ adjutant, den 1 oktober. 
tillträda ]öjtnante.n va·n lJSWlJ ,, 

, 1 c h rekrvtskolan: 1 .... 0 r p r a - o • 
o . G . _,.fbero· den 30 september oc:l . . 1 

a yga kaptenen le b ·tl "l l·ste instr ukt~onsoffl0el, den 
"''c ··Jitt-,li er' a ( 1 -tillt r äda kaptenen .c' ' ' 

oktober. - · Mar st rand: 
skeppsgosseka r en l ~ 

" .. -.· . B ·ell den 30 se,ptember och 
nvgcc fannl ... en or . _ . . l 1 oll-t-ober skolande 

.. .. .·1- L ndoTen r en ' ' 
ti lltrada fann ... en 1 

... " t .. . -·d s]·eppsgossekåren 
d t' l han tJans go r " 1 ' 

o-r.en. uneler en H . . · Stocl·h.orm. "' ' . .. 1 tt ·tatwn 1 ' tillfälligt tJJlhora f o .ans s , . 

stockholros yarv. 

Undervattensbåtdepån : 

'\Vrede ·den 30 septenl.ber och 
avgå kaptenen d 1 1-·to]Jer 

Tl I ·btlr·n en o-' · · tillträda kapt-enen JO 

fänrik L ind· 
i Mars'tran~l, 

Göteborgs ö.rlogsdepå. 

Und{'l'Yattcnsbåtclepån: 

aYgå kaptenen E. D . Tor6n dr-n 30 september och 
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tillträda kaptc tl Cll vVrcdc' den 1 oktober samt llroms, tillfälligt 
under tirlen 20 .april- l .) juli 1929. 

G. O. 2G9 den 8/3 29 befaller, att marinintendenten av 1. gr. Dnl
mark skall med den 13 innm·arand.c månad a1·gå från innevaranlie 
kommendering i högste befälhaYa.rcns ÖYCr kus tflottan stab samt fr. 
o. m. öe n l nästkommande juni ti ll s1·iclare tj äDStgöra såsom verk
stadsintende nt Y id mar i ncns contral a bckHidnuds,·c'rkstad i 1\:a rl skrona ; 
g).;:ol ancle nämnde marinintendent uneler tickn den l Apr'il-30 sep· 
ternber innenuandc år tillfäl lig t tjänstgöra å flottans station i Karls
kron a samt fr. o. m . d en 1 nästkommande oktobN tillsYidarc tillhöra 
nämnda stat ion; 

att nuJ,rinintendcntcn av 1. gr. Dcsthon ska l l, mccl bihehållan cle 
av innchanmdc befattning fr. o. m. den 14 innrvaranclc månad t. 10. 
m. dag instundandfl april månad , som högste bdäl:hnxarcn över kust· 
flotta n :iger bcstiimma, tjiinstgöra silsom stabsintcnrleJJt i högste br
fä lhavarens ö\-cl· kustflottan stab; samt 

att marinintendcr1tcn av 2 gr. J . B r ir1g skall fr. o. rn . dag icl
Schmdande apri l månad, som högste befälhaxa.rcn över kustflottan 
äger bestämma, ti ll svida re tillfälligt tjänstgöra såsom stabsintend-ent 

nämnd e befälhavares stab. 

G. O. 211 1len 9,3 29 medgiver, att en dansk Jmdervattensbåt
flottil j, bestående av ve rkstadsfartyget "Henrik Gemen, 6 undervat
t ensb:''ttar samt torpedbåten >>Ormen,, må under tiden den 10~15 in
stundande apr il be·söka Ka.r lskron a. 

G. O. 213 den 12;3 29 meclgiYer , i anslutning till nådigt brev å 
handleJsdepartementet den 7 i nnevarande månad, att h ögst 50 yng
lingar i åLdern 15~omkring 18 år må, utan särskilda kostnader för 
sjöförsvaret, medfölja å övningsskeppet af Chapman under detta far 
tygs i g. o. 1250/28 anbefallda expedition samt uneler kor tare t id före 
embark eringen förläggas i skeppsg'ossekasernen i Karlskrona; sa m t 

att till ifrågav-arande ynglingar må mot ersättning utlämn;t~ 

lä mpliga boklädnadspe rsedlar från vederbörande fö,rr åd. 
De föres!krifter m. m., som kunna c rfor,dras på g rund aY denn:1 

gen era lorder och ovan n ämnd1a nådiga brev, skol a utfärdas av sta
t ionshefälhava,rcn i Karlskt,ona. 

G. O. 216 dlln 13,'3 29 befaUer, att fartygschefen å övningsbrig
gen Fnlken under dess i g. o. 1250/28 anbefallda expedition s;kall hiss a 
sitt befälstecken den 19 n ästkommande juni; 
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att fartyg-d med undanta.g ay seg·{•] och löpande tack ling ska ll 

Ya ra kla rgj or t fö r expedi t ion den 13 juni; samt 

alt rkn fö r fartyget m·scdda besättni ngen för i nyssnämnda g<' 

neralorder mon t. 10 el) angiYet lindamål fr. o. m. den 13 juni skJJ 1 

~ tfill~ s t i Il f n rtygschdens förfog~nclc i I\ arl s.kroml. 

G. O. 222 den 1J,3 befall{' r. att fö r t illfälli g bn.sc r ing ay ku st 

fl ottans flygfö rb and, under t iden {len 20 april-20 oktober in ncvaran tlt 

tll' . c·dorcle rli gt hangar- och förläggningsutrymme m. m. skall uppl i\ 

tas Yid flygst<ltionern a i K a rl skrona, Göteborg. F årösund och JLi 

ge r näs. 
att hög'Sle befälh'1va ren ÖYCr kustflc,ttan s:kall lämn:t chefen fö r 

2 . flygkåren meddelande se11ast 7 dagar före d.cn t idpunkt, då sårla n 

t ill fä llig buse ring erfo,·dras. sa mt 

att chefen för 2. flygkåren skall, efter di rek t med hög~te be f iii 

han1.ren ö1·cr kustf lottan träffad öve re nskom melse, Yidtaga av basr 

ringPn betingaJclC' åtgä rdcr i {kn utsträckning chefen för flyg1·apnr, 

med hänsyn till tj~inst gö ringsförh ållanden a och t illgängliga med< i 

bestäm1111'! r. 

G. O. 236 den 18,3 29 bcfallP.r, ait antalet adjutanter i chefc'JI 

f ör kustartilleriet stab under ticlen de n 1 oktober 1929-30 septem1wr 

1U00 skall Yar a 3. 

G. O. 240 den 19,3 29 m<Xlg ivcr, att chef för unde rofficers- och 

sjömanskårerna må, utan h in(Ie r a\· härutinnan gällande bestämmelSl''' 

under inneYarande å r efter samråd med Yeclerbörand e sjösty l'l..: ebcfiil· 

l1avare kommende ra ubåtspersonal å dpåfartyg för ubåta r, ubåtsm a 

skin isk r och ubåtse lda re jäuwäl å andra fartyg. 

antingen s-åsom ersättning för pe rsonal t illhörande annan yrkr·~

gren c llcr, där"st förlåggning'Sutrymmet ombnrd cl ct medgive r, utöl'f'r 

besättningslistan, i bådn fallen försåvitt sådan k ommende ring edor<!· 

ras för Yidma'ldhinlandc aY pe rsonalens tjänstharhet 

eller ·ock, bPträffande ubåtsmaskinister och ubåts C'lclare, för Il< 

hringande al' fö refintliga Yakanser. 

Vid .kommend·ering a1· ub åtspersonal 0nligt ·ova n skall iakttag'"' 

att ru stade ubåta r skola kunna h ålla s f ullbemannade samt att erfrn·· 

dcrlig pe rsonal för 11båtsdrcpåern as skötsel hålles tillgänglig. 

G. O. 243 den 20,3 29 m0dgi,cer , att stationsb0fälhava ren i K arl s· 

krona må, i den mån så anses cdlordcrligt, inllcYatande utbildni ng~ill' 

låta tillfälligt kommendera K arlskrona station tillhörande ubå t" l

dare till GöteboTgs örl ogsdepå för att Yicl dänaranek 1.1båtsdepå :c·,· 

:namgå rckryi!kurs. 
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K. br. den 7 mars 1929. 

A v stationshefälb a varen vid flottans station i Ka1'lskrona gjord 
hemställan, att Klllngl. Maj:t måtte utfärda allmän föreskrift därom 
att den i vis a fredsbesättningslistor, som överlämnats för att tills 
vidare tjäna till ledning vid be,räknandet av personalbehoYet, angivn::~ 

fördelning av beställningar på vissa i besättningslistorna upptagna 
befa tt ningar finge jämväl utgöra grund för rätt till vikariatsersä,tt
ning enligt däwm e lj est gällande bestämmelser, lämnas utan bifall. 

Genom beslut den 16 mars 1917 förklarade Kungl. Maj :t hinder 
eJ möta för chefen för sjökarteverket att utfärda vissa bestämmelser 
rörande arbets1miform för civil personal vid! sjökartcYerket, vi lken 
tjänstgjorde sås'om mätningsförrättare. 

Sedan nu Chefen fö1· sjökartcverket under framhållande att under 
senare åren vid sjM;:arteve rket anställts jämväl annan civil personal 
än den ovan avsedda samt att det av flera skäl v.isat sig· olämpligt, 
att ifrågava'l'ande pcrS'onaL såsom för närvarande vore förhållandet, sa'k 
nadc varje synligt tecken på sin ans,tällning i Kronans tjänst gjort 
hemställan om bemyndigande att - i enlighot med skrivelsen bifo
gade förs lag - utfäPda bestämmelser rörande arbet su,niform jämväl 
för sådan vid sjökarteverket anställd civil personal, huvudsakl-igen 
maskinister och skeppare, som icke tjänstgjorde såsom mät.ningsför
rättHe, förklarar K ung l. M aj :t h inder ej möta för Chefen för sjö
kar t€verket att utfälxla ovan avsedda bestämmelser. 

Bemyndigar KMF. att utan hinder av gällande bestämmelser 
medgiva inskränkning i föreskriven arbetstid å flottans station-s- och 
kassakontor under tiden den 1 maj-c1en :1.5 september innevarande 
år mod högst tre timmar i veckan. 

K. br. den 15 mars 1929. 

Sedan CMS hemställt bland annat, att åtgärder måtte vidtagas 
i syfte att tillförsäkra vid flygvapnet tjänstgörande personal eller 
dess efterlevan1de tillfTedsställande ersättni ng vid invalidite t eller 
dödsfall p·å grund av flygolycka, finner Kungl. Maj :t före,vara.nde 
framställning icke föranleda någon Kungl Maj :ts vidare åtgärd. 

Sedan kaptenen vid flottan g,reve K. G. Hamilton anhållit, att 
han, som från och mod den 21 de·oembet· 19128 till och med dBn 26 i'a · 
nu ar i 1929 tjänstgjort - förutom å e gen tjänst - såsom chef för 
ekipagedepartementet vid flottans varv i Karlskrona, måtte härför 
få komma i åtnj uiande av vikari,atsersättning, bifaller Kungl. Maj :t 
förevarande ansökning; s1kolande vid beräknandet av vikariatsersätt-

K Er. 1929. 4 



8 

niil:gens belopp så anses, som om Hamilton under ifrågavarade tjiinst 

göring bestritt kommendörkaptens av 2: a gTaden beställning. 
Medgiver att till envar av kommendörkaptenen av 2. gta.den K 

Wijkmark och kapten S. G. W einbe rg må så9om ersättning för om. 

arhetning av exercisregl emente för fl<ottan, Torped, utbeta.Jas ett ho 

lopp av 250 kr. 

K. hr. den 22 mars 1929. 
Sedan KMF dels anmält, att enligt Kungl. Maj:t,s utslag den 2~ 

februari 1929 t. f . kam reraren hos ämbetsverket R. U. T. Näsman 

dömts att bland annat, yarda aysatt från sina befattningar såso1, 

marininte~dcnt och såsom t. f. kamrerare hos marinförvaltningc11. 

dels ock hemställt att don såhmda va.kanta tjänsten hos iimbctsvcrh! 

måtte få uppehålla,s på förordnaJ1de tillsvidare, int.ill dess frågan an 

gående omorganisation av försvarets centrala ledning och förvaltni n 

m. m. blivit slutligen avgjord, medgiver Kungl. Maj:t, med bifall t ill 

förevarande framstäl lning, att ifrågavarande bofa ttning må uppeh ~ l 
las medelst fö rordnande tillsvidare. 

K. br. den 5 april 1929. 
Medgive r , att till. kapten G. W . Englund må Slåso.rn ersättning f;·, 

utarbetande av »Förslag till handbok i kr igskemi för kustartilleri c•t 

wtbc.talas ett belopp av 600 kronor. 

Medgiver, att för främjande av ma,skin- och cldrumspersonal_~ ll" 
vid flottan intresse för frågan om åv,ägaibringa.nde av största moJ l1 

o·a bränsleekonomi å flottans fartyg ett belopp av 200 kron" 1 

;tälJes till högsto befälhavarens över kustflottan födog,and e för utb" 

talande av belöninga'l· vid pristävlan om e<n upplysningsskrift röran <!· 

tjänsten i cldrumnwt å ör}()g'Sfartyg. 

Finner g.ott förklara, att vid bygga.ndet av jagaren K las H or n 

och Klas U o· g la samill1a ritningar m. m .. skola användas ävensom 1w 

myndiga m~rinförval tningcn att. därest efte r e dorckrlig .utr~dn i 11~ 
befinnes. att berörda ritningar n1. 111. icke kunna utan sarskild {\r 

' d b l t . r·las lJg·g.·]·!. 
sättning komrna till användning vi ' yggance av J<agaren \. u 

träffa avtal härutinnan med Kockun1s mekaniska verk.stacls akt i' · 

bolag. 

Mooo·iver. att för bestridande av rc.presentation- m. fl. kostm,,J, :· 

i saiDban~l m~d utländska örlog·sfa,rtygs och rep r<esoentante rs föl' ut

ländska mariner besök i Sve.rige må under innevaraooe år till chcfce~ 
för .

8
jöförsYarets kommandoexpedition mot redo\·isning en:igt av d w· 

f,;n för försva rsdepart·ermentot godl<'ända räkningar utbetalas ett \1 

}opp ay högst femtusen kronor. 
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K hr. den 12 april 1.929. 
Efter därom av stationsbdälhavarcn vid flottans station i Stoek

hoJm uti skriveLse den 8 april 1929 gjord framställning förorflil:1r 

Kungl. Maj :t kommendören vid flottan E. H. Borgmark att tillsvi

dare under den t i el, bemälde stationsbefälhav" re komme att del t<g 'l 

i den förberedande avrust.n ingSilmmmissionens arbete i Genr~ve, nppP

h ålla befattningen såsom stati·onsbcfiilhavarc Yid flottaus station i 
Stockholm. 

Efter därom 1av marin:förvaltningen uti skriYclsc den 4 :l pril 1929 

gjord fra111lstäVning förordnar Kun gl. M aj :t k8ptenen vid flottan K. 
G. Ågren att tillsvidare, intill dess annorlunda ya rder bestämt, upppe

hålla befattningen såsom chc·f för marinförvaltningen;;; minavclelni:lg. 

Bomyncligflr stationsbdälhava.rcn i Stockholm att för tillgodo

seende under sjökommenderingarna instundand e sommar av det ound

gängli g,a behoYet av maskinister •och kocka r å stationen tillhörande 

fartyg anställa, d'c.ls för ticlen hö@S•t intill elen 1 november 1929 nio 

civila 1: a klass maskinister mot en avlöning. beräknad efter högst 

fyrahundra kr·onor för månad inklusive sjötillägg samt dessutom mäss

penningar, dels ock unde,r tiden den 20 april--den 31 oktobe r inneva

ra<nde år sju civila kockar mot en avlöning av hög·st sju kronor för 

dag jämte portion in 111atura. 

MedgiYer, att chefen för sjökartevcl'lcct må. därest de n av byrå

direktören Sandström i nstcmclande sommar· p la n e r a de expedi ti•onen t i l! 
Norra Ishavet kommer till stånd, bevilja 'kartog rafen filosofie licen

tiaten P. Gollinder tjänstl ed ig·he.t för deltagande i expeditionen även

som att Collindcr t1ncler tjänstledig1heten må uppbära oavkortad lön, 

va.rjämtc Kung·!. Maj:t förcskri'.'er a.tt Gollinder efter sin återkomst 

skall till chefen för jökarteyerket avgi\·a rapport ÖYer sina erfaren

heter från expeditionen. 

K br. den 1.9 april 1929. 
Sedan flaggmask-inisten J. W. Gustafsson och flaggartillcri krm 

stapeln C. E. 1\ ilsson, i uppgiven ege nskap av repre~Sentanter för in

strukti-onsunde·rofficerama vid unde<rofficersskolan vid flottans station 

i Ka rlskrona. anhåll i t, att befattninga.rna såsom instruktionsunder

officcrar·c Y id nämnda unde roffice rssk10 l a måtte besättas för viss tid 

efter ansökan samt att sä rs<kilt lärararV'ocle n1åttc få utgå till sagda 

instruktionsunderofficerat•e har K111ngl. Maj :t funnit för·evarande ft,am

ställn ing icke föranleda någon Kun gl. Maj :ts Y i dare åtgärd. 

:Förordnar. att flygvapnet tillhörande personal kall äg·a att un

der t jänst.g•öring \rid rustad sjöstyrka från och med innevarande bud-
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getårs början intill den 1 ju li 19:29 åtnjnta sjötillägg. som enli gt gäl

land e' tillägg·sbC'st ämmolscr t ill dc militä ra aYlöningsreglC'mentC'na till 

kommer motsvarande beställningsh avare vi<l flottan under dylik tjänst

göri ng. 

::llcdgiYcr, att mar iningenjörsaspirant må under sjötjänstgöri ng 

innevarande år å fartyg, var å k adettmäss ej är anor<in ad, åtnj ut a, i 

s tä ll et för naturaporhon elle r drirför utgående kontant crs•ättni ng. 

mässpenninga·r i likhet mecl beställningshavare i dC'n mä ss. från YilkPJ 

aspir anten bespisas. 

TilletJ,ä nn cr. nwu hänsyll till rådand e dyrtidsförhål landen i l3 cr 

lin, marinattachcn vid Kungl. Maj:ts boskickning i Berlin, KöpC'n

lJamn och H älsing-fors, kommendör]mptcncn av 2. gr . vid flotta 11 

~- Arnbergcr, vilken jämlikt Kun gl. Maj :ts beslut den 26 okt,,. 

l1er 1928 boHlrats att t illsvi<:lare högst intill de11 1 juli 1929 tjänst

gör a såsom marin atbche jämväl vid Kun gl. Maj :ts boskicknin g•ar i 

R.iga ooh l'tcval, en g ratif1kation av tvåtusen kronor fö r tiden till 'h·n 

1 juli 1929. 

Medgive r , att för utarbetand et av beskrivning övm den så k al b

dc F einmess-k·ompasst•n må såsom ersättning utbetalas g ratifikation •. ,. 

t ill elektroingenjören C. V. Chri stofferson 900 kronor cch till ri ta rrn 

C. Larsson 235 kron or. 

Medgiver, att t ill underofficeren av 2. g r. vid flottan H. Lag

ström måtte utbetalas ett belopp av 1,400 kronor, utgörande dds C'tt 

bidrag av 1,000 kronor till utgivando av en för pcrsonal·en vid svensk:l. 

örlogs'- och handelsflottan avsedd sång- och melodibok, dels 400 k r<>· 

nor för därmed fö t'C nat eget a r·bete. 

Fömrdna.r, att personal å maTinens öv.er gångsstatcr, vilka. avsrs 

för kr igstjänstgöring vicl flygvapn et. m å, efter av vederbö rande myn

dighet vid marinen i samt'>åd med chefen för f lygvapnet avgivet fijr 

slag. i k ommandoväg beordTas att vid flygvap net fuHgöra förf attni ng'· 

enligt åliggande fredstjänstgöri ng, ävensom fö reskrive r , att av ifr:1-

gavana ndo kommenderingaT föra1uledda kos;tnader skola bestl'idas, r<)· 

sekostnads- och tra'ktamentsel\sättning från flygvapnets anslag till a,·. 

löning, rekryte·ring, rese.kostnad eQ· m. m., s,ärskilda förmå ner under 

flygtjänstgöring och t jänstgöringstraktamenten från anslaget ti ll 

f lygövningar samt övri ga kostnader från vederbö rli ga anslag undel' 

sjöförsva:ret. 

K. hr. den 2(i april 1929. 

Sedan flottans maskinistföreningar hos Kun gl. Maj :t hemsi.tillt, 

13 
G. O. 24(i den 20/3 29 befaller, att k anonb åten S vensksund skall 

avgå t ill flottans station i Karlskron a för att avmönstr as och där

efte r klargö ras för ny expe{lition (g. o. 1250/28 mom. 3 a). 

G. O. 258 den 25t3 29 medgiver. att chefen för marinstaben må 

i och för verbstä llande av u,t rcdningar. som ur försvarssynpunkt ä1·0 

av betydelse, tillfäJligtvis ställa h onom underl ydande personal till 

rikskommissi.onens fö r ek·on omisk försva rsbe redskap förfog·ande å de 

tider, va rom överenskommelse träff as melbn chefen för mar inst aben 

ooh rikskommissionens ordför ande. 

I samband härm ed befalles. att kaptenen F åhrae us skall m'xl 

bibe,hållande av innehavmHle tj än stgö rin g •vid StockJwlms sta tion 

under inneva rande år för ovan nämnt ändamål stå t ill chefens för 

marinstaben förfoga nde. 

G. O. 259 den 2ö.t3 29 medgi\·er, att den stat ionäTa förläggningen 

för minkr:vssaren Clas Fieming må under tiden 1-24 april enligt 

högste befälhaYarens över kustflottan bestämmande upphöra för en 

tid av h ögst sex dagar. 

G. O. 2(i(i den 2(il3 29 befaller. att kaptenen W ette rblad i g. o. 

180/23 a11 befalld t j äns1:göri ng såsom kad.E'ttoffieer vid sjökri gssk·ola n 

skall upph ör a med dagen för pansm·kr,yssaren Fylgias avmönstr ing. 

G. O. 2(i8 den 2(i;3 29 befalle r, mecl ändring av g. o. 153;29. att 

kommendörkaptenen av 2. gr. \Vachtmeistc r skall tjänstgöra såsom 

stridsdomare i stället för . kommendörk,apteiwn av 1. gr. Omber g un

der i nämnda gene ralorder anbefalld krigsövnin g. 

G. O. 273 den 27;3 29 befa Her . att kaptenen vid ku startill e riet 

Engbloms tjänstgöring i sjöförsva rets kommandoexp oditi ·on skall np]J· 

höra m ed utgången a,· september mån ad 1929; 

att k aptenen vid kustartilleriet Allbrandt skall med ändrino- av 

i g. o. 1245/28 anbefal ld kommenderin g, undl:'r tide~ den 1 aprih'3D 

&eptembfw innevarande å r med ord .inaric förläggningsort Stockholm 

för särskilt uppdrag ställas till chefens för kustartilleriet förfogande 

s~mt fr. o. m. den l nästkomm::wde oktober tillsvidare tjänstgöra i 

SJöförsvaTets kommand oexpedition (ordinarie tjänstgöring) ; 

att löjtnanten vid kustartilleri et Puke skall fr. o. m. den 1 in

stundande april t ill svidare tjänstgöra i marinförvaltnino-en (oniinarie 

tjänstgöring); "' 

att löjtnanten vid kustartilleriet Nymans genom g. o. 35Gt28 an

~efalld a tjänstgörin g i marinförvaltningen skall upphöra mcrl dea 

oO innevarande månad; samt 

G. O. 1929. 3 
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att, med ändring av g. o. 1245/28, kaptenen vid kustartiller 11 t 

Bengtson skall tjänstgöra i marinförvaltningen under tiden den 1- f\ 

instundande ap ril. 

G. O. 275 den 28t3 29 befaller, i anslutning till genom g. n. F 

215/28 fastställd plan för fördelning av flygf.örband till marinen . att 

följ ande föreskrifter sko,Ja be trä H ande sagda flygförba11d m. m. t i liB

vid.are lända till efterrättelse. 

1. Den till 'kustflottans förfogande för närvarande ställda 'l :1-

ning~gruppe·n ska ll senast den :1.0 instundande apr il utgå ur klh1-

flottan. 

2. Följande flygförband skola från och med den 26 instundan•k 

apri l ingå i kustHottans flygavdelning. nämligen: 

en spaningsdivision om 6 sjöflygplan med 1 sjöflygplan i rc o;t•J 1: 

Pn jaktfLyggrupp om 3 S'jöflygl_) lan; samt 

ett torpcdplan. 
3. En spaningsflyggrupp om 2 sjöflygplan mod 2 sjöfl ygplau i 

rese rv skall från och med den 10 nästk·ommande maj vara unde·rst äll1l 

chefen fö.r kustartilleriet. 

Chefen för kustartil leriet äger att, i den mån så erfo.rdra s. li'l3 

vederbörande befälhavare göra framställni ng om för gruppen c d r

dcrlig båtmaterieL 
4. Ovan i punkterna 2 och 3 angivna flygför.ba nd skola, und1· r 

den tid de är.o underställda befälhavare ur marinc·u, benämnas, 

s p aningsdivis i on en: · 1. m a r i nflygdi visionen. 

jaktflyggruppen: 3. marinflygdivisionens 1. grupp, 

spanings.flyggruppen: 15. marinflygdivisionens 1. grupp. 

5. Ett spaningsflygplan och ett sjöflygplan 'i reserv skola fr·u1 

och med den 15 april vara underställda befälhavande amirak•u i 

Karlskrona. 
En motorbåt skall av varvschefen i Karlskrona i mån av behov 

ställas till bofälhavandc amiralens förfogande. 

G. O. 280 den 30/3 29 befaller. att kommendörkuptenc n av 2. ·1.-r . 

vid flygvapnet Egerström samt kaptenen vid flygva.pnet Enell skn h 

fr. o. m. den 22 instundande april tillsvidare tjänstgöra vid fl o t b 11. 

G. O. 287 den 2/4 29 befa ller, att m;ariniäkarstipendiaten i'v"r 

stat Nordahl skall f r. o. m. den 10 april 1929 tjänstgöra såi'Jom ext r:1 

läkare i Vaxho·Lms fästning. skolan(le kommendanten i V,axholms f>i;: t

ning anmäla när kommendieringen i fråga kam upphö·ra. 

G. O. 291 <len 2/4 29 befalle r, att i p:. o. 99/29 omförmäld cxp r••l i

t~on med St.oc.kholms stads Isbryt•arcn H skall avs'lutas med cle'• 4 

inrnevarande månad. 
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G. O. 297 den 5/4 29 befaller, att nedanstående off icerare skob 

tillsvidare tjänstgöra Yid jä-mlik t g. o. 273/29 organist>rade flyg-för · 

band {flygplan): 

1. Kustflottans flygawlelning: 

a) spaningsflygdi.1· isioncn: löjtnantf'n Yid flygnpnet Hård. d i

visions·chcf. löjtnantcn1:a Yid flottan Lcnnquist. Sandström och Ljung

felt samt 1 flottans rese tT J. G. C. Andersson och S i1f1·erberg äl·en 

som underlöjtnanten i flottans resen· Henr i-1\:sson och Hinriken i flyg 

vapnets resen· N. S. R Ander&Son; 

b) jaktflyggruppen: löjtnanten Yid flygntpnct Enderlrin. grupp

chef; 
c) tot·pcdfl~·gplunct : löjtnanten Yid flottan Rosens1·ärd: 

äg•a ndc högste befä lh avare,n övC\r kll'stflottan att anbefa ll a såd,l

na tillfälliga ombyten a 1· o1·an onlförm äJda officer a re, som på grunrl 

av föreliggande omstä ndigheter kunna anses crfor(lcrliga. 

2. Till bcfälhay.ande am iralens i Ka rlskr.ona förfogande ställt 

flygplan: undcrlöjtna.nt0n i fl ottans reserv H edin. 

3. Til chefens för kusta rtiller iet födo g·ande ställd spaning·s

gmpp: löjtnanterna vid kustartilleriet Sn•now och Holmer. 

G. O. 299 den 5/4 29 bcfalle.r, Rtt logementsfartyget Xiord skall 

från och med den 1 juli 1929 tillhöra Stockholms station. 

G. O. 3()7 den ti /4 29 brfallcr, att jäm'likt g. o. 164/29 anordnad 

särskild flygspaning ,-id rikets kuster skall upph öra enligt följande: 

den jämlikt sagda genenl•order p. 1 genom högste befä lha,"arens 

över kustfl ottan förs·org anordnaA:l e med den 10 dennes samt 

<len jämlikt samma generalordf'r p. 3 genom chefens för flyg 

vapnet försorg ano rdnade omedelbart. 

G. O. 317 den 9/4 29 befaller, i ans lu tning till nådigt beslut den 

5 innevarande månacl. att befälsövni ngar inne,·arancle år sko la an

ordnas vid sjökrigshögskolan smnt att för desamma följande fön• 

skiifter skola lända till efterrätte lse. 

.. 1. ÖYningarna, som h aYa till ändamå l att genom tillämpnings

ovningar komplettera den teoretiska utbi ldningen vid sjökr igshögsko

lan i ämnena k.ustfästningslära. lant.krigskonst och taktile skola i an 

slutning härtill ·omfatta stabstjänst och kr igsspel s::~mt lösandet :tv 

taktiska uppgifter. 

2. Chefen för sjötkrig·shögs.kolan äger utfärda närma re förcskrif

t~r angående övningarnas ano·rdnan·de oc1h omfattning m. nt. ä 1·ens.om 

a t under högst henne dagar inspektera desamma. 

3. I övningarna sko·la deltaga: 
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såsom läTacl'e: kaptenerna vid kustartillmiet Olmgre n och :Miill<'r 

~amt kaptenen vid flottan H a gm an; 

såsom den•r: löjtnante rna vid kustat·till erict I-indst röm. Ostg 1·<'n. 

Hiklcr, G<1rle, Rosen, Löfstedt, H aglund, Swnow. Lindahl och Bengts

son. 

4. Jnryckningscla,g· är den 23 april med anmälan å tid och pl nt~ 

som chefen för sjökrig•shögstkol an äger hestlimma och utryckning'·h ~ 

senast den 6 maj . 

3. Chden för skeppsgosseJ,å ren i 'Marstrantl skall på 'w chd,• n 

för sjökrigshögskolan gjo rd f ramställning s.tä!Ja t ill ledarens för lH· · 

fä lsövningen förf:ogando: 

ett skrivbiträde i dPt fall personaltillgången så medgiver : 

e n motorbåt, skolande d ri·ftkostnaderna för densamma be!'t ri•la s 

av anslage t för bed:älsövningen. sa:mt 

c:;rf,orclerli g a unde.tTisni ng·slo·kale r. 

6. Rapp or t över övningarna jä.mte under desamma u1tförda :u

beten och av l<Xliarcn hållen kritik skall senast två månader d tcr (j y . 

ningarnas slut insänd·as till chefen för fö rsvarsde·partc.tnentct. 

I samband h ärmed har Kungl. :Maj :t i nåder m0elgivit chcfeiJ för 

kustr rtillcriet att efter sam råd med ehefen för sjökr igshögskolan hr

crdra •högst tre officora rc Yid kust.artill erict att följa de gellom rlc•t ma 

general·o rder anbefalLda bcfä lsön1ing•arna ä\·en som att inspektera if rå

gava r.ande öv·ningar. 

G. O. 320 den 9/4 29 bcfa.llcr, att clwfen för marinstaben skall, 

efte r stationsbefä lhava rnas .hör·andc. gemensa.mt med chefen för kust

arti lleriet •och i samråd med chef.en för f lygva.pnet senast de ll 1. ll<ist

kommancle a ugu ·ti avgiva för:sla g till (]c föroskriftc r, som kunna an

ses erforderliga såväl för uttagning från oliJ,.a stat.imwr, regem ente n 

och yrkesawlclninga11: (yrkesgrcna.r) som ä ,·en för kommendering· av 

den persona l, unclc roffice r m·c och mansk ap tillhöran(1e mat·inC'n . sorn 

j ämlikt 192~> års rörsvarsor-el-ni ng aYscs att - b ·nrståcnde å f lo l' tl l1S 

respektiYc kustm·til lcricts stat - för utbildning <'llcr annan tj , nst

gö ri ng i ft,cdstid lwmmendt•ra.s t lll flygvapnet, niimligcn : 

från fotbn: uiJdf'rofficcrarc eller flagg•korpralcr 10, korpral•'!' 9, 

sa m t 

f rån kustartillerirt: underofficmare eller flaggkorpraler 3, J,o rp

ra ler 3. 

G. O. 325 den 10/4 29 bdal1er. ntt följande för eskrifter Sikoln Hin· 

Ja till rite rrättel se beträffande f lottans övningar instundnaJde höst 

~amt rustning ay f a rtyg m. m. vintern 19:29-1930 (g. o. 393 12'-, 
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A. Flottans ÖYningar ang·usti-oktobcr 1929. 

.. 1. Y ~·kessko-l or ~ norduas å kustflottan från dag under senare 

halften a; ::~ ugush tlll d an· under scn 'lr r hälft .- ·J·t 1 
.. .. .. o c . {} D c1 \ O\_ O )f'J'. SOlll. 

hogste bcfalhava ren 01·cr kustf lottan äo·er bP.-tän1111 ., . sl·ol"nl 1.·· . 

.. f l J. "' "' ' " { c l :U -

for CJ." orcer Jga personalombvten äo·a ru m .• t' l .. . . h .. 
•• • •. . J '"'' " ·l( ,er. 'arom og·s.te bc-

fälha\ aren OYer kustf loHan äger öv0 rC' rtS·komma med stationsbefälha

va1·na. 

.. 2· . K ustfl~ttan s ru stade :E a rt.,·g skol a und er den tid :y rkessko·lor 

aro .. ano~d 1~ ade .. ~ l~u~tflottan - med de S•tnärre ;wv ikelse r, som högs te 

befälha\ a1en O\ e1 tu.stflott an. oberorndc a,- o·a·· llan(le tal·t· ,,_ f ... 

"ft o 
"' ' ' 1s"a ole-

skn er ma anbefalla - n u·a ind<',Jade i fö rband <'nligt följa nde: 

L p ansa rskC'ppsdil· isionC'·n . 

Gustaf V (fla J ) D cggs;:epp . . rcttning Victo ria . .Mflnlig•hC'ten . 

1. jagarfloitiljen. 

3. j. aganl~v~sionc n: Ehr<' nsköld (Fl C-fartyg). K ordcnskjöld. 

1. Jagard!VJSlOllC'n: W ach tmeiste r. vVrangel. 

l . ;-eddtbåts-rl:vi s.ionC'n . 

Pol aris, Persens. 

3. Yeclettbåtsdi dsionen. 

Vedettbåten 37. Vedc-ttbåtPn 3G. 

S,·ea (AG-f artyg). 
Ubå tsa 1'cl•oh1inge n. 

1. ubåtsflotti !j en. 

1. ubåtsel i vis j.onen: G ripe 11 (FIC-f.artyg), Draken . Valen. 

2. ub åtsdivisionen: Uttern. Iller n, Bävern. 

Signa lskol·a vdeln i n gen. 

Niorcl (AG-fartyg). Clas Fleming. Vod c ttbåten 35. 

Flyga ,·del ni o g1cn. 

J acob Bagge (AU-fartyg). Flyf!förband. Yarom fr:1mckles be

st~mmcs. 

1. trä ng·di 1·i si•onen. 

Freja (måldcpåfartyg) . . SöJ.carrn . Svcpa rcn , Sprängaren. 

h' 3 . . Avdelningschefen för .signalskoLndeJ.nin gen (mom. 2) skall 

ISsa Sitt befälstecken å dao· ] · · l ··1f · 
hö .. .. '"' un{ et senare 1a ten a,- . augusti, som 

b ;ste befalha.varcn over kustflottan iigcr bostämtma ; skolande högste 

f': alhav~ren ~Yer kust.flotbn föranstalta om 1og·ciillentsfartyget Niords 

Orflyttmng- hll och från läJmplig ÖYningsphts. 
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.J. H ösi·e befä lhavaren över h1stflottan äger att under ifn\g~. 

Y<ll'<ll'dr Önling;;pN iod anbefalla stat ion är förHiggning Yid <'mlcra <11' 

f]otLtn~ shltifJncr för i kustf lottan ingårndr ubåtsförba nd eller nhttl:w. 

.). :;\edannämnda förbandsch efer skol a å dag unde r senan• hii]f. 

ten ay oktober, som högste befä lh aYaren ÖYer kustflott:m ägt'r I•P

~~ ä mm a, n cd hal fl sina befälstecJ;:e n, nä lll li gt'n : awlch1 ingschefcrnn fö r 

toignalskolanlelningen och f lyganleln ingcn. divisionsehoforna fii r 1. 

jaga rdi,·isionen, 1. och 3. Ye{ldtlJ;ltsdi,·isioncrna salllt 1. häJJ g{l , 1_ 

oioncn. 

6. fl) Följande fartyg skola å nedan .an.giYna tider HY.~:d ti ll 

re~Jield ivc stat ioner för anustning. aYmönstring och förläggni J•· .. · i 

2. beredskap, nlimligcn : 

å dag i s lutet a\' augusti e ller början a\· septembe r, som hii; -to 

lJC'flilhanuen ÖYer kustflottan äger b(•·stiilllma, ubåten J3äYern; 

å dag· under senare hälften ay oklol)cr, som högste hcfälha,·: ··t•n 

iiYer ln1stflottan äger bestämma. minkryssa rrn Clas F leming. torprd

kryssm·en .J acob BJggc. j aga rna ·w achtnwistcT och \Vrangcl, Y<'<l tt

båtarna I'o·laris . Persens, 37. 86, 35 och Sp rängar en samt log-cm< ',] ts

fartyget ~iord; skohmde s~stn ämnda fartyg d~i n·kl åDyo förl ä!-'~ns 

&<lSOm logementsfartyg Yid f lottans siat ion i Stockholm; samt 

å dag i sl utet >W oktober eller hö rjan av noYemlber, som l1ij~, te 

hrfälhanuen ÖYer ku:s lflottan äger be6tämm1a, logementsfartyget F t ja. 

IJ) Depåfartyget SYea ska ll å dag und<''l' se nare h älften av lk

toher. som högste bcfä l h avaren Öyer kustflottan äger bestämma. tll gå 

till E:arlsk ron ,t station fö r att cl i:irstädc•s förLiggas såsom log<'m<nts

farlyg för nbåtsawlelningcns besättn ingar (mom . 12 c) . 

B. Hns.tn ing ay fartyg samt förban dsindelning m. m. 

''intern 1929-19311. 

7. ::\eclannäJllnda fartyg skol a. för ändanuå l, som framgå 8\' Jnom. 

B. rustas för att utgå på expedition; skoland<' fartygscheferna hissa 

si na beflilstrcken ·å resprkti,·o fartyg följ ande dagar : 

a) den -1 noYembc r. jaga rna ITugin och li;Junin; samt 

b) å dag i noYcm heT cllN de cc m ber, som fran}{lcles bcs tii ul <1cs, 

],anonhåten s,·cnsksund. 

8. Fartyg. Yilka enligt cknna eller tidigare geneoralorde r ,; ro 

a\·sedd::t :rlt Yara p!'t ex1wdit ion vll1krn 1929-1930, skola ft·. 'J. n t. , )>l· 

;:ren efter avslutm1dct av Yid k11stfloitml 1mrler aug usti-oktohc'l' :UJ· 

c rdnade yrkesskolor ellcr f r. o. m . (bgcn för h lss::mdct a\" rcspcldiYe 

hd ii l havares bPfälsteckrn t illsvid·are s n mt, Y ad beträffar k ustflfJttan, 

m<:d d" smänc· anikclsc r, som högste bd~ilhantrcn över kustflottan 

oherocl1ilc a\" gällande taktiska föreskriHrr tillHillighi må .anlx~i· Ila, 

v:ua indelade i förband, eller ayscs för 1·issa. ämlamål enligt följ al'dc : 
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K USTF LOTTAJ'\. 

V intereskarlern. 

l . pa nsarske.ppsdivisioncn: Gustaf V (f!·Jon··J· 

toria. Manligheten. · 'obs ' epp) . Drottning Vic-

1. j aga rflott iljcn . 

3. j:Jgan}iyisioncn: 

1. jagardivisionen: 
E hrenskölcl. (FIC-fartyg), 

H u gin, .Munin . 

Ubåtsanlc lninge 11 • 

Svea (AC-fa r tyg, m om. 6 b). 

X ordenskjöld. 

1. uhåtsfl.otti ljcn. 

1. ubätsdiYisioncn : G · 
9 . . . . n1xm (FIC-fari.yg), Draken 

- · ubåtS{]n-Jswnen: Uttern Illen V l 

Fl f .. b d ' L a eD. 

. y g or an ' varom fra tl]{leles be~ t'· 
S .. 1 

~ ammcs 
o 'a reD. Svep::.ren. · 

I kustflottan icke in.~ ,tt e Jt ·' c f t 
~ u ar yg. 

För expedition till J" 
a,· ags-nare fn,•rrttcn (g. o. 12.:JOi28, mom. 7 b). 

Oscar II. 

För övenakande av Yintcrfisket m. m. 

Svcnsks1md. 

9. Divisionschefen för J . jagard ivisioneJl 

t<Jcken den 4 november. ska ll h issa sitt befäls-

lO. liögste befä lhavarens Öv' . J· ·tfl tt .. 
halas o l · 1 

· m ,us 0 n:n befalsteckcn skall ned 

' a (a o· l o dober eller n b ' -

.. b - · ovcm er, som sagdr befä lhavar , . .. 

~~~.:f~:: 11°i::as~sl~~~~~-~~~~f~~~c ~ör~ .;· i n~e\cs~'adern bd~ J steck~nag~~g:: 
rens ö v . J- ·f l r y l ess o OJ n as slut hogste bofälhava-

. .. er ,·ust ottan stab nua rmb,uke rad till den 

namndo bcfälh:tva re äger bestämma. utsträckning, som 

11.. I k ustflottan ingåPnde fa.rt;yo· sl·ola f. l 

nare h älften ~ . J-t L . .. " ' ' 1 · 0 · m. (ag under se

äger 1 t" . .'' .. o~ o le L _ som hogsto befälhavaren ÖYcr kustfl attun 

l .)CS. ammcl, '<11 a stahon art förlagda vid flottans statio 1 . I' ·I 

<rona · amande d J- 1 ... t .. ' 1 1 \.ar s

tillf" Il' . "' . . _oc ' .. l~gs e bcfalha\"a ren öv;cr kustfLottan anbefall-

a I g statJOn ar for la g·o·nin o· ·'[ fl 't . . a 

lll:an l' o-h ... ~b b \J( DL ans stahon i Stookholm för 

. . l b eten och Sokarl'n samt f,ör 1 jao·arflottr l' o 

tl]Jen i ngåondo f· ·t·o· . · ··l . "'.. Jen och 1. ubatsflo.t-

l , a1 .\ ., . 'd t \H den statronara fö ·]'' · · . · 

(Cn för l1ärav bcti 0 •• 
l f". . . 1 ,lggnmgen unde'r h-

rtä. . .. nba< orflyttmng enligt nyssnämnde bcf"lh 

!mate bestammande skall upphöra. a avarcs 

G. O. 326 den 11/4 '>9 d . · ... 
lb.arl f". . - me grvcr, att loJtnantcn Forshell må av 

n orvaltmngcn be-onleas ancsa t'll I'' l h B .. 
' 

1 ·ue oc remcn for att un-
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der en tid <IV högst 7 dagar innc,·arande månad. res ringarn a oräkn ,1.w 

y.erkställa besiktning >W Yiss mat<'rieL ' 
•l 

Här"av fö r anleddn. kostnMlcr he.stridas på sätt stRdgas i na di'-'t 

bre,· d() u 19 .i u n i 1D19. 

G. O. 332 den 12,4 29 befall ·(']" . att nämnde förste m:Jrinlä kcn,. 11 

\Vesterrberg skall fr. o. m. de n 15 inneva rande ntån:l.d tjänstg·öra d

som. fästningsltik a rc inom Vaxholms fästning och äldste läkar ,• ., i;] 

Vaxholms Jwsta rtilleriregcmentc. 

G. O. 336 den 15/4 29 befaller. at.t fartygsintendenten å pan rr

skeppct Oscar II. under detta fartygs genom g. o. 1250 28 anbefa 1' la 

expedition , jtinwäl skall t jänstgöm såsom kadettint r ndent. 

G. O. 339 den 15/4 29 befaller, att denna sä rs:<ilda instruki nn 

för högste befälhavaren över kustflottan ska.ll lända. till efterrät t•. \s{• 

under kustflottans ö,·ningar \'åren och so.n11naren 192\J . 

§ L 

Pansarskeppet Osc<rr II och 2. vedettbåtsflottil jen skola 011 ig L 

högste befälhavurens över kustflottan närmare bestämmelser \ •ll'a 

detacherade f r . o. m. d:1gen för ved<e rbör andc befälskokens hi ss;rrH ie 

till den 15 juli 1929 ; skolande pansarskeppet å nedan angivna t l•·r 

besöka följ-ande utländska hamnar: 

gen. 

Kiel 
Vlaardingen (kolning) .. ........ . . .... ..... . 

Gibraltar (kolning) .............. . .. . .. . .. . . . 

Barcelona .... ... ..... ... ...... . ... .. ...... . 

Gibraltar (kolning) . . . . .. . .................. . 

Porto de Loixoes (Oporto) ......... . . ...... . 

Gravesend (kolning) .. . . . . . ... .. .. . . ....... . 

24-26 maj. 

29-30 m aj . 
8-9 juni. 

13-18 juni . 
22 juni. 

27-30 jun i. 

6-10 juli. 

Vä gen t .ages bortresan genom K ielkanale n, hemresan förbi '-'ka-

För den händelse kostnaderna för pans3Jrskeppets cxpcditio,J på 

grund av stegring av kolp risen elle r andra förhällanden befaras icke 

kunna hållas iruom ramen av för densamma beräknat belopp. ~k all 

högste befälhavaren över kustflottan i god tid därom inkom ma med 

underdånig rapport. åtföljd aY förslag till därav betingnd ändring i 

fiilrdplanen. 

§ 2. 

Eftee de tacheringstidens slut slmll under kustflottans t i!J:imP

ningsövninga t· 2. Yedettbåtsflotti ljcn tilldelas sådana uppgifter "0 J1l 
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kunna f rän.1ja tJthi ldni ng·cn av ombord J- l l 
, 'omrnrn(era< e rcs01Toff' .. 

och rc-scrvkadettc"r i dc n nPln ;lett a .. , .. T t· · teer a 1 c 

tf \ tt 'l.. . ' ' at moJ rg ., ut·.an .att findnm·llct med 

kus .. ·o . ans t, l;rmpnrngsövn ingar <liirmed fönyckas. , . 

§ 3. 

Bet r ii ffrtndc i ~ 1 1 f l\\ l 
~~~~ w n < 11 lf'f'iik i 11tland ska hn.mnnr skola 

vederhiiru nd" .s \·cnska hrsk,ck ntllg a r och kot1Sr il ,·1t 

f ' . ocnom f n r tv o-sch e 

ens " p;lll s arsrkc•pppt· Os<; a r n for < . J .o Il "' ' ·"' -
· . _ .. . · ni g J,t as tlll{krratt>Hlc 0 n 1 

san no\Jl,a nnrlll >ll'f' t1dp un ktc rn a för .1 1- t t'll . 
1 <c 

l l 
, . . .. . · <.lt, O ill S .J l'(·•,.;p p ]((: 1\'(']rllllll 

sko am e .t\ ' .l Ol' l'lgt utfiird.a <le s :irskildl f" l .·ft ' ar: 

l l . l .. . , ' O I'CS '1'1 . N. snm nrrd nn 

c< nrll g' av l('l'o r·da lirsök u~;l hdinnas crfor.drNli ga. 

G. ,o ... 34~· tle·n 15/4 2!) ]J(•·fallN. nit denna in ;:ct ru ktion s]· .. 

chefen " Ol' lr rng-ssk; •JJJ'.L'! n f Clr"pnr:nr ti ll Pftc·. ·•·t' \ · .\ ,all. landn 

<Jr.o;2o l f' ''" ,, • . ~c u n< {' l' ' o- o 
1-u 0 :111 ,,. <~ li d <'XJW< li!iou. , . · 

~ 1. 

E xpNlitionPns iinrln 1m,·,'rl f ' 
r>tmgnr n,· g. o. 12i'i0/2R, mom. 3 a). 

§ 2. 

Noclanst.ileJJdc hamnar sl~ol,·l .~" E.{]CrJ' 1 1 · ' · 1esö \il s under följande an-

tal dagm· och lr ngc.färliga tider: 

Lissabon: !) dagar U>lldc.r tiden 10-20 juni. 

Ta rrago~la : 5 dagar un{\cr tide n 1- 10 juli. 

Alger: G dagar und(' r tiden 20-31 juli. 

Dovc r: 3 dagar llnd!c r tiden 24 augllsti- 1 sc.ptornber. 

Malmö: 3 dagar· 13- 1G cptcanbrr. 

Ni äoct· J'äm "] • f 
1.. 1

. ' "' · ' ' Ht' om sa e r ordra s fö r proviautcrino· 0 d anl .. 

an1.p.Jg h amn eller nnkm·sättni o· · E o· l 1- . ~ · ., ' opa 

uppehå llet . M d J . .. n"' .l n"'c s,a \, anarcn avensom unde r.· 

Ve .. ,. l ... e ~la.'et anlopa. Gl·~raltar 'och Baleariska ögruppen. 

l ' l! delbor nndc S\CHska bcs•kr.eknr rH~··ar och konsurl·tt s\·ola a Ed 

la ·as unde n''ittad 1 · · ' .. · · ' ' ·' · ' 'v Dr 

. · ' c om {O samw l1 ka narm.a rc t idptinl-tc rn a fö · .. 

Illno-sskepjlcts il l t t' lJ ,, t ov-

sa .. tt"'. · · <ll'w.m s 1 rcspc kitiv c• utländ i=ika harm tl>:ll' oclt ., n·\·a,· 

n1ngar. 
· " ' ' -

§ 3. 

SättniFl:n. v~.rjc av övningsskeppet besökt utländsk h.amn eller ankar

tiran n"' ms,1ndcs av Erdcr u nderdr[mig sldift li g rapport om expedi-

ens forto·åno· J.. . . :· j l , , · 
an "' o · a111.1 a Ull( c•r pag1aendo kryssnino· böt· K' t'd ft . 

na11 pr 1,rud" · .. 1 1 
"' 1 1 c . et 

80 n:
1 

. ' 
10 Jnsan( a mec delande om f n rt·.l'"d" 1 ä o·c snmt 1 

l övrigt må vara att ill'C(\dda. '"' . ',., . ' om vn< 
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§ 4. 

Under vistelsen i utländsk hamn skall förb in(lclse, g<'nom otit
.. ff' . ../ .. s ll1<'d därstädes cycnt nc \lt hdtn ll t;c;t hor.dsn ndandc av o J CC t , so""~< . .. . 
\ ·1 1 ·1 ·f· ·t· o· i svfk ntt o·n•.-n;t S\'C'•ns'k handel och S.Jo Ltrt. S \'C'Il S .;:a 1:tn(C'S .d t ,y,., . ' ·' "'" 

§ 5. 

1lt1)1.1 <1n 1· 11 c: 1· 50 .u·0 Hart"R:stjänst av oml1ord kom nll'll Bdräffand<' ., "' " · · 
S\\··n·\o t108. t,.,·1··nll tlC' l.S<' r tl:1 i hiiop;:t<l0· p rog r :tlll (hi \. l) dnndc Linr ik n r " 

li \\äm p:ls. 

l · t 1l ' o sb1ll \ ii n:l :~ G 0 341 drn lr>/4 2!1 hrfn \\rr , ;1tt < cuna 1ns l'l l ' 1 n . . 
avdt· l n;ng~clwfe lt J'ör <k-n g<'l t·ont .l!.'· o. 12G0/2K :llllw•fn \ld:i {'XJlNhtt ll lli' ll 
ltll'rl skcppsgm;senYd <·l Il i llg<"ll h \\ {·Hc' r r tittr•lsP. 

§ 1. 

.. J • t ft",'l1l .L_•·å r av o· . o. 1250/28, morn . 3 a) . Expeditionens an c a.ma • .~ "' 

§ 2. 

1 nnkarsättning·a.r skola HY Ede r .J n-;\,•rlnn stltcndc hamnar oc 1 f 
1 \ ·_r,·~· t .·1 : tt t<lt• ;tntn\ .\; tg;H uch <tngP ·;; r l_!!.·:t <lr rsHi \ \d-a fa r tyg LK•siikns tll1< <' r 

t id t• r: 
lT orton : il dag:\1' nndo t· t i<kn 27 jn ni-3 juli. 
. .Aa rhus: 4 dngar w tdr r iidl'll \J- 14. :iu li . 
l )illau: 4 d:lgHt' tmrkr tidrn 20- -2B juli. . . 
F1 .. 'lll ti{kn för he·ffilstccl;nds h issan<l·c intill milten <.1\' Jlll t .11 :;· 

. . 1 ,:
0 

.• • Erlcr ll ll<ll"rstiill<h fa.rtyg <lärjnnttc bc:>ii·ka {lansh1 ank nr,;il l 
]1,1( d,_,l · \ · J \lllll' l l' •> C 1 · 11 T·, ·\1Acl · och Il <"lsino·ör äycnsom S\'('nS ,a l; • n1ngar 11101 an ddl \ ' · o 

;: nkar .- ättuingar å syd- och Yiis tku stcn. . . ... t t-

Eft , . o·n.n omförmält hPsöok i J' i\1au må hamntir och nnLu ~.t 
et '' 92 f l· l • Efl <'r u n-It i n.ga r å SYC'nska nstku strn hrsöka s. D<' n. - ~a ugns 1 s ,o .t 

<krställda fartyg befinna s ig till an.kars 1 :\yln:>h tU1tn. 

Vedcrbör'all(k svl'nska hc.sl;ick11 ingar och konsu·la_t 
nrHlc rrättad-e om dc sann•olika närnuu·<; tidpnnktrrn a f or 

rrspC'ldh'c utländsk a lwmnnr. 

skol fl h :il \'' 5 

flJik<mll '-'t t ill 
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§ 3. 

V id segl ing i östra dckn H\" ö strrs jijn bör med hänsy n till ii nuu 
rå{landc minfar a erforder.lig försik t ighe t iakt tagas. 

~ 4. 

Omkring var 14: c dag e lle r. om s•ärskilda omstiindighdc r diit·
t ill föranleda , ofta re, insändes <IX Edm· undcn.Lånig rapport om vad 
som m'å ya,t·a att anmäla. 

§ 5. 

Bc triiffandc utbil dning i scg<'lf t1rtygs tjän&t av omho·rd kommen 
der ade fänrikar skola bestämmelse rna i bifogade pro.gram (bil. 1) 
tiUämp as. 

~ 6. 

Kung l. Maj :t är för\'issfl (l. at.L ,· id d(' i illHilkn och oförutsedda 
h ändelse r, som kulllna intr äffa, mt•n Eör Yi l ka förC' skriftl'l' saknas, så 
dana å tgfirdc r :l\' Eder Yi (\lagtl S. som bäst frä tnja expeclitio.n{' ns lit1-
damål och ÖYcre nsst,ämma med flaggans y,ärdighct. 

G. O. 343 den 15/4 29 faststii. llc t· mPd än(l:1·ing av g. o. 770 oc lt 
856/1\H2 tlcls IJJodell för uppstl.;iimittg <l\' och krage till sticktröja för 
mar i nl'n s manskap. 

dels ny modell å mössa för tmll·i!Wtl.S rillanskap med undanlag a\· 
undcrofficc rskorpralPr, f1aggko rprakr och högbåtsmtin. 

G. O. 344 den 15/4 29 befa lle-r. a t t g'c nolll g. o. 343J21l fa s tsHil ld .t 
modeller s ko·la ,.aTa anlagd<~ fr å n och med dag. som marinförvalt
n ingrn , lll Cd l1iiusyn till förbrukning av förefintl iga lager tl\' hi t
t ills gäl lande modeller, äg!'t' hcstfirn.rn a. 

G. o. 31l1 de'IL 19/4 29 bd<l ll cr. Htt statsisb rytaren ska ll Val':l [ör
lagd i isbrytar·be r rcl-skap ft·. o. m. de n 22 innerarande Jn.ånacl. 

G. O. 364 den 20/4 29 fast sliillc t· ut seemlc m. m. av jctoug fijr 
~keppsg oss n'r. 

G. O. 371 de n 23.'4 2!1 med g i ,·cr, a t t :f:t rtygscltden !\ ön1 i ngsskep
pct af Chapwan må under instutnd t111 de sommarexpediti-on och då så 
1lled h änsyn till försn1rs- el ler mlnHt. stntsintn'SS{' ansl's gagne ligt· 
tilläta manlig, s\'ens·k undc,rsåtc Htt underr bc-grli nsad tid och utn n 
kostnad för statsverket medfölja övningss'keppct, skolande sagde fat·
tyg·sehcf i s-ina underdåniga. periodiska ra,pportcr anmäla, till vilbt 
Pe'l·soner sådant till-stånd lämnats under den tid, rapportun omfattar. 
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G. O. 378 den 24/4 2!1 nwd g i\·c r. :dt (ivning· ~l > rig· gcll Valk <' n u11 

Ulld er {\ess genom g . o. l2:J0/2R t::tnlwfnl\1h1 c·xpl'dition, un<l <' r n ugu >Ji 

må n ad inncntran\lc :h enligt chde n s fijl· Sjö:krig·sskolan bcsHim1 n: 11 , 

d.e besöka d-anska aukars ättning'l:l.r i örcsuncl n tcllun H e ls ingör nc·! 1 

Ta arbeck. 

G. O. 380 de•n 24/4 29 bdalkr, mecl iin<lring a\' g·. o. ()24128, :dl 

liijtl1antcn vid k Lt sb rt ill crict Sn··nmv s tj;i ns t.giit·in g· Y i el fl_q~ Y - ct J> Ii ' l 

skall å t e r taga s in börjnn der aYslubndd a\' i g. o. i:ll7!2U an!Jc•Li\l t!., 

bofiilsövningar och senast d-en 7 in Situndande maj. 

G. O. 383 de n 25/4 29 m e<lgiye r, :1lt {\·a nsbt övningskutll'rll , :-; \ ·1 

n on>> må un(lcr instundanJu juli hesöka hamnar och ankarsättJti ng·, r 

å rikets västra kust. 

G. O. 390 den 27/4 29 befaller. i anslut·nin g till nådigt hPsltlt <] , 11 

19 innewarande månad, att komme~1dörkoptcncn av 2. g r . på rcsc•n·,J:i t 

för 111arincn l Vibom skall tm-clcr tiden l inslul t(l>andc maj--14 nii t

kommand e juni f ullgöra honom åliggan{lc tjänstgöringsskyldighet c)l' h 

under denna tid tjäns,tgöra i marinstaben. 

G. O. 391 !len 27/4 29 m{'ågivrr, .A.tt chofcn för utHlc· rofficers- '"'h 

sjömanskåre.rn;a m!\. un<lc1· inn eva rande å r , dter samråd med in ~J> ' k

tören fö r und er vattcn sbåhapnet och H·dcrbörandc sjösty rkelwfiill~:t 

varc, kommeml<·ra även ann>an än i g. o. 240/20 angiYC•n ubåtspe r~"11 " l 

å and ra fartyg· [in uhlthtr och d<'påh rtyg för ubåtar m <>d ia.ktta g a11 k 

av i sagda generlorder i ön·igt liimnade föres1kriftcr . 

G. O. 393 deH 29/4 29 hdall<:'>r. med ändring a\· g. o. 12:)0/2R 111 11 111. 

0 a och 7 a, att voclcttb:Hcn Casto·r. expedition skal l uil:s träcka s t ill 

den lO oktober; skolando \ 'cxlctthåtC'·n fr. o. m . den 22 augus t i \:l rtl 

övningsbemannad samt ingå i sjökrigs&kolavdelningcn. 

G. O. 394 den 29/4 29 fa .s l.sHil iCI' . med upphri\·a JHl" av g . o. :Zllt ~ ~l 

tned däri gjord a iindt·ing.ar och tilliigg. »Des hitltlrtclsc r rö1·and c• ' .iö· 

karletts och marinintcllJd<•u t sbt(ktt.s lJC'kl iidnad m. JJ1.>> att ti\] s\· ic\: 11'1' 

ländn, till cftmrättcl<c, dock hcträffamlu n ya llJIOd c li L·r endas t \·id 

nyan&kaffning. 

G. O. 397 den 29/4 29 fas tsbiller L'XCrcis rC'glc m<• n te för J\ oll >~ !l 

(ER), HL to rped (TER) 'att tillsvidare lända t ill cftcrrä ttclse i s h l k i 

för det genom g. o. 1424/19 fa-stställda torpedexe rcisreg·Jementct. 
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G . 0,· 400 dc u 30!4 2!1 l){'f,dlt.,. . alt ·,":1 1'{'11 E ., · -·· 

Jigt ~lt· ll<~rlu ·ure Jiirl'sk r iflt'l' se l .. · ·'- Jl "f... hJ c n.'ikohl s•k•a \1. l'l! -

llll togsut• JL' ·dJ 1.1\ ... , •. 1 
1igcr utf iirda. cl<•n 2 in s lund·J Jl ] . o '. · ' d.t< 11 O\'{'r 'l ls iJioltan 

<. {(• lllHJ 3\'0'U bli Slt •. '. . . .. 

st-oftet a\· frallllidne brit tisl- : . t"' . ' <:'\ Jncss-, llll'd1orand 1• 

l 
' 0 lllJJl \S ·ern l Stoel·ho l s· 'I' -

V aug Ian. och cHi rcftcr sna rast ·lt . .. 1 t'll , . ' m t r ud or 
' ' 011 vanc <a 1 i) 1·enge. 

G. O. 404 den 30/4 bd· ]J ,. tt 1 .f <l C.l, a )l '0"'Ad·e Ilh r .. 
'1\' stlin·e o111fat·tnin . ll . c-•· · ' 11 01· samo\· ninn·nr 

' ·'- . . g m e clll mar J ll •C' Jt och fl •o· , t . ,.., 

J. j uli :1 920-30 juni Hl30J -· lll.. . Jolfl1ll1C unde r itdcn d1• 11 

• • o - ' -'hd flncia t ill cftcrriiH ·l ·, · J, . o 

terlelt!llo·a nn'\'11 ,- 1'cl f' lv . ··t . · < ,';(. l CUl man lllfl -

"' "' Jg\apne samt h\ 1 , ... o·]·, . . 

att i phncn ]·oJ 4 . t gano lg'a medel det lllC'do·Iv H. 

. .: . ' ' . upp <~gna flygförhand (fl o· l ) ]- l· b 

elen t1d , samovn 1nn· Ya mr tr '·l· 1 . ' · f ·· · y,.p an s ,o ,1 under 

o·· r l f·· "' , ' ac ·L une e t uC' a l av I'Cdcrbö rande . k l ') 

anb J \ ne Je alhavarc ur marinen. s arnt ' 1 o · -

att till grund för bedrinndet av i l· . .. . 

ä\rcnsom för i g. 0 
137129 

P_ancn upptagna OV'Jllllg"<ir 

· ' mom. 10 omformäl ] ·· · 

mindre omfattn in o· sl ·ola ]ö, .. . , ' c a saino vn1ng,ar av 

o ' ' "g g as o·e n om n· 0 J-I ~6/~S f' .. 

v i sor iska bcstämm~J sc1· f ·o·· .. . "' 
1 

, . · · r)~ >aststalld a >> Pro-
-~ l sa·nwer· ' TD nl J · 

f lygstr'idskraftcr>>. ' ' · llk an mnrJnstrid>skraftel· och 
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l'lan för s;unÖYJJiJJgar <LV större omfattning mellan m <.n 11 ~1\ 
= 

\ Befälhavare ur marinen \ .Ä n d am å l 
Ungefärlig t i<l 

l 3 -
l l 2 -

S"mövoing m•d ku,.fintt•n\ Hög•t• bd;lhaw•n övo< 
l juli-18 aug. 

e1ler delar av densamma kustflottan 
samt utbildning av luft-
värnspersonal l -

lD aug.-31 au g.' ) 

l sept.-20 okt.") 

l nov. - 24 april 

l 25 april-30 juni 

Samövning meLl kustar-l Ch•f•n fö< ku•to<tille<i•ti 1 juli-28 sept. 

tilleriets regement~n ~ch 10 maj - 30 juni skjutskola samt utb1ldnmgl 
av luftvärnspersonal m. m l l 

För fästningens samt om Befälhavande amiralen i 1 juli- 15 okt. 

erforderligt jämväl för Karlskrona 
Karlskrona varvs behov 

15 april- 30 j un 

-

'rillhi'>l ' g. o. 404/192() . 

och f!yg·va.pnet n.nd er tiden den 1 juli 192!1-30 juni 1930. 

~ 
Fl ygförbandens s tyrka 

4 --11 spaningsdivision om 6 
2 fiygpla n i reserv 

E 

E 
E 

n jaktgrupp om 3 fly gplan 

E 
E 

tt torpedplan 

n jaktgrupp om 
tt torpedplan 

3 flygplan 

flygplan 

l 

l 
samt! 

l 

n spaningsgrupp E 
il 

om 3 flygplan samt I l 
· ygplan i reserv 

E 
E 

n jaktgrupp om 3 flygplan 
n bomb~rupp om 2 flygplans) 

n spaningsgrupp om E 
e rforderl iga tider) 

E tt jaktplans) 

3 
fiygplon (""d"l 

n spaningselivision E 
2 flygplan i reserv 

om 6 flygplan samt 1 

E 
E 

n jaktgrupp om 3 f-lygplan 
n torpedgrupp om 2 flygplan') 

En 
fl 

spaningsgrupp om 
ygplan i reserv5) 

spaningsgrupp 
ygplan i reserv 

En 
fl 

"Et t span ingsplan 
er v 

t spaningsplan Et 
8 erv 

om 

samt 

samt 

2 flygplan samt 21 

2 flygplan samt 21 

ett flygplan ~ re-1 

ett flygplan 1 re -~ 

Ur 
l 

Anmärkningar 

5 l 6 

') Under denna tid skall 
F. 2 genom g. o. 275j29 för kust-

» flottans flygavdelning fast-. stalid bemanning minskas 
samt flygplanen turvis utgå 

F . 2 
ur ku~tfl~ttan för översyn, 
allt pa satt högste befäl-. havaren över kustflottan i 
samråd _med chefen för flyg-

F . 2 
vapnet ager bestämma. 

. ' ) Under 4 dagar under 
> senare delen av september 

- skall en spaningsgrupp om 
2_ flygplan av högste be-

F. 2K falhavaren över kustflottan 

F. 2 
ställas till kommendantens 
i Vaxholms fästning för-
fogande. 

F. 2 3
) Tillfälligt och i den . utsträckning chefen för flyg-

> v~pnet .. efter framställning 
---- fran hogste befiilhavaren 

F . 2 
över kustflottan äger be-
stämma. 

> 
4

) Jämväl avsedda för ut-
bildning i torpedflygning 
av elever från flygvapnet 

F. 2 
' ) Under 3 dagar i slutet 

F. 2 K 
av september skall hära v l 
flygplan samt l flygplan i 

Tre dagar i s\11tet t spani~gsgrupp om 3 liygplan l F. 2 
reserv ställas till be i ä l ha-s1 En 

Krigsövning m ed Kai'~skro-1 l 
na fästnings b esättmng l l 

sept. 

l 
Kom1nen danten i V~LX- Tvr> dagar un il er aug. 

För sär;>kild övning 
holms fästnin g sept. -----------

-- Fyra dagar under 5611~ 
Krigsövning med V:axholms 

fästnings besättmng 
hälfter:. av sept. 

l l 

spamngsplan samt ett flygplan i re- l 
vande amiralens i Karls-

rv") . krona förfogande. 

å flyggr upper om 2 Hygplan vardera 

l 

F. 2 
") Av chefen för kust-

a_rtillerie! eljest disponerade, 
hll fastmogen förlagda flyg-

spaningsgrupp om 2 flygplan l 
plan. 

F. 2 
> 2 > l Kust-

Hottans 
flyga vd. 

Et 
se 

'r v 
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att vissa synpunkter och önsk0mål måtte vinna beaktande vid revi sion 
av avlöningsbestäm111elserna för pe rsonal vid för svnrsväse mlet. h ar 
Kungl. :M:aj:t fö rordn At. ntt framst äll n ingen skall ÖYerlämnas t ill 1928 
års lönekommitte för att tagas under övervägande vid fullgörandet av 
kommitten l ämnat uppdrag. 

Medgiver, att undC'rlöjtnantcn vi d flnttan A. S. Brydolf må för 
placering i lönek lass uta,· den före utnämningen till innc,·arande be· 
ställning på stat f ullgjorda tjänstgöringen ti llgoåoräkna sig såsom 
tjänstetid i första lönegraden 2 å r och 7 månader. 

Tillerkänner 'kapte nen S. Ulff. vi lken ettarbetat nya bestämmel
~er för sjöinstrumcnt- och sjökartcförråd0ns handharandc, en gratifi
kation av 300 kronor. 

K. br. !len 3 maj 1929. 

Sedan chefen för marinintPndcnturk å r0n m Nl hänsyn till rådan 
de befordringsförhållan<kn lwmställt , att den lötwgrad, till vilken ma
rinunde riu (C'ndent hiinförP' . lllåttc utökas m<Nl yttC'rligarc en lönekla ss, 
förordnar Kungl. :Yiaj :t. att h and lin garna i ilrcmi C't slwla ÖYerläamas 
ti ll 1!l28 1\ rs lötwkomllllitte för att tagas un<lrr ÖYervägand c Yid full 
görande a\· ](()mmittcn lämnat uppd ntg . 

:Förordnnr rlels kommPn flörknpt PnPn a,· 2:a gr ~1d c n i flottan X. F. 
Ekeroth att fortfa r ande unde r tide·n från och med den 1 oktober j929 
till oel1 med den 30 SC'ptembr r 1931 v1a.r a lärare i vapenlära å sjöoHi
cerslinjen Yid KSS dels ·ock kaptC'nen Yid floHa n K. O. Ågren att 
fortfar :1ndC' under ~ide n f rån och med d<~:'n 1 oktober 1929 t ill och med 
elen 30 srptemJwr 1932 nra lärare i minifira å sjöoffi ce rslinje n Yid 
samnut skola . 

K . br. den 10 maj 1!!2!). 

:Förordn a r. att u L111 hin<kr a,· Yad i HliJ: T S\ J7 mom. 1: b) finnC',; 
stadgat. tjänstbarhC't vid mHl·r n ·attC'nsbåtdcpå skalL för undc rntHens· 
båtrnatros och undN1·attensbåtcklarc i aYsrende å uppflyttning frtm 
3:e till 2:a kla ss sjöman an ses liksbilld med tjänstbarhet ombord. 

K. br. den 16 maj 1929. 

F innPr got t del s bevilj a loktorn i engelska språket v i.cl KSS W. 
E IIarl nc·k tjänstkdig·lwt p å grund a,· sjukdom under Hiså ret 1929-
1930, (]r ]s ock för ordna filosofi e l iccnci1atC'n O. J. Björkh agen att un
der samma tid liPlWhi\Jia lwfattningen såsom lc1kto·r i engelska spr å
ket Yid nämnda skoLt. 

K. BT. 1929. 5 
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. . l l 1_ t O 0 Furst såsom. e rsättnin g för Yl'l'k-1\IJcdo· tYe r att t 1 ~ ap en · · _ , , · h ' • f" T mm undcrvattensbåtl~ anon m.t t.l-qä1Jd,, tabcll beräkmn g1ar or en '-' · 

lJetal as ett bdopp av 285 k r onor . 

K br den 24 maj 1929. . l . 1 · · , b ' .1 • . t 'Jl ren rcscntatJOnskost.na~ et u n• ·r "\f d .· ·er att ~a som Jul ag l "' - c gl\ ' ' . . . . . d år i utländska fan-Ht.ten m:t anbd<~ lld a CXll echttoncr mncvar an ~- -t Oscal· II högst 2,00Q ],r,_ 
betal as till fartygschef~n å' p.a ns.a;:~~~)~;p et af Oh aplllan högst L,:.ll) 
nor och till fartygseho crll af ~vni fete· l.~.t,·sltltadc exr)cdit ioner till Jt -

l 1 l f r h·o·sc 10 ctna c c kronor, s ;;:o an( C a ~e d . _. . . l li o·t dc n~innare bcstänmwlo' r. rinfönaltni n gen avgJva rcrovtsmng er e 
som ämbctsved.;:ct äger att u tfarda. 

' r ·'o·jyer att ti ll anlclningsch cfcn för skcppsgossem·dclni n;! ,, 
,n eu, . . t t 'orlo]·o.stna ·' c r under an bd all d ex n 1 ·d - · t 11 r ep res.cn a J , ' 'u må så~ om Jl n ig J . . .. l -- 1· fan-atten utbetalas ett belopp a,· h iic 

dition illllCY::trande år l ut. lall{ 'l ~af ' . fte •· n,·sl utad exnedition till llll l 1 c1 fartvo·sc1e en e· • "' ' "' 600 ];ronor, S\:0 an c.' ""' .· , . l'gt de närmare ])csHi:mn<l-r.infön·altningcn aYgJva redO\ISnlng. en J 
sl'l', som ämbetsverket äger att utfarda. 

1' J t" J L indbeck må i slutet '\'[cd o· iver att marinuvcw ll'C ' ·oren . . d l" . t 19 'h" r.' • o ' t'll T ,·skland för att un er 10gs - ·c~ in ncYarande m.ånad aYresa l J' '. • :·, ·n in ·ar. . 1 l", töcles studera nyaste chr~clmotoJanlagg g Ytste .se c m s " 

v 

2\J 

G. O. 421 elen ti,5 29 bcd'al lc r. att statsisbrytarens g-enom g. o. 
361!29 an befa1lda förl äggnin g i isbrytarbetredsk np skn ll upphöra fr' . 
o. m. denna clag; 

att statsisbryta ren skal) utgå på Omk ring Cn m:'\ n uds ('Xpedi
tion ; samt 

att fur fartygsc hef<-n genom g . o. 1041!28 utfärdad instruktion 
skall jämYäl gälla under OYan anbefalld expedition. 

G. O. 427 den 8 5 29 befaller . att marinläkarst.ipcndiuten Jensen
Oarl6n skall, md bibehållande av i g . o. 1264/28 rmbcfalkl tjänstgöring, 
fr . o. m. den 9 iDIJCYarandc månad tjä nstgöra såsom läkare vid Karls
krona kusiartiller.ircgcmentc i11till dess den för detta regemente av
sedda nu ledigförklarade l11>uin lii karbeställningen a\' 1. graden varder 
me·d ordinarie innel1avarc lw!:'att: snmt 

att marinlfikarstipendiaten ÖYcr stnt Torsknsson skall f r. o. m . 
don 1 juni t. o. m. d{'n 30 septembi'r inncvaranrlc år tjän~tgöra så
som extra läkare Yid samma regemente. 

G. O. 430 den 11;5 29 bcfo:tll e1·. aU chefen för flygn1pnct sk.all i 
samr ii-ll med chcft>n för genera lsta hen och chefen fö r marinstaben 
fö re den JO niistJ,ommando september inkomma med förslag till di' 
ändr ::~dc förcsk1 ifter b{'triiffaJl{]c flyg·utbildningens bedrivande, Yilka 
erford r'iLS med hlim~·n till ge110m g:. o. F . 93/29 fastställd, fö r ändrad 
tid punkt för inryckning ti ll flygskola (första flygutbildning) för fast 
anstG.l lcl och Yti rnplildig 1wrsonal. tillhöraJldc f lygynpnet, samt för 
ur armen och marinen komm{'ndcrad personal. 

G. O. 447 den 15,5 29 befaller . i ansl utning ti ll f'.'. o. 1230128 och 
g. o. 1j 3J29, att ubåten Draken skall upphöm att stå till marinför-
valtn ingens förfogmHle och fr. o. m. denna dag ingå kustflottan. 

G. O. 460 den 17/5 29 b{'d'alle1·, alt beträffande lanctkommende
ring aY officerare fö ljande skall lända till cfte.rrättelsc. 

K edanstående .officerare st]wla 
avgå fdn innd1a\'ande tjänstebdattni11gar med utgången av 

nästkommande septemlwr må!lad eller särskilt angiven dag. respektive 
t illträda angiven befattning fr. o. m . den 1 nästkommande okto

ber eller sä rskilt angiY€11 dag samt ti ll svida re eller under nedan an
given t i(l, med undantag av do tider då de på grund av utfärdad ge
neralorder må hava erhållit annan kommendering, tjänstgöm e11ligt 
föl j.ande. 

Komrnmtdoexpeditioncn. 

tillträda kaptenen IIauffman. 

G. O. 1.9.29. 4 
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Marinfönaltni ngen. 

avgå 
9 BlombPrp;. kaptenerna (; alt n 

ko mmedörkaptenen 8 , . - gr. 

och C. A. Simonsscm . .. , , , 1 o-r li' r iis. komnwndörkap [,·n t• 1 
tillträda kornnl('l1flo rknptcncn c\\ ·_o . . . l 1 . n llt 

. . . . '·· (pnenv< Ulff W achtmCJstcr c en n o\ .. '· 
'l\' 2 "T. IVJJkmar·J,, "c~p_ ' . ' .. ,.. . \)~tS\"lpl1C't lii.Jli l'l . 
'· . " . l . el·torcn tOl u " ., . . . ' 
Christm:1s . tillika ~tdJ utnnt ws tnsp ' l 30 sept. 19:311. 

F "].e l l T O S•flh li n -rlen 1 sept. t. o. m. c en 
termt ou; l · · · 

M:uinstabe n. 

, .. ' t en 'lY 1 o'J' Mörncr; 
a.\'gå kommcnoortKap en ' ... .. b . 1 DO\' .. E. D. Torcn. \Y. \'. 
t ·J_l]ti'"cla ka j)tcncrna n afslt_o_ 1ll den . 30 l . 

" l !'cp t. 1930. ÖJ t 11 • n 
I:ramilton och löjtnanten L andstrom t. . o. m: ~en 
el.< • . · t · l for prodjtinstgöring t. "· : 1. 

t erna H ammargren -o ch LlllJeCJUIS t ocl 

den 30 sept. 1930. 
Kads•kron a fiistnin g. 

K 0 m m c n d a n t s t a b e n. 

a\·gå kaptenPil Angclin. den 21 aug. och 

ti llträ cia kaptenen Wdkr den 22 alllg. 

Karlskrona station. 

Adjutant h os beYäringsbefälhavarcn : 

ayo·å k8ptcnen Ström dPn 31 okt. och 
b · ' . l 1 DO\' 

tillträda k>J.ptPnen VHgln (Cll . . . 

1. b (' \' ä r i n a- s k 0 m p a n 1 c t : 
Chef för ~ 

a\·o·å kaptenen Ström den 31 okt. och 
b . . l 1 0\" 

tillträdia kaptenen VI rgm Cf'n n . . 

Instruktio n sofficer vid undc r officcrsskoln u. 

u r ·t -1 · ,. och Zi.m'morman samt 
avgå kaptene rna Il r.s •Cl lllg l . t 

' Al l . ·t ··"hlc och Pa mciVJS . 
tillträda ka.ptcncrna ( ets t a • 

f .. . a cl 1· 0 s t ., t i o n c n: 
Befälhavar e or r <, · " 

avgå kaptenen Thorcn och . . 
, .. . , Stad y on 11 olste1 n. 

tilltriida loJtnant{' ll ' 

J( a.l'l!';krona. yan-. 

t n l " l : . . -·d artilloridcpar cmc 
T . ä n s t g ö r a 11 d e o f f lC c I \ l c n 1930 

J f ... t 0 111 den uO sept. · · 
tillträda löjtnanten Gra st i om . . . 

· lcr) 't rtcmentet: 
Torped- och mine ' 

avo·:l löjtnanten }'orshell och . ff . och löjl n<t''\t'il 
tillträda k a ptC'nc•n C. A. Simonsson. mi no Icet 

Bachcr, torp('{lofficC'r. 

Stockhohns sta.t.ion. 

Chef för sjömanskårens sko l or: 

:ngå kommendören i ma,r incn liägg och 

t i llt 1· äda kommendö rkaptenen av 1. gr. Mö mer. 

A d j n t u n t h o s b c v ä r i n g s b o f ä J h a v a r c 11 : 

nvgå kaptenen H afström don 31 okt. och 

t ill.träd.a k·aptcnen Beckman den 1 no,-. 

U h c f ·f. ö r 2. b c v ä r i n g s k o m p a n i c t: 

:n-g<å k1aptcncn Hafström elen 31 okt. och 

t illträcla kaptenen Beckman d"•n 1 nov. 

31 

Instruktionsofficer v id undcroffic e rssko l an: 

avg·,\ liaptc·JJc·rna Li nde r och Johnsso'n srumt 

t i III r ii{l;l kaptenerna G. O. lt. A. von Schonltz och Dta h l. 

Stockholms varv. 

Adjutant hos varvscl1cfPn: 

t il ltriida -kaptene n liofberg. 

Mind c partcmcntet: 

avgå ko,mmondörka,ptcncu av 2. g-r H<1kanso n och 

tillträda· kaptcn<'•n M u hl, chef ·och löjtnanten Sjöber g-Silfvcrli ng, 

min o.fficer. 

G. O. 467 den 21/5 29 befaller, att löjtnanten vid kustrrrtilleriPt 

Wi ncll skall under tidon 1 oktober 1929- 30 sc·plcmbcr :193-D tjänst

g-öra Yid. tygfö rvaltningen i Vaxh olms fäst n ing. 

G. O. 473 deu 22/5 29 bofal lcr, i anslutning t ill nådigt beslut don 

10 innentmndo m änad angå<> nde cxpc-clition för inskjutning- av torpe 

der , att för •s ag-da expeditio n C'l'~orderl i g )lersonal skall genom station s

befälhavar cli.JS i Stooldwlm fö1· so rg stiillas till Yar vschofm1s 'i Stock

holm Iör.fogande från och mccl sl utet av instu•ndnncle juni månad un

de r ('Il tid .av omkring sju veckor. 

G. O. 480 don 23Ji 29 befa lle r, att lll'al'lllln.gcnJoren av 2. gr. 

Swe nzc n .~ ka ll avg•,'[ silso ut instrulkl io lt s ing<· n jö r yi([ undc ri()Hice rssko

lan i Karl -skrona mo1r cl-a.gf'n frjr tmrl.c 1·visninge ns a~shttandc innevn

randc 11tbild11ing;:;å r ; sm11t 

att ma riningc.njöt·cu av 2. gr. :Mo.bc rg skall tjänstgöra .såsom 

iustruktionsi ngcnjöt· vid undNofficcrs;,k.olan i Kal'lsl;;:rona fr. o. m. Hl 

stundande utbi ldningsårs början t i ILsv id are. 
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!l 1 f 11 . att förordna,11r majoren vid f!'1'1H·-

G. O. 48tl den 24/5 2 
lC' {'. r

1
' ' . hnlhio·~konst ~·id sjökri g-sl1i.t! 

l ·alst",.·])Cn E. 13ratt ska\1 \'cJI'il ara!'(' l. , · " o1 19')!) '' () SC' ll '"Jil • " tilkn dl' n l okt,o.,)cr ~ c -u •' '' 1 "'l' skol aps allnt•finn.a k.urs ll<JHlN 

1932. 

1 . .. "'·(· " iSS''L vno·lingar må lll'.:1l1 klis\ 
487 l 24;' 5 29 rn r~ lO " t ve J • ( \l · , , , , .J . o L • • G. O. ten . "' . le ilr medi'ölj lt öYnJngslli'I J.!, ·n nad för st ;Jtsyc rkct un\h ' r 1il 1H'Y:ll am . ' , 

Falken. 

~ 9 ]o·i,·e r. att tädings~kjutn in g, sonJ 111-
G. O. 48~) den 24/a .. !l mcl_':_ ·l ~ Il ,t 1' 11 \io·t iörcsk ri ftl 'l'll 1 

1 l t y i(l ~,,. ,n1ok. <1\ 1a l "' . or.c\ n als dkr ws u .' 11 m•u i frå o·n. om ttll(k\ ·111.\ ,• 
. ' t' för m·an rwn mon J. - ' b . . t l itlrottsJ11sb:u,; 1011 · ' · · _1. 1.1_ ·t" Il · s mrd i skJutins ru "'"n .. 1 J sl<"Hcn:won J 1 ,;; a a. . ,1v sl;yttema r ;c oc 1 · " . . . . 1 .. , t tävlings;,kjutn1n g1'11 11t-

l f lll IJl'I SSl' ]UblJ\1g , {•3105 . för mHrinrn an }C' ·n ( . · · ' ': · . . .,. 11 . l e för\·skriHcr; sl;oi:: Jid" . f" l •]'\- ll1'1 SSk]UtB111" g<~ d.\1( . · förts c nl1 gt · or '~ 1·' · · · ,., f" ... · Bi1H1no· ti ll slqntJJ J·d Jk-. 1 l o·c 1c 1" -1 L01·de r m o t as 1 o · . 11 ·a·nYi sn inn· t Jl (C'1111 ll o l .• , ] J · . l C J'ri s:5kJ'U(Jil llg. "' (HSJ) an<.' 11111g . - · · i ion ·fiir rll >Jrinr•n , h:l n-Llnlp-L' n. , " 

G. O. 492 den 25/5 2!l fttsi .stä1\ rr 
. t . oc·ll dels till a rnJ.bll1dl' l nsp1 r an e1 · · 

's .· o·cs frivillio·a motorbåtskår. VCt 10 . b 

mo<.kllc r rkl.- till J11Össmiirk : \'i.,r 
för h cf'ättn i ngsm än, ti llh ii r:• n dr 

494 d 27/5 99 bebllcr . G. O. eu - f . den t näsN;:'o11JJ 11:1n-
t • le off icer a re .skola t. •o. m. 1 .. 1. att nedans t,em b l\J3') v·t1.'·:t 1ä rm·c l'irl sjökri g..; 111[.!: · 

l . J-t be t· t o m. den 30 scp tcm r r ~ ' ' (e o'" o · · . . 
!kolan allrn äm1.a kursen. nämltgcn l h 
· ' ' . J t n>Cn An<lcrbc rg oc taktik, sjöo.fficer'slinJ E' D, .;:ap c. . . t 

f .. ·l. ddsetJ'änst löjtn a ntc•n Encson, sam .. . s'- o.···oJ11 \ii -Ot JlB ' t'.. to·orJ110' u~ 
n ~(]·,rnståe nde office rares Jans o 30o 9 att t iden för c d scpt<- mhl'1' -· skall för-l ·ä1.1gas t. 0 · 111 · 011 

r-a re vid sjök rigshö·gskolan 
:1931, nälll l igen i 

A llm änna kursen: 

t ... o·' 1-aptcnen IStrömhäck, s l::t<Bol.. ' . fl· .. ,, et .Sundin, 
Jufth·igsk•onst, l;aptcnen ncl :J g\ .tpn · · n l'rcndi 11, ' .. '] t , G\' ') gr. 1 11llll'llle artiller i, k ommcmdo r ;ap ene n -. 
minlära, k:wt>c·nen Ågren. 

All 
.. a , _11,.scn. "J'öofficeJ•sl injen: mann, "' ,. ' ' 

to rpcdlruJ•a, kal)tenen W arfvingc, 
. t'on ' -aptenen El; strand. nav10'a 1 , t.l.\.C: 

b l n l-ustartille'riofficcrsli11jcn: Allmänna curse , ' 
vid kusta.rtillcrict Mölle•r. ku stliistning8l ä ra, kapten en 
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G. O. 4!lfi dcu 27/5 2!l hdnll t· t· , att lwtllllll'lldö,·kald·t'll<'n a•1· 2. gr. 
vid Ilyg-,·apne t Eg:rrströn1s och kaptenen vid flygv8,pnct Eneils i g. o. 
280/2\l anbefallda tjiinstgöring vid flotbn sk·all npphöra med den 21 
nä.st.komm1::wde august i. 

G. O. 499 den 28/5 29 bdallJ'J', att Stats is hryLHcn sk~ ll <IVl'liSb, 

a vmön st r a ocl1 förliigga s i 2. ]Jl'rcdska.p, skolande aymönstringcn äg a 
rum senast den 6 .instundtllldc juni. 

G. O. 500 den 28/5 29 fast s UillcJ' »L;irobok 
manskap». 

kemi för flotta n s 

G. O. 50t den 28/5 29 ])('[f-alle r, >~tt marinntt.ach6n. kommendör
kaptenen a1· 2. gr. Arn-be rg·cr skall inställ a s ig· i Stockholm fle n 1 in
stuncl,andc juni för tjänstgör ing i marinstaben t. o. m. don 2 i samma 
månad samt dii t·cftN .avresa tillliclsingfo.rs för tjii nstgöri ng ,-id Kun gl. 
:Muj:ts bcs]; 'ic.kni ng diirst.lid<'s till mitten >11· juni månad och dii refter 
under återstoden av nyssnämnd ·milnad Yid beskickninga rna i Reva1 
och Riga i nu nämnd orclllin.g. 

G. O. 505 den 29/5 29 bcfallN, att botriiffa nde land.knmmcnclcr ing 
av m a.rinintcndentcr följan(le sbtll lända till efter r ättelse. 

N edaDSt:knd.e marinintendenter skola 

frånträda inncha.va11dr t j finstrbefattni ng ar m ed den ilO s.eptcm ber 
inneva r ande är. rcsp0ldive 

t illträda viss befattning fr. o. m. den 1. oktober imwvarando år 
samt tillsvid;ue, med undanbg av dc ticler diå dc på g ru nd av u t 
färd ad gen eralorder mu ha,-a erhål li t ann•an konuncndcring. tjänst
göra enligt följ,ande: 

Karlskrona ~tation och yan. 

Biträdande intendent i stationsbc:Dälhava.rcns cxxpcditiou 
av.gå marininten(lc-nien av 2. g r. Högland och 
tillt räda marin intcnde.ntcn av 2. g-r. Lohman. 

Jnst ruktionsintc l1ll ~?nt Y id undcroffic<'rssJwl-an: 
tillträda marinintend>Cnkn -av 2 gr. B. Bring. 

Fönåds intendcnt å va•rvet: 

avgå marinintendenten av 1. gr. Crcutzer och 
tillt räda marinintende-nten av 2. ge. Fehrman. 

Stockholms sta.tion och varv: 
Instrulktionintcn<:lent v id und'erofficc.J.'>sskolan: 

avgå marinintendenten av 2. gT. von Schmalensee. 
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Hitriichmdc in tende nt i varvschrJ·~' J IS expc<1ition: 

nvgå man,inintendc11trn :w 2. gr. Widgren och 

tillt räda marinintendent av L gr. Hammarberg. 

G. O. 5()8 den 29/5 29 bemyndigar, i. anslut nin g ti1\ l!.~<ligt 1w~IJ,t 
de n ~4 inncvurrrndc månu{l, stationshcffi\.hanll'l'l1 i St.ockholm. sta tions 

hc Hilbavarc Jl i Karlskrona och cbcfrn för knstartillrriri. att u lii1·,·r 

det .:mbl til l Ö\'Prgl!np:s:st:-~ t hlings\'i s övcdör:da undC'I'officcrarl' , ~~~!II 
genont g . o. 6fi7/27 och H27!27 J1lcdgivits att inJ;allas 1.illsl' idarc, 11 1 

de r tidcu l j1.1li 1!l29e-30 juni 1930 yt1.c·rligaro in.l;alla d ylika 11 11 <1, r 

officerare ti ll sådant ani:<ll. att den sanllnan],Rgfla i.i1lnstgörin gsti<1 .,, 

för dessa und('rofficcnH c und0r o\'unn>imndR tid uppgå r högst till r ·r 
~tockbo]m s station 5RS må n:tde1·, för l{arl ·krona station 366 m:tn ~t<ll'l' 
och för ];ustartiller'ict 2:34 månader. 

G. O. 521 tlen 31/5 2!1 lwi'<Ill<•r . atl Jnajorf'n rnari11rn. kapk1wn 

pil Öl' ('l'g[lngssta t vi<l b 1s l a r\ i l lc ril'l. Engs l r ii m ska Il 111Hkr tiden 1 j1d i 

1929-30 juni 1930 tj}inst-.gönt l10s chdru för flyg1na1) nct. 

H. O. 52fi 1len !'11 /5 2!1 1H·LiHc•J', :-rLL y rk0Rku rs fö r· rescrvkadf·f\,•J', 

a rtilleritjfin st. inncn1 r ande fn· Slkal l förHiggas ti l l 1\' :rrlskrona sta r " n 

och taga . in hörjan ·drn 27 in s \un<l>tnd.o juni; sa n1t 
att kursen skall Yl\ ra ruHlcrstfi l l1l clJCfcn fiir ~JkeppsgosS('kåJ·,•· i 

Ka rlsl;rona meder tidl'n den '2:i juni- !l juli samt di~reHcr ledaren r;·, r 

rckrytku rs för sjiikiadrtl.cr. 

G. O. :F. !13 tl4'n 8!5 2!1 hcf:~1kr, i amslutnin ~ til l g. o. F. ~3 /1 '1~!1. 
att utan hindm· av hrsHi mm.elserna i g . o. F. 6i1926 angående fh·g-
vapncls s tändiga indrlning i frwlölid nedan an~i vna sl;olor , b 1rse r 

och övning1ar skoLt undrr tiden den l juli 192!l- ·30 jun'1 1930 :111 

ordnas vid f lygvap net, nämligen: 

j. Vi<l flygskohut å Mu ng byl ted. 

:1) Fl ~·g~kola . .forl stil tning och avslutnin g :1v d l 'll jämlikt · "· 

F. 2{)2/28 anordnade flygskolan. 
h) ]<'lygskol a fiir· vtirnplikti ga stJr~lcnkr ·och Ji,ksUil\dla , n1e<l iJ

1 

ryckning hösten 1929, enligt hes tiilmmclscrna i g . o. F '. :1G9/28. 

c) Flyg·skola för fast anst.älkl och värnplikt ig personal, t i Il \JÖ

r:lndc flygvapnet, samt för ur a nuen och marinen kommendera<\ pN

sonal, med inryckning våren 1930, enligt framdclrs utfärdade 1)('s!ii 111 -

mclscr. 
d) Stridsflygkurs, unde1r tiden no vem ber 1929 .. -april 1930 l' n-

ligt bestämmclsema i g . o. F. 169/28. 
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e) L'tuiltlnin oshm;cr f' , t 

l
·o n " b U•l' HIS anstä llt JUl ] 

en 1,;t " estammelser fo" 1. , 'l .1,, . ~ 11 5
·'

3
P vid flygskolan , 

. clCJI uJlJJlO' l\VI fl 
manskap" (g. o. F. 200/

2
S). · b ' · yg'v•apncts fast anställda 

f ) UtbildJl i ng av v :l.L'IlJ1]'l·t· . . ' l\ l n· a s l ud t • l . " 
Jc.kc ultHgns bll f Jv o·utbi l,lr1· . 1': e n CJ oc 1 ]I kstallda SOlll 

"b , . , mg. rn J"'l »Tn st. Ii. f , 
f lygvapnet tj]lc]eJadc Yäl' ]']- . r lll' LOn Ör uthiJdnill" [IV 

1 .;:s a cm> (g. o. l<'. 
4/2

.
6
). np 1 '\. 1t!·a studcnt.rr och ] 'l t" lll '"' 

g) "Yii li t.rit' - orh y rkcsufb ildnino· f' . ... . · . .. . . 
randc flyg·c;kolnn , r n]int » TlC'~ l" l ot O\ JJga YarnplJkt.I ga tillhö-

ets y·· ]' l t' to . • :JJIJJJJ 'C' se t· för ul.hildnino· "l' ·'] 
u: arn p J; lg'U med undan[a.n· ·'JI' stu l l l b " .Lygvap 
F. 188/28). b ' · t('ll er oe 1 lik st.ä lld a•» (g. o. 

2. Yid 2. l'l ygktu:eu . 

a) f-ijii[J yg·- o<' l .... 

(le .\1 

. , . . .. . , . l o.J OS•p una.J:S.ko \a, :forisä\.l : o· 
Jdmltkt g-. o .. F 9lJ

2
/')S ·J JllJ J,., och avslutning av 

b) S'öf l , ,. . - ~ . annJulade sko·lnn. 
. J .. :>g-- och SJOSpana.rs·kol a .. nlC"d · 

enltgi hcstammclsc rna i g. o. F . 169/28 Jlll' .)'C' kn i ng ":"trC'n 1930, 

c) Flygtorp cdskob en] i n't L ·t .. · 
fran.l ""le lcs j ·f" 'l 1 . "c , . b e s .<Jll1'!ll(' Is e'!' n a i n·. (l ·r,· 1fi!l/9 ' ~ 11 • a t( A(L() .fO J'C'Skl'JftCl'. .-, ' ·· · J ~tJ SH•lllt 

d) Sjiif!;ygsk ju lskol a r, .. 
sa ui\; :l'ntnHI•e i('S JJ\.f'J. i''l't(.] c, ,.~11 Jgl L ·cl> (' .s. taiJJIJll ' l •~-:<· rJJ :J g·. O·. ] i'. 169,'2'' 

' ' ' "()l'eS'{l 'JLtC' D 

c) Uthildningsknrser fö. f· . .'r.. :· 
enligt mom. 1 c). . L ast an s.t.:al l t J JJ an s k<~.p \'id ~ . J:l,vg·k~u·en, 

f ) Utbikln'ing av Yii rn 1]il\'o·' .. 
uttag its För utbildni n g i Sf)('C.I . 1 \~: :J,.,~tr obJ:lcn\.c•r och likstii.l ld.:r , so lll 

n
. . fj Ja .JdllS., Cll lJnt >> !tJ ot . ']·j' f" 
m.g av . ygntpnct tilldel adc ... . . b '" ,J u' ,JOD . or 11 tbi iJl -

(g. o. F. 4/26). ' l an.·npiJ,ktJga ,studontcr och l'iks lälltfa >> 

g) Militär- e l ·1]- .. rande 2 fl . l • JC l ;) t '-csu-tbJidnmg för iiHig··l Yii r nplikt·, i!!·,·t tt' llllo" -
. yg,a rc n. enli gt moun l g·) . " " 

h) T Jl " · 1 · ampnJnosöv ningar f". '> f • 
fon s för flyn·y··JJ1nctb])cs t·" . '· lot ~- lygkH I'l' JI S pcrsomJ\ c nli<•\ rhc-

• b ' , .a mnl'an( c. b , 

l ) R cpet iii onskurse·r m. . , .. 
färd al(! c bestämmelser. l l cscno·firc cr:arc. cn l i g t fra m<.lclcs ut-

3. Vid 3. flygkå,J'en. 

a) ArmestxrningskurSI und . t '"' och en] . n·t b .. , . C l luen novcJJLhor 1929 19 
lo estammclscrna i g. o. F 169128 · ~11\ ars . 30 

b) UtbildningSJkm·sc. f" . f t · · 
en ligt mom. j_ c). t or as anställt nwnskap vid 3. flygkåren , 

fly.,, c 'å)· Milit~r - och y l'lmsutb ildning för b'' 1en, enl
1
gt mom. l g). vämpliktiga ti llhörande 3 

d) T'JJ" . fe .. l . ampnmgsövnin.gar för 3 fl. ,.1 .• . ~s for flygvap t b .. . y g CUl en s pc·rsonal, en] i g· t clt·c-
. nc estrunman.de. 
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4. Vid 4. flygkllren. 

~a) Utbildningskurs för furirf'r, fortsättning och aY:ilulnin g 'IV 

elen enligt g. o. F. 216/28 m1on:lD'adc utbi ldningskursen. 
b) Utbildningskurser Hil· fast anställt ma11skap vid 4. fl c co·l- ,1• 

re n, enligt mom. 1 c). 
c) Militär - .och yr:kcsmtb'ildning för värnpliktig:a tillhör:m<k t 

flygJ;å rcn, enligt mom. 1 g) . 
d) Tillämpnin1gsöYningar för 4. flygkårens personal , enli gt et"· 

f.cns fö r flygyapnet bestämmande·. 
e) Vintcrövning<ar för flygv·apncts personal, enligt chefens \'i'< r 

f lygvapnet bestämmande. 

5. Utom flygkår (flygslwlan) förlagda skolor. 

·a) Landflyg,skjutskol'a .. fort&ättning och asslutning av den j;>I, I

Jikt g. o. F. 20,2/28 anorchwde skollan . 
b) L:mdflyg'sJ,jutskola, enligt bestämmelserna i g. o. F. 16\'J,:! :-;. 

Förutom. dc eleV('l'. som jämlikt sistnämnda gene ralorder skola l;•nm
mend>ems till flygskjnts:ko.la, ägm chefen för flygv,apnet lJeo rdra y!i<' r
lig·are dc elevcT, vilka ,av honom anses böra ifrågakomma för sfl<la n 

kommendering. 

6. Vid framd:eles beståmt fö>:band m. m. 

Enligt bcsUimmclser, som för V'arje särskild k urs m. m . på [iir

sla.g av cl1Cifcn för flygyapnct l<omma att ut<färdas, anord Dtas: 
a) l3cfriJsk nrs fö·t· f lygutl:iilcl'ade värnplitkt.i g a studenter och l i k

ställda (utbildning till rcservoffice·r) , samt i den mån så vis!al' sig 

cdordcrligt. 
b) Utbildningskurs fö,1· fu ,rire.r (utbilclning till unckr·officcr) . 

c) Fotografikurst. 
d) Kurs i väderlekstjänst och 
e) Särskild r'atlioutbildning. 

G. O. F. 96 den 11/5 29 mcd,gin~l' , att ett ammikanskt l an <lfl q!
plan, typ Lochcedr Vega, medförande amorik!anskc f lyg·attachen i Her
lin, majoren Reinburg. må innev<al'ande måm\d under flygnin g fr ?tn 
Berlin till Stockho1m och åter f1·amföras ö·ver och yorkställa h nd-

ning å svenskt område. 

Förvaltningsberättelse 
för 

Marinbefälets Sjukkassa för år 1928. 

Sjukk:1ssans styrcl&e ut.· ·J . .. . gJOtccs den 1 Januari nv fiil:jnudc: 
O ~·rlforanrl<': Kommendöt· G E·l- l 
VJCc onlfön1ld e . J. t E. ,c, tmd. 
S 

,, ' · ' · \'UP .f'll ' Burm 
, e";:r.ctot"ll'C . M · . . · ' a n, K·t ... ' 'l\ .. annmg1CHJÖr n. Swcrist'·n 
- ~SSOI : 1f·8l'Jllllltcnd<c·nt A u m,, , 
~.JCc 1k·assöl-: Marin1ntcndc• '1t ~ Jet g , 
Supploani.cr. MaJ· or C 'T 

1
11 .L J. 1'1Ialtni, 

· · _ re L .l"' •Ol'{I)CC(, 

_ , o .. J\,aptcn G. G1•anström. 
P a arsmot<; den 31 m ars ,o t .. 

len m<'d. unrlantag för kot;ltmtc;~c~;t>r~cl<-)El:y~tliga medlemmar i styrel-
~~.ns istalle nyy:aldcs_ krmmH'n<clö rl.;:npt~ ·n 1ua~'. som ~vsagt ~ig, och i 
".rans,n Jng :l.v_rlet lo]>ande ån·t~ .,"l· - . uon. 1tll rovlSorer föl' 
faf~r ·l~tptEen l,- . W oll in , marini~~l~{t~t~~L~pc~ .'a ides vid samlila til l-
Je, ~l . . Iunnnl'nn med l·a Jt G .. l Ct< {'nfelt och ma r incJi .. 
Syllen och ka.ptcn \Y. 'Eno·lund l~ en . H lofbmg, marini'utenclcnt K 

b om supp nante,r. · · 

Följ ande bidmg hava för år 1928 
Statsbidra o· tillddds kassan: 
Kommun alt bid~·:1·o: · fr·ä~ ·K.; .. ] .. l .............. · Kr. " ' ar s crona stad · · · · 

934: iJO 
331: 2:) 

Kassans ställnino· <len 31 1 
· · · · · · · · · · · · · · >> 

Ul' bal ansr ä<kningcn. "' 'e c. 192.S fraung år a v b ifogat utdrag 

års&kiftet 298 mr'cllemmar mot 210 'd Medlemsantalet lJto·jord o vid 
vt sam ma. t.id förcgået~(lo år. 

Sjukhjälp har 1 , 
sjukelomsfair Ill 'e"' . m'Ll. or .l aret utbdalats med ·l · u sm11man aot 2013 ·l l 
SJuddassc rna fördelat st· o· ~l l. SJ\IIC(agar, 

~ b sa unca: 

'kr. :11.075: - för 96 
vilka inom de o·lika 

I. klass-en n. ' . '. ' .... 422 sjukcl~oar _, l nr. ..... . . '. 973 )) b meu n. 1.26~: - i sjukhjälp . 
)) .... .. '.. 618 )) 4,86:}:- )) )) 

Utbetald s jul·I .,.] . >> 4,944:- >> >> 
9G,6; kl Il- 54s1Jdl']llll procent av inbetalda aygifter fu''r 1•1. I 

. ' oc l ' ' · III - 91,3. , 

K arlskrona i mars 1929. 

Aug·. Giron. 

Emil Burman. A. Collbe•·g·. B. Sw<'nzeu. 



U n d o r tecknade, u tsedd.a 

förva ltning och rii-kenskapor 

liPI){h·ag avgiv·a fö lj ande 

att granska M a rinbefälets Siukkrr<,. 

för å r :1928, f å hiirmecl efter. ft1]J:.·
1
''

18t 
.-.f) J'. 

REVISIONSBERXTTELS& 

Tillgångar vid årets börja) l: 

Kontant i l:assan .. . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . Kr. 793: ;)1 

Inn estående i Karlskrona S])'a r•bank . . . . " 2I5,017 : 37 

U bligationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5,000 : -

Upplupna, men e j uppburna räntor . . . . " 132: 50 

lHventarier .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. " 3: 75 · 30,87 1 · J;J 

Skutl.der Tid årets början ... . . .. . .. ... .. .... . .... . . 

Tillgångar utöver skulder 

Inkomster under året: 

li'asta avgifter , ............... . . .... . . 

l nt ri:idosavg ifter ... . .. . . ....... .... ... . . 

St::tsbidrag ..... .. ... . . . .. .. ... , ...... . 

K ommunbidr.ag . .. ........ . .. . . . ...... . 

J!. i:int.or ... ........ . . .............. . . · · · 

För mycket utbetald sj ukhjälp 1927 

Utgifter undc-r året: 

Kontant sjukhj älp ..... . .. .... .... ... . 

Löner och a r voden ti ll styrels.o och revi-

Kr. 
)) 

}) 

)) 

)) 

)) 

Kr. 

sore r m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Skrivmat orialic r , trycksake r m. m. . . . . . . " 

Avgifter t ill centmlförsarnling och sjuk-

Kronor 

15.618: -
172: 
934 : 50 
331 : 25 

1,424: or; 
10: -

11.075: 

707: 
311: 96 

kassefö-rbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 27: -

3li',N71: 1:3 

18A:O.•i NO 

Diverse utgifte r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 609: 71 12,7:1!): G7 

==========--~---

Ard.s ÖV'erskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K r·on or 

Tillgång·ar vid ~u·ets slut : 

Kontant i k•ass1an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 504 : 29 

Innestående i K a rlskrona SP'a rba uk . . . . >> 15,1352: 22 

Obli gationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 20,350: 

Upplupfra, meu e j uppburna r änt o1· . . . . >> 281: 25 

l=tcstemnde mecllem s>~vgiftcr . . . . . . . . . . . . » 7: 

J n ventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l : - 36.7!r"i : 7G 

Skuldcr vid: årets slut .... . ... .. . . ... . .... . .. . ... . 

J. Kiumn an. 

I revisionen av MarinhcfäkLs sjukk:a'SS8!=! i'ö·r vaUning och ii J;cr~· 

skaper fö 1· år :1 928 har ju g i enli ghet meJ: K . SociaJ.styrclsc~o~ fot

ordna nd e deltagit. 
K. Hjertstrand. 
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K Br. den 31 maj 1929. 
Förordnar majorE'n i arm!'>n, kap1PnE'n i Y äskrnorrlands r PgP

mentes reserv A. A. ÄhE'rg att fo rt tarandP tills vidare intill utgång
PH av juni månad 1930 vid dE' iilliällC'n, då kommC'ndantE'n i llemsö 
fästning vicl förfall C'l lE'r uDLlE'r tj;instlecliglwt icke· kan avHinma hC'
{älct i dC'n ordning, som omförmälC's i hrC'vC't den 28 april 1922 an
gåcndP ställförPträdandP kommendant i nlimncla histning, upprätt
håll a kon1mendantsbeJattningen i Listningen. 

M0dgiver, att majorpn i rnarinPn Engst röm m:\ i kommancloväg 
beordras att und0r C'tt }n·, räknat. frå n och mecl elen 1 juli 1929, tjänst
göra vicl Jlygvapnet. 

K br. den 6 juni 192!1. 
Förordnar lcktom, filosofiE' doktor P. H. Ol~on att från och 

mNl d-cn 1 oktnlH•r 1929 tillsvidarr till och mPcl den 30 sept0mbcr 
Hl35 vara lärare i mat.Pmat.ik jämte Jlwkanik vid sjökrigsskolan . 

Förordnar löjtnanten vid kustartilleriPt Kihlstrdt att frå n och 
med den l oktolJC'r 1929 tillsviclarC' till och med elen 30 scptembE'r 
1935 vara lärare i minJ;ira å kustartillcrilinjE'n vid sjökr ig.sskolan. 

Med upphävande' av töreskriften i brev den l rtpril 1927 an
gående förrådsförvaltares vid flottan tillsättande gE' nom Jörorclnancle 
till svidare förordnar Kun gl. Maj:t, att förråclsJörvaltarbestfilln[ng 
vid flottan skal! tillsättas medPist fullmakt. 

Scclan Kungl. Maj:t den 12 april 1929 förord nat kommenclört'!l 
E. H. Bergmark att tillsvidarE' undE'r elen tid SBS komme att del
taga i den förberedande avrustningskommissionens arbete i Geneve, 
uppehålla befattningen såsom SBS, medgiver Kungl. Maj:t, ai.t Berg
mark må i förevaranek fall å tnjuta vikariatersättning enligt därom 
gällande bestämmelser. 

Medgiver, att kommendörkaptenen av 2. gr. i marinPil C. R. A. 
Gustflfsson, vilkc·n anhållit att få komma i åtnjutande av vikariat
ersättning för tiden dE'n 4 mars-den 17 april innevarande år, var
un der han jämlikt stabsorder tjänstgjort såsom avclE'lningschef vid 
marinstauc'ns utrikesavdelning, må för ifrågavarande förorclnanrle 
åtnjuta vikariatersättning enl igt därom gällande bE'stämmC'lser. 

Sedan marindirektören av L gr. på övergångsstat I. Falkman 
gjort an~öknin g att få mottaga erbjudande från :Finlands försvaro;
mi nistetium att fortfarande vara marinteknisk rådgivare vid mi
nisteriets marinbyrå, har Kungl. Maj :t bifallit förevarande ansök
ning för tiden intill den l juli 1930. 

Finner gott dels fö rordna, att överinseendet ÖVE'l' sjökartcverkct 
skall från och med dE'n l juli 1929 tillsvidare utövas av en för än-

G. O. 1929. 5 
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K. br. dt•n H juni Hl2!1. 
· · · ·· a,. 1 :a ,}].T. \ l: il'alll'l' J\::\JF lwmst;illan, all JnarJnJngt•nJoren . 

·· 1 . 't!. i"" lJ"ordra s a nesa (iii Frauk rike J"iir ati d;ir.; Li< ., 
tii'U)l lC'l'!l jjl(l l' - d \_ . .. l 

.. · 1 • 1 ·· · t H clan·ar inhälllta kännedom rma!ldt• <iv" <ll '-
U1H.ll'l' en i1L a\ logs ( r . . . . . 

. .. " l· • tYJl som aYS 'l''"l'S komma till nn\·andnJJJI-!" :1 ',. 
pannor :l\ ::;l:-lldll n:. · ' b - ..-1 n 1 l l 1 
under h.n!:u:nad yarande jagarna E las 11orn och h. as '-' gg n. J e• ' "''' 

y is.;a rör marina ända~tll\1 aYsedda llJlpa r atPr. 

K. hr. den 20 juni 1929. . o • •

11 
. 

F'ö!·ordnar komnwndörkaplc•Jwn a\· :2. gr. Laftm an att \1 ,,,_ 

l l 1 t"ll l med h•u '27 j· uli 1!1 !) 
el ar<' u n dl' r ticll'u fn\n och Jll< "l ' Pl1 J 1 . oe t ' 
uptwh :"lila hdattni ngPu st1som chl'l för SJökng2skolan. 

Förordnar kommcJHiö 1·kap!Tn,·n a\· 'l. . gr. DraunPJ'hi('llll all 1i 1
1'· 

viclan• intill ui.g[mgc·n a\· sl' ptt•Jnbc·J· m åna d 1930 Yara lc·damot a\· 
· f.. lt o·pnS nautiska n··-

marin"l"i\n·nltningen och chd \"ör manJiorva mn,.., 

d("llli11g. 

l · (t ·· ltan·a ciP 1\igärde•r '"n1 Anhdall:>r marinl"ön·a tn:ng<·n a \lC r- ' ~ .. • • 

36 1110]11 . l '
"'\" ckn J"ör sag·cla >imbeis\·l'rk gallanek 11\ -

omiiinniill'S i § " 
l lll·n ll'cli!!:hlisna hel'altningl'n ~<l >lllH 

~lruktlon. för åkrlwsättamL' av , 

J"örsll' rl'\·isor hos ämbds\·p rkt>l. 

l t .. ll · an!l·åenchc. anord11a 1 dt• 
1.cinma r utan hiJ"all ('l~A ·ralll s n nlllg ., 

,
11 

1 .. 1,.
8 

[o"t· skoln1•dillu:ar \"id \ 'a:; holm s kustartille•J· i re •p:t•Jne•nks 
av l \\. ._ c- - , 

minc·rinp:sskola inn<'Yarande• so 111n1ar. 

. . . 1 q·'ri 
UppdragL'l" i enliglwt 111l'cl riksclagc•ns sb·n·p lsc: cl<>n 30,1113.1 " · -,., ~ 

.. ·") f-\ ?t C:MS och J\."1JF alt gt'111C'J1Samt yerkstalla utltclnln ,.., 
11 ·

1 
,,_,' ,1,. 11 1 1 · tl ta Lh n I1U \"'H" 11 -

... e1Jde ändam:'l.lsenlighdc•n av all lwH P c·r LP VlS u J~· . , . . , . t 
'' · ·,"\" J .. l<>11ans ~talionP r moi polisi;P\·akn1n g ~'''.'. dc militä rbt·vakmngen " 1 

. 111 c,cl dd ,dtran d<· och l'örslag. Y<H 1 
rdt i ill Kungl. f.Iaj:t inkomm a 

utl'(•c\ningPu må föraJlil'da. 

Fö rordnar ö\·rrs(L'll j östra annf-l"ördPiningens rl'st•rv E. ~J o.;<
lr c•rn· att från och med clP n 1 juli 1929 tillsvidare till utgång<•n a\· ".'.; 

" .. "Il ·1 t · l i""· tatsYrrkd l"ortYa r and l' \' 1' 
m •varand•• är utan sarsk1 c 'os nac OJ s · . . , . \l··\' 

llall ,]l:,·1g· l!·a11<.lc• miliieira i'h·gärenckn v1cl l\.ungl. • ·1.1 ·r! ygrtt laclt,; , .. 
lwsk ickning j LondolL 

G. O. 539 den 3/6 2!1 hPI'nll('['. at.t ubåten Gripen skall upphöra 

att stil ti 1J m a rinl'ör va ltningens l'iirl'oganriP samt J'r. o. Hl. rl0nna dag 
iugå i kustrlot(an. 

G. O. 540 den 3/6 29 lwfall<•r. hl'lräffancle und<'roHicNssk o!n \"iir 

manskap Yid. s jömansk:hens e konomi - oclt ltantvnksavcklninp:ar un
clN ulhilclningså rd 1929-1930, 

a lt lö1· elen~r tillhörancl<' l'konomiavcle·luingcn skall anor·dnn' 

enelast lägre klass, J'örlagcl till Stocklwlms stati on; samt 

aH för elever tillhörancll' hantvNksavdelninge•n skall anorclnns 

del s lägn• klass, l'örlagcl till Stockl1oiJJJS s i a l i on, ckls hög1·e• kln ss. 
Jör 13gel t ·i!l 1\: a rl s kroJJa station . 

G. O. 543 den 4/{i 2!1 nH·dgivl'r, nwd upphänmclP av g. o. -Jfl1 /'l.fl. 
nPdan st·tH·n cl <-' l'ng<>lska örlogsrartyg att under nPdan ang·ivna tic~e·r 

innc:varnntlt' å r hesöka Jöljancll' svenska hamnar: 

llälsinghorg 10/G-Hl/6 rlottiljil'tlan·n >> Wallace >> san1t jagarnn 
>>Vortigcrn >> och >>\Valken>. 

Göteborg 16/G-20/Gllottiljll'claren >> Wallace·,, samt jagarna ,, \\',H·
wick>>, >>Watc hman >>, >>Whirlwinch ncl1 »\"iwp>. 

Götebo rg 16/6- 20/6 kryssarrn »CPntaun>. 

Slockholm 2G/G-1/7 kr,vBsarna >> l:ambrian >> och ,, (:omus ». 

G. O. 544 den 4/6 29 nwclgi ver ,a1.1. l'ranskn avisofarl.\·gc•t >> Qu<'n · 

tin Roosevelt, mä hesöka ~t.ocklwlrn under tiden dL•n 19-24 oeh Oii

t cborg UJlclt'r ticlPn elen 26-2R innl'Varamlt• mr1 n a el. 

G. O. 341i den ö/6 29 nwclgivl'r, a\.1. hög·ste hPlälhava~"l'n ÖV('l" kust

flottan m ~ unel e r innPvaJ·allLle å r, och då så nwcl hii11s~·n till J"ii!·svar·.-; 

e ll er annnt sta t sini.rpssc· anses gHgnl'ligt, tillåta manlig, svenn< 11!1 -

Lle rsåt<· att under lll'griinsad tid och utan kostuacl liir staisverkl'l nlC'tl 

följa ku s t!"lottan s tartyg: sko lanclt> högst< · lwfiilltavan·n iivt•r ku sl rlot 

tau i sit ta undPrd rmiga, periodiska ra pporie•r nnmäla, till vilka pe•r

son<•r· S~ll l aJ!l· till~t~'incl Limnats under d<·n i.icl rapporl"<·n omfattar . 

G. O. 548 den 6/6 2!1 lwl"alkr, i a ns lutuing till nådig-t b0s!ut cl L'I"l 

24 si~ilidne ntaj , ail i g. o. 4Ki /2ti ull"iirdadP hl'siiJmue lsPr angJ ("Jde· 

inkallc' lse aY marinLikarna å Ö\'t• rgå Jlgsstat Dahlmau oC'h ~clu·iidl 
sko la ~:1 s 1riickas att g·älla lillsYidan·, dl><:k högs\ intill d<·n 1 i11li 1f):·l0. 

G. O. 553 den 6/li 29 LPI'alll'r , i aus lutning tilL nådigt i><·s lul 

tlt'nna dag-, att komm<'ndörka]>l<·IH'll av 2. gr. \'id flottan l~u rli><·ru: 
ska ll för !"or·tsatt utbildning tjliusl.göra 

a. o. J9 2D. 5 
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d0ls vid flygvapnet under ticlen cl0n R-21 imwvaranclP må na•] 
med inställc\sp vid 2. Jlygkåren, HägPrnäs, 

dels å kustllottans :llygavdelning under tiden den 10-17 nä~ l 
kommamlP augusti med <'mbarkering å [m·tyg, som högste lwhl1n 1-

vrLrl'n över kustflottan äger bestämma, ägande chefen [ör Hygvapn<·l 
och ltög8tc befälhavaren över kustflottan att i sam r ad utlärda 1ii 1 

ntimnda 1jänstgöring prforclE'rliga JöreskriHPr. 

G. O. 554 deu 7/6 29 bdaller, att 1 g. o. :JO!'i/29 anbefalld lwtn
rncnLlcring av marinintendPntPn av 2. g r. B. Bring skall up]1hii vn,:: 
samt att marinintendcn1('Jl av :! . gr. D ahl ström skall fr. o. m. d<'tt 
1 oktober innevaranek å r t ill sviclar P tjiinstgöra såsom i n st ruktioH,:
iuiNHlent vid underoHicPrsskolan i Stockholm. 

G. O. r>58 den 7/6 2!1 nwdgiver tyska sjömätningstartyget ,, ~ J,. 
tco]')) att under nedan angivna ticlPr inn cva randP sommar lJ(•söka fi',\-

janclP svE'nska hamnar, n~intligcn: 
Vish~· 3 dagar umkr tidPn 12 juni-10 juli och 
Ucldevalla !'i dagar under ticlen 11 ju1i-1R juli. 

G-. O. 5ti5 den 10/6 29 lwtaliPr, att denna s~rskiiLia i11struk ti lltt 
skall Hin •.l a högstP lwfälltavaren övC'l' kustflottan till PHcrriit1 Pb•· 
vid Hans llajest.ät 1\.onungPns förPst.åPude rPsa ii\i l{.rval crh .Ri g:t. 

l. 

l'ansarske11pen Sverige och Drottning Victoria samt 1. jaf!:Hr
llohiljPn skola senast ckn 2G innevarande månad beJinna sig i Salt
~jöbaclPn I0r att stå till lians Majeshit Konungens :[ödogancle; kont
mande närmare bestämmelser för ifrågavarande expedition att nwt!-

delas av Hans Majestät Konungen. 

2. 

Edorderliga direktiv \'ör ovannämnda fartygs klargöring skoln 

av E<ler utEärrlas. 

G-. O. 573 den 10/6 29 bclal lcr , att marinläkaren av l. gr . '\1'
1 

lauder skall avgå Irån imwhavamlP hdatt.ning sitsom ka~ernlii],:tn' 
ntt•d dt•n j4 innevarande m !inad samt Jr. o. m. pål'öljande da g i il b
vidare tjänstgöra såsom distriktsläkare; samt 

att marinläkan·n av 1. gr. Ahlmann skall fr. o. rn. <lPn n i Jil tt'-
va rantlc mån8rl t ill svidrt r c· tjäns1g(ira såsom ],asPrnlfikarP. 

fl. O. 581 den 13/6 29 medgiver, att kmrnncnclantcn i Vaxholnt-< 
\'ästning tnå innevarande som mar unc\(•r ltögst pn vc•cka 1ill Fiir ii,;utt<l 
förlägga vissa av de gr•no1n [ö reskr irtnna i rPglcnwntt• [iir lllar ittt'l

1
• 
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clPl III, § 153: 1 d anbefa l lcla krigsspelsövnino·arna ro .. t· 
freclsbcsättning. '"' J~stnin getls 

G. O. 587 den 14/6 29 bclallet· att föl' l .· . 
övero·l\.no·"stat ]- .l l ' Jall.CP maunmtl'ndl•nter å 

"' " b~ •• • s,o a Ull ((']' lll'clan a o·' t' l . < 

inkal laclP tär [u \l"örandc av cip =\,_,Lvna liCC'l'.llliWVaranck :'\r \'firn 
nå mlig-Pn: "' ' ·m a JggancP t.Jilnstgör in gssk~' lr\igltP1 . 

å Karlskrona station: 

marinintcndPnten av 1. gr. Ca rl son cic'll 1 jul i-2!1 aug. 

å Stockholms stat ion : 

marinintPn rl cntPn 1 av . gr. von J'I'Lalmhorg den l~ uug.-10 sept. 

G. O. 591 denl4/6 29 IJc•l'a\\ (•· 1 .. l. 
O 

' ' - 1. , nwc. uncnng av o· 0 <·)"(){v9 
l : g, att m arin ingenjörseleve r av :l F • ] - • "' ' • -'--·l ~ mom. ]· . . . -· a1s -.u1 sen skola gpnomo-·] !'". 
s \\'l ven utl.JJlclmng å kustflottan und . t' l l . . . '"'' . OLe
innevarande år. el Jcen ren 1 JULl - 17 augusl·i 

G. O. 598 den 17/6 29 medgiver att spansl ·a flottTI l S 
chez Barcaiztcg · t . ' ' l J cc arPn » an-. , , Ul » sam Jagarna >>Alscclo », »Vclflsco» och »Lazao·a 
må mnevarandc år besöka föl ' l l . ,..,, , C"t 1 JancP svensa( hamllar ni:imlin·l'll' 

:o e 10rg under ticlPJ1 den (i-13 augusti och ' ,.., . 
ll.arl slnon a under t.iclPn den 18-22 augusti. 

sirl· ~- ~- ~9~ den 17/60 29 m ec\g·ivPr, att argentinska sko lskPppet , PrP-
. fil ,r• ,-,a, llllPni.o» m fl unclc'r f<'n l o- .. l med heräk l . - - 1 c a" ar nast 'ommarHIP St•pi'Pmbf' t'. 

nac ankomst den l sam rna månad, hesöka Stockhol!Jt. 

G. O. 603 den 17/6 fastsF l\ , T( 1 · 
ld 

. · ,l PI .t orpra sunder v1sning· (UM.F·J L') 
avscc . att såso 1 t l t' 1 · ·' , vid H-ott , 1- ~l l~S ru;: tons1ok användas vid korpralsutbildning<'n 
nad~frit~ant~l .ls l,~ .. ancpl Ptt_ clxt•mplar av nä.mncla instruktionshak kost-

. ' 1 cc.as e ev 1 ·o rpmlss l 1 .. skall ,. o·· , .. '- ' '0 a avensom viirnplik:l'ig, vilken 

]
·ost glefnotntl"å o uncle rbefal sku rs, var.Jällli.l' l'tt PXl'llLJllar ävpn 1<-'Llc~ 
' na< s n m·1 tl" ' Il ·-
]
- . ' . ' u . flmnas tl . envar officC'L' Ultc\Profiiccr ocl n .. 
'orpral vHl flottan t l\ . ' . . . . 

1 
aggsant . mcc l'lll av SvPnP:<'S iJ'lVlihga motorhåtskår. 

Jör l~.'- rO~ .60·~ .dc.n 17/6 _29 raststälkr Handbok i konvojtjänst j;imit• 

l~C'S dl.hl Iot Stgnait'nng nwllan SVl'llska i)rlogs-och li::utdPls!'·trtv·'· 
-.OUVOJ 111. m. (liKT). ' '· ~ 

G. O. li1l den 18/H 29 lwfa\\ pr , nwd ~indr i ng av o· 0 j •> -o{'>R 
4 g) och 7 a) sa n J t g;. o. 32fi/29 mm n 9 ,... . - ·l _ , mm n. 

att pansarskeppPt SvPrig<' jäm~'U' undc. l l' Il\ sk <l\1 · .o o . . • " · 
1 all lP a c.a nk<·sskolor 

, . lllgH sason t 1'\ag·gskPnp i kustl'lottAn. sl - l .l . ' ' c ' \C) a IH P JHl 11Sfll'Skl']lpet f1 
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tlrtg umler Sl'lla re hälften av oktolwr innt>varande år, som hö gste Jw 

falhavarcn övl' r' kustllaitan äger hestä mrna, avgå till l\arlskron 11 

~tai ion för avrustning, avmöns tring och förläggning i 2. l1erNiska p. 

sa r n t~ 

att Jartygscht>l'l'll å pansarskl'ppet :::lvt> r.igc· skal l nPdhala sitt lH · 

l'älstcck<'n och Jartygschd<~'n å pansarsk<·ppC't U ustf \' hi ssa sitt h<• 

l'älsteek<·n å dagar i s lutet av oktolw r diPr bör.ian a v nov<·mlwr iP 

Il<'I·RrandP år, som stationslwiälhavan•n i J~arl sk rnna <'ftcr sanrn\d 

rnt•d lrögs1.e bcffilhavnr<'n iiv<•r kustf lottan äg(')' bestämma. 

G. O. li14 den 18/6 2!1 ht>la lle r, i anslut ning ti ll nåcligt bes lut tlt• n 

14 innevarancJP månad, att i g. O. 1116/28 auiJcfa \] cl tjä nstgöring fi ~ll' 

löjtnant<'Jr T-arsson s:"! som hi triidan el<· marinattachf> vid bcsk.icknin g·

arna i l'teval och Riga ska ll utsträckas att gälla t . o. m. den 15 näsl

kommande augusti. 

G. O. ()19 den 19/(i 1929 brJ'aller, i anslutning till nådigt besl ut 

\l<~'n j4 innevarande m~nacl, 

1. att i g. o. 1116/2fi anhefallrl tj>instgö ri ng för kommendörk a p

trnen av 2. gr. Arnbergt>r såsom nrarinattache vid lwsk ickningarna 

i H<•val och Riga skall utsträckas att gälla intill dc•n 1 juli 1930; sanr1 

2. aLt komJrH'Ddör·kapteiwn av 2 gr. Ambergcr i g. o. !)01/2!1 

anlwfalld tji:iostgöring vid brskickningarna i Reval och Riga ska ll 

utst räckas l>ingst tiLl orh nwd ckn 4 instundande juli, vardtl'l' Am~ 

l'('rP,l'r skall tjänstgöra vid beskickningt·n i RC'lsingtors längst ti ll 

orh med <lP rr H! nästkornn1:wde St' pternlJPr oc h därl'ltt• r· tillsvidan· vid 

IH·s kickning<·n i l3nlin. 

G. O. H23 den 19/6 29 befaller, dels att i kustflottans l' lygavdt·l 

ning jämlikt g. o. 275/29 ingåPndt> to r pedplan skall undrr ticl, varorn 

UigstP Ll'fälhavaren över kustflottan äger tr ~iJJ'a närmare övPr0Il'

konrnH·ls0 med cJrpfpn Jör J'lygvapnet, för n·pa ration tillfälL igt utg>1 

ur ovan nämnda f lygavde lning samt efter avslutad rl'paration o(·h 

provn in g sna rast åin i11gå i dPnsamrna. 

clel s alt till sagda l'l:n~·plan beordrad personal ska ll under i l'r<i 

gavaraml (' ticl tjfiDstgöra vi( l annat l;ustllottans fl ygavdelnin g ii\1-

hörantk :lly gJiirhand, som a v högste hdällta var<> n över kust fLo i t<l ll 

i ·c' stämmes. 

G. O. H27 den 20/(i 2!1 medgivPr lH'danståe ndt> holliincl ska örlog,;

i'ariyg rrtt unclc>r nedan angivna t idt>r iniwvaranclc å r hesöka l'ölj andl' 

~Vl'nska hamnar: 

Oöichorg 12 juli-Hi juli jagarna ,,z G oclr Z 6>>: 

J\.arl s kn1na 3l juli - 3 auguciti pansarskeppc·t >>lil'emsknek>> .. in

garua >> Z i'i oclr Z (h su111t UJrclc·rvattl'n shåtarna >> 09 och 010 >>. 
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K br. den 27 ju ni 192!1. 

Förordna r -rör t iclen hån och med cll'n :l juli 19:29 till 3 Yidare 
intill <len l jul i Hl:-lO 

t i ll 1Pdamö1Pr i liit!f'lläniJHlf.n: fö rutva r and•• statsråtkt. g••nt•
ralclirektön•n K. S. J,cvinson, till i ka orcHöramlL', kammar6ittsrålil't 
A. G. J.\.Jz<·lius, SPkrd<•r:ucu l10s ma r inl'ö r va ltninJ!l'H .T. F. Kilson, k
da lnutPll av riksdag<'JlS andr a kamman· ('. H . . Jansson i Falun, IPda
motcn a v r i ksclagens anclra kam m an· P. Nilsson i Bonar p, kommeH
dörkaptenen av 2. graden .M. R Giron oclt fanjunkaren i Sv<•a livgar
de, sc rgl'a ni.t•n vid r ege mentet A. A lmroos, saJllt 

till supp 1Pan1·cr i Jiim•t•iimndcn : l'ör Ll•vin son krigsrådd C. E . T . 
Ste rky, vilken vid ·['örfall Jör LPvinson skall utiil"a orliförancleskapet 
i nämndcD, i"ö r Afzl'.!ius krigs rådet J. L. Norrman, för .J. F . Nilson 
statskommissarien J-]. K. H. Tottie, l' ör .l an sson ledamot<• n a Y riks
dagen s and ra kammare A . A:son Törn kv is t i Kar lsk rona , Jiir 1,. }(ils
son lPdamotcn av riksda geJt S Hndra kam1uan) .T. Olofsson i Digcrnä s, 
fö r Uirml ÖVl'l'Sil•n v id in1emll•nturldht•n .J. H. JC. Siirlf'rhom o<:h Jör 
Almrons -rlaggstynnannen Yid. Jlottan~ station i Stockl1olm E: . . .-\. 
Sandström. 

Fiirordnar, att flyg\·ap1wl. 1illhöranllc personHl s kall ciga att un
cll'l' tj:in stgöring v i<l rustad s jös tyrka Jör t iden J r iln och 111 C'd den 1 
juli :1920 tills viclarr intill d<·n 1 juli 1031) åtnjutit s jötilliigg·, so111 <'ll
lif!;t giiJlamk tilJii. gg~l · cstiimmelsL'r till de mi lihira avlöning·srcgl<·
mentena tillkonllnC'r motsvA r andl' hesl.iillnillgshavaJ·<· virl. !"lottan un
dl'r dylik tjlinstgöring. 

K br. den 5 juli 192!). 

Förord.11ar komllll'!ILlörka ldcnctl av 2:a graLll'n i mal·i.ll<'ll T. A. 
};issPn att tillsviclarc intill ll<'ll 1_juli 1930 uppehålla J,dattn in g<'ll 
silsom ltil>liot<·kari<' vid marinstaben lii C'cl rätt för hoJtom att i. s:\clan 
egenskap å tnjuta c rsiitL1ing, hedknall efter ctl. a t·vmlP HV trl'tusrn
dtbunclrH i'tttio kronor Jör il!' jämte d.vrtidstillägg Pnligt l'ii r Jly rc g l< •
rad c vPrk stadgaLle g rund r r ; skolande i avseende å ätnjutancllo av 
r.iimrnla flrvodP du i :1 3 kap. av kungörelsen Lll' ll 22 juni 1928 nwLl 
ti ll äggshestänJJneiS<' I' 1.ill dr Jllilitlira f!v löuings reglcmc nll'll :l mNldt•-
1aLIP föreskrifter röran<ll- icke onlin :u·ic befattlJi ngshaYarl' i tillälllp
liga del:ll' liinda till Pi'ten iittl' lsc. 

FörorLln ar byråassistentl'il viLl arnJ{•f\irvaltningens sjukvå rd ssty
r c lsl', rl'g('lll en1sl äka r(•n 1 Lil1hikar ld\rPn O. NorcllanclN, som därtill 
l'örklarn l s ig Yillig, at.1 j~mväl umll'r tidl'n från och mcLl den l juli 
19~D tillsvidare till oc h nwd li<•n 80 j!lni :1980 tj~ins(.göra i 1:1.\·gstyrrl-

K. B1·. 1929. G 
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sen s~tsom s;irskild :fö red ragande ( iiremkn angående hi11so- oclt sju J,_ 

\ ?trd mot åtnjutande av e rs;ittning i ett Jör allt a,· et tusl•n krono r. 

Dclll)'n riig-ar geJw rall;iltl iika rcn att, i den m å n si\. helimws ounli

g;ingl;g,•n erJ:orclPrligt, antingen med annen tillhö rande läkarP, ~O 'lL 

llärtill i'ö rklarar sig villig, ellPr ock med annan läk a re s lu ta a\"ta ' 

l·lll upprätthållande av läka rn'trdcn undcr innevarande bullgetår fi i·· 

andra fl.Ygkå rens ti ll H ägernäs fö rlagda personal mot å tnjutsn <l, 

av l' r sättn in g härför enligt bestämmelserna i Kungl. JI.Iaj: ts h rev L !P t 

:14 juni 1829 angåend e Jö rhö.irl ersät t ning åt Yissa läka re m. il. UlHh· 

t jäJtstgöring vid a rmen. 

K. hr. den 12 juli 1929. 

Bclll yncligar marinl'örvaltniJlgcn att i i'örcskriY cn ordn ing i ii!· 

Pnslalt.a om återbesiittancle nwcl ordina rie innrha1·arP al- ·följamle J,

ll iga bdattn in gar vid iirnbetsYe rket., nämligen kamrrrarcbefattniu c 

<·n, fö rs te exped iti onsvaktht>fattningen samt en kontorsbiträclPsbrla lt 

Bing. 

Biraller rna rin iörvaltningens he tnstiillan. att till dPn Yid s k~'l' l'' 

gossekåt en i Marst rand tjänstgö rande ve rso nalen finge unLler hu .' 

r,etå rc t Hl29/l831l utgå avlöningstillägg enligt do grunder. som giil l, 

Lettiitfan cle å tnjutande av s jötillägg Yicl st ation iir fö rläggning. 

Finner hinder e j möta för ll!arinöverläkarcn att i enlighet lllL ''l 

för h onom gällande instr uktion jämväl uneler inneYaral1(1P huclgl•1:u 

tiil tjänstgöring inbeordra marinläkare vid ma rinläkarkåron i fl o l-

1ans reserv under samma nl agt högst nio tjänstgöringsmånacler, u t. 

der fö r utsiittning att härav föranledda kostnader för statsverket ic k" 

överstiga uppkommande besparingar å de i staten f ör budgettt n '' 

1\.128-1930 upptagna posterna till ar voden åt marinläkare nv 2 :a gra

tlen och marinläkarstiprndi ater. 

Bifaller marin för valtningens hemställan om tillsti!Jncl att fi i 

Kronans räl.;:ning f å emottaga ett klockspel, som anskaffats genom 

,~ ensk ild Y>ig i nsa mlade medel, och Yilket kyrkorådet i Skeppslwltn" 

Jörsamling i. Stockltolm hade fö r aYsikt att Ö\'f'rlämna till Krona t 

l i. n cle r Yillkor att Kronan åtoge s ig kostnaden fö r nödig: ti!lsrn ""'' 

y[Jnl a,· dl•tsamma. 

Fö t·orclnar, att 1 :a fi:-·gkå rPn ska ll Jrån oelt nwd cll•n 1 innl'\-:1-

ran,lf' juh Y:ua förlagd iill Yäster ås samt att 2 :a flygkuren sk nll 

in'm och mrtl den l nästkommande oktober Yara fiirlagcl med ' 

h untclclcl t i Il IIäg·rrn;i; och mr d r n mimtre eld 1ill K a rl ~kn,na. 
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G. O. 630 den 20/6 29 fö reskriver, att underdåniga ansöknino·ar 

till en lf'cli gförk la r ad kaptensbeställning i ltögsta löncklass(•n å "'re

se r vstat .Jör marin_en, kustartillr riel., må av ofl: ict•rarr, vil ka uppr_,.J ]a 

de Jo~· OYeri l yt~nmg t1~l bPställninp·pn stadgade viilkorrn, ingivas 

mom 30 daga r r aknat fran och llll'ci ll<•n 13 niistkommancle juli 1n:Inad. 

G. O. 646 den 26/6 29 heia ll r r, att marinläkarstipendiatrn i)1·,·r 

stat. Mobrrg sk al l und<'r ticl,•n dl•n 27 juui-27 juli imwvarandc år 

tjänstgö ra såsom läka r<' vi d kustarti l iPrif't~ sk jutsko la; samt 

att. marinläkarsti]wndia1Pn Eckt·rst riim ska ll. uneler ticlen drn 17 

juli- _20 augu3ti illlwvamnclc år tjiinsl.gö ra såso m t. L fi:istn ingslii 

kare 1 Vnxholms fiistni ng oc h älclstP läkare ,-iLl Vaxholms kusta l'till"

riregenw ntc undl•r av Jörste marinliikan·n Wl·stP I'iJPr g :Hnjutf'n 

t jänstled i g hr t . 

. . G. ~- fi49 den 26/6 29 nwclg ivPr, att amrt·ikanska kryssarc·n >>Ra

lelgh» ma under ticlr n cll'n 20-29 instundanek juli besöka Stockholm. 

G. O. 650 den 27/ll 29 lw (aller, i anslutning t ill nådigt brslut 

elen 20 i nnevarande månad, att mari nintc·nckntrn a\' :1. gr. å över

gån gsstat Lil ja skall forlla r anclr, u l.öYer i g. o. 1268/28 a 1tgivrn lid 

vara inkallad till 1j,instgöring :"t Karls krona station till och med 

u1gå ngcn av juni m ånad 1930. 

G. O. u5L tleu 27i6 29 be Jalk r a1 t kommenclö rkapt rn(·n av 2. gr . 

i m arinen Kraft s ka ll t i ll sv id a rC' Jort.f arandl' tjän stgö ra i sjöförsva

rel s kommandoexpedition t ill och med utgång(•n nv ju ni ll! tlllacl 1930. 

G. O. 658 deu 28/6 29 brJall r r, att utniimntle löjtn a nten vid +l yg

v:,pnet ]{amström ska l! JortfarandP und(• r t idPn l juli- 19 oktobe r 

innevarande år tjän sl·göra vid flottan. 

G. O. J?. 120 drn 22/6 29 befall Pr srclan Kungl. Maj :t geno m n;l.

cligt beslut den 14 dennPs i nå<lPr l'ast,stiillt av riksdag<• n godkiind för

ändrad be niimning fl yg~lwlk å rPn å förutvarande flygskolan å L jung

Lyhrd, 

clpl s att vad som tidigare i kommandoväg anbefallts att g-äl!a 

r,ch fortfnrancle är gäll ande f'ö r clwf<•n för förutv..t;·andP flyg.-;kolan 

elle r för flygskolan skall gäl la c ltefen för fl ygskolkåren respl·ktive 

fl ygskolkå ren, 

ele]s att sagda k å rs förko r tade brnämnin g skall vara F. 5. 

G·. O. F. 127 deu 29/6 2!! fastställrr f lygvapnets uniform m /29 
m. m. 

G. O. 1929. 
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G. O. 663 den 1/7 29 medgiver, i anslutning till nådigt beslut 
den 27 sistlidne juni m ånad, att JörPningen Arme- och Marinfilm 
må unL1C'l' imwvaranclP år verkställa upptagningar av för clPn mili
hira undervisningen lämp.liga filmer vid marinen enligt av sagda 
törening direkt med Konungen unelerställda befllhavare träffa rl 
överenskon'um·lse rörande såväl lämplig tid Jör upptagningen so m 
övriga :1 den sam ma inverkande förhåll anden; skolande därvill a y 
yederuiirancle lJpJälhavare tillses, att sådana militära förhållande11 , 
som höra hPmlighållas, icke blottas samt att pilgående mi.litär a öv
ningar ~cl:e störas. 

G. O. (i68 den 1/7 29 lJdaller, under hänvi sning ti ll g. o. n:r 1/29, 
att beträf J:mde tjänstgöringsticlen i ör ti.ll PrsättningreservE'n uttag-· 
na, marinen i kus tartillf'ritjänst tilldelade, värnpliktiga ävensom be
tr~iHa n d(• fördel n in g a v an talet tjrinstgöringsclagar .för ifrågava raml. · 
vti r11pliktiga i'öljancle bestämmelser under budgetåret 1929- 1930 sko
la läucla ti ll e Ctc rrättelse. 

1. 0\·ann änmcla värnp lik tiga tillhörande årsklass 1929 e \];! r ti 
digare årsk lasser och vilka p~börja tjänstgöring efter elen 1 juli 1929 
skola tjänstgöra 

i yrkestj:in st uttagna 140 dagar, 
i depåtjänst uttagna GO dagar. 
För iCrågavar anclc vän1pl iktiga, vilka hava påbörjat tjänstgö

rin g i'örc clPn 1 juli 1929, gälla i g. o. 520/28 utfärdade före skriHPr, 
vad angår såviH värnpLiktiga tillhörande å rsklass 1929 som ävcH 
tidi ga re å rsklasse r. 

2. Högst sammanlagt Jwllansl åL• mle antal tjänstgörin!l.'sdaga ;· 
må undt•r buclgt'lå rd 1929- 1930 av till ersättningsrese rven uttagn a 
v}irn plik t iga :fu\:göras, nämligen: 

vid Yaxholtu s kustartillcrirPgc mcnte 35,000 dagar, 
vid Karl skrona ku startilleri t'l'g'l'mcnte 35,000 dagar. 
3. JfrågavaranclH värnpliktiga uttagna till Llepåtjänst inkallah 

till tjänstgö rin g e1Jiigt de nä rm are bestämmt'lscr, so m veclerlJöranc\ P 
ann6iörclclningschef dtcr sa mråd med vPderbörandc tr upp fiirbands
chel' i.i ger uthirrl a , varv id dock skall iakttagas att l'örskjutninge11 
melle•n iu- och utryckningstiden fö r efter varandra inl,allade om
gungar ej m å överstiga 4 dagar. Till yrkestjänst uttagna vä rnpli k
tiga i 11rycka i en \ ighct mod bestämmelsern a i g. o. 1/29. 

4. För J'ullgörandet av i mom. 2 nämnt dagantal må chef för 
kusta rtilleriregemente hemställa hos vederbö r an de armefördelnings
chef om inkallelse av värnpliktiga - utöver i g. o. 1/29 omförmäld.l 
- jiimlikt lantförsvarets g. o. 1084/1929. 
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G. O. 670 den 1/7 29 befaller, att förutom i gällanrle reglementen 
och instruktioner meddelade föreskrifte r följande särskilda bestäm
melser skola lända till efterrättelse beträffande övningarnas anord
nande vid kustartill eriet under ticlen 1 juli 1929-30 juni 1930. 

l. liegementsövningarna förläggas till ticlen 30 augusti- 30 
september. 

2. Chefen för kustartilleriet bemyndigas att vid behov för ut
förande av försök eller arbeten ställ a e rford e rlig personal till ma
rinförvaltningens eller kommendants i kustfästning förJagande. 

3. Regementscheferna och chefen för ku startilleri ets skjutsko
la bemynd igas att, i de fall, detta ej redan i vederbörliga ut bi lcl
uingsföreskrifter är medgivet, då så erfordras och i elen mån medel 
J'ö r äncla.målet finnas tillgängliga, förlägga övningarna till lämplig 
plats i närheten av vederbörliga fästningar. 

4. För utbildningen e rforderlig materiel, ti llhörande de fäst
ningar, inom vilka utbildningen av kustartill eriets personal äger rum, 
skall av de myndigheter, som hava matericl en uneler sin vård, på 
rekvisition och i elen utsträckning Jör materielens utrustning och 
underhåll til lgängli ga !11Pclel det medgiva, utlämnas ti ll vederbi.idi g·a 
truppförband, med åliggande för vede rbörande regementschefer att 
snarast möjligt lämna nämnda myndigheter meddelande om elen tid, 
matPrielen ifråga är för övningarna erforderlig. 

5. A flottans varv befintlig, f'ör kustartilleriets övningar e r
forderlig materiel må på r ekvisition i mån av tillgång ställas till 
regementschefernas vid kustartilleriet förfogande; börande av den 
materiel, som sålunda kan komma att utlämnas från flottans varv, 
den för Vaxholms kustartill e riregemente erforderliga rekvireras ho~ 
varvschefen i Stockholm och elen för Karlskrona kustartillerirege
mente edorderliga hos varvschefen i Karlskrona. 

G. O. 675 den 2/7 29 befaller, med ändring av g. o. 120/29, att 
majoren :1 övergångsstat vid ku startill eriet Akerlund skall inkallas 
till fullgörande av Jöreskri.vPn (minsta) tjänstgöringsskyldighet under 
ticlen 15 juli-15 augusti inneva rand e å r. 

G. O. 676 den 2/7 29 medgiver bl. a ., att elever i flygvapnets be
fä lskurs från 2. flygkåren må und('r kursens 2. period, elen 9 s<>p
tember-lO oktober innevarande år, eJter närmare överenskommelsP 
mellan chefen i'ör f lygvapnet och högste befälhavaren över ku st
flottan, beordras till tjänstgöring vid flygförband, tiJlhörande kust
flottans Jl ygavclclning. 

G. O. 677 den 2/7 29 befaller, ait nedanstående bestämmelser 
skola innevarande år lända till efterrättelse beträffande organisP..
tionen av kustflottans flygavdelning, nämligen: 
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1. Den i kustflottan fö t' närvarande ingående 1. marinflygcli

' isionen ska ll utgå ur kustflottan el en 16 nästkommallde augusti. 

2. l kustf lottans JlygavdPln ing jämlikt g. o. 404/29 [d\n dt•n 1 

Hästkomma nd e september ti ll svidare ingående flygförl,atlCl skola IH'

nänmas: 

jaktgruJlpen : 2. marinflygclivisionPns 1.. grupp, 

spa!lingsgrupprn: 3. 111arinflygdivis ion en; J. g rupp. 

G. O. 681 den 3/7 29 meLlgivPr att holländska jagama ,, z ;s ,, oel t 

>> Z 6>> m å ]w sök a Karlskrona u n el e r tidt•n el P n 26- 29 i nnevaran t],. 

månad. 

G. O. 682 den 3/7 29 befa ller, att kaptenen å övergångsstat Lin ,l 

IJt' rg skall va ra inkallad för "fullgörande av honom ål iggande tjäm;t 

gö ringsskylLligh et uneler ticlen lu juli-1.2 september innevarande år. 

G. O. 694 den 5/7 29 medgiver, att tyska marinens segelj akt 

, Conclon> m å lwsöka Mö lle under ticlen elen 5-1.4 innevarande mån ad. 

G. O. 698 den 8/7 29 befaller, på därom gjord framställning, a tt 

fö rs te Jlygingenjören v id f lygvapnet SjögrE-n sk all avgå hån inn t·· 

bavanrlc hc•"fattning såsom Llrare i toqwdlära vid sjökrigshö gskolan . 

G. O. 704 den 8/7 29 bemyndigar högste befälhavaren över ku s1-

flottan att detachera ub åtsavdPlningen sa rrit av flygavcleln iu gen J a 

cob Bagge och 6 a 7 flygp lan för att besöka Kiel under tiden dt·it 

27-29 innevarande månad. 

På grund av detta besök edorderliga för eskrifter utfärdas aY 

högste befälhavaren över l'u stflottan. 

G. O. 712 den 1.2/7 29 medgiver, att ko rpralen vid 5 matroskom

paniet n:r 71. Danielson må unele r stuclieån•t 1920- 1930 komma i 

åinjutande av i nådigt brev elen 24 mars 1.927 omhandlat stipencli un1 

för inhämtande av de kunskaper , som erfordras fö r vinnande aY 

inträde i sjökrigsskolan. 

G. O. 718 den 15/7 29 medgiver, att tyska marinens segE>ljak l 

Swantewitt må uneler juli och augusti månader inn eva rande år lw

söka Kalmar, Västervik, Nynlishamn och Stockholm samt hamn ar 

ä Gotland. 

G. O. 722 den 16/7 29 befaller, att g. o. 587/29 anbcialld ti .' 

för inkallelse av marinintenclc•nten av l gr. å övergångsstat vo n 



17 

K br. den 27 jul i 1929. 
13il'al1 Pr marinl'örYaltningens i samråd nwcl chPfen för marin

staben ,l:'·jonla Jnltrt s liillning om lll'llt,Ylldigandl' Jör iiJJJI>PiSVl'rkd att 
j sa rnnhl rned cltl'i'l'll l'ör marins l.a l'l'JI l>riiva, liu r·nv ida i'ör· Y'iirtiplikl.ig 
, -jr[ l'lolinn, vilk<•ti tillagts l'laggkorpral s ijiinsl.l·grad, iittg<' l'n'ttl an 
s laget lill rioHan s kr igslll·n·dskn p och övningar i dC' i l>n·v<·l <il'JI ~~J 
j u tti Hl:2N aY~~·dda Ja ll ulgft S<'rv is l>idra g n·spl'kiiy·c Jll iiSd Jll'llllingar 
e11 li g l d<· lör jJcrsonal av mol.sva ra nde i.jiin s l.l'grad ,·id sla mttl<'tl s tad
gade g rul1llt·r; ocl1 8kullc berörda IJetnyndiganclc gillla till svidare till 
den l jtrli 1830. 

1\. hr. dl'·n :J a ugusti 192!1. 
Fillll('r nHll'inl'örvall . ning<•n .~ ltl 'tnstiillan all , uiÖH'r i rn ~ ! s hilld 

s tal l'iir iirtdutn:lll'l. avsl'i.l. hl'lopp, y iiL·rlignr·t · tttt 'dl·l nt;llil' J'ijr· intll'
va rai td!• i>udgd.i\ r s liilia s til J'i )dogand,, Jiir i>l' tTda111k av prl' tllil'r t\! 
e lever i flottans urrdt·roiiicL'J'Sskolor ich· kunn a i>il'allas. 

1lcdgivt'r, att S:lSOlTl undt'rs iiiLJ i\t föt'l'llillgl'll arm('- ocJt \llartn
fiJm under ilmlget:hd HJ21:!- :Hli30 mi\ uthdalas ett l>C'lopp av högst 
tolvtu sen kronor l'ri\n lant.liir5vards unck r v i S Jiing-smlsl~g, ;llig,lU1ttd'" 
Lll'f fiin•Jtillgcn att l'iir Jll<'rllL·ns nnY'iimlning shi ll a s ig- fil! df<·tT~iffl'I Sr' 
dt> kon f r·oll- oclt rcrlovi:mi ngs liir ·cskriitcr, so m a rm01örvaltningen s ci
vila departement äger mf'dclela. 

nll'tlgivl'l' , aff. d.t sj ukt ran spo rtaeroplan lllii undr·r av iiu· rs f,\·
J' L·lSt'll. Jiir Svt'J!Ska riida korsd angivna villkor och fiinrl ~ii1f.ni t 1gar 

t : ll sv irl an' U)J[JStiilla s virl :mdra. rlygkän·n i l liigcrnii.s, varvid kost 
na •lt'r tla Jör avliin ing oclt unclcr li<'Jll m. m. <H dt•tl för aoroplands ],,_ 
t;jiinandC' ,•rlot·tll'rliga pprsonal ur -[iygvavnd sko la gäldns av vedPr
l:,ö r lig-a uncll'r l'jiinl<' ]IUvudtiteln. fl ygva pnet, uppfö rda a nslag, i-ivt'tl 
som Jii r<'sk rivt'r i>driirfandt' anviindandet av sjuktranspo rta('l'OJ>iand 
i J r ~1 ga Jöljanclc. 

L Sjuk tran s port mt•tl aeroplanet m~1 ~iga rum C'ntia sf l'ii r· s>"L· 
dan a olycks- elll·r sjukrlomsl'a ll , vilka kunna atiSl'S va ra i oun1lgiingligt 
l•e lw v av att snaras t. erlt<'\lla v:'rnl å sjukvårdsans talt och fö r vilk a an
t i!lgcn inga a11dra transporinll'dl'l s!i't till huds Pilcr, om s:'\ dana rin 
n as, lil'ra s använd and,, skulk rm·dlöra så dan f id sufcl räkt Pi ler s:!dana 
ri sko r av annat s lag, aU. vctlc'rilörancle 11atieni s liv elln framl.icl8 
hälsa ku n de även tyr as. 

Transport nwcll'i st. aeroplan av sjuk person verkstä l les pi't LlPJJ 

sj u kcs L' gen ri sk. 
Aeroplanet m å iive n mwii mlas fiir transport av läkare oC'h. sjuk

sköterska till en sj uk. 
2. Sjuktranspor·t med arroplan mi't äga rum endast till si\ daJJt 

sjukhu s, vid viJh•!. Jim1es god Jamlningsmöjli!-dtet. 

[(. B1·. 1929. 7 
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3. Rättigh et att n'ln·irera sjuktransportaeroplan tillkommL'r ], ._ 
gitimurad hi.kare: dock aH viLl ~Vttrare ul yc ks l'a\1 ('\\e1· vid l1a stic•t 
pi'tkumn1amlc sv}tra re sjuk dotn s l'a\1 dylik n•kvi s ilion n1 ii, siiint1nl Iii
karP L'.i ul.an stö n<· !idsuidr,ikl kan anl r äl'\'as, verk;Lillas iii't'll :1 1 

sjuksköl('rska , l>arnn1orska t•lln annatt irov,inlig Jl(•rso n. 
4. _l{ck\·is il.ion av sjuktrans porl.:wroplan s iilll•·s till v<·dt·t·\,iiru tt

cle LikarL' vid tkn sj ub-i'tnl sml si.n \1, där elen i nsj ul\nnd l' av:;<'S all 1'\'
hf:lla vihd. \hirt•sl s:"11lan hil\Dl'l' l'in1wr sj ukclom sl' alil'l vara uv \11-
~ kaH<•tlitl'i nll. cr!'onlra l.ranS]HJrl tllt'<1 a<·roplnn , gii1· k111 l'nllllsLil:-
1,;11 g 0111 s:'\d:111 Iii! chdt'll Jiir andm J\.,·1,>:\Gil'l'll i IJ: ig<'l'lliio. 

\'id rel\vis ilion av a<·ro['lrlll s l,ola uppgivas tl•· llliijlic.d l<'it·r liir 
landJtill[!·, vilka l'ördinnas å ell<·r i ll>i rl ll·klt av d<·n lJial s. tliir d<'lt 
sj ukt' IJI'I'iJlllt'l' sig, e llt•r Iii\ vilkt•n dl'n sj nkt • kau liira s - Iii\ l'XI'II I 
pel s liin1• plan\ omdtlc, valktitlrag, iippl'l l'ilt·r l'nlst•l. 

0. St•dan prt siill o1·an sag ts framct;il i1 1in g om lratt SJHWI 11 11o\ 
acrO]J lan gjort s ]ws ehdr•:1 Lör J\ygki'1ren, ~i g<· r dl'lllll' all rm·d lt<im' ' 11 

till Jlyg!e],niska Jörhfrllatllkll al'gii1·a, huruvida lraliSpot·l. ka11 ii g'l 
rnlll eller ic\;<•, snmi all Jräro111 unden<illa tkls i punkku •l a,.,,., [,l 
\ii.l,atu del s rl'k vircntcn ävensoul vidt.aga Jör eventuell .ll~·g uiu g IH' 

i1övl.iga åtgiirclcr. 
G. Fiir anviimlnn<il'l av sjuk t.ran sport.a c rovlanl'i. vidl a)lPr chl'lc·tt 

J'ör J \ygkån•11 de niirmarP i'tigiinlc r, som iö r f ly ga urbulaustjiius i<·ll 
kunna lwfim ras niic1iga. 

A<•rPldand bemantlas v ill sjuklrans pol'i nu·<1 Jlt ' I'SOllfl i III' fl\·:·
vapnl'i. under iaktta gaJI(lt• av att. v>irnplildig endas!. el ler egl'l <tl <t 
gande 11ilt ingas i nnsprtll~ Iiir si\llnnt. uppdrag. 

Slui.li)lt'\1 lllCL1givt•r Kt111gl. :Maj:t, att cH J'lygva pnl'l lillh\ir ir•! 
j ll~i gl'l'lliis stationerat lämplig(. militiirJ\ygplan vill. beltov 111 ii -
i dt·n mån övnings-, pPrs<m al- cll<•r materic·IIörhållnntlen ickt• Ligg <r 
i,ilrd<•r i väg~•n rliirför - tagas i a11språk såsom l'l 'S(· n ·plan riir tll'l 
::-;,

01
1ska röda lmrset tillhöriga sjuktranspod.acroplanct i Jr:'rga. 

Det åligger mediciualstyrelsen att lämna sa ndliga hära v !w 
rörda läkare crJonkrli!:!;a mecltlelancll'n om utl>irdatle beslä tlll ttt'l "''l' 
för anv J.nclanclct av sjuktransportacrovlan. 

Bifaller mnrinförvaltniugl'ns hemshillan alt t'n Karlskt·otl:l si 
1iotl i il lhöramle dektroll'kniskt. ulhilt1nd maskinist, aYscclcl alt ]dl ll 1 

lltl'l ltkras ti Il tiänsl g:ö rin g om honl å pan sa rskPLJJld G u sta l' V 111:\ !:l 
licordras att å tid, som marintörvaltningen finge lt t•shilllmn, s lå till 
iimbctsYl'rkels iödoganrk i odt Jiir n'Sa till Yt·nl o ndt llt-Jl gt·lo 
H ol land för att vid ycrkstäcler thirstädes unLler högst 33 tlagar , l'l '·'· 

dagarna l'j inräknaclt·, stuelera tilLverkningL•n och skiitsL·In a,- l'i·d. 
J;iin11Hla vansar:;kepp al'sedd JuJ:Ivärnsin :; trumcnlr·riug:·. 
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::ifa lmbor g skall ändras till tiden dt n 5 augusti-3 sep tember iunc
yar anclc ä r. 

G. O. 728 de u 18/7 29 Bwclgiver. alt fö lj ande tyska örlogsf~dyg
mJ undet· ne<lan ang ivna ticle r innevarande åt· Lesöka svenska ham
~lnr, JJ:i1nligen: 
Stoc:k lt ol m, s lags kt' PP"H Scltles\\·ig-ll olclein och H essen, torpedbå ten 

\\' o lf samt :3. lol']Jl'rl halvrlollil.it' lt ('1 Ja rl.yg), den 31J aug:;.-:'i SPpt. 
K arlski'UilH, slagsld' JIJlPll ~c hi C's i c 1 1 och El safs, den :JI) aug.-.) sc pl. 
Göi.t• ltot· g, k1·yssarl'll An tazuJlC, <len :n aug .-~n aug. 
Norrköpi ng, 1. nriii SH'Jlllin gs- haldlolliljPn (:) [art ,q!'), r\ 0n 30 au g .-:! 

Sl']l i. 
Ma lmö, St'geljakl.t•JI Asl.u, dc•11 :30 juli- 2 aug. 
Hel singborg oclt Tre ll c l,org, sege lj akleu Asla, den 14 aug.-28 aug. 

G. O. 72!1 de n 19/7 2!1 J,l'faiiPr, al.i. nrari111äkars tipenclial e11 ö1·cr 
stat No n-Jahl ~; kall tn e <i tle tt ~1 inlll'varandt> t11 i'1nacl avg·ä i'rfln inne
havande komn1Pndc1'ing silsom Pxtra .läkare i Vaxholms J' 'is (ni ng. sa mt 

all ma ri nl iika rsl ipei Hii ai<'n iive r st al l ~aunran ska!\ Jr . u. 11 1. de·n 
22 juli tjänstgöra säsolll extra lä.kat·e i Vaxholms [iis iHin g. 

G. O. 73fi den 20/7 2!1 nlPclgi vc r, att. e lr ill' ll Ska rnarin ens Ira ns
portfartyg Valrlivia m~ lrt•sölm Göl.eborg under inneva rande juli och 
instuntlantlc augus ti rni'madcr. 

G. O. 738 de n 25/7 2!1 J,efalkr, alt . marinal.lachl'll i Louclon oeh 
Oslo, korlllltl'tlfliirk a pi l'nl'n a v 1. gr. neck-F rii s, sk all tj ;i ns (göra vi d 
Kung·\. Mnj :t.s hesk icknin g i Os lo [r. o. m. den 3 in s( undatHie aug us li 
ti ll dag i s lutet. av nämnda månad , som f rallldeles hesl.ämmcs. 

G. O. 741 de n 25/7 2!1 1n cLlgi vC'l', att. f.in ska kanon \, trlarna Uu:;i
maa, 1\iim rcnman oelt 1\ a rjala 1n ft hrsöka 

Karl skrona den 14- 17 in stunclantlc augusl.i. och 
Sa l is jöbad cn l k• n j fl-:21 instund amle aug us ti. 

G. O. 744 den 21l/7 29 hc myncli gar el ldt·n rör kus t.a l'iill e ri d att 
f as ts iiiila ul.arltl'i.nt >>F örslag till handbok i krigskemi [iir kusla r liiiP· 
riPb al.l på fö rsök hi.ncla ti ll cHl'rr ä11PI S(' i. o. m . juni måna ds ul.
<s_ång Hl31, å liggand t· tld chrl'en fö r kustartilleriet att snarast möj 
lrgt l'i'h' r sist.n>i.tnmla t.idJ>unkt. inko 111m a med slutgiltigt· J'örslag till 
dyli k h andbok. 

G. O. 745 den 21l /7 2!l IJl'fallc r, att fartygsc ltcfcn :'\ pansars kt·ppet. 
Osca r H uneler dcUa fa rt ygs genom g. o. 1250/28 rnom. 7 h) och 

G. O. 1929. 7 
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32:5/2\l aJtbPf'al lcla E'xpeclition skall hiss a sitt bPfiilsteck Pn dPn 2!1 nä.-d 

ko mmnnclr oklolll'r. 

G. O. 7-18 dl'n 2fi/7 2!l ht'l'allrr , att marinHikarpn av l . [! 1'. \'Id 

m n rinlii karUJJ'<'Jl U ni P >; kall fr. o. 111. d<·n 1 niis l kum1nand <> flll!!:u sti 

1j ä n ~ lgura sr1so m ~ild ste liikare vid 1\ar lsk l·uJJa kus tartill e rir<' IH'lll<'lli <', 

G. O. 74\l den 29/7 2!l lwl'all<·r, i an s lutning till n:"1digt. l>rc•v dt ·n 

12 it>>luva>'<JJlli t· >JifJ >HHI, at.l liiji.Hanlt•>J La>lll s l r i>nJ ;;kall ljcin s tgiirn \'i<l 

sp a nska 111 a riJlC\1 under tiden d<'n 1 :~ a ugu s t.i - L! oktolwr i llll('\' 8 r n Il

de ~t r. 

G. O. 751 de n 31/7 2!1 hdall<'l'. alt kanoni,[J1cn lli<'JHia skall <lt•J, 

J7 in s t un dandt • augusl i uvg:;"1 1 iii !'Iot lans s tation i Slocklio!m l' iir 

nHus tning, avmut1st.ri n g och l'örliiggn i ng i 2. ltereLb knp. 

G. O. F. 128 den 2/7 2!) hdaller, att. l'öljand<· föres kl'i[l<•r s kol a 

uJnlt•r tiden l scptemLc r- 13 oktober inneva rande är gälla .f ö r ,l!;P

H\llll g. o. F. 03/20 anlwl'alld sjö l' l,ygs kjulsl,ula. 
1. UthildningL'll s k a ll ornl'>t l ta <'ndast i g. o. l'. HiD/28 IJ UIJ kt 

5: c OIIIJliimml ku rs [ör ku ls l'rul.< ·s ky l l.ar samt. avse at t hi h1·i nga ••lt •

v<·rna Lirdigltel i kulöprutt•sk julning Jr:Jn il,ygplau 111Pd rörl ig kul 

s prul.a . 
2. UthilduingPtis niirmnrt' tlllll'at.t.ning lws1.ämmcs av c ht'f t• JJ !' ör 

f lygnlj>IJ<'t , vilke11 äge r beordra .lii r n rc och elever til l Pdorderli gl 

anta l. 

G. O. F. 13t den 3/7 29 mcdgivc•r i an slutning till n rtcligt beslut 

tl,•n 27 si st li tlne juni månad, a tt ·furrningcn Arm&- och :M nrinl'i llll 

m:1 utl<it•r innt•varandt• å r vrr],st~illa u pptagningar av l'ör den tuil i

t.iir a untkrvis ningen lämpl iga !' iln 1rr vid l' lyp:vapnet enligt fiV s ag·<! :l 

fUI'<•n i n p; d i rek t med el w!' E- n l' ör l'lygvap1wt trilfl'ad n>i r man• iivr'l'l' IJ S

,;:o tnlni'I S<'; s kolande därvid av vt• tk rl:öramlc J'lygiörhanclschd lil l

oL'S, a.l.t. sådana militära Jörhållanckn, som höra hemligh:1lla s . ick<' 

1 ,lott as s nnl1. att p ågå en ck mi l i t. ii ra övning ar icke stö ras . 

G. O.}<'. 133 den 5/7 2!l lwfallt•r , a1t, utöver Wreskril'terna g . o. 

n:r F. 1/1929 lwträl'[andP vii rnpliktif!;a uttagna till ersä t.tnin gs r< "·Wr 

ve n samt t.illcklatl<· :f lygvap nl't, JH'tlan s t rtcndc beslii innw lsc r unri <'r 

IJudp:·e!~,rd :1\l:Z!J- 1930 skola läJlda t ill dl<'rrät!plse. 
1. Ovannämnda v~lrnvl i ktiga tillhörande årsklass Hl2!J s knla 

J ull gö r a : 
i y rkestjänst uttagn a 14.0 dagar. 

i rlt'tl:'H.jäns t uttagna Gll daga!'. 
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:2 . TTug., t samman!ag·t IH'datl ståt• nd<· ant.ai l.iiin~lgiit·iii .!!.~d n gJ r 
undt•r lnu lgdtll'l·t 1\l:Zn- :1030 lull g(i rn s, nii 11 tligp 11 : 

v id I-~' . .. . . . . . . . . . :),2lHl 
)) F . 2 .. . . . . . . . . . \:ZOO 

F. J ;\t n l11 wn :3,300 
F. 3 J\ arl s l10rg 1,700 

)) F. 4 .. . . . .. . . . . G,:wo 
F. G . . .. . . . . . . . . 5,200 

Sui tlll l:l :Zö.lllll) 1 ;i ~i n s l g ö r i 11 g s el R g nr. 

;). K å n•lwl' Yicl rl.vW>'ll]IJH·t. s kall uppgö 1· a p lan tör illk a lll'lst' till 

t • rs ii t inin gs rl'.~ t ' r V t'll uttagna viirnplikliga samt lör l'öl'll<·i 11 ing uncl 1•1· 

hudgl't:hl'i a v t i Il l'örf<Jgamlt• s t i't<'lHit• tj i i ns tgöri n gsllagn r. T i! l g 1·u 11(\ 
för d<'lllla plan läggas lll's tiinllnt·l sL'rnn i mou 1. 1-2 lli.ir ova1~, be

lwvl'l a'/ ha ll <h·iickning undc·r olika Ll<·lar av ä ret och lön•sk r il'l c n1 a 
i al'lll(•n s <'· o. 108'1/1!l29. 

'i. Ifr&gav arandt · \·~i rnpliktiga inka llas till tjän s tgörin g r nli gt 

dl' niirmarL' IH•stän llllPi sc r, SOI\l \'f'd('l'iJiiramle armciörLlclningschf'i' d 

L('\' !' 1 aiil Ställning fr:"m kttrciJd vid l'l ygva pJJPt äger uHiinla. 

G. O. ]c. 142 den 18/7 29 me<l g ivN bl. a. att <'n ame ri kan s k a k l·y:o

san•n J{alt·ig ll ti ll tlclacl fl:vg!J å t, l.y p Wougl1t Co rs air, m:I, u11tkr kry .~

sa rc' J> S uppehå ll i Stocklwlm undn tiden 20- 29 innt•Yarand<· m åna d, 
Jördaga J ly gn ingar öve r svenskt om r ilde. 

G. O. 771 den 3/8 29 f as ts tä l le r l'ö r eskriftC'l' h et räf'fandr kliid sPl 

och u tlliiirh·l sPt.l'ckt•n s hiir a nck !'ör ku s tart ii iP ri d s ol'ficrrarf', mu s ik

clln·kl.iin•r oe h uml<·rofli c<'l'arf' att. i i l liimpas !' r å n och nwd d 1·n 1 

St•Jllt ' IIllll'J' 1!J29 t.ill s vidal'l' i stiilli'L I'Lit' härom i regl,·nwnl.c J'ij 1· 111 a 

r iJll·n , cil·l ll.l, kap. 10, samt i olika g<'ncralot·dcr .fö re denna dag g iv
n a bt•s t. iini nwlscr. 

G. O. 775 den 8/8 2!1 befa ller , a tt. 1na rinattachcn s, komnwndör

k ap t <' IH'IJ av 2. gr. Arnlwrg<' r i g. o. G11l /21l anlwl'alltla tjän s tgöring 

-,·H i ltt•sk irkuing<'tl i ll c- ls ing·l'ors skall ut s träck as att oml'aila titi l'n 

t. o . 111. llt'll 23 ins tuntlaHd t• se pt<• m hl' l'. 

G. O. 783 dl' n 9/8 29 nwtlg i v<· r, att tyska 2. torpedilåtshal vrlo ttil 

j<'n (4 i'artyg) m å, utövPr i g. o. 72H/'29 omnämnda t 0-ska örlogsi'a r t,\·g, 

u ,, d Pr tid en cleu 30 august i- .) in s tunda ncle september iruwva1·a nclc 
iir lwsöka Karl skrona. 

G. O. 782 den 9/8 29 lJP m ,l' ntligar högs te heLllilavaren öv<' l' kil s t 

Ji ottan att, i c nliglwt mrd d l' nii r ni a r L' förP3kr ifter som a v ho t1o 1n 
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m[L utriinlns, d Pt~ c ht•r;l ult å1:11'na Ut·iJH' n och Drake-n l'iir a1t mf'cl 

J'asS<' t· a ndt• nv Skngt•n s:'\yiil pt1 u1·- so tll ht•nll'i i t·d<' ll und e r t n· <lag:;H 

i ~ ~ · nnn' hiil1'1<•11 :w inllt'\'arandt• 11!:'1nnd l~t· siika Lt·iih (Sko11.ia11<i): 

;, ko lan <! <· \'t' tlt·rl,(',rnnd<· h<'~ kick11ing oeh kon sulat ht1l la s ullli< 'ITii11 atlt · 

111 11 dt'll san1wl ikn niirllt;JI't ' 1idJ1UIIkit·n l'iir uh:'\larnas nnkom st till 

sag·rla i1:l1nu. 

G. O. 78fi den 12/8 2B. 

l"iinl])lan i"ör pansars k<']Jpd Oscar· ll vintem 1929- 1930. 

Hamnar T i d 

Karls krona .. ... . 129/11 - Gfll 

l '±fl l -17/1 1 Coru na ... .............. . ..... . .. .. ... .. . . . 

Palermo ...... . .............. ... .. . ......... 2Gf ll -29J11 

Alexandria ...... 

Smyrna ... .. . .... .. 

Konstant inopel ... 

Piraeus ........ ... ................ . ...... .. 

Venedig ... 

Toulon 

Sevill a 

Calais .. ........ .. 

Malmö ......... 

Karlskrona 

6f12- 15f12 

19f l2-22Jl2 

2Gf12- l f l 

12/1 -- 15/ 1 

2lf l - 2G/1 

4/2---9/2 

17/2-23/2 

3/3-7/3 

13/3 - 14/3 

17f3- 28f3 

1300 

1528 

950 

550 

275 

360 

860 

1200 

830 

1220 

700 

156 

Antal llygn 

t i Il l t i Il 
sjöss a,nkars 

l 9 
7 

4 
8 

4 
G 

lO 
3 

4 
3 

7 
10 

4 
5 

6 
8 

G 
7 

7 
7 

5 
5 

2 
2 

12 

Amn. 1. VugPn tagt•s g\·no tn KiPl-kanalen på hortviigt'tl , l'ii rhi Skn 

gen ]J å l w m väge n. 
~- JJcräkn ad mede l l'a rt över gr und 8 knop. 

;). Kulnin g avses äga rum i samtliga utLänLlska hamnar utt>n1 

!:l my rna. 
4. Unel er l'ä rdcn Kon s tan ti nopPl - Pirac us hcclril·as övninga t· 

till sjöss eller dte r dä ront gt•nom v<'ciPrbörandt' lwskick

ning· g jord fram stäl lning till ankat·s ä lämpli g ankarsiitt 

ll i ng i nrkipola gc n i ö stra MeclelhaYet. 
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Förordnar, att de i brev den 10 augusti 1928 för budgetåret 
1928-1929 meddelade föreshiiter i J'råga om :förd elning av de kostna
der för flygövningar vid marinen, vi lka skola bestridas av anslaget 
till flygövningar och anslagen till flottans respektive kustartilleriets 
krigsberedskap och övningar skola gälla jämväl från och med den 1 
juli 1929 och till svidare. 

Medgiver, att löjtnant en vid flottan O. W. Schaefer må i kom
mandoväg beordras avresa till Tyskland iör att därstädes under 10 
dagar praktiskt deltaga i vissa övningar av tyska härens väderleks
trupper. 

K. brev den 9 augusti 1929. 
MPclgiver, att till främjandet av Svenska underofficersförbun· 

dets bildningsverksamhet må jämväl fö r lJUdgetåret 1929-1930 till 
sagda förbund utbetalas ett bc1opp av 3,000 kronor att utgå med två
tusen kronor från lantförsvarets anslag till extra utgifter och med 
1,000 kronor f rån sjöfö rsvarets anslag till extra utgifter, ävensom 
föreskriver dels att underofficerskår eller annan sammanslutning av 
underofficerare, vilken önskar att för sin bildningsverksamhet kom
ma i åtnjutande av statsbidrag, skall av egna medel för ändamålet 
ansl å ett helopp minst lika stort som det begärda statsbidraget, del s 
att det skall åligga Svenska underofficersförbundets styrelse att se
nast den 15 juni 1930 till chefen för försvarsdepartementet inkomma 
med berättelse rörande de nu anvisade medlens användning. 

Förordnar, att förste marinläkaren vid marinläkarkåren C. E. ·w ester berg, som genom generalorder elen 12 april 1929, n :r 332, be
l'rdrats att tjänstgöra såsom fästningsläkare inom Vaxholms fästning 
och äldste läkare vid Vaxholms kustartilleriregemente, skall från 
och med den 1 oktouer 1929 till svi dare intill den 1 juli 1930 jämväl 
ombesörja .läkarv ården vid Göta livgardes fästningsbataljon mot åt
njutande av ett efter tvåtusenniohundratjugo kronor fö r helt år be
rEknat arvode, varå dyrtidstillägg ej må utgå. 

Medgive r, att - i. likhet med vad jämli kt brev elen 17 august i 
1928 ägt rum uneler nästlidna Luclgetår - jämväl uneler innevarande 
Luclgetå r ett belopp av högst tvåhundra. kronor må mot redovisning~
skyldighet ställas till kommendantens i Vaxholms fästn ing förfogan
de för anordnande av föredrag inför officer are och unelerofficerare 
tillhörande Vaxholms f ästningsgarnison ; åliggande det kommendan
ten att till sjökrigshögskolan överlämna dc kartor och ritningar, som. 
kuniJ a komma att anskaffas i och för föredragen men ej vidare er
fordra s för ifrågavarande ändamål. 

K. B r. 1929. 8 
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Medgiver, att - i likhet med vad som genom brev den 14 de
cember 1928 medgivits för tiden intill den 1 juli 1929 - till flagg
korpralsällskapet i Stockholm må såsom bidrag till bestridande av 
],ost.naclerna för tortsatt förhyrande av samJingslokal i Stockholm 
Jör tiden intill den 1 juli 1930 utbetalas ett belopp av sexhundra 

ld'ODOI'. 

K. br. den 16 augusti 1929. 
Medgiver, att till Sveriges militära idrottsförbund må såsom 

Liclrag till gäldande av resekostnader fö r fyra svenska officerares, 
ciärav en ledare, deltagande i tävlingar i modem femkamp i Will
manstrand i Finland under ticlen elen 20-dcn 24 augusti 1929. ut
betalas ett belopp av 300 kronor. 

K. br. den 23 augusti 1929. 
Liimnar utan bi:lall av löjtnanten vid flottan C'. O. Wallen

l•erg gjonl anhållan att få bibehålla oavkortad lön under viss tjänst
ledighet :Cör idkande av utrikes sjöfart. 

Lä.mnar utan bifall gjord framställning otn bidrag av statsnw
dcl för tryckning i en upplaga av G,OOO exemplar av en utav styr
mannen av 2:a graden vid flottan I-L Lagström utarbetad >> Minnes
bok fr å n vämpliktstiden vid kungl. flottan >>, vilken vore avsedd att , 
sedan densamma i viss mån omarbetats huvudsakligen med hänsyn 
iill bildma te ri elet, kostnadsfritt utdelas till flottans värnr1liktiga vid 
tleras utryc kning från militärtjänstgöringen. 

K. br. den 30 augusti 1929. 
Medgiver, att marinförvaltningen må å Kungl. Maj :ts och Kro

nans vägnar sluta avtal med Hyresgästernas sparkasse- och bygg
nadsförening i Stockholm u. p. a. rörande dispositionen av en väg 
mellan Fors' kvarn och Vitså brygga m. m. i Västerhaninge socken 
av Stockholms län på dc villk:or, som angivas i brevet närlagt för 
slag t ill avtal med därvid fogad karta. 

K. br. den 4 september 1929. 
Bemyndigar chefen för fö rsvarsdepartementet att tillkalla högst 

fem utredningsmän - därav en i egenskap av ordförande - för att 
inom nämnda departement biträda med verkställande av utreclniuu· 
i fråga om åtgä rder till höjande av säkerheten vid flygning även
som att dessa utredningsmän må från vederbörande mynd.igheter i J J

hämta nödiga upplysningar och utlåtanden. 

2i 
K. br. den 6 september 1929. 

Medgiver, att i bt>fattningen såsom va rvsm askin ist vid .flottans 
varv i Stockholm må för ticlen från och med den 24 februari 1930 
förordna s en pensionerad underofficer, ä vensom att vederbörande må 
uneler tiden :lör fö rordnandet åtnjuta ersättning, beräknad efter ett 
urvode av tvåtusentrehundrafyrtio kronor för år, jämte dyrtidstillägg 
<:'Dligt för nyregleracle verk stadgade grunder; skolande i avseende å 
.åtnjutande av nämnda arvode de i 13 kap. av kungörelsen den 22 
juni 1928 med vissa tilläggsbestämmelser till dc militära avlönings
regl ementens medclclaclc föreskrifter rörande icke ordinarie befatt
lLingshavarc i tillämpliga delar lända till efte rrättelse. 

Medgiver, att en till tjänstgöring vid statens meteorologisk
hydrograf iska anstalt beordrad korpral vid flottans station i stock
ilolm må tillsvidare under budgetåret 1929-1930, i den mån han av 
omförmälda tjänstgöring kan varda förhindrad att bliva utspisad i 
Kronans matinrättning å Skeppsholmen, åtnjuta, i stället för portion 
in natura eller författningsenligt utgående portionsgottgörelse, kon
tant portionsersättning med tv å kronor 50 öre för dag. 

Bemyndigar chefen för kustartilleriet - i likhet med vad genom 
särskilda brev senast den 10 augusti 1928 medgivits för tiden till och 
med den 30 juni 1929 - jämväl för tiden efter sistnämnda tidpunkt 
tillsvidare högst intill den 1 juli 1930 anställa en maskinist för värme
ledningen i Kungsholms fort mot ett arvode av 2,400 kronor för år 
jämte dy rtidstillägg enligt för nyreglerade verk stadgade grunder. 

Sedan elirektionen över flottans pensionskassa anmält, att ge
IJeralmajoren O. L. Bc:ckmans efterlämnade änka Olga Beckman, 
född Högstcdt , anhållit, att till flottans pensionskassa få överlämna 
-ett belopp av 5,000 kronor, att under benämning >>Generalmajor 
Otto Ludvig Beckmans minnesfonch förvaltas av kassans direktion, 
vilken sk ulle äga att på i donationsbrt>vet närmare angivna villkor 
o(l.isponcra huvuddelen av elen årliga avkastningen av nämnda belopp 
±ör utdelning av understöd åt behövande änkor eller döttrar efter 
officerare och vederlikar vid kustartilleriet och flottan, bemyndigas 
direktionen att emottaga omförmälda fond och fö rvalta densamma 
i enlighet med donationsbrevets bestämmelser. 

Medgiver, att - utöver genom brev elen 5 april 1929 anvisade 
medel - ett ytterligare belopp av femtusen kronor må till bestridan
de av representations- m. fl. kostnader i samband med utländska ör
logsfartygs och representanters för utländska mariner m. m. besök 
i Sverige mot redovisning enligt av chefen för försvarsdepartcmen-
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tet godkända räkningar utbetalas till chefen för sjöförsvarets kom

man doexpedi tio n. 

Lämnar marinförvaltningen begärt bemyndigande att beordra 

löjtnanten vid kustartilleriet K. R. Kolmodin - vilken komme att 

uneler innevarande september månad av marinförvaltningen utsända 

till Holland för besiktning av därstädes beställd oldledningsmateriel 

- att i san!band härmed och unel er ticlen mellan besiktningarna be

driva artilleristiska studier vid Ha zeme;yers fabriker i H engclo och 

Krupps fabriker i Essen . 

Medgiver, att för bestridande av kostnader för vissa arbeten. 

omfattande planerande av s jökrigshistorisk forskning, forskningar 

inom vissa givna, mindre avsnitt av historien samt upprättande av 

arkivalicregistratur m. m. må ställas till chefens för m arinstaben 

förfogande ytterligare ett belopp av högst tretusen kronor. 

K. br. den 13 september 1929. 

Medgiver, att, i li kh et med vad som tidigare ägt rum, till che

fens för sjöförsva rets kommandoexpedition fö rfogand e må för an

ordnande under innevarande budgetår av utbildning i främmand e 

språk för expeditionens officerare ställas ett belopp av högst fem

hundra kronor. 

Föreskriver, att - utan hinder av brevet elen 12 april 1929 med

delade föreskrift rörande bestridande av kostnader för fö rhyrd per

sonal - resekostnads- och traktamentsersättni ng, sjötillägg och 

mässpenningar till å sjömätningsiartyg t jänstgörandP förhyrd per

sonal skall utgå från sj ökarteverkets anslag till omkostnader för sju

rnä t n in gsvi:isenclct. 

Finner marinförvaltningens hemställan om bemyndigande att 

anmäla flottans varv i Karlskrona krattcentral till inträde såsom med

h•m i Svenska elektricitetsverksför eningen samt att beordra en av 

de vid varvet tjänstgörande elektroingenjörerna att deltaga vid ifrå

gavarande sammankomster icke föranleda någon Kungl. :M:aj:ts åt

!!"ärd. 

K. br. den 19 september 1929. 

Förordnar överingenjören S. E . Sicurin att från och med ck n 

1 oktober 1929 tills vidare vara föredragande tjänsteman hos riks

kommissionen :för elwnomisk försvarsberedskap. 

Scelan kaptenen vid kustarti ll eriet A. E. Amundson anhållit, att 

han, som i anledning av ordinarie ba.taljonsche:fens kommendering· 
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.. G. O. 801 den 16/8 29 befaller, att i g. o. 967/24 utfärdade bc

stammelser angående frivilliga utbildningsku rser för underofficera re

l),\' 3. graden och unclorofiicorskorpralcr samt förtjänta flaggkorpra

ler och korpraler skola HineJa t ill efterrätte lse jämväl uud er instun
dande utbildningsår. 

, . G. O. 8H8 den .17/8 29 befaller, att majoren v id kustartilleriet 

r.alles genom g. o. 387/27 anbefallda tjänstgöring i marinstaben skall 

upphöra med utgån gen av mars månad 1930; samt 

att sagde officf'r skall under ticlen don 26 innevarande månad-

30 nästkommande septc'mber tillfäl li gt tjänstgöra vid Karlskrona 
k ustartilleri re gemen te. 

G. O. 819 den 21l/8 29 bf'.fall er, aU marinattachen i Lonelon och 

Oslo, kommendörkaptenen av 1. g r. J3ock-Fri is, skall avs luta sin 

genom g. o. 738/29 anbefallda tjänstgöring i Oslo med elen 31 inne

v.a ran.de m~nad samt därefter inställa sig i Stockholm för tjänstgö

nng I marmstaben till och med elen 7 instundande september var-

efter ovannämnda marinattache skall återresa ti ll London. ' 

G. O. 823 den 21/8 29 befa ller, att marinläkarstipencliaten över 

stat Moberg skall under ticlen den 30 augusti-30 september inneva

rande år tjänstgöra såsom extra läkare i Vaxholms fästning. 

G. O. 824 den 21/8 29 befaller, att statsisbrytaren skall genont 

varvschefens i Stockholm försorg vara klargjor d för expedition den 10 

~ästkornmande oktober; skolande fartyget sedermera rustas å dag, som 

fra mch,les bestämmes; att fartyget fö r closs expeditioner vintern 19::9 

--:1930 skall erllå lla bemanning från Stockholms station om erforder

l i.gt kompl etterad från I<arlskrona station; samt att i' g. o. 1323/26 

bifogad besättni ngslista skall uneler sagda expeditione r lända t ill 
dtorrätte lse. 

G. O. 825 den 21i8 29 befall er i anslutnin g till nådigt beslut 

ckn 12 juli 1929, att följande Jö resk rifter skola lä.nda till efterrättel

Be beträffande anstäJln in g av manskap för bemanning av statsis

brytaren m. m . vinte rn 1929-1930. 

l. Chefen för underofficers- och sj öm anskå rerna i Stockholm 

bemyndigas att, antingen för direkt kommendering å statsisb ryta

ren el ler för f rigörande av manskap från andra tjänstgöringsplatser 

för sådan kommendering, und er innevarande budgetår för en tid 

av högst 8 månader virl sjönunskå een anställa sammanlagt 14 korp

raler eller yrkesutbi ldade meniga, som uneler något av cll' sPnar P 

åren avgått eller avgår från sjömansl\åren i Stockbolm eller Karls-

G. O. 1929. 8 
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}aona varvid i första hand manskap med föregående väl vitso rdall 
tjänst,rröring å nänmda fartyg bör ifrågakomma, börande anställ
n.inge~ i vad angår manskap, som avgår från s~öm.anskåren den :11 
r>ktober 1929, avse ticlen 1 november 1929-30 JUlll 1930 samt Ya t\ 
angår övriga tiden den 10 oktober 1929-9 juni 1930. 

2. Kan anställning till fullt antal icke verkställas på ovan 
· t s··tt 111a" chefen för underofficers- och sjömanskårerna i ang1vc a , . o 

Stockholm för en tid av högst 8 månader förhyra manska1~ 1 ~a st~ r 
utsträckning, att det ova•r angivna antalet av 14 man for Stats18 

Lrvtare11 blive r Jyllt. 
" 3. Aterstoden av manskapsbemanningen skall, förutom av cr

:forderligt antal flaggkorpraler, utgöras av v~irnpliktiga el~er, om 
så i visst fall anses lämpligt och möjligt, av i vanlig ordmng an-

s tällt stammanskap. 

G. O. 830 !len 22/8 29 medgiver, dels att tyska örlogsfartyget 

, Grille» under ticlen elen 25-~1 innevarande ~nånad n~~ .besö.l~a ~Y· 
11 ~<.shamn. med rättighet att vrd forilyttmng hll respektive fra n N}· 
11äshamn. passera genom K alm arsund; 

dels att tyska Ekolskeppet »Niobe» under ticlen den 7-10 i n· 

siundandc september må besöka örnsköldsvik 

G. O. 835 den 26/8 29 befaller, att torpedingenjören Elr;,tquis1 
skall fr. o. m. den 1 nästkommande oktober till och med utgangou 
nv september månad 1934 vara lärare vid sjökrigshögskolan i hö grl' 

torpedkursen i ämnet torpedlära. 

G. o. 845 den 30/8 29 befaller, att kaptenen Grefb~rgs gen 01/ ' 
,,. o. 1489/26 anbefallda uppdrag skall upphöra Llen 30 rnstundam.<' 

~~ptember; skolande kaptenen Hedin fr. o. m. ~~n 1 .~J~·tober ~929 °~;; 
t i Ils vi dare med bi be hållande a v nmeh~vande t J anstgoun g ~t.~ll~s tl . 
chefens fö r marinstaben förfogande for Ul'pdrag, som omiormales 1 

Idrottsinstruktion för marinen (Idr. IN), mom. 7. 

G. o. 851 den 30/8 29 befalle r, att kommendören Akerblom skall 
tr. o. m. elen 16 instundande september t. o. m. utgången av septetu

bcr månad 1930 tjänstgöra i marinstabe n. 

G. O. 852 den 30/8 29 befaller, i ~nslutning ti:l n~cligt b~sl ~: 
<:.knna dag, att följande oflicerare ur mannen skola f01 tfarancle tJans' 

1 
,:;l:•ra vid flygvapnet från n ecl an angivna dagar tll: och n::.d dt i 
31 oktober 1930 samt därvid hava nedanstående onhnane tJans tg tJ· 

ringsorter, nämligen 
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fr. o. m. den 16 oktober 1929: löjtnanten vid flottan Ljungfelt, 
Hägernus och löjtnanten vid flottan G. :M. W. Hamilton, Hägcrnäs; 

fr. o. m. den 1 november 1929 löjtnanten vid flottan J~cnnquist , 

Hägcmäs; löjtnanten viLl flottan Sandström, Hägernäs; löjtnanten 
-vid kustartilleriet SvPnO\\-, Karl skrona; löjtnanten vid kustartillcrie1 
Holmer, I-Ligernäs ; löjtnanten i flottans reserv Silfvcrberg, Karls
k rona och uncl e rlöjtnantPn i flottans reserv Henriksson, Hägernäs; 
vad angår löjtnanterna Sandström, Svenow och Holmer dock med 
unelantag ·för den tid, cl e skola genomgå sjökrigsltögskolan, samt 

att löjtnanten vid flottan Borlind skall ijtinstgöra vid flygvap. 
1'et fr. o. m. den 1 november 1929 t. o. m. elen 31 oktober j930 med 
erclinarie tjänstgöringsort Västerås. 

G. O. F. 150 !len 7/8 29 medgiver bl. a., att ett franskt mi.litärt 
lRndilygplan, t;nJ P otez 25, f örsett med fransk militär nationalitets
leteckning å vingar och sidroder, må efter el en jO innevarande m å
Jlacl unel e r flygning från Oslo till Moskva iramlörac; öwr svenskt 
område via Arvika och Steckholm. 

G. O. 858 den 2/9 29 medgiver, att tyska 1. minsvl'pningshal v
flottiljen må uneler fär ll från Norrköping elen 5 innevaranclP månad 
1: a ser a J\ al m a rsu n d. 

G. O. 866 den 4/9 29 fastställer lärobok i elektricitetslära (umF: 
VI) att användas vid utbildningen av flottans manskap i plektricitets
lära teknisk hjälpmateriel m. m. 

G. O. 869 den 5/9 29 befalle r, att nedanstående föreskrifter skola, 
utan hinder av bestämmelserna i Skolreglemente för flottans man
"kap, II. Korpralskola (SRF : II), tillsvidare på försök lända till ef
t errättelse beträffande komnwndering till och utbildning nli flottans 
korpralskolor. 

1. Kommendering till korpralskola skall äga rum efter ansökan: 
ägande stationsbeEi.lhavarna att utJärda prforderliga, närmare be
stämmPlser beträffand e tid och sätt för ansökningarnas inlämnandP. 

2. stationsbefälhavare må, då så prövas lämpligt, låta anordna 
undervisning för dächavdelningens elever å enelast en linje, lägre 
eller högre linjen. 

3. StationsbPfälhavarna skola fö r e elen l september 1930 till 
che:fen för försvarsclepartemen te t inkomma med de er in r i ng ar och 
förslag, vartill tillämpningen a\· ovanstående föroskri fte r kuw1a gi
Ya anledning. 

G. O. 872 den ll /9 29 hdall er, i anslutning till nådigt beslut den 
9 april innevarande å r , att k01nmenclörkaptenen av 2 gr. på rPservstat 
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för marinen \!1ibom skall under ticl en 16 innevarande månad-31 in

stundande oktober fullgöra honom åliggande tjänstgöringsskyldighet 

och under denna tid tjänstgöra i marinstaben. 

G. O. 893 den 11/9 29 befaller att löjtnanten vid flottan W esström 

skall meJ den 30 inneva rande månad avgå från innehavande kom

mendering såsom instruktionso:lfice r vid uneleroffice rsskolan i Karl s

krona; 

att löjtnanten Bacl1 6r skall h. o. m . elen l instundande oktober 

tillsvid are, med unelan tag av de ticle r han på grund av utfärdad ge

Deralorcler må h ava erh ållit annan komm endering, tjänstgöra såsom 

instruktionsofficer vid unel erofficersskolan i Karlskrona; 

att löjtnanten Oclhner skall f r. o. m. den 10 in stundande okto

ber t . o. m . den 30 april 1930 tjänstgör a såsom extra kaclettoffice1· 

vid sjökrigsskolan ; samt 

att kapten en H edin skall uneler tiden 1-19 instundande okto

lwr med bibehå llande av anbefalld komm endering tillfälligt tjänst

göra vid ubåtsdepån i Stockholm. 

G. O. 916 den 18/9 29 befal ler , att kaptenen Unnerus skall med 

den 30 inneva rande m ånad avgå fran inn eh avande kommenclel'in~T , 

samt att kaptenen Lundqui st skall fr. o. m. elen l i nstundande okto

J,er t. o. m . elen 30 september 1930, med undantag av de tider han 

på grund av utfä rrlad geueralorcler må hava erhållit annan kommen· 

o:lcrin g, tjänstgöra såsom chef för 4 matroskompani et. 

G. O. 917 den 18/9 29 befaller , att marinläkarstipendiaten J ensen 

Carlen skall med den 30 innevarande rnånacl avgå från inneh avande 

komm endering såsom bitriiclande läkare vid flottans sj ukhus i Karls

krona och fr. o. m. den 1 in stundande oktober intill dess nu ledigför

klarade marinl ä kartjänsten av l gr. bliver med ordinarie innehavarP. 

tesatt tjänstgöra såsom extra läkare vid Karlskron a station , samt 

att marinläkarstipencliaten över stat F r iberg skall f r . o. m. de n :l 

instundande oktober tillsvidare t jänstgöra såsom biträdande HikarP 

vid :llottans sj ukhus i K arlskrona. 

G. O. 933 den 20/9 29 befal ler, att g. o. bifogat forrnulär till »UPP

gift till kompletterande av generalrullan >> (form. l) skall fr. o. m . 

den l instundande oktober tillsvidare tillämpas i stä ll et för motsva

l·ancle nu gällande formuliir 1 i reglemente för marinen de l I. 

G. O. 936 den 21/9 29 befaller, att de kaptenen vid fl ygvapnet 

Runius genom g. o. F . 238/1927 och g. o. F. 201/1928 anbefallda kom-
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menderingarna att tjänstgöra i m a rinstaben och hos chcf0 n för f lyg
vapet skola upphöra med elen 30 innevarande månad. 

G. O. 937 den 21/9 29 medgi ve r, att, i elen mån ändringar av 

Jeglemente f ör mari nen del II tillhörande formulär på g rund av sä r

skilda omstiindigheter anses påkallade, marinförvaltnin gen m å, in

till dess ll,)'a dylika formulär hliva i veder bö rli g ordning fastsblld11., 

iiga utfä rda i sådant avseende erfo rderliga fö r0skrifte r ; skolande av

skrift av sålunda fö reskrivna ändringar tillstäl las chefen för för
sv a rsdeparten1en t et. 

G. O. 945 den 23/9 29 fasts täll e r »Undervisning fö r manskapet 

vid f lottan, Pannor oclt maskine r (UMF: IV B)», att tillsvidare ];in
da t ill efte rrätte lse. 

G. O. 95() den 25/9 29 medgiver, a tt chil enska mariuetlS transport

Jartyg »Valcl i via , må omkri n g 14 dagar un de r sl utet av innevarande 
uch börj an av instuncbndc månad besöka Göteborg. 

G. O. 951 deu 25/9 29 f as tstäl ler fö ljande tillägg till § 31. i 

g enorn g. o. n :r :150/1926 faststä llda »För f lottan s värnpliktiga giillan
c' e särs k i ! da fö reskriften. 

41 /2. Veder bö rand e kom panichPf skall vid slutet a v värnplikts

tjänstgö ringen beträffande sådan in fanteriet tillde lad värnpliktig·, 

~om uttagits t i ll ersättn in gsresPrven i yrkestjänst för tji.ins tgö ring 

;,åsom maskin- e ll e r verksta dsa rbetare vid flottaJ JS varv eller såsom 

t: r~ättare för bemanning på Statsisb r,\'taren, i fö rhållnings- ocl1 be

k läclna dsbok samt in skrivnin gsbok på behörig plats lå ta införa ordet 
>> militära rbetare». 

G. O. 953 den 26/9 29 befaller, att av Statens Meteorologisk-Hyd

rografi ska Ansta lt: utgiven Instruktion fö r mil itännutl'o r·oJogisk tjänst 

i fre d (BiT) skall tillsYida re tj;i na till 1\•dnin g vid cll'n meteorologiska 
tjänstens skötande Yid marinen . 

G. O. 955 de n 2fi /9 29 befaller, att löjtnanten vid kus1·artill e ri et 

C. J . E. To tt ie skall tjänstgöra såsom kompanibPiäl vid armens un

cleroffice rsskola 1\)29-1930 mf'cl inryckning elen 10 instunda nde ok
tober och ut ryckning den 15 juni 1930. 

' 
G. O. 9;-)li den 26/9 29 bt'faller, att kaptenen SöclPrhi elm skall 

med bibehållande av in nehava nde befattning tj;instgör a såsom adju

tant i bctälhavande amiralens i Karlskrona kommendan ts tab f r. o. 

m. den 1 instundande oktober t . o. m. elen 30 september l930. 
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G. O. !161 den 27/9 2!1 befaller, jämlikt nådig kungörelse den 2:1 

Liecembcr 1925 (n:r G1G) angående tillämpning av lagen den 12 juli 

(n :r 338) om värnpliktiga, vilka hysa samvctsbet;in klighcter mot 

värnpliktstjästgöring, och med upphävande av g. o. 38G/2G, att sta

tionsbefälhavare skall infordra och Jöre elen 1 noveml•cr årlig0n till 

sjöförsva rets kommancloexpedi tio n insända : 

a) uppgiJter, sjörulliöringsområdesvis upprättade, 

Llels å de värnpliktiga, som uneler det löpande å ret erhållit till

stånd att utföra civilt arbete, 

dels å de värnpliktiga, som tidigare än under det löpande året 

erhållit ~ådant tillstånd oclt elen 15 oktober icke avslutat den ålig

gal)([e civilt arbete; 

b) utdrag av värnpliktskort för ovan an givna viirnpliktiga, för

sed da med löpande numme r i elen ordning de äro upp tagn a å upp

giften enligt a) ovan, var å bland annat särskilt skall angivas da!; 

för inskriYningorevisionens beslut om tillstånd att utföra civilt ar

bete, uppgift an~·åendc antal arbetsdagar , som de vinnp likti ga äro 

~kylcliga att fullgöra ävensom redovisning av det clagantal , som möj 

ligf·n r edan fullgjorts, eYcntuellt uppskov med Pller hemrurlontin !!· 

irån dylikt arbete samt nummer å generalorder röranciP inkallclsP. 

G. O. 961i den '27 /9 29 lJi (aller nämnda fa rtygschefens å pansar

skeppet Oscar II anhåll an, att utom kostnad :tör statsvPrket två yr

kesutbildade tvättare måtte få medfölj a unde r fa rtygets expedition 

1929-1930. 

G. O. 974 den 3{)j9 29 befaller att högYaktstjänsten i Stockholm 

8kall på tider, som bestämmas av överkommendanten för Stockholnm 

garnison efter samråd med stationsbefälha varen vid flottans station 

i Stockholm respektive kommendanten i Vaxholms fästnin g, två 

gånger i månaden bestridas av trupp utgången und er tiden 15 janu

llri-31 mars 1930 f rån Hottans station i Stockholm samt under ti

den 1 december 1929-15 apri11930 från Vaxholms fästtnings garnison . 

G. O. 977 den 30/9 29 befaller, att kommendören Tamm oclt kom

wendörkaptencn av 1 gr. Ehrensvärd skola med utgången av in 

stundande oktober månad avgå från innehavande kommenderinga r 

i ma rinstabcn; 

att kommendörkaptenen av 1. gr. Ehrensvärd skall fr. o. m. den 

1 instundande novembe r tillsvidare, med unelantag av de t ider han 

på grund av utfärdad generalorder må hava erhållit annan kom · 

mc!ldcring, tjänstgöra såsom avdelning3chef fö r marinstabens opera· 

tionsavclelning ; samt 
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att bestrida annan tjänst uneler ticlen dPn 26 april-den 14 augusti 
1.927 samt den 25 april-den 5 augusti och den 16-clen 23 augusti 
::1928 beordrats att, med bibehållande av egen kompanichofsbefattning, 
Jöra befälet över regementets för3ta bataljon, måtte få komma i 
åtnjutanJa av vikariatsersättning, medgiver Kungl. :Maj:t, att Amund
sen må under ticlen den 1 juli-den 5 augusti och den 16-dcn 23 au
gusti j92S uppbära vikariatsersättning enligt därom gällande be
stämmelser; skolande vid beräknanclet av vikariatsersättningens be
lopp så anses, som Amundsen därunder bestritt majors beställning. 

:Med g i v er, att till marinintendenten av 1 :a graden C. Elnli n 
vilken fem år varit föreståndare för f lottans arkiv vid Karlskro

na station men med utgången av år 1928 på grund av sjukdom måst 
lämna denna befattning - må såsom ersättning för ticlen efter elen 
nya försvarsordningens genomförande utbotalas en gratifikation av 
sexhundra kronor. 

Medgiver, att till högste befälhavaren över kustflottan må ut
l:E·ialas ett belopp av etthundrascxtiosju kronor 53 öre för bestridan
de av vissa utgifter i samband med för manskapet anordnade fäster 

Pernau uneler kustflottans besök därstädes innevarande sommar. 

Medgiver, med stöd av § 27 i kungörelsen den 20 april 1928 med 
vissa bestämmolser röran de tillämpningen a v förordni ngen den 2G 
maj 1922 om luftfart, att ambulansrlygningar mod aktiebol aget Aero
transport tillhöriga luftfartyg må äga rum över det jämlikt ovan
llämnda författningsrum för luftfart förbjudna området omkring 
Vaxholms fästning samt att även landninga r med dylika fartyg må, 
då så påfordras, verkställas inom området ifråga, allt på sätt kom
mendanten i Vaxholms fästning för varj e särskilt fall bestämmer; 
ii. g ande bemälda kommondant meddel a dc närmare föreskrifter i iim
net, som må be:[innas erforderliga. 

l\Iedgivor, att kaptenen vid floHan N. G. A. Unnerus må f r ån 
och nwcl den 1 oktober 1929 och tillsvidare i kommandoväg heordn<s 
till tjänstgöring vid flygvapnet, ävensom förklarar, att Unncrus un
der tiden för omförmälda kommendering skall anses fullgöra ordi
narie tjänstgöring å ort, som bestämmes i kommandoväg. 

Y i dare förordnar Kungl. Maj :t, att härav föranl edda kostnader 
skola bestridas, vad angår resekostnads- och traktamentsersättning 
samt flyttningsersättning från ilygvapnei.s anslag till avlöning, re
krytering, resekostnader m. m. samt vad rör tjänstgöringstraktamen
ten och särskilda förmåner under flygtjänstgö ring från anslaget till 
flygövningar. 

l\.. Er. 1929. 9 
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Lämnar marinförval i n ingen begärt bemyndiganek att d ter cl är
ii1l utYerkat behörigt iillstå ml, beordra en oH'icer att avresa till 
Hollancl för att därstädes bedriva stuclier rörande clet rnoclema torpetl
Yäscndet under c·n ticl av högst 14 dagar. 

K. hr. den 2!l septem her 1929. 

:MedgivPr, att ett belopp av högst 0(10 kronor mot redovi snings
sky l el i g het stä ! les till clwiPns i ör marins taLPn Hidogamlc för undPr
visning i ry ska spr?tket åt otficerare tjiinstgöranclE' i marinstalwn C'l
ler ,-id flotians station i Stockholm undc"r vi nte rn 19~9-1930 . 

J',f('(lgiver , att en föreliisningskurs :för äldre sjöo ll'icerarP mtt en 
iigt i kommandoväg utfärdack föreskriHer unclc·r viDh·rn 1929- 19:)1 1 
nnordnas vid flottnn s stntion i Karlskrona , ii vPnsom att Ptt be lop p 
av l1ögst fyratusPn kronor må för ifrågavarand e ändamål mot lw
höi·ig redovisn ing s tällas till stationsbefälhavarens Yicl Jlottans st.atim1 

Karlskrona förfogande. 

Seclan kapten en vid f lottan S. A. Lundqui st anhållit, att han . 
som Pnlif!t Jörorclnamle tjänstgjort s~sont chef för ekipageclepartP
lctC:Dtct v id flottans varv i Stockholm under ticlPn den 2-clcn 18 au
gusti 1929, måtte härför få komma i åtnjutande av vikariatsersätt 
r,ing. har Kuugl. !Haj:t bifallit förevarande ansökning; skolandP Yi tl 
l>ediknanclet a\· vikariatscrsättningeus belopp anses, som I.uudqui s1 
unel e r ilrågavarande tjäu stgö ring bestritt komme ndörkap1E'ns av 2: a 
graden beställning. 

K hr. den 4 oktober 1929. 

Förorcluar kowmemlörkaph•nt'n [l\" 2. graclPn v id Jlottan N. vVij k -
1\lark att från och med elen 20 oktober 1929 tillsvidare• vara lc•clam ot 
nv marinförYaLtningen och clwt för ämbetsverkets iCHJ>Pd- och min
avdelning-ar. 

I samband llämwd törklarar Kungl. Maj :t, att ck för konHlll' ll 
clörkapi:enPn av 1:a gradPn vid flottan H. V. Simonsson samt kap te
llen vid flottan K. G. Agrcn elen 10 mars 1923, respektiv(• den 12 apr il 
1929 mPddelacle förorclna mkn att tillsvidare vara ledamot av mari n
förvaltni n gen och chef för dess torpedavdelning, n'SJWktive att til ls
vidare uppehålla befattningen såsom chef Jör marinförvaLtningrns 
minavclPlning skola upphöra att gälla frän och nwd den 20 oktoh(•r 
1929. 

FörorLh1ar pfter därom av marinförvaltningen uti skrivelse cl l'll 

18 september 1929 gjord framställning kommcnclörkavtenPn a,· 1. gr a
den Yicl flo ttan H. Friis att tillsvidare• umln elen ticl, varumkr i n-
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E[lPktörcn lör undl'rvattcnsbåtvaptwt, kommemlörkaptonPn av 1. gra
den vicl flottan J-l. V. Sinwusson jämlikt generalorder ckn 6 maj 1920, 
n:r 426, iir sjiikommPnderad, Jullgöra cle inspektören för unclcn·at-
1.enshfd.vapnc"t P n] igt § 2 i instruktionE'n tör satnma inspektör till
];ommanclc i\ligganclPn, dock utan hinder för rnarinförvaltningPn att 
cftt-•r samd\cl m<'d högste• befälhavaren övPr kustl'lottan beordra Si
mon sson aH inställa si g i ämhetsverkPt, om sådant för behamllin g
av ärl'nllc•u hdriitfaudl' unclnvattPnSIJåtvapnPt ]>rövas Pdorclcrligt . 

Mc·cl~·i vt•r p å cHi rom av marinförvali.ning<'n i skrivPlse clPn 1_;~ 

SP]'tl'm ber 1929 gjord "framställniug, (lp]s att såsom ersättning tör ut
arbetande av l'lcllc·clningstabeller l"ör flottans luftvärnskano nE'r m å 
till Jll'(lan angivna officeran" utbetalas fö ljande belopp, n~im ligen 

till löjtnantc·n li . O. Hermelin tvåhuDdra kronor, löjtnanten K V. 
P. G. al" J\liJd etthundratre-ttio kronor samt en var av kaptenen C. 
O. Fiirst och löjtnanterna S. S. G. D. Hermelin och l!. J. A. Kull 
c~tthunclra kronor , clPls ock att till kaptenen O. n. Fåhraeus må så-
13om ersättning -t"ii r utarhetanclP av skjuttabeller för luftvärnskanoner 
uilwialas ett helopp av trehu11drasextio kronor ; skolande ovan ont
törmä ld a lwlopp ntbetalas från sjöförsvarets anslag till utgivande 
av liirolJöcker, beskrivningar, rrglPrn entcn och instruktioner m. m. 

Sl'dan marinförvaltningen uti skrivelse den 9 aug. 1929 hPmställt 
att erforderliga mc'clPl målte ställas till fö rfogande Jör bevakning 
av ire Jl~· inrättaclP JörsvarsanstaltPr m. m. inom Karlskrona fäst
lliug och i samhand hiirmed :framhållit att, därest clldcn för kust
ari.ilkriet erhöll lwgärt bemyndigande 'inlwordra Pn till övergångs
Mat tvångsvi s överförd underoHicPr vid kustartilleri et för tjänstgö
rin g såsom maskinist (tillika tillsyningsman) vie! batterivärn Tors
iJe r g, dt i dc·n för marinen utfärdade arvodesförteckning .för liknan
dc bevakningsändamål inom Vaxholms fästning upptaget arvode å 
3,000 kronor kunde till edorckrligt bP lopp disponPras för nu avsedda 
åtgärder, har Kungl. Maj : t, som genom beslut elen JO augusti 1929 
l ämnat cllefen för kustartilleriet det sålunda begärcia bemyndigandPt, 
medgivit att - utan hinclPr av den enligt berörda fört eckning tast
:ställda arvodesfördelning - må för nu ifrågavarande ändamål av 
angivna arvodc•smpc]p] elisponeras dt belopp av ettuseniyrahunclra
iHiiotvå kronor. 

Jlifaller kapt.Pnens vid flottan G. E. Granström av marinförvalt 
tdng(·n, j8"mt(• egpt yttranclP, den 12 septpmber 1929 överlämnade an
ltå llan , att han, som enligt :förordnande tjänstgjort såsom chd för 
torped- ocll minclt•partenwntet vid flottans varv i Karlskrona unel er 
'<.<J·clin arie chdl'ns tjänstlPclighPt från och med elen 24 juli tilL oc h 
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med den 20 augusti 1929, måtte härför få komma 

vikaria tsersä ttning. 

K. br. den 11 oktober 1929. 

åtnjutande av 

Lämnar utan bifall chefens :för marinstabens framställning at t 

löjtnanten C. G. Landström, vilken beordrats t ill tjänstgöring' v i l 

spanska marinen viss tid innevarande år, måtte få komma i åtnju 

tande av ersättning med 170 kr·onor för utgifter för av honom lw

drivna kompletterande studier i spanska språket. 

Biofaller kommendörkaptenens av 2. graden S. Y. O. Håkanson 

anhfdlan, att han, som enligt förordnande tjänstgjort såsom varvs

chef vid :Cottans station i Stockholm från och med elen 19 till oc h 

med den 29 sistlidna augusti, måtte härför få komma i åtnjutaneJr

av vikariatsersättning. 

Bifaller kaptenens vid flottan N. F. \V csterling anhållan, at t 

han, som under ordinarie chefens tjänstledighet enligt förordnaml <• 

tjänstgjort såsom chef för artilleridepartementet vid flottans varv i 

I\arlskrona hån och med den lO juli till och med elen 9 augusti 1929, 

måtte härför komma i åtnjutande av vikariatsers~lttning. 

Scdan Vaxholms fästnings tvätt inrättning natten till elen 14 

augusti 1929 härjats av eldsvåda, ställer KungL :Maj :t till marin 

förvaltningens fö rfogande ett belopp av 36,375 kronor dels för åter

uppförande av den hrunna övervån ingen, dels ock till nyanskaffnin g 

och uppmontering av tvenne pressmaskiner samt till vissa repar a

tioner . 

1\'[eclgiver, att ett fr:'m ut r angerade linjeskeppet Stocklwlm a v

fört bogankare må överbrnnas till arbetsutskottet för Alvsnabbsmo · 

numentet för att användas såsom krönande emblem å ifrågavaran<le 

monument. 

M:eclo·iver att ett belopp av 6.000 kronor må mot rcdovisnings

skylclighe~ utl;etalas till fartygschefen å pansarskeppet Oscar II aH 

uneler fartygets expedition till avlägsnare farvatten vintern 1929--

1930 enligt fartygschefens bedömande användas till bekostande av 

oundgänglig officiell och kommersiell representation i utländska h am 

nar; skolande nämnda b<elopp utgå med 4,500 kronor från sjöförsva

rets anslag till extra utgifter och med 1,500 kronor från handel s

och sjöfartsfonden. 

:Medgiver bl. a., att löjtnanterna vid flottan S. O. Rosenber g· 

B. T. Rapp, A. E. B. Berthelsson och Ä. S. Bryclolf, löjtnanten vi<l 
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att kommendören Akerblom skall fr. o. m. elen 1 instumlande 

11_ovember tillsvidare, uneler i g. o. 851/29 anbefalld tjänstgöring i ma

rmstaben och med unelantag av dc ticler han härundc•r på grund av 

utfärdad generalorder må hava erhållit annan kommendering, tjänst

gör::~ såsom avdelningschef för marinstabens kommunikationsavdvl
Djng. 

G. O. 978 den 30/9 29 medgiver, att en underofficer, ubåtsmaski

nist, må under erforder lig tid innevarande år eller under första hiil r
ten av nästkommande år kollimeneleras utöver besättnings listan :1 

vardera av ubåtarna Gripen och Draken e nligt närmare överenskom

melse mellan högste befälhavaren över kustJlottan och stal ionsbefäl
havaren i Stockholm. 

G. O. 981 den 30/9 2!! Iastställ cr fö l jande tillägg till g. o. n:r 
1410/26: 

15. In komrncr till sjörullföringsbefäl l1 a vare en l i g t inskrivnings

förordningen § 156 uppgift å inskriven värnpliktig, som vicl inskriv

ningen icke hänJörts till någon av vä rnpliktgruppem a sjökaptener 

och likställda "eller studenter och likställda, men för vilken för tiänst

göringens början sådant förhållande inträtt, att han ä r att hä.nföra 

till någon av nämnda värnpliktsgrupper, insändas enli gt inskrivnings

törordningen § 95 mom. i och på sätt i inskrivningsförordningen 

§ :l 05 mo m. 3 :föreskrives an mäla n till sjöförsvarets ko1nm andoexpc

diiion, varefter sådan värnpliktig i kommandoväg t illdelas tjänst och 

station eller truppJörLancl. 

G. O. F. 181 den 17/9 29 hcJaller, att g . o. F. l /1929, >> Flygvapnet~ 

vapenövningstabell 1929--1930>>, skall i nedan angiYna avseenden er

hålla följande änclraclc lydelse: 

Bestämmelser rörande inkal]clse m. m. 

1. 
9 

A. Linjetjänst. 

1. studenter och likställda . 

Uttagna för utbildning bcfälstj~lnst inrycka vid flygskolkåren 

(F. G), I,jungbyhed. 

Uttagna för utbildning i speeiaHjänst inrycka till 2. ilygkåren 

(F. 2) Yid flottans station i Stockholm. 

G. O. 1929. 9 
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2. \" ii rn p liktiga i allm iinhet. 

a) Yicl ru!lförin gsom r å.de in sk ri Yna inrycka: 

l. f lygkåren (F. 1) til lb örande i \ '>istc·ri\s; 

'' fl:,-gkåren (F. 2) t illltörancle riotians station i StoC'klwlm: 

8. rJygkå rcn (F. 3) tiiJhiirandP å J\laitllL'll: 
4. f l_q:d;å rcn (F. -1) 1 iiihörande i Oste rsun d (Frösön): 

Fl,q:~·sko lk å rPn CF. 0) tillhöramk å Ljun gh~·lwcl. 

h) vid s jörull fii ring·so!llrådc• in sk t·i\·na inrycka : 

1. J lyg-ldrPn (F. j) tillhörallllP: hös tgruppen, satnt.idigt mPd !Jöst-

gru]lpl'n a\· 2. f lygUtre n tillhii ranciP, vid tlottans stat ion Stockltolm; 

1 å rg rupJWll i \"äs tPr ås : 
2. r!,qrkån•n (F. 2) til lhörande' Yid rio ttans st a ti on Stockholm : 

3. f~·gki\n·n (F. 3) tillhiirancl e :1 .M a lnwn: 
4. Jlyg·kä rl'n (F. 4) 1il lhö randl' i Ostc• rsund (Frösö n). 

H. Ersiittningsr~ sen. 

Tn rycka Pn ligt hc•stäntmelsern a under A. 2. 

G. O. :F. 183 den 17/9 29 lwfaller , ch·ls att följ anclc• ofriee raN 

skola uneler a11giYna tidl'r tj iinstgö ra e nligt llPdau stål' lllle, nämligr•n : 

fr. o. m. LlC'n l novc•nthe r 1929 och t ill sv idarP: 

i sj öl'örs\'a rds kommanclcH'xpecl ition: 

kaptenen Kinclber!!, ntL'd tj änslgö rinl! jämYäl hos r!Jden riir 

flygvapnet å tider, Yarom c hl'i'Pn för Jl,n:n·apnet tigc•r al t sam ri't cla 

med chefen fiir nämnd a c·xJWclition; 

hos c hc•fc·n för f lygvapnet: 

kaptene n Gyllenkrok sa mt kaptene tt Ström; 

i. flygstyrclsc' n: 
kaptenen A.dil z; 
fr. o. m. elen 1 novt·mher 1929 t. o. m. dc·n 31 oktobe r 1930: 

hos clwfr n för Jlygvapnd: 

kaptPnr n Sch ultz , löj t nan te rna R a tn st röm. \\'psl ring samt löj i· 

J;antl'n Yid I. l Le uhusen; 

i. Jlygsty r l' lse n: 

löj tnanten Krook ; 
dels, att k aptenen Sc hultz samt löj t nante rna R a mström, Erool: 

och \VC'st. ring under oYan näm nd tjän stgöring skol a ha\'a Stockhol m 

såsom fö d ii g g ni ngsort. 

G. O. l<'. 187 den 19/9 29 bdallrr, i ansl utnin g till nådigt bPslu t 

c!c' nna da g, att asp irantt'u vid geue r a lsta lten, kaptc•nc•n \'id I. 13 Lu n-
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elen s kall uncl e• r t id l' n dC'n 1.) instundamk oktoi>e r-ckn 14 ap r i 1 19:)() 
i.jiin,t·göra i. sjöfö rsvarets kommandoexpedition. 

G. O. l<'. 1!l4 den 28/9 29 ltd aller, nwd iind ring a\· i iii ;.!.'. o. F . 
J22/l929 log acl bilaga, a tt 2. flygk å ren <"nl igt n iimnda bi laga tillclP

iadc ]ll'nsionc' r ad<• underofl:i ce ra n • samtliga s kola ha,·a ll iiger n iis s3-
sc>tn fö r liiggn in gsort, sk oland e· nwcl anil'clning hära\· häm·isning,; 

sift' ran 3) i bilagan utg:"t f ör sa gda JI Prsona lgrupp. 

G. O. 195 den 3C/9 29 hl'l'aller, a tt hö gYaktstjfinst l'n i Stock hol m 

ska ll vä ti dc• r. so m bestämmas a1· ön·rkom mc nd anten l'iir Stockholtn3 

ttnrni son dt.Pr sa ntråd nwcl chl'fl'n för Jlygv a pnl'i:, uneler t iden 1:J 

Jcb ruari-Fi ap ril 1J~Cl0 l'lJ gå ng i m ft n a cl c•n i> est ric\as av trupp ut
gångc·n l'r ån 2. ·rl~,g·kån·n. 

G. O. !l81i d<'n 3/Hl ~~~ hda llc•r, i an slutning till n ådigt hesl u t c\C'n 

:26 Sl'JltPmlwr 1929, att L'n i'örPläsningskurs ·rör i1ldn• sjöol'ficP rarP 

(OU ~~~ 10) skaJI i (•n lig lwt. nwd här nC'lla11 givna närmare fön-·sk riftPr 

unordnas vid i'lott.ans stat ion i Karl s kron a unc\Pr tidPn januari
m a r s 1930. 

l. Följamleo timp la n sl.;:all ut an hindc•r av i Ol' R hi l. B gi\·n a 
Jörl'skri ltPr lända till Pi i C' tT ~ittelsc: 

str a tPgi .... . .... .. . ...... ... ... ..... .. . .. ... . 

taktik .. . .......... . . ... .. . ....... . ........ . . . 
8 timmar. 
H 

luftkrigsko nst . .. . . , . . . ... . . .. . . ... . .. .. ... , . . 

internatioJll'll rätt . . . . ... . . . ..... . ... ...... . . . 

f örbinc!Pi sc•tjänst .. ........ . ......... . ........ . 
ar till e ri . .... .... . . . . ... ......... . .... . ....... 
t.orpl'cll ä ra 

,) 

x 
4 

2 
minlär a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

kus t!'iistnin gs lära . . .. ... , ........ . ... . ...... . 

lnnt krigskonst . .. .. .. .. ... .. . ...... . . .. .. ... . . 2 
u a Yi g a ti on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

s kc•ppsbyggnarl s kon st oc lt mas kinl ära . . . . . . . . 3 
c' hm om is k Jörsvarslwreclskap och indust ri en s 

mobili sNing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

h•miska kriglöringt>ns medel . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

)) 

)) 

)) 

)) 

--------
S umm a 30 timma r. 

2. Vad lwtdi ffar de spc•c iPlla ämnena, ,·i l kas omfattning ic ke • 

angivas i OLTH, skola n edan angivna kurs planPr tjäna t.ill lc·clning. 
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K u s t f ä s t n i n g s l ä r a. 
Principer för kustlästningars allmänna anordnande enligt krigs

erfarenheterna särskilt i vad berör försvar mot sjö- och lantstrids
krafter. 

Kort redogörelse för våra kustfästningars nuvarande försvar s-
anordningar. 

Sjöfrontens bevakning med huvudsakligt avseende fästat vid in-
och utpasse rande samt förbindelser mellan fästningen och utanfö1· 
dcnsa1t1ma uppträdande sjöstyrka. 

J{ ustartillcriets anYändni ng u t anför kustfästningarna. 

L a n t k r i g s k o n s t. 
V är l elskrigets erfaren hett' r omsatta Tlå dc o l i k a truppslagens or

ganisation och taktile 

Navigation . 
Hcdogörelse för nyare metoder för ortlwstiimning. :Jiodcman• 

n avi g a tionsinst t· u ment. 

S k c p p s h y g g n a d s k o n s t o c h m a s k i n l ä r a. 
Ovcrsild över nyastP fartygstyper samt viktigaste konstruktions

dctaljPr :'t dessa, särskili" i Yacl angår undervattenskrop[Jcn och skydd ~-
tjänsten. 

Ekonomisk försvarsberedskap och mobilis<'· 
r i n g. 

Ätgiirder före och vid mobilisering avseende ekonomisk försvars
heredskap och svensk industris utnyttjande för militära ändamål. 

Den ekonomiska krigtöringns medel. 
Den kPmiska k rigföringens medel samt dessas användande i sj ö

kriget, ävensom försvarsmed e l mot densamma. 
3. BcträUande ämuct 1 ö r b i n d e l s e t j ii n s t skola, oberoen

<k av bcdämnH'lserna i OUR, bil. 3, följande föreskrifter för omfånget 
av detta iimne lända till efterrättelse: 

Hl'do 2·örelse för förbindelsemecllen , omfattande racliomaterieh•n, 
optiska fö:·bindPlsemedel och tråclförhinclPlsN. Unclervattenssi gna l a p
para ter. 

Redogörel se för förbindE'lsemecllens strategi ska cch taktiska u l 
nytt j ande. 

4. Dagen :lör kursens början och avslutande bestäm.mes, ml'Ll 
iakttagamle av vad ovan säges, av stationsbefälhavaren i Karlskron a. 

G. O. 987 den 3/10 29 bdaller, med ändring av g. o. 786/1929, alt 
bifogade färclplan Jör pansarskeppet Oscar II skal l gälla unel er dess 
geno m g. o. 12GO/l928 och 32G/1929 anbefallda expedition. 
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Färdilla nför llansarskeppet Oscar II >intern 1929-1930. 

Hamnar 

Karlskrona ..... . 

Coruna .................. ...... . ....... . 

Palermo ............. ... .... . ... ......... . 

Alexandria .............. . .... .......... . 

Konstantinopel 

Piraeus ........ . 

Venedig ... ................ .. ....... . ..... . 

'roulon 

Sevilla 

Calais ............... .. .................... . 

Malmö ........ ... ................. .. .. . 

Tid 

29 jl0-Gfll 

14/11- 17/ U 

26Jll-29j ll 

6j l2-l5/l2 

26/12-l /1 

12/1-15/1 

21 / 1- 26/1 

4!2-9/2 

17/'2-23/2 

3/3-7/3 

13/3- 14/3 

1300 

1528 

950 

722 

!160 

860 

1200 

830 

1220 

700 

15G 

Antal dygn 

t i Il l till 
sjöss ankars 

7 

8 

6 

JO 

JO 

!j 

8 

7 

7 

5 

2 

9 

± 

4 

JO 

7 

4 

G 

6 

7 

5 

2 

Karlskrona ....... . ...... . .......... ... 17i3-28j3 12 
~----+---~~---

9826 l 75 76 

Anm. :1 . Yägen tages genom KiC'l-kanalC'n på borh·iigE'n, förbi Ska-
gE'n på henwägcn. 

2. Beräknad medelfart ö\-er grund 8 knop. 
;). Kolning avsvs äga rum i samtliga utländska hamnar. 
4. UndE'r Hirden AlC'xnclria-Konstantinopel och Konstantino

lll'l-Piraeus lwclrivas ÖYn ingar t i ll sjöss eliN Plte r där
om gE'nom YC'clerbörancle beskickning gjord framst,illn i n g 
till ankars å lii.mplig ankarsätlniug i arkipC'lagen i. Ostr a 
MPdc•lilaYet. 

G. O. 988 d<'n J/10 29 befaller. att marinattaelJc•n , kommendör
kaptenen a\· 2 gr. Arnbcrger skall tjiin stgöra Yill beskickningen i 
Köpenh amn fr. o. m. drn 15 oktobcr 1929 ini i il tid, som framdele s 
kc·mrner att bestämmas. 

G. O. 1()()() den 7/10 29 ])Pfaller, med ändring n\· g. o. 323/29 och 
(ill/~9, att pansarsk<'ppct Svc•rige skall å ticl unLll'r föna hälHen av 
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ni-i~tkommnnck december 111ånad , so m av ltögsh• hdälhavarL'It över 
kusi flottan ])('stänunes, av rustas samt därdtPr avmönstras och fö r 
Lg~cs i 2 IJt'rNiskap; 

aLt fartygschefen å paJtsars kt·ppt't Sve ri gP ska ll nedhala s i1t he
t_;; lstt•ckt·n oeh lartygschdt•n å p ansa rskcp pl't Gustaf Y hissa si t t IJc
i ijl s lt•ckt· n å dagar i mittL•n av niin111cla m å nad , su nt stationslw-fälha
v:;n·n i Karlskrona l'fte r sa mråd med högs te hdälhavarPn övt•r kust
llott:m äger bt•stämma; sa mt 

at l följandt• oUicl'l'arc skol a JH•dan a n givna dagar imwv arand c• 
;h a Ygå rr:'ln, rt•spektivt• t ill t r iiLla sjökommt·tHlc ri n g oclt ti li SI'iLlan• 
t.iäJtbtgöra å pansarskP]l!Jd Sve ri gt• samt diirdtPt' jämlikt g. o. 4:26/:20 
;\ ]Jansa rskt•ppd Gustat V, nämligt'JI. 

a v g å: kapten U l !'f å dag under novt>mhn månad, som högstP 
J,,_.fiilh:wan·n ÖVL' r kusil'lottan ä g('l' lwst.äntttta: kaptt•ttcn von Schoultz 
den :2.) oktolwr; löjtnatt•n vem E sst'll dPn Hl oktolwr samt fän r i kar n a 
Jllidht• rg. Jkrger , Stan·, No rm a n , Riben, ( ' hri stol'fl'rson och lkdoire 
tlt•n Hl r;ktoht• r; 

tillträda: kaptem•u T, in dström Lll'n 2:2 o ktoh t•r skolandt• Lin el
s trönt tjiinstgöra såsom sekond l'r. o . m. dagt-'n el'tl'r kaph'n Lli U s 
av~tmg; kapten Pn llol'berg, sky dd soHicer, clt-n l novPmlwr ; kap
tl•n t•n llPdPltStriilll, navigt•ringsol'ficP r, ciPn 26 oktober; löjtnanterna 
] ,a t sson oclt L agnman dt•n 20 oktobe r samt l' än rik a r na Hennin~ och 
r.t Kl in t dt•n 20 oktolwr. 

G. O. 10()2 den 7/10 29 medgivl'r, att irisön•n C. Håkansson må 
undt•r dt å r räknat [ r. o. uJ. dc·n 1 instundamlP novt•mber utan kost
J~aLl l'ö r st atsvt•rkPt och på vil lko r i öv r igt, som högst<• hcfiilhavaren 
ijvpr kustl'lott.an må övt• n·nskomma nwcl Håkansson , nwclröl.ia kust 
Ilotta n ml'Ll <• mh a rkcri11g på Jart.yg· so m sagcll' lwJälhavan' i.igc r lJP
~tämnta . 

G. O. 1C'Il5 d<'n 9/1() 2!l bdalkr, a tt i g. o. 647/20 an hda iiLl kom
llll'lllit•t·ing fö r m a rinin gl'n jiiren av 1. gr. Forsberg ska ll upphävas; 
skolandt• F orslw rg -J' r . o. m. den 14 imwvarande m!\nad undt•r ntt 
pi\g ii<• nck läså r i umkrofl'icerssko lan i Karl sk rona uppclu':.l la lwl'att 
niJlgt•n såsolll instr uktio ,JsingPnjör vicl sagda skola ; sa mt 

att mariningenjön•n av 1. g r. Moberg skall tjänstgöra såsont 
fartyga in genjör å pan sa rskPpJWt Oscar II uncll' r cll'ss i g. o. 823/20 
l:nlwl'a llda l'X flt'dition. 

G. O. 1015 d!'-11 1l/1ftt 29 lwl'a ll Pr , att. mari nuntk ri ntemlPnten 
H811 s k all rr. o. 111. dt•n j instundande ll OVl' lli bl'l' iill svicla n· ijäust-
1-:Öl'U Sf'isom in!Pnclent !\. ,·arvskontord vid flottans station i Stock
l,olm. 

(il 

G. O. 1()17 Mn 11 /Hl 2!l lwfalkr, att kaptc•twn pi't Öl't'rgi'mgsstat. 
Ckve skall vara inkallad till ijänsigöring undl'l' tiLlPn 1 novt•ntlwr 
-JO clt•ct•tnJ,c•r inlH'I·arande i'tr fi)r J'ullgörandt• av honont umlPr pe
rir,dt•n 1 non•mlll'r 1926- :~1 okto])(' r 1030 1tl igp;anck 1jiinstgiirings
~k~·ldiglwt. 

G. O. 1C1S den 11 /lil 2!l lidall er, i anslutning till nådigt beslut. 
tknna dag, ait fiil:jamlP orficc·ran· ut· marint·n skola för fortsa1t. 
u11JiJdni11g· tj>instg[ira Vi ll fJ,q.('Vapnd fr . O. 111. dl'll 1(i okto]JPr 19~9 
t. o. 111. dt•n 1:) oktober 18HO, nämligt·n: 

löjtnantt•nta l'icl flottan: Ho~t·nht• t·g. Rapp. ll t·rt lwl ssoll och llr,l·
dolt: löjtnanten 1·id kusta rtillt-ril't. Lagt•rström och underlöjtnanten 
vid kustartillt•rit•t Adolf,;son, samt 

att lltLlllltlia ofi'it·t·rart• undt·r tlt•nna tjtin stgö r·i~lg skola anst•s 
J,ii><'hålla l'l'dl'rhörlig tJI'(linarit• tj;instgö1·ingsort. 

G. O. Hl23 d<'n 14/le 29 hdalil'r , att lil'('r,;l<·llijtnanten ,·id kust
arti llt- rid B. U. J\Lalmlwrgs gPnom g. o . n:r :~~8 / 19:26 anlwtallrla 
1j;iu stgör ing silsom stailsC'Iwf i chdl'ns för kustartilleril'l stal> skal l 
upphöra nwd dl'n :) instundande novt•mher, sa mt 

att övl'l'stPlöjlnankn Yicl kustartilll'rid K. O . . ]. Broman med. 
d(·n 3 i n s t u ndamk JtovemlJl'r sk all avgft från g'<'llOI\1 g. o. n : r 94:2/l92il
anbdalld komnw11dt• r ing· s<'tsom stahschd \i kommt•mlantsstalwll' i 
Ya:-.l10lnts fä si ning sam t fr. o. m. cl t•n 6 i sa ntma månad tjänstgöra 
sitso m sta llschef i chdt•ns Iiir k ustarti l lt•ril't stab (o r d in arie tFlnst
göriug). 

G O. Hl2tl den 15/lO 2!l Jlwdgivt•r att. l1ö~sh• befäl haYaren över 
-ku:;tf loHan må vid imwvaramlc å rs' signalsko la >lllhc:l'alla ti ll iitn
pandc·t av J,pt_~·g8skala Jt:r 3 i. yrkt•sskola vid rekr~·t.u thilclning J ijr 
s~\ dana signa lm at rOS('I'. som kunna i fl'i\g akotlllll::t .iltt u ttagas till 
a Y st ån dsohsnvatön•r. 

G. O. Hl39 cl('n 18/10 2!1 hdaLlP r. i aliSlutning till Jt :ldiga hcslt't 
li<-n 12 sistlidna juli och dt•nna dag, att :2. fl.vgki'tn•ns iill Karl sk ro
na tö rlagda tlPI ska ll. ilPnii.lllnas :2. Jl.''gk~tn·n~ dl'iacht•nwnt i Earls
krona (F. 2 K), saJllt 

ait pl'l'son al av manskaps p:rall samt makriPl skall al'llelas iill 
dl'tacht•ntentd i den utsiriickning:, som chdl'n Jör flygvnpnet Jtlrtl 
Länsyn ti l l IJl'l'intlig tillg ~ ng oclt tjiinst.götintJ;sEli r ldtllanclen i öv
ri g 1 äp-l'l' iJPst;i mm a. 

G. O. 10.1() deu 18i10 2!l hdalkr, att uh;\tl'n Draken snara-;t 
skall avrustas, av 1t1iinstras oclt Jö rlliggas i 2. iJPrcdskap; 
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att ubåten Valrossen skall rustas och tillsvidare ingä i 1. u
hå tscli visionen; 

att fartygschefen å ubåten Draken skall nedhala sitt befäls
tecken å dag, som av stationsbefälhavaren i Stockholm bestämm es 
och fartygschefen å ubåten Valrossen dagen därefter hissa sitt lle
Hilstecken; samt 

att med iindring av g. o. 426/29 och 608/29 kaptenen Thorbu rn 
skall tjänstgöra såsom fartygschef å ubåten Draken till dess hä r 
anbefallda avmönstring och att följande oHiccrare skola tjänstgöra 
fr uhåtPn Valrossen fr. o. m. ovan anbefalld dag för befälstecknets 
hissande tillsvidare, nämligen: kaptenen Samuelson, fartygseller 
samt löjtnanterna Erasmic och Sjöblom. 

G. 0 .. 1H48 den 23/10 29 befaller, att nedanstående officeraw 
skola vant repetitörer vid sjökrigshögskolan unel er arbetsärt 1929-
HlilO, nämligen: löjtnanten vid flottan Ericson i taktik, allmänna 
kursen; löjtnanten vid flottan Hammargren i strategi, allmän na 
lzursen; löjtnanten vid kustartill eriet Callerström i kustfästningslära 
i al lmänna kursen; samt löjtnanten vid kustartilleriet Nilsson 1 m a
i emat.ik i al lmänna och högre tekniska kursema och i fysik i högre 
tc·kniska kurserna. 

G. O. 1()50 den 23/10 heJaller, med upphävande av bestämmel
sen i g . o. 325/29 rörande depåfartyget Sveas föräggning såsom lo
gementsfartyg, att depåfartyget Svea skall under vintern 1929-1930 
erbi\lla bemanning enligt i g. o. 326/29 mom .. 12 c angivna grunder. 
varjämte fii reskriftPrna i mom. 11 av nämncia generalorder angåenrk 
tillfällig stationär förläggning vid Stockholms station jämväl sku
la giilla Svea, dock enelast intill clag i början av nästkommande de
c,ember månad, som högste befälhavaren över kustflottan äger be
stämma, skolande komplettering av depåfartygets besättning, då så 
erfordras, ske med högste befälhaYaren över kustflottan underställd 
JWrsonal. 

G. O. 1051 tlen 23/1() 29 befaller, i anslutning till nådigt lwslut 
den 26 Sf'ptem her inneva rande år , att vid jämlikt g. o. 986/29 an-· 
l1era1lcl föreläsningskurs för äldre s jöofficerare (OUR § 10) följanek 
11 ärmare -föreskrifter sko l a lä n el a till eftf'rrä t te l se. 

:1. T\ommendören Tamm skall , med hibebållande av inneh a
Yancle befattning, tjänstgö ra såsont ledare av ifrågavarande ku r,;. 
K11ptenen \Vetterblad skall, med bibehållande av iunebavande hc· 
:fattning, tjänstgöra såsom adjutant bos ledaren. 

2. Si\som föreläsare skola med bibehållande av innehaYatHl • 
befattningar tjänst göra i: 




	Kungliga brev mm. scannad.pdf
	TiS Nr 1 1929 scannad
	TiS Nr 2 1929 scannad
	TiS Nr 3 1929 scannad
	TiS Nr 4 1929 scannad
	TiS Nr 5 1929 scannad
	TiS Nr 6 1929 scannad
	TiS Nr 7 1929 scannad
	TiS Nr 8 1929 scannad
	TiS Nr 9 1929 scannad
	TiS Nr 10 1929 scannad
	TiS Nr 11 1929 scannad


