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iVIecJ.giver, att en av kap.t.en cnt Ii fortif!ilmtioncn A. C. A. settervall till 

1,ron<an •som gåva erbjucl•en s. k. l1ess•emlillerhJ•vel må:t.te få mottag•as o'C'lt 

överlämnas tHl flo-ttan1s va·rv Ii Stockho lm. 

Ut.färclas ny stadga för Skeppsgoss·e>sko la. 

Genom brev cl·e.n 22 december 1022 länmade Kungl. iVfaj :t följan>Cl u 

-meclgiivancl en , att gäl•la tillsvi-elare i.nt•ill 1923 år utgång·, nämlig·en , 

•RJtt regem cn,ts- (k ä r- ) clt•ef vi:cl lmstart.i!oerict fiingc låta till cla,glö

n ·ar-e och andra för kronans räkni'lng inom lmstfästn!ing anställda arb e.taTe, 
-v ill, as ans•täUniing e.j YOJ'8 av tillfällig lJos.l<aff·enh·e t, utlämna pontion på 
sä:tt i regl-emente för ma:rinen, clcl III, ~ 75 mom. 7 stadgades b e,trät'f:mclc 

,officer oel1 vcclerliike s.amt und e,·offi cet·; 

att uta:n ersM.Lning fing·e u t1äll1!nas dels till i lan el tjänstgöra.mlc 

s l<cpp·sg.os·"'e 2" g.r,am tv ä! för el ag, cleJ.s ock Uill sj ölwmmendP·rad skepp-s
goss·e en tvMtbo:ns t•e o el t tYå stycken handdulmr; 

a:tt ohe.r-ocmlc av för eoskriftc1rna 1i § 4 av gällande sp·isordning för 
friska under tjänstgöning i land, elen i normalportio,ns.s.trut.en dngåeniClc 
J;v.antHe1ten lJröcl (;rågbröfl och vete·lJröcl ) fing e m ecl h ·ela sitt penningvärcl c 
in-gå i normalportionens p·cn,ningvärde; samt 

-at-t, uta1n ·hlind er av stacug·andet i regleme~n:te för mar·incn, del I, 
bil. 38 § 3 mom. 2, b·e l~lädn •a:clsförråclet tillhörande pensedlar å i anclr.a be
n\clskap förla,g-t J\artyg flinge enligt veclerböT·ancles JJ.eprövRJndc förvar.rus i 
la1nd vie! dt~n statilon., clär f•artyg·et vo1'8 förlagt. 

MarinföTvaltming·cn. har i .sk·r'ivelse den J december 1923 hemställt, 
a:tt ov·annämnda meclgivande;n måitte få gälla jämväl under år 1924, ävEJn
~om gj o·rt fracms.tällnling l' ör-ande v'issa 1i samban el med i frågm·-aranclc mecl

.'3' iV•a;ncl en s.tåencl·c kos•tn:acler. 

Kungl. Maj :t förklarar , att samtliga ·enligt ovrunnämnda brev oJäm
lJacle medgJv,anden må gälla tiillsvidaro inVill 1921, är1s u'tg(ung, samt före

SkTiver, RJtt kostna.cler.na för u;tlämnancl·e till sk o.ppsgoss·e :av tvål ·skola m ell 
högs,t •tv.å;hunclra krono·r bc,Sitlrliclas av .ansla.ge,t till bränsle, lyse, vatten , 
T·c:nhållning och tvätt m . m. ( 1923~19·2'1: IV. 3. n. 6) samt kosboaderna föt· 
1Utläll11nrunde till sk•eppsgosse ·av tvä!Hborste .o ch hanclclul<rur med högst tr'e
tusen kro·no·r av ansl:ag-ct .t'ill f'lott•ams krlig,s:b·e reclskap oclJ övningar ( 1923~ 
192!1: I V. 3. E. 1). 

Här·järnte JJ.emynclig•a·r Klllngl. Maj :t mari:nförvaltningon att utfänla 
'(]e närmare före,skrifter, som kunna e.rforcleas. \~icl tillämpningen av förut 

. llätitncla meclg;ivancle i fråga om förv•ar.ingcn av bekläclnacLsförråaet 1iiH
hör·a:nde pe.rseclla•r å i •a:nrlra lJoereclskap förla,gt fa:rtyg. 

lC Br. 1923. 8 
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December 14. Kungl. Maj :t, ,som denna dag utfärdat ny stadga föt• 

skeppsg1osseskola samt kungörelse om ändrad lydels e av kap. H § 1 i 
kungöreLsen den 31 ctecember 1921 (n :r 831) med v·issa t'illäggsb·estämmels•et·· 
till -avlöning.srcgl·ementet den 29 juni 1921 (n :r 388) iför officera•re ocl1 
underofficerare samt civilmilitära JJeställni·ng-sllavar·e på aktiv s tat m. n. 
vid armen och mat"in en ocll .avlöninglsreglemen•tet samma dag (n :r 389 ) 

för fast anställt manskap v.id armen och tnar·incn, förordnf!r , 
dels att § 192 mom . -1, 5 och 6 samt § 216 a) ·i r eglemente för marinen , 

del I sJ;ola uppl1öra att gälla från ocll med den 1 januari 19:M, 
dels •ock att § 6 mom. 6, § 8, § 43 mom. 1, §§ 45, 65, 113, 159 '/, samt 

§ 111 mom. 1 ·och 2 'i reglemente ·för marinen, del I , .skola erl1ålla nerlan
nämnda ändrade lydelse, att gälla frän och med den 1 j-anuari 19·2',, sam t 
rutt .i samma del av reglementet •sko la intagas fö lj ande TI~·a paragrafer, 
nämligen §§ 41 '/, och !1'1 ' ! ,-av llär nedan •angivna lydel,s e, att gälla lika

ledes frän cl1 mecl ;s istnämnd a dag: 

6. 

6. Angäencle manskapcbs utbildning är särskilt stacLgat. 

§ 8. 

skeppsgossekåren - stadgat. 

Angående s·keppsgossarnas utiYi·ldning är särskilt stadgat. 

~ 43. 

1. För att gosse skall ·ifrågakomma till -antagning erford ras: 
a) att - - - - - - unclei'såte; 
ab) att - - - - - ~ .tj~n.st; 

b) att !han företer vedet'JJödigt avgäng·.siJetyg från folkskola e Ilet· 
medelst JJet;yg från annan ot'fenUig uwntroH stäende <S·kola e ller ock v icl 
anställd .inträccle:sprövning visar -s·ig äga sädana .kunskaper, s om minst IJ e
rättiga 'till et,liå llancle av ,för.stTiämmla betyg. 

c) att - - - - - - goda; 
d) att - - - - - - J(•ontroll ståencl'e skola, 1in,tyg fr~m ve

derbörande JJa:rnavärdsnämnd eller, där sädan ej finnes , .p.o lismyndigilet 
eller medför; samt 

c) att - - - - - - äga :1.1um. 

skeppsgoss-ar, vilka skola .genomgä 3. år.skursens utbildning, förclelaJs; 
vid lämplig tidpunkt uneler september mänact för utbildning till olika yr
lwsgrenar enligt föreskrift, som ·s•tationsbefälllavaren ·efter g.emensamt 
förslag från chefen !'ör underoff<icm·s- och sjömanskårerna samt ch·ef•c n fö t· 
skeppsgossekåren äger u tfärcla, .skolande härV'icl .i akttrugas: 
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a t t gälla nde bestämmels·er •angående läkanmclensökning av dem, som 
söka fast ans tälln•ing vid krig<smalden, jämcbe pä grund av dessa bestäm
melser utfärdat be.siktningsregJ.emente skola tillämpills; 

a tt u·ttagningcn skall avse yrk·e.s.gren inom cläcksavdelnimgen, dock 
at t uttagning för utiJilclning till }rkesgren •in.om ·ekonomiavclelning•en un
dantagsvis må äga t'UJn, då oskepp:sgo-sse därom själv gör frams tällining oclt 
)JefiTines däl"till lämplig; 

att uttagningen i lämpli·g u tsträckning skall ve.rkställas pä friv-illig
hetens· väg ocl1 a:H skcp.psg•ossama Llärvicl skola äga välja yrkesgren eft-er · 
elen orclning-sföljcl ·de 'innehava vie! ticl en för uttagning, sko lande .o rclnings
följden uppgöras enligt de grundet', som .gälla beträffande ordningsföljeilen 
vid karlskrivning (§ /15: 5) ; samt 

a t t antalet skeppsgossar, vilka .skola uLlagas fik utbi1clning till yrkes
grenen minmatros, bestämmes efter övet·enskommeJ.se mellan stati.onsbe
fälhaval'na. 

Uneler anställning vicl skeppsg·o•ssckåt,en erhåJl.er .,skeppsgosse betyg
för .tjänstbarhet, uppförande, kunskapBr ocll färcligll·eter enlig;t vad clät'Otll 
är säl'sldlt <>taLlgat. 

1. s keppsgossars utskrivn,ing frän kåren, s. k karl.skrivning, för
rättas av ved·crb ömnde s tationslJefälhavar·e varje är i april ocll septcmb Ct' 
månader ä .clag, som stationsbefälhavaren bestämmer. 

2. För att kunna kar.lskrines •skall .skepp.sg.osse vid verks,tällcl läkar
besiktning bef innas vara i •krop])'sligt avseend e clugHg föt· tjänst.en i den 
y.rkesgr en, vartm kar ls.krivning avses äga rum. 

3. I april m änad karlskrivas de skeppsgoss•ar av 3. å rskut'S81n, som 
hava blivit goclkäncla i den för sa,gda årskur•s föreskrivna utbildningen ; 
<lo ck att ·enligt :statio.nsbefälhavarcns beprövand·e på förslag av clle.fen föt' 
skeppsgo•ssekåren jämväl må J;at·lskrivas skeppsgoss·e, som ej blivit gocl-

. känd d skepps.goss·e.sJw la. 
11. I s eptember mänacl karlsktliYa,s cle enli.gt strutionsbet:älhavar.cns 

prövn i".lg llärtill lämpl'i.ga 'skeppsg.ossat' av 3. åt'sku!'sen, vi lk a ·icke fyllt 
forclt'i-n garn a för karJ.skrivTiing ·i april månad, ävensom de sk·eppsgossar 
av 2. ånskurscn, .som på grund av ålder eller kroppsutveckling icke anses 
böra kvarstå vie! :skeppsgossekären. 

5. Den ol\clningsföljd, i vilken •s.kcppsg·ossarna .kal'lsktiivas lJestäm
mes av :stationslJefälllavaren efter förslag av cl1efen ·för skepp•sgo.ssckåren 
rn ecl ledn ing av såväl ådagalagd a kunsk aper och färdigheter som senaste 
betyg för ·tjänstbat'11e.t och uppfömncle. 

6. Karlskriven :skeppsgosse öv.ergå.r från och med början av måna
elen n.äst ·e f·ter den, un({er vilken karlskrivning ägt rum, till sjömanskåren 
<iil.som 3. klass sj ö man , skolanetc för övrigt i akttrugas: 
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aH d e karlskrivna an-s täll as vid clBn y rkesgr en , vartill de under ut

hilclning•en ·vi d ·skeppsg.o·ssckåre n uttag-ils, doc1k a.tt enli.gt s tati.o111.sbe·f äl 

ll avarens JJ eprövande öYerflyttning m e llan y rkes,grenama unclantagsvis m å 

iiga rum, därest s-ärskild anl edning därtill förefinn es; 
a.tt d-c karlskrl\"rna, vi l k a tillhört 2. ärs kul'sen , fö nclc iCl!s till olika 

yrkosgr·enar cnl'igt •stati-onsbe fälilavaPens närmar-e bestämmande och sa 

Yilt möjl'igt på friv.illig il e ten•s yäg ; samt 
abt d e karl,skrivnas förll å llnin gs- och b eklädnadsbö cl<er samt anta.g

ningsilancllingar till skepp•sgossc i samband mecl l'arlisl<rivninge·n över

läm nas till cll·ef•en för det 1<-o mp a:ni , ,som envar av dem Jcommer att tillhöra. 

§ ():i 

Sjö mans- och skeppsgos-sekårerna munstras ärli g-en aY vcclcrböranclc 

s la lionsbefälhaYare i april månacl. 

11 3. 

Skepp.sgo•sse m'å b eY·ilj as tjänstl edighet av •s tati-o·nsb·eM ihavar.en i 

li<},gst tre månader. Skeppsgo·sse äger, efter därom av vcderJ)ör-ancle måls

man till chefen för •skeppsgos·s·ekår-e n gj.ord framställning, erh åll a omkrin g 
l1·e veckors tjänstl edighet uneler fer i•erna mellan höst- ocl1 vårlermin (ju l

permbs.i-on ), varjämte nyssn l~mnclc cl1 ef m å bevi lj a s-1<-epps,goss·c anna n 

l,j änstJ.edi.gll et und er h ögs t f j orto·n llC\!g-a·r . 

§ 1:19 ' / ., 

\ 'id julpermi ss i·on må s keppgosse på kronans b ekostnad ·erhålla mi

liliirlYilje tt eller ä j ärnväg, clä r siklan e.j Jämnas, •ersättning ·för bi lj eUk-ost

n aclen för f.ät'Cl i 3. kl as·s ell er å åmgfartJ•g däcksplats till och åter från elen 

n!'·t, till vill<cn l1an tJ l iv.it .permi.tlerad. 

s 171. 

J. På grund av br i·s tanclc fall enh et för sjötjänst ell er visacl oförmåga 

Dl l inh ämta nöclitga •Sko llmnska:per ka·n skeppsgosse av chefen för skcpps

p-ossel<ål'en avsk·eclas. 
2. Skeppsgo·:;;se av :J. iirskurs.en, so m dcke bli vit -l~arl·sk!'iYen vare si l" 

i april eller sepLemb cr, ska ll av chefen för s keppsgos•sekåren avsk-edas: 

•lock må, Ll å sät'ski](]a omstämtigh eter därtill föra:nleda, enligt nämnd<' 

dl e f~ !J ep rövande sådan .skcppsgo;,;se t i llåla·s kYar·sti\. Yid .l<å ren uneler 

yt lerl'ilg-arc högst ett å t' . 

DPcemlwr 2'1. Kungl. Maj :t, so m denna clag utfärd at kungörelser 

.a ngåend-e ändmtl Jy.cl elsc av vi.ssa paragrafer .i instruktionerna för högste 

JJcfälhavaren över kustflottan, inspektören ·för und ervattensbåtvapnet ocll 
-l'ltef.en för marinens fly gvä•SCI1{le, föro-rdnar , alt necla:nnämnd.a paeagrafcr 
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i reglem ente ·för marinen s k-ola i n edan angivna clel·ar' erhå ll a följand e 
iindrade Jyelelse, att .gälla från och mer! elen i januari 192!,. 

J. S ta.ti-ons!J e-fälll av a ren 
'2 . SLa tio n·sb-cfälll a varen 

D8L I. 

§ .18R. 

- - - per•so nal. 
- - - Fjäderho lm a l'l1 a. 

3. Sta tionsb efälhavat' en itge t· aLL i fö.t'ek ommancle fall ,till Kon ungen, 

et1cren föl' fö rsvarsclepartemente t, maeinförvaltni ng,en ell er chefen för ma

rinstab en .ingiva förslag, vilka avs•e avlljälpanclet aY bri•stcr , som röra h n

nom unclerslä ll el personal ell er mater ie l (bi l. 27 a, § 7' / ,. 

~ J!l:\. 

J. S ta lions'befälll avarcn avgiver ål'lige·n vill n eelannämn ela t.i cl e r föl 

jande berättelser, rapporter oelt uppgifter m. m. , nämligen: 
till Konung-en: 

a ) före clecemlJ er månaris utgång år sberättelse över vid stati.oncn 

vtförlla övningar ocl1 över skolornas Yerksamhet unel er cl et senas-te utb-il el
ningsåre t, :ritknat ·från och m ecl flen i nov-cmb er (-för skepp>sgoss-ar från 
oC'11 med Li en 1 oktober ) ·näs tföregåend e å t•; skolande b eräLt-c lsen å tföl 

jas aY: 

r edogör cb('r oc h uppgi ft er , §§ 220: 3 ocl1 22i ) från sl;:olor oclt 
kurser m. m. ; sa mt 

ll e uppgifter , so m av c t1 efe-n för unclcl'o ffic ers- ocl1 s j ömanskå rcrm< 
samt av clt efen för sk epps-gossekåren jämlHd §§ 214: 1 b och '2 16 skola 

hifogas respeklin cl1 ef.ers ärsberiHlelser; 

b ) före clecem!J er m ånaels utg:ång tu·srapport; innehå llande en k.orl
f a t.tacl redogöre lse övet· såll ana mililär·a för!J åll anden vie! s tation en unclet· 

<det senaste uLJ) iiLiningsåre t, som ans es böra komma till Konungens käml c
<lom; samt. 

be ) för e januari - - - - - - § 21-J : 1 c; oc l1 

till cl1 efen -för försva rsd-e partementet: 

~ 2. 10. 

J. Närmast - - - - n ämnd person a l. 

2. Ch er en föt' unclorofficers- oc•li .sj ö.manskårerna äg·er a lt i förc
"k-ommand c fall till s tatio•n-sbefäll1avarcn ing-iva .förslag, vilka avs e av hj äl

[land·e t av brister , .som röra :h on,om unclc-nställel p-ersonal el ler m a lcl'i c l 
(bil. 27 a, § 7 '/, ). 
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§ 2ll. 

1. I öH:igt åligger cl1 efen för underofficel'S·- och sjömanskål'Cl'na : 

b) att årligen före noYemb cr månaels utgå ng till stationsbefälllaYaren 

avgiva: 
årsl) erätte1se över vie! stationen utförda övningar oel1 över skolornas 

YCl'ksamilet umier det :senaste utbHclning·såret, räJmat från och med den J. 
noveml)er nästförcgåencle år; skolande berättelsen åtföljas av: 

Teclogörelsel' och uppgifter ( § 220: 3) från skoJ.or och kurscl' m. m. ; 
uppgilt å - - - - - - - - (.form. 26); 

sammandrag över tjänstbarileten inom sjömanskårerna uneler samma 

tiLlsperiod (form 27 ) ; 
uppgift å -
uppgift 'å - -
c) att årligen 
2. Chefen 
3. Chefen 
1. Föl' att 

L Närmast - - - -

Jämnas (fol'm. 28); ocl1 
f}Sii'Ska utv·eckling; 

§ 213. 

- tjänstgöringsskyldi.gil et. 
eftcrtl'äclal'en. 
skick. 
(l)il. 38 ). 

såsom adjutant. 

2. Gilefcn för skeppsgo'Ssckåren äger att i förekommande fall ti ll 
stationsbefälhavaren ingiva förslag, villm avse avhjälpandct av ])rister, 
som röra honom unclerställcl personal eller materi el (lYil. 27 a, § 7 ' / , ). 

§ 216. 

Särskilt åligger det cl1efen för ,skeppsgossckåren: 

k) att årli-gen före november månads utgång till stationslJefälllaYarcn 

avgiva: 
årsberättelse över vi el · sk·eppsgossekål'en utförcia övningar ocl1 övce 

skeppsgossesk,olan.s verksamhet uneler clet sen<JJste utbi.lclningsåret, räknat 
från ocl1 med 'C! en i oktober nästföl'eg,ående är; sko lande berättelsen åt

följas av: 
uppgifter m. m., som enligt .bestämmel·s.erna i gällande r eglementen , 

instruktioner och övriga .föreskrifter skola med elensamma 'inlämnas, oclt 
uppgift å antal-et - - - - - - ske ppsgossar (form. 3'1). 

218. 

Kompal1'ichef åligger: 

11) att ;till cl1efen för uncler.officers- och sjömanskårema inE\mna 
- - - - - - - ~yrkesgrenar ; samt 
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den 10 novemb er Yarjc år de·ls uppgHt över tjänsLbarhe.ten bianeJ 
mansJ;apet, ti.ll:llörancle lwmpani ct (fo rm. 27 ) uneler ticlen från och med 
.cten 1 .noveml) er nästföregåend e år till ocll mecl el en 31 oktober clet år upp
c·if:ten Jämnas, clel·s uppg·ift för varje yrk e·sgren över tillkomst ocl1 av,gåmg 
~1110 !11 (]ensamma under samma ticl'Sperioll (form. 28 ), ·i vilken uppgift an
tec.kning om .tillkomst cJl CJ' aYgång på gruml av överflyttning från en 
vrlcesgr en till en annan skall göras i -anmärlmi.ngskolumnen; skolamle 
;
1
ppgHten vara grumlad på inom kompani et förd tillkomst- ocll avgångs

rulla (punkt a) l! ii J' O\.illl ); 

'i) att till - - - ncl1 mom. 

:no. 
1. Ollefen för sjömanskår·ens .skolor !)·cler närmast und er chefen föt' 

1.mcleroffieers- och sj öman skårerna. 
Bemälde skolch ef tilJk,ommcr· b cfii.lsrätt öYer all personal , som tjänst

gör i honom und erställda •slwlor, över instruktion.sper;sonal oolt eleveL' 
.clocl' endast undee clc ti cler, då övningar pågå i skolorna. -

2. Cl1cfen för sjömanskårens ·sko !or äger att i förElkommancl e fal 1 

till ehef.cn för und·erofficers- ·OCh sjömanskärerna ingiv·a förslag, vilka 
<1.vse avhjälpaneJ et Rv IJristcr, som röra !1onom unelerställd personal eller 
materiel (bil. 2'7 a,§ 7'/, ). 

3. Ch:cfen för sjömanskårens skolor skall i samband med avsl utaneJet 
·av honom unelerställd skola eller kurs till chefen för unclerotiiccrs- oC'l1 

Bjömansizårerna avgha kortfattad r edogörelse .föl' verk,samll e ~en vicl elen
s amma; skolande redogörelsen Ya1·a å tföljt! av dels ·uppgift å antalet till 
skolan eller kursen J;ommcncJ.enccle ·elever me el angivande a v al1'talet go el
kända, 'llnderkändR eller avgångna, fl-els i gällande reglementen, instl'1.1k
tioner och övri ga för eSikrifter >anbefallda uppgifter m. m. 

4. BeträJTanclc åliggand en för nämncl·e .gJz.olchef staclgas jämvLU i 

gällande skolreglemente. 

~ 221. 

För 'sådan 'i Jane! för undero ffi cerare ell er manskap anordnad skola 
eller kuns, ·som ieke är uncl e r.s · ~äll:cl C'h,e f'.en för sjömal1'skårens skolor, skall 
{ren, 'som haft näemaste Jeclningen av skolan e ller kur,sen, i samband med 
av.sLutanclet :av elensamma till stationsb efälllavar·en •i vederbörlig ordning 
inlämna sådana :förs lag, 1rcdogörelser och uppgifler m. m., varom för 
nämncJ.e sko!cl1 ef är stadgat (§ 220: 2 och 3). 

DEL III. 

§ 118. 

Chefen för kustartilleriet avgiver· och överlämnar årligen vie! neclan
llämncla ticler följancl·e rapporter och uppg'ifter m. m. , nämligen: 
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till Konungen : 
a) senast den 31 december inspeli:Lionsrapport för de t gångna uY

ningsåre t, riiknat från oclt mecl elen 1 oktober föregående r; slwlancl• ' 

rapporten innehålla en kortfattad redogörelse över sådana militära för 

hållanelen YiLl kustartilleriet, som anses böra Jwmma Lill Konungens kän

neclom; 
till cltefcn för försYarscl oparlcmon t et: 

§ 13'1. 

rapport. 

2. Kommendant är ,skyldi.g att Yarje år före elen J:J januari till 

K-onungen aygiya årsrapport för ~is tförflutna kalenclerår, innehållande en 

kortfattacl reclogörelsc u1·er tillclrageber och åtgärder inom fästningen, 

som äro aY -den bet:·delse, att dc anses !Jöra komma till K-onungens kän

nedom, Yarjämle till elensamma fogas rapport öyer krigsövningar oclt 

krigsspel, som unel er åre t ägt rum inom f~lstningen uneler kommendanten.~ 

ledning. 
3. Kommenclant skall, cl iit· c~t ick·c annat för s:irskilcla fall föreskri-

vits, genom chef-en föt' kustartilleriet .i nsända 
_ - - - - - - - marinstalJon; 

dels till Konungen ellct· marinförYaltningen ställd framställning eller 

anmälan, ~om rör n) IJy.')gnacl, anskaffning, ombestyckning, uteangering eller 

annan Y~isenllig förändring JJ e lräffancle inom fästningen IJefinlliga benist

ning-ar samt kustartilleri e t Lillhörando eller för kustartilleriet 81·secldn 

byggnader, förråd, Yerl;s'Uillet· ·o rit Yildigare materiel; 
dels ocl; - - - - - - och materiel .. 

1. Be•triiffanclc - - - - föreskri.fler. 

§ 170. 

1. Hcgc mcnts- (l; ftr-) chef avgi\"er Lill rl1cfcn föt' ku,;larLillcr·iel Yirl 

neclan a ngivna tider följande uppgirLer 0011 rapprtcr rn. m., ll~lmligcn: 

Il ) Senast tlc·n 20 noYcmiJCt' varje ftr ftrsrapporl i clt exPmplar med 

sum1nariska uvpgifte r uwr sl;olor oclt öYningar Yid rogrlllcnLc L (kåren ) 

11ncle r senaste övningsiir, r~iknaL rfril.n oclt med den J oklto!Jcr fur egaencl r 

år; rskolanclo rapporten imtebålla en kortfaLtaLl redogörelse för YCrk~am

lteten Yid regementet (kåren ), oc-h ,,;kola 'i ön1igt för rapporlen gtllla clc i 

reglemente !'ör kustartilleriels slolor oC'11 öYningar giYna för eskrifterna, 

varjtlmlc t·appo rl cn okall ftll'öl j as av urt<lrag ur bataljons- oc ll skolcl1efer,; 

J·app,ortcr, i don mån clesamma ilefinnas böra komma till ci1Cfens föl' l;usl

al'tillerict kännedom; 
c) senast - - - - - - ådömda. 
2. Begements - - - - - - regement~cl1cfen. 
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Härjämte förordnar KungL .i\laj :t a tt JJrevet den 31 clecemtber 1020,. 

angående b e Lämmelser rörand-e uppställning av vissa inspektio·nsra·pportor · 

från tinspel;törcn för unclenattenslJUvapnct ocl1 chefen för marinens fl~· g

yäserlcl e, skall upphöra att gälla med inrnevarano 1\.rs utg1\.ng. 

Deeemher 21. Förordnar, alt, ulan hinder av vad däremot stridande 

finnes stadgat i §§ 2-11 av kungörelsen el en 18 jun'i 1915 angående antag

ning, utbildn ing ocl1 pensione.ri,ng a.v beftll i kustartilleriets resorv mccl däri 

gen-om kungöt'Clsen elen 26 ·september 10J8 gjorda ändringar, följand e be

stämmelser :skola ,Jtlncla till ofterrtlt'Lel e betrilffancle antagning till. reser·Y

officer.sasp iranter vie! kus lart i ll eriet a v vapenföra stuelenter oel1 mccl dem 

i vär:nplikt·s llänseende liks~ällcla, tillhörancle årsko ntingent motsvaeancle 192.3 

ärs :Jda·ss, äYensom beträffand e uLbilclningen m. m. aY ifriigaYarancle reseev

officersaspi ran·ter. 

1:o. 

·För att bliv•a antagen ·Vill reserYofficee.sasp irant Yicl kustartilleri e t 

er.forclras - i stället för uppfylland e av det i § 2 el) ·i förenämncia kungö

relse don 26 ·september 1918 stadgade villkoret att hava. sil.som vtlmplikLig 

ful1gjoort i § 27 mom. 1 B värnpliM-slagen stadgael första tjä:n stgöring -

a;tt l1ava full gjor t i§ 4 lJ ) av lagen den 23 februari 1923 om tindrad utiJilcl

nin•g"s ticl för värnpliktiga av 1923 iies .klass stadgael första tjänstgöring. 

2:o. 

An sökning om ansUilning såsom rcsenofficersaspiranrt sknll göt·as 

hos chefen för kustartilleriet •senast <len 1 februari 19'25. 

3 :o. 

i. non, som a ntagi ts till rescn·officee·sGsp irant, åligger att enligt GV 

che~en för kustal'lillerict meddelade näernarc föreskrifter omkring elen 1:i 

feb.ruat'i 1925 inst:llla ·.,;ig vid det t'L•gemente (kiit'), bemälde cllef besLiim

mer, för· f·ullgörande aY honom ·enligt Ingen om änclead utbilclnin gsticl för 

Våmpliktiga av 1023 års klass :lligg·ancl o repotitionsöYning o m 33 dagar. 

2. HesrrYo ffic ersaspirant skall, .om ecJoolbart efter {]Clt "i mom . 1 nllmncl 

rcpetition söYning blivit aYslutacl, genomgå sex måJnaclcrs militilr uliJilcl

ning vicl kustarLiUerie·t. 

necembe•· 21. :\Ie,clgiYer daglönare Ykl flottan äYensom Vi ll kuslar

tillerie.t anställd cil·iJ personal med .tim- elloe daglön ledighet den 2'' de

cember m od aY-clrag ii a y lön i·ngen för den el el av ar!Jctsticlcn, som infallet· 
före klocJ(an 12 m. el. 

Ingen åLgär-cl beträffande ifeågGsalt anslag för framställning av un
dervisningsfilmer för mar·i n en. 
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:VlcclgiYer att löjtnant R. V. A. 'rlwren må utan sät,ski lcl kostnad för 

statsvcrke1t beorclms uneler ·JJögst f)Ta mårnaclm år 1~24 stuelera v id radi o

sko la i England samt däruneler lJibchå lla oavkortad lön. 

FörcskriYCl' att år 1\l2't mä antagas högst 10 s jökadetter. 

Bifall et' K:\lli' framställning om förhyrand e av trarikak<t·icl)olaget 

::'tockholm~l\J· n Lb aY ylterligare tomlo ml'ii<le såsom kolupplagsplats im·itl 

nuYamntl e koluppl ag·s plats i N~· ni'is ll am n. 

Föreskl'i\'Ol' att gottgöt'ebc till r ckl'~t cri ngsombud •OCIJ Yärvningsföe

riltlarc skall uneler fur s ta lJ.alvåt·ct J~Wt utgå mccl Lrc t.li o kroTiot' Jöe Yal'j<' 

an tagen man el! c e .sl,cppsgo-s·sc . 

))ecem hel' ;JJ. •i\ i•Cdgiver antagning aY l1ögst 7;) lll ftn Yill kustal'tillCI'i Cl, 

aveii:kning å kustarti llerie ts r ea,l'ytcringskontingcnt hösten J\l2!t, utöi'Ct· 

le. bl'. elen 13 ol<tohCI' 1!122 aYsedLla ltögsta mimska•psst)Tkan . 

Gillar ess fö1's lag· alt ;;ng! i<ng, som ruvlagt s tuel entexam en å latin

gymnasium, icke må antagas till sjökadett. 
Förorclnat' dels föl' annens Yillk omma;mlc kap•tcncn vid fortifikation en 

P . F. C. Kock ooh fly gi ngenjören, fHosofie doktorn I. :\lalmer jämte, såsom 

JS npplea·nter för Ko ck ocll Malmer, löjtmmten vid No nlanels at'lill cr.ir·egc

nwntc E. Nordquist oc ll flygingenjör en H. Kj ellson de ls oek föl' mal'inen s 

vidk ommande kaple,ncn vicl flottan S. A. Plo ry ocl1 i marinförvanningen 

tjäns tgörande civilingrnj ören T. Ang:;tröm jämte, •såsom supplcantct' fö l' 

Flory och Angslt'öm, löjtna nten viLl fl o tta'll L . rJ. 'romb erg och för est ån

IlaPen för flygverkslad en il Jlottan s varv :i St.ockholm, civ.i lingenjör-en L . 

FjJ.llb Llck alt, un ller letlning av chefen .för marin ens flygväsenrdc, r·cspek

Uvc armuns flyg·kompanicll ef, till'sYi clae·e under åt· 1\12'1 si\cso m sakkunnig a 

utföt'a i brev·e t elen 15 jun·i 19"22. an;.d'tencle 1'orlsättande i Yissa delar a \ 

fl}g.kommi ssioncns a eb e tcn, om föt'milld.a undersökn ingar beträffand e olycks

fall m ed m.ilitäl't fl ygpl an ell er milität' flygbåt. 

Furesk eivcr , a:tt utbildningskurser i allmänbiWandc ämnen för unclee

.nfficera rc av 3 :·e gl'aclcn samt unclct'o J'f'icerskol'pralcr och förtJän ta k'Orpt·a

let' , vilka .frivilli g t a nmäl a :sig cläetill , s kola, på sätt i kommandoväg nät·

mare b es tämm es, anorclna·s undet' 'i.nn cva·rancle utbildning'sår ävensom a tt 

föl' .gälclwnde av dc med ifrågavarand e ku rser föl' enade kostnader , däri in

])Cräknat kos ~nacl cn föl' ansk-affning av för 1ml'scrna crf.or.clerlig undervis

ningsmateriel m. m. , må utb etalas högst fö ljande b elo·pp, nämligen: 

till Karlskrona s ta tion 2,000 krOllOl', till Stocldlolms station 1,50 kro

nor samt till kustarLillcri c t 2,000 k ronol'. 

Tillkännagivande. 

R edaktionen får hä rmerl tillkänn ngiya all p e nningpris om 

samm anlagt högst 300 Ju. lwmma all till delas till redaktion en 

in sända , (hira \' förtjänt a, artiklar. 

För att artikel sk a ll kunna prisbelönas, skall den vara 

redakti onen lill handa fiire elen l n oycmbcr 1924 samt aY

ha ncna ämne heriiranclc Sn :riges sjöförsvar. 

Ar ti kelns Yärde förh(ijcs giwlvis om i elensamma fram

lägges p o si l i Ya förslag. 
F ör in s~i nd artik el, som införes j tidskriften, helalar r e

d aktionen Yanligt honorar, oaYselL om artikeln j fr~tga pris

bclöncs ell e r c· j. 

Karlskrona i januari 192-L 

Redaktionen. 

Tidslcn'[t Sjöväsendet. 
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G. O. 1H6 Ilar befall L: 
J . att n edanståend e Inill'irrintcndenlcr skola m ccl nlgångcn av Jnn r. 

Y;tr ancle m ånad frånt rii.cla i nn ehavand e tjcin stebcfattnin.gar å floltnns sta

l iqn i Karlskro na, nämligen: 
såso m l)ilr:itlanrl c inl r nd rnl å ta,tionskonlorct: marinintcnclr nlcn av 

2. gr. F chrrnan; 
s~som JJiLräd:w clc ·i n Lenrlcnt i't van·skontoret : mar:i n inl ern(lc nlen o.v 

~. ,g l'. Nords lraml; •s amt 
2.. att n edan s tåe n-d r marin·inL•cnd enLer skola .fr. o. m. den :1 jannar i 

ID2lo tillsviclare, m ed und antag av d c tider , då dc på grund av u~färdad 
p:. ·o. må h ava erhållit an nan J;omm enderin.g. ])eSt l' ida följnnrl e Ljiins l•'

Jr<lfa ttningar·, n ämligen: 

il Karlskron a s vatio11: 

sa~om biträdande in lcnrl enL Ct Ya t· vsk ontoret mal'inin~cn•d e n . Lcn av 2. 

f.'T. F ehrman; 
såsom bilr iclan(le in lr nil ent Ct s tati onskontnl'cl mar inintend enten Hög--

_,;Lröm; 

i Kaelskrona nis Lnin g: 

•såso m tygh 1d enclcnt, med ord inari r) t j;'in s tgö r·in g Yi·rl k ns Lartill eJ'i•eL : 

mari n intend enten aY 2. gr. Nordst t· anorl. 

G. O. '1150 har meclgivil, a~t Lorpedkt·J·.ssaren J acob Bagge ocl1 uncler
Yaltensbiit en BäY·ern mit föelli.ggas un(ler reparabion, försln i~m nd a far.ty g· 
int ill den l sept cml1cr J 9~'• orh {let si:i lni'\mnda i•ntill {len :l mars 1.9211. 

G. O. 1169 har b efallt, alt l;aptenen vVe lter ·skall ii dag·, . om högsi r 
l)(lfU]h.a\'aren öYcr kustnoLlan iiger bestämma, avresa. t ill Damnoar.k ocl 
'J' y.sk lancl för att inom r esp. lilnders marirn er un der .en tid av högst ti n 
d-agar under för.sta h iii fl en av instundand e j aruu:1ri mån•acl bedriva vissa 
studi er beträffande 11tbi!Ll n i.ng av för fartygsartilleriets betji.in,:1ncle avsedd 

person al. 

n. O. ll71. Kungl. Milj :t Ilar (len 28 december 1923 uLni.imrvt viceami
ralen Ii ·t'.loLtans r eserv greve C. A. Ehrensvärd till förste adjutant h o 
lians Maj :t Konungen oeh c•hcf fii e H·ans i\faj :t Konungens stab fl'1ln oclt 

m ed den 1 januari 192! .. 

G. O. 1177 har m edgivit, rall tid.en •föl' underva.Uensbc len Gäddan~ 
förläggning uneler reparation må u tsträali:as intill utgången a. v nästkom

mande mars månad. 

G. O. 1923. 10 

Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1924. 

K hr. 12 januari. 

.;\[eclgiY·er a tt till .kapten -:\ . n. \\'Pt"IWt' må umlcr fö r or.C:Inand e så:so m 
cll·ef föe marin ens flygY;i.s enclc fr'. n. m. J:1 n•oYember l !l23 in till ciagen efter 
pan sa r'kl'~·ssa r e n FJ·Igias aY mön,;lring utgå Yika r iatcrsätln ing lill ll c lop 1 •• 

som om föeonlnan r t aYsågr l jiinslf(i ·,,. i n .~· i't k ommrnclörk il pl rn :2. f!'l'. ]w

ställ n ing. 
Med giver a tt till löjtnant S. :\. Forshell u tb c talas 4.00 kr. såsom ee

h ckliicrlnarLsper.secll ar Iii Il fö lj fl flY sättning för ombord å vJJ . 30 förs löeil a 
at t en värmelecLning ·spr1mg'it läck. 

Lämn ar utan bifall ft·am s tällnin,g om upprättande av e tt 
bibli otek Yid s k eppsgossrk, ren i 1\al'lskron a. 

lär· are-

Fas ts tä ll er l\IB' förslag [l ngåcml c inkYar terin gsplan fö r Nya \'J.t'Yrt 
Ol'h .\ lfsbo ng·sön m e< l <enlrdn in·~· aY a lt flyg-s ta li nn för lagts till N:·a y~u·,· c t. 

K br. 19 janual'i. 
För·or·clnar att löjtnant P. i\h.lmark under tjänstlccl ig!Jlct för sprflk

studi e r skall , dock ej för den Ud , som mots·Yarar l11onom författni ngsenl igt 
ttUkommancl e semester, aY sin lön enelast avstå ett J) elop]\ mnls\'il l' illlClc 
det i § 1~ , mom. 1, OAH, ang iY e t tj änst ledigl1 e l,savclrag. 

.. Förarrinar alt lagl'arr'll Jcclamot i inskrivningsnämnd ( inslniYnings-
n a:m ncl oför sj ömanshus ) sk illl för tjänstgöring 1924 i.i!ga å tnjuta, lfö t·utom 
l10n·om enl i,g t gälland e lJcst ~immPiscr lillkommancl e reseersä ttning ocll 
d~gtraktam entc, >et t anoll c "" lin kro nnr föt· Yarj e clag, 11an cleltager 
n amnelens sammanträ{icn . 

Kun gl. 'lfaj :t. so m i knmtnanli oYåg· Yill ulfänla b es tämmelse r i fråga 
om utförande aY sh itt möjligt en ]JI'O \·L·ur m åna tligen mccl Yarj c till n ot
lan,; Ya r Y i :2 :a b ere rl sJ;ap förlagd o el l un cle!' fö rlägg·n in g i 2 :a l)crerJsk ap 
Yarand c und<> rYaltcnrsbi\t .aa g~llla til lsYi clare ocll till dess anno rlund a 
Yat' cl e r· förordnat, för eskriY er, a lt vid dessa provturer dels in - oc,h avmön st
t•i.ng av b esä tVningama icke sJ; a ll .äga rum, clcls oc,k rsär sk ild it för s jö
tjänstgöring l) es tämcl a föt·må ncr ieke skola ul.gä, clo ok a tt bcsäFln ing å 
unclen ·a ttens.l)åt m å för clag, umler yilken för e ta.ges cl,Yli'k produr av minst 
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l1'e timmars varaktighet, uppbära sjötillägg såsom under sjötjänstgöring 
vicl icl{e-stationär förläggni'llg. 

Bifaller ehofons oför 1sjökarte.verkot :framställning •om tillstånd att 
låta utarbeta soglingsboskJ'ivningar öY·er Bottniska vikens ·finska kust , 
FinSika viken samt Östersjöns östra ocl1 södra ]Quster bill Rli.gen. 

Bem,yncligar chefen för .kustaetillerie t att be-ordra en ofricer vid Vax
holms kustartillcrircg·eme-nte att genomgå utbi·lclni.ngs•lzurs vid Sto Clkholms 
ba;ndkår uneler tid en 22 januari-22 mars 192' .. 

Bemyndigar chefen för Karlskrona kustartillet'irogemente att t ill 
Blekinge mus eum överlämna såsom gå va en del icke längre gällande 
moclellpersecllar. 

K. b r. 25 januari. 
Förordnar att kaptenen Odqvist uneler tjänstlecli,g·het för språkstu

di er ska·ll, dock ej för elen tid, som motsvarar ·ho nom författningsenli gt 
t illkommancle semester, av sin lön enelast avstå ett lJelopp, motsvarande 
clct i § 14, mom. 1, OAR, angivet tjänstledigltetsavdrag. 

F·inner marinförvaltningens framställning om utarJJetancle av ett in
ventarium över flottans tro.feer ·icke för närvarande .föranleda någon 
vidare åtgärd. 

Föreskrivor att skeppsgossebriggen Gladan skall IUtr.angeras. 

K br. 1 februari. 
Föreskriver att :högst 15 a;ustartilleri.J;ad etter må antagas uneler 

år 1921. 
Bifaller varvschefens i Karls•krona framstäLlning angående uppskov 

tillsviclarc med generalbesiktning .av pb. Oden .samt vb. 21, 22, 23 och 2G. 
B-ifaller chefens för kustartillriet framställning aLt, m ed anleclnin fi· 

ay budgeU\rets omläggning, få insända förslag till övningarnas orclnanclc 
under närmast följancle budgetår senast den 15 juni år-ligen samt regc
men ts- och kårot1ofernas r eclogörelser för övningslw:stnacler uneler sistför
flutna budgetår senast elen 25 augusti årligen. 

K br. 7 februari. 
Medgiver att chefen för sjökarteverket och förste aktuarien viLl 

sjökarteverkots kontroll- -och unclcrsökningsväsoncle, fil. doktor G. Ljung
clahl, må uneler februat'i månad 1924 avresa till Berlin för att uneler hö g>- t 
:; clagar clcltaga i vissa överläggningar rörande Iför östersjöstaterna ge
mensamma magnetiska mätningar i öster sj ön ävensom anskaffa läm p l i g a 
magnetiska instwmcnt för sjömätningsfart)'gen. 

Bifaller ma.ri.nförvaltningens framstäfilning angåonde upps·ättande av 
anslagstavlor med ankringsförbud inom området Hägnäs uclcle å 'rjurkö
Lilla Jerskullens slätpric•k- Aspö samt Ellenabbsbryggan oeh Bubbeskär. 
(Föreskrivet g'enom k. br. den 30 november 1917.) 

Utdrag ur Generalorder 1924. 

G. O. n:r 6 har befallt, att pansarbåten Ni•ord skall i egenslzap av 
logementsfartyg fr. o. m. elen 1 insbundande februari tiasvidare under 
erforderlig tid s tällas till stationsbefälhavarens i Karlskrona förfogande 
för inkvartering ·av manskap. 

G. O. n :r 7 har befant, alt marinatuachen, kommnedörkaptenen av 
2. gr. Giron, skall inställa .sig i Köpenhamn för tjänstgöring vid därvarande 
beskickning uneler Liclen 1 febnwri-15 mars innevarande år samt däre.fter 
illervända lill Berlin. 

G. O. n :r 18. Kungl. Maj :t Ilar på dtlrom gjord ft,amställning och 
efter övercnskommeJ,se med Stockholms stads hamnstyrelse !Jef.allt, 

att stockhalms :>tad tillhöriga Isbrytaren II skall företaga en expe
dition Iför 'att IJi•springa på gwnd av rådande isförhållanden nödställda 
fartyg . 

I ·samband härmed l1.ar Kungl. Maj :t befallt: 
all kommenclörkapLonen av 1. gr. Ljungquist skall var-a ledare för 

nämnda expediti·on och cläPunclcr vara ·embarkerad å Isbrytaren II; samt 
att ·en r.adiomatros, tillhörande Hottans station i Stockholm, skall 

tjänstgöra å nämnda i·sbrytare uneler Hrågava!'ande expedition. 

G. O. n :r 25. Kungl. Maj :t har, med upphävande av förut i kom
mandoväg u t färdade bestämmelser -angående läikarunclersölming av för 
tjänstgöring vid undcrvattensbålvapnet ·avsedd personal, bef,allt, att b'ifo
gade b-es-tämmelser beträffaende .dylik läkarundersö.Jming skola tillsvidare 
lända till efterrättelse. 

I samband härmed har Kungl. Maj :t befallt, att den förnyade läkar
tmclersökni.ng, som ·omförmäles i mom. 1 IJ) av bifogade IJ·estämmels·er, 
sk-all innevarande 1'tr omfatta personal, som uttagits till tjänstgöring .vid 
Und ervattensbåtvapnet tidigare än är 1922. 
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'l'illl1 ör g. o. 25/24. Bil. i. 

BPsliinuuelsm· illl[Jåentle liil;aruntlet•söl;nin!J av personal, :wsedd för 
ljiin slgöring vid undervattensbåtvapnel. 

J . a ) Ym· oclt en som aYsrs för tjänstgör.ing vicl .undervattenslJåL
Y;l pn l'l. ~kall undct·gå läkGt'und ersölming ·enligt i mom. 2 n edan arngivna 
l1 estämmclscr; 

b ) dyl il;: hlkarun.det·,;ökn•ing ·,;•kall iiYen under de.n tid tjänstgöl'ing Y id 
undct·YaLLenshåtn<pnet foi'Lgi\r upprepels Yart •tredj e år· och verkställas i 
scptemiJcr månad. Utlåtanrle angående sfu:lan förny,ad uncler-sökning in
sttndes till YeclerlJör·antlc pcrsonalcll cf (k å rrlt ef ) eller, clär .sådaJ!1 sakna,; , 
Li Il inspektören för unden·attensb åtva1m ct; tigande veclerböranclc chef att 
till nyssnämnda inspektör· övcrs ttnda d e utlåtand en, enligt Yilka cle uncl er
siikla icke ttppfylla i m om. 2 nedan a.ng·ivn-a foeclringar; 

c) cElrest l~i.kar·ullål<.mcle liLYisar c lt Hit· fortsatt tjän;st.göt··ing å untiee
ntltcn~lJå L otillfrcdsst:1Jlando !Jtilsotillstånll ägce i•n-spektören för· und er
nrtLrnsl)åtvapn ct alt, e ft er samr·åcl m ecl marinövcrläkaeen och såvida .i-cke 
om:;Läncligllelerna tiH annat fiiranletla, för.ans·tal.La om vederbörandes skil
.ianll c frän unclervattcnsbåtvapn el ; . 

el) Yitl läkarunclet·s liknin gcn, som ·skall verkställas av marinläkare, 
skall av manskap föt'lt illlnin.gsbok on m edföras och de·ss uppslag övct' g·e
nomg·tmgna sjukdomar företes fiir läkaren; 

e) hUmr,utlåtandet öwl'lttrnnas behörigen utskriYot ooll underteolmat 
il. J'ormuläe i förseglat J;uveet till elen uncl·crsökLe , ·som äg.c·r bif.oga det
samma t i Il ansökningen om .an•ställning Y i el unclervattensbåtvapnet (för 
offieerat·c i OCR § 4 omförmäld uppgift) ·eller i.nsändR det i e nlighet mcll 
Jrestämmclscrna i mom. 1 b). 

~·fynctigll-ct, som handlägger ärentlo eöean.cle sådan anställning, m;\ 
ieke J'öe .obehörig )"j}'pa något av inn ehållet i sagda läkm,utråt~nde. 

· 2. a) Den ·so m avses Ilil' Ljänstgöeing vid underva.tte.nsb åtvapnet 
skall uppfylLa cle foedri.ngar, vilkR äro avgivna i nil!cliga kungörcl•s-erna elen 
22 januari .l913 ocl t 23 maj 1919 angående liikarundersö:kning av evem, som 
söJ;a fast -anställning Yicl krigsmal;tcn, samt av vämplikt·iga (SFS n :r 
:iB/l~ J :J •orlt 3'd/1919) ävensom i det i anslu.tnin.g till samma nämncia för
fatl.ningar de-n 23 maj 1919 lltf.ärcladc besiktningsreglementet (Sl<S n :r 
:Ji:J/1919) cll·er ock i de för,fa ltningar, Yilka i dc nu nämndas ställe fram
deles må komma ·att utfärdas; 

!J ) i övr·ig t skola följande fordringar å kroppsJJeskaffenh·et gälla: 
Den undersökte skall varit fr·i frän kroppsfel och sj ul~dom eller anlag 

för sj ukllom, som kan an tag·a,; .invel<a menligt å ha·ns .tjänstgöring viLl 
unclerYatte.nsbåtvapne-t ·eller genom denna framkallas eUer förvärras. 

Synnr?anen få e.i företc nå,n ·a sj ·nkliga t'öriinrlringar orlt synskärpRn 
skall uppgå till i IJ eo;iktnine,.;t·e:,;lf'lllf'ntd iln s ima Yiirdcn L!tan iUlYänclan de 
av korr·ektionsglas. 
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Hörsel-organen skola vara normala. Sålunda ska;!! viskning med vart
dera örat uppfattas ·på 5 m. avstånd och trumhinnorna vara utan indrag
nin gm·, förtjockningar· , kaHd)ildningar, perJoration er och ärrbiLdningar. 

Beträffande anclningsor·ganen. iakttages, att bloU misstanke på anlag 
för -cHer förekomst av utläkt lung.so t samt av emfysem utgör lrinder för· 

tjänst 1l und ervattensbåt. 
Hjärtat ·~å r· e•j visa något tecken på or·ganisk förändring eller neuros. 

Arterioskleros, bloclåclcrbråck och kroniska lymfköetelansvällrn.i ngar fä icke 

för·ekomma. 
'recken på mag- el ler tm·.mkatarr. misstanke på magsår, tal'lnbråck 

samt större antal starkt lmri eracl c tänd er· utgöra hinder för uncler·vattens

bättjän st. 
Av n o·rYs;).stcmets sjillkclomar utgöra alla symptom på .organiska net'Y

sjul~clomar, fallandesot, neuralgi·er, migrän, ll}stcri samt ut.präglacl neu
rasteni hinder för undervattensbåttjänst. 

Av Yen eriska sjukdomar utgöra :kronisk .gonorrc och icke sJu tlJc
lwmllad eller rccidiYer·anclc syfilis 11 in der för undervattensbå.Ujänst. 

Alkoh oli·sm oclt tobaksmissbruk utgöra också hinder för ifråga,·a

rancle tj-änst . 
Vidare bör till undvikande av luftförskämni ng ombord iaktUcgas, att 

pers-o ner i~·ke •uttaga,; till uml enattensbåttjänst, som hela av .illaluktanclc 
~ncledräkt, flatulc.ns, stinkande snuva cUer med maluktancle utllunstning 
förenad e h·udsjukdomar såsom <fotsY·eLt. 

n. O. n:r 50 !tar befallt, a t t ·det jämlikt n åL!iogt !Jemynliiganclc elen 
:12 novem!Je l'12 1923 från recle t·iakti ebolaget Transatlantic inköpta övnings
skeppet ;skall er l1 ålla namnet a v G l1 a p m a n samt tillhöra 1. fartygs
klassen och flottans station i Karlskrona. 

G. O. n :r 53 bar befallt, 

a Lt följand e •föreskrift•cr i ft·åga um lJetwnming av u~h prov merl visset 
till flotlan.s YGrv förlagda umlervatten,;!JäLar s•J;o!a fr. o. m. den 15 instun

dande februari tillsvidare och 'intill {less annorlunda varrler· förm·clnat 
lända Lill efterrättelse. 

J. I 2. lJer·eclskap furlagda eller undet· förläggning i elylik beredskap 
Yarancle unclervattensbåtar jämte för· lieras handlwvancl e och våecl jämlikt 
mom . 2 och 3 nedan avsedd perso nal skola gemensamt ·benämnas Yarven:; 
llnderva ttensbi\tclep åer. 

2. Vid Vat'clcra vo.eYcLs unclerYatten,;lJåtclepä tj-änsl.gör en därtill i 
kommandoväg beordrad office e; ägRncle Yar;;sc!Je.fcn utfärda e rfoecleeliga 
näemaee JJcstämmclsc r' beteäffamle d enne officers tjänstgöring å Yarvet. 

:1. Piit· \'Pt'l\ställande av tmclerhålls- or·ll repat'ationsarbeten skola 
l'ör Yi:tl'j e i unLi en·aLJ en,;J)åtLi epå ingåe nd e undenaLLCn:i,lJåL en umlervat
Lensbåtstyi·man samt i största möjligR ut~Lt·äckning rl en till undervattens-
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båten mobiliseringsfördelade maskinpersonalen vaea kommenderade L i Il 

l j.äostgöring å varvet. 

4. i\Jecl i m om . l omförmälda unclen·attensb å tar skola uneler iakt

tagande av i mom. 7 meclclolacle bestämmelser h eträffando bränsleförbruk

n in g, elit ombord piigåencl c arbeten icke Ligga lh in der :j vägen härför. 

YorksUlllas provturer: IJörando såYitt möjligt dylik provtur månatligen 

utföras med Yarjo i depå ingående undervattensbåt. 

llntl er provlurornC\ utföres över- och unclorvaltcnsgång samt, till elen 

nmfallning snm av Yansel1 cfc n i varj e särskilt fall bestäJmmes, artillrri 

nelt torpedskjutnin g ävensom (ä minunclen·att·on.sbåt) min eri ng. 

Vie! s[tlumla företagen IJI'OYtm m ed tmclcrvattcnsbåt skal·! genom Y C

dorbörand c kåJ'rllcf;; försorg t' fl varvsciJ of ens feamställn in.g unclcrvaltcns

llåtens IJ csä ttning vara kompl c ltcracl till fulltali ·g, såvitt möjligt mecl per

sonal Li 1111 örancl c undervaltcnsbåtcns mobilisori ngsb emanning. Don sft

lunc!a kompletteratic b esättningen skaN elen dag, dii provtur företages. 

c;tå tiJI nu·v~chcf-cns förfogand e under Yarnts belrc ar!Jelstid ollor, om si\ 

e rfordras. uneler län.gec clcl av dagen. 

3. I mon1. 2 ·omförm~lld officer skall tjänstgöra såsom fartygschef 

YiLl ovannämnda pt·ovturer. 

G. A undervattensbåt , som YerksLäller rprovtu1', skall av varvscl1-0>frn 

marinins·onjöt' brorrlnls tjiln ~ tgöra. 

i. l "ndcr pro1·Lurema må för nrjc unclenallensbåt ärligen förbrru

lias llriinn- ocll srnul'jolja lill ti~mmanlagL en m)·ckcnhet, bel'äknad efter 

IJ(igsL 4 lilllmaJ'S gftng med full fart för varje månad, uneler vilk·en unclee

vatlcnsbrtlon Yarit föl'lagcl e ll er under förläggning 'i 2. b e redskap. 

8. Under proYtursdagarna skola, mccl iakttagande av i nåcli gt brev 

<len .1~1 innevarande månad utfärdade b es tämmelser, för respektive uncler

vaLlensbåtar i tillämpliga delat' gälla för rustade fartyg på cxpeclition fast

s~ällLla föl' oskrifter; el ock att b espisning av i b esättningen ingående man

skap ska.ll äga rum il eller från station·en. Uneler provtur S'kall fartyg s

C·Iiefcn stä uneler ,·an.schefens Iwfill. 

Vat'l'sellcfen ilgor att i 1'1 ·åga -om föt·ande t av böcker m . m. omborrl 

å umlcnatlensbålen utfärda t' rforcl erliga närmare föreskriflor m ed •iak l

trcgandc av att i stället fur 111ön~terrulla skall av farty.gsCihefcn up.pr~iUas 

i reglem ente fur m a1·incn del 11 omnämnd persnaUörlcckning, som varj '' 

gång·, innan provtur företages, skall Lill YarYschcfcn inlämnas; skoland e 

avskrift rcv sagda förteckning i slä•IIet för utdrag Ut' mös~oreulla biofogas 

J; ass a rap p o d en. 
\l. De organisaLorisk·a föreskriflor an.gåcnclc unclervattensbåtcl epft, 

som av t• csp cktive varvschefe r utfärdas, skola för känn edom m e'Cldclas in 

spektören för tm(lrrvrc lten sNt LI·a pn et. 

Bcträ1Iandc vis~a aY nu anbefallda provturer föranl edda kostnadt 'l' 

ilr sbadgat i nådigt br·ev den Hl 'innevarande mänad. 
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G. O. n :r 77 lur b efallt: 

n i t kanonbåten Biencia skall efter rcvs lu tacl reparation ruslas för 

att snarast möjligt uneler inslundancl e fcbt·uari milnrccl kunna utgil. på 

expecliti on S·amt hänmd er in,gå såsom dopt fartj·g i 2. unclcrntlensbiitclivi 

sionen i stället för kanon,JJåten Skagu l ; sknlanclc s istnäm nci a kanonbåL i 

samband h ~lrm e cl alTusLas samt aYmönstt·as dagen före ·llissancl et av far

tygschefens å l;anon!Jiilen Biencia befälslocken; 

2. att fartygschefen å kanonbålen Bi encia skall 'hissa sitt b efälstecken 

å dag, som av s·laLionsbo fälhal·arcn i Sto~klwlm efter samråd m ccl högste 

befäi.Jlava J'en över Jwstfloltan IJcslämmes; 

lo. att b osättningen å kanon,lJåten Skrugul sl;all i sLöl'sla möjliga ut

sträcknin,g överfly tlas Lill kanonbåten Bl cncla; samt 

5. a lt kanonbålen Skaguls i mom. 1 ovan anbefallda avrustning 

skall enli gt Yarncil e.fc ns i Stockholm närmare bestämmande b egränsas 

mecl iläns)'n därtill alt fartyget framdel es må komma aLt brol'flras åter 

utgå •på expoelilian i sl ute t av nlislkomrnaml april m iinacl. 

G. O. n:t· 104 Ilar fastställt •neclans tårndt' tilJ.ägg till g. o. 2:i/2'•, hil. 2, 

förs ta siclan : 

Attesteras: 

..... .. ... läkare. 

A n n1. Svar ii frågor onJi.gL an!. I m om. 3 .g ) och h) skola , därest 

el en undersölitc sil. ön~kar, ick e å utlåLancle t anteckn as, sälida icke dessa. 

svar föl'anl ccla, att YCLi c rbörancl es ·!JälsotillsLiln<l C\1' htkaren C\nscs irkc JJöerc 

medgiva ( fort~att) nnställning Yitl tmc!CYi\tlrtbbiltYapn et . 

G. O. n : t' 114 har medgivit, aLt tot·p cd.llåten Astrra nr l t wrldlhi\ton 

n :r 30 m å t illsvidare förläggas und er J' epnmlion. 

G. O. n: t' 122 har befallt: 

1. aLt noclansliicnclc officerare skola m er! utgången av nästkommande 

septemb er månad ellet· m ed n eclan särskilt angiven dag inneYfll'Rnrlo år 

fnnträd a nn innollaYanclc tjänsLchcl'attningar, nämligen: 

i sj öförsvare t ~ kommandorxp cclition: 

såsom sonsrhcf: kommen dörkap len Pn a\· 2. 1-'T. frihPJT r BPrk-Friis. 

31 mars; 

å sj öhigsskn lan: 

silsom all j u t an t: kap ten-e n G rcfberg : 

å Kal'lskl'Ona s la l i on : 

såsom rrJq·~·teringsoJfic e r: Jwmmentlöt'l(ap tencn a' 2 .. Dl'. BratJllCl'

hielm; 



6 

å Stockholms station: 

såsom cllof för skeppsgossekilren i :'viarstJ ·ancl: kommendörkaptenen 

av 2. gr. Wester; 
såsom ohef för 4. skeppsgossekompaniet: kaptenen Linder; 
såsom tjänst,gö rand e offirer Yicl skeppsgossekåren i l\Iarstran cl: löjt

nenten L·indh; 
2. att nerlanstående officerare skola i't'. o. m. n edan a,ngivna dagar 

inn evarand e år tillsvidare ell er intill särskilt angiYcn tidpunkt, un erl un 
dantag ay cle ticler clå cle på grund a1· utfärdad g. o. må hava ed1ållit cmnan 
kommenrl ering, lwstrida följande tjänsteb efattn.ingar, nämligen: 

i sjökrigssko lan : 
såsom .J\acl e ttofficerar e : kaptenen T'h ornburn , J juli- 30 april J!l2fi ; 

löjtnilnten Lieclstrancl , 15 maj ; 

å stockhalms station: 
såsom adjutant hos stationsbefälllaY:u·en : k ommendörkaptenen a\· 2. 

gr. friherr·e Beck-Friis, 1 a,pril; 
såsom chef för skcppsgosse.kåren i 'lfaJ'strantl: kommendörkapten en 

av 2. gr. BrannertJi e-lm, 1 oktober; 
såsom chef för 1. skep-psgossekompani et : kaptenen Gl'efbcrg, J ok

tober; 
såsom tjänstgörand e officerare vie! skeppsgossekåren i Marsteand : 

löjtnanterna Odqvist och Jecl eur-P.almgron, båda 1. oldolJor; samt 
3. att kapten en 'l'horlJurn och löjtnant-en Li edsteancl skola fr. o. m . 

resp . ovan a;ngivna dagar för tillteii.clancle av nu anbefallda kommenderingar 
tjänstgöm vid sjökrigsskolan i Stockl1olm samt clärefter vie! inncYaeanrl c 
års r·ckrytkurs J ör sj ö,kacletler. 

G. O. 138 har b efam: 
J. att n cclanståencl c officerare skola med utgången aY nästkommand e 

septemJJer månad inneYaranrle åe frånträda nu i.nnehaYancle tj,änstcb efatt
ningar, nämlig·en: 

sjöförsvarets kommando expcrl i t i on : 
såsom adjutant: löjtnanten Smith; 

i marinförvaltninge,n: 

s&som tjänstgörande ·officer: kapten en }JngMom ; samt 

2. att nedanståeml e oft'iruarc skola fe. o. m. el en 1 nästl;ommand <' 
nktober , med unclanta1g av clc Licl er clå cle ·på grund av utfärclacl g. o. ma 
llaYa erhållit annan kommenclering, JJCstricla följancl c tjänstebefattning~ll' 

(ordi nari e tjänstgöring ), nrämlig,en: 

i sj öförs\'arels kommanclo expedi lion: 
såsom adjutant: kaptenen Engblom ; 
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Fi nn er ansökning av kommendörkaptenen Ljungquist, att uneler b e

vilj ad t j änstleelighet i febt·uari-30 rupril 1924 för språkstudier utomlanels 

f bib Elh ålla avlöning, icke ku nna b ifallas sam t förklarar nämnda ledighet 

i elen m ån elen icke kan billgoclorälmas Lju ngquis t säsom semester, skall 

vara att llän.föra Lill Grupp D i 2 kap. 1 § av kungörelsen elen 31 deeemb et' 

1921 med vissa tilläggsbestämmelser Lill av löni:ng·sreglementet den 29 juni 

1921. 

K ht•. 15 fchr na ri. 

Förldaear, att bestämmelserna i k. bt' . el en 13 ok to,JJ er 1922 angåonclc 

antagning ax mansl,ap vill armen och marin (' n icke skola utgöra hinelrr 

för <ka l'l skrivning av skeppsgossar å r J92!,. 

i\Ieclgivcr, att ett b elopp av hög,;t 1,200 kronor må unel er övningsure t 

1923-192'' ställas till SBS förfogam le fät' o.not·elnancle av sim- och lhTäcld

nings övningar med elever i sj ömanskårens skolor vid n:iJmncla station. 

Bifaller KMF teamställnin g ang1lende upp1åtando av varmbaclinrtltL

n ingen å Stockllolms station åt vat·vet s arbetare en gång i wckan. 

K hr. 22 ft> IJI'u ar i. 

Moclgiver, o.Lt ett belopp av högst 250 kronor mä för anskaffande av 

för mar inens flygs t ation er ocl\ .flygskoloe or,foeclel'lig facklitt eratur clisp o

neeas av ICVIF föe buclgeU\.eet 1923-192-1. 
Lämnar utan JJifall framställningar uv HBK och CIC\ angående för

höjning .av pen·ningbelöningae, som på gr uncl u1· gällun{le bestämmelser 

utgä t ill pcesonal vid flotlun och kustartiller iet för frumståcncl e yrkes

·Sk ick lighct. 
Meclgivcc, att .genom JJreY elen 21 novembee 1911, stadgat flygtillägg 

må till flyg spanuee, uneler kommendering vid murinens åt' i!l2'• o.noeclnml c 

flygstationer, utgå med ett till tio kronor föe man ocl1 clag förhöjt belopp. 

Icke nilgo n åtgärd å CKA framställning om Wläg,g till punkt 4 i 

bes täm melser rörand e använelanclet och redoYi~ningen av munskupskassor 

vid murin cns etablissemang i land i syft e o.tl ilJerecla vedoebömncle befäl

havar e mö j l igl• et att m ed an vänelanel-c av m anskapskassas medel bestei ela 

sådana u tgifler, som 'orsakuls ,genom 'lip penbar skadegörelse ii uv mun

skape t -an väncia lokaler, inventarier m . m. 

K. hr·. 2!1 f e bruar i. 

Medgiver, utt till envar uv förstD marinläkar en Lagerl1olm ocl1 mu

rinlä:kaeen av 1. ge. \ Viden må säsom ersättni11g f ö e u tarbetuncle av läro

bok i hälso- o c il sjukvård u UJ e talas e tt belopp av 1,500 kronoe. 

K IH'. 7 mars. 
Meclgi ve e ut t en q [i cm. kal!Lorpcd m ä u Lan ersättning u t lämnas t i l l 

HBK fö r att är 192'' sprängas fei'tn det fartyg, denne bestämm er . 

K. B 1'. 1924 . 
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Bifaller K:'IIF fr'amställning om b emyndigande alt ]) co rdr·a en i ~\Il •' 

tjänstgörand e mar'iningenjör att när·yara vie! provtur m ccl noeska i'lngarcn 
" ::itavangerfjorcl" för att .jnlrämta k än nedom om clär·slädes a,· :\. -13. Cöta
YCrk en ulförd olje-eldningsi nslai'lation. 

Förordnar, att b es tämm elsen i nåcl i,g l bre-Y den 26 okloi)er 1871 alt 
lomliJ)TOrna för ·vissa av Kronan ic.ke begagnade tomter· i Kar·l si, r·ona. so rr r 
v oro upplåtna åt enskilci a person er·, sl<ull e tillsYidar·e få komma folkskolan 
för· amir·alitetsförsamligen där·:;ti.ides till godo, skaH uppllör·a all gäll:l. samt 
för cskr·ivcr att omföl'mälda lomL•llJTOr skola till statsverket indragas oclr 
för· fr·amticlcn tillgocloföra:; fond en ''iryl'or· ocl1 ancndem cclel " . 

1\. ill'. 12 mar·s. 

:\Jeclgh·er, att genom nådigt b es lut den3 mars 1921 angiYen expedition 
m ecl Isbry.taren II m å uLslr .. äck as alt omfatta färd er in i ör·cs uncl för · 
s[1 k cr·s tällan{l c av ängfärjetrafiken ä l injen Malmö- K öpenhamn samt fö r· 
IJispringa·n(i e av hanclelsfartyg, -som äro i b ehov a,· isbr)'tarlljälp och 
rlii.rom .göra frams·täll n i ng. 

K ht•, 21 mar·s. 

:'lfcclg.iver, att ,för· Yarj c m adrängenjörselev samt marinin.gen jör·s- oclr 
marinintendentsaspirant mä Yicl tjänstgöring ombord :l flottans farty!:'·, 
där jä!nwäl sjökadetter ell er lmstal'[.iHer:ikadettcr äro .omborcl rkommen 
d crad e, ]) e·stås ·till l andgftngspenningar m .m. 15 öre ·Om dagen !'rån oci1 
m ed embar·kerings- till och m ed avgångsclagen, vilket belopp m c s tällas 
I ii! fal'tygscll cf·cns förfogand e ulan redoYisn·i·ngssky ldiglr et; 

Icke n&gon v k lar e å tgärd 1l gjord fram ställn ing om vidtagand e a,· 
ittgärd er för förbättrande av pensionerade officerares oe·h un cl e rofl'ieerarc~ 

m ed veclerl•ikars ·ekonomi ska ställning·. 

:\[edgiver 250 kr. till inköp av en segelfar'tJgsmodc ll ·för •skeppsgosse
kåren i' :'lfarstrancl. 

K IJI'. '' april. 
Nlellgivcr m ed slöcl av lagen den 22 f ebruari 1!J2ft om ö,·er·l'öring till 

här C'n av \·'issa marinen lillli elacl e värnpliktif!a av 1923 ociJ 192'• ärs Idas
ser , alt vämplik~iga av 1!J23 och 192!, · r·s klasser, tillLi clade m arinen i sjö
tjänrst ocl1 inskt' iYna år en 1923 och 192'•, må i enlighet m ed i ~commando 

väg mecldelade när·mare b e·s tämm clse r överföms från marinen t i Il hären. 
Förordnar att personal en vid d e från och med el en J. maj 1924. enlig.t 

general order 181 / 1924 vid Karl skrona station och vicl Gölebor•gs örlogsdepå 
anordnade ,f!y,gstationer ·skall ätnj u ta el e förmåner, som en! igl b es täm 
m elsema ri kungöeelscn elen 31 december 1921 med vissa Ullägg•sbesläm
m elser till d c mil'ilära avlöni~l rg'sr·cgl ementena utgå under sjötjänslgörint<· 
vid .stationär· förläggning, 5amt ntt i övr:igt föreskrifterna i reglem ente fö e 
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i marinförvaltningen: 

silsom tjänstgörande -officer: kapten en B engtson. 

G. o. n:r Hl; ilar b efallt, att un{l ervaLtensbäten D elfinen sk all a,·_ 

rustas å ticl, som av högs te ~J efälhavaren. öYer kustflottan efter ·anwåd 
m ed stationsbefäll1avarcn i Karlskrona bestämmes, samt därefter: avmönst
ras och .förläggas i 2. b er edskap; skolande nedanstående ofTioemre, fl'. o. m . 
dagen efter unclenattensbåten D cUinons avmönstring, tjänstgöra enligt 
fö ljande: löjtnanten Lan elström c tmcl cn rattensiJåten Rälen och löjtnanten 

Holm å undervallensbåten l ' llem. 

G. O. n :t' 181 har befallt, all följande för·e:>krifLer skola inn cvamncle 
år JänLia till eftereältelse b etr·äffancl e flottans övningar. 

1. Ne{lannämnda fartyg m. m. skola ruslas: 

a) torpeclbätarna Hcgulus ocJh n :r 1'l för att i mitten av mar·s kunna 

utgä på expedition; 
b ) pansarb iltama Drottning Victoria och Gustaf V , sistniimncla far

tyg silsom flaggskepp, minfartyget Clas F·loeming, ·torp edkryssaren Psilan
der, torp edbåtarna Gas to e, Poliux, Plejacl, n :r 10, n :r 11 och n :r 12 samt 
Spica ocll n :r 6 (de två s.istnämncla utan lorpeduppbörd ), undervattens
håtama Bä vem, Vah·oss e·n, Gäddan, n :r 2 oe;h n :r 1,, kanonbilten Skagul, 
v·eclettb å tarna n :r 10, n :r 27, n :r 31, n :r 32 ool1 Sölmrcn för att i slutet 

av april kun:na utgå på expe{lition : 
c) kanonbilben Svensksunll , ömingsskepp cn Najaden ooh JatTwmas 

samt övningsbriggen Falken för att i lJörjan av maj kunna utgä pil expe

dition; 
{i) öYningsskepp et af Cllfl[) !11an oclr veclettbäten Svepar en för att 'i 

juni kunna utgä pil ex-pedition; 
e) kanonbilten Sl;:ulcl för att i höTjan aY juli kunna utgä på expe

dition; 
f ) on 1. kl. undervat tcnsbät, mindre typ, tillhörancle Karlskrona sta

tion, som feamclol es .kommer· att b es tämmas, samt logemein tsfartyget Göta 
(-utan klagöring av propcllcrmaskineri c t ) för att i mitten av augusti Jmnna 

utgä på CXlpeclition; 
g ) pansarbilten Sverige för ull uneler scna:r·e del en uv sommaren eller 

under nästkommande ·höst pil tid , som framclel·es kommer att b e.stämmas, 

kunna utgä på expedition ; 
h ) föe stationerna oclr ömingama erforderligt antal ängslupar och 

M tar. 
2. a) Pansarkryssaren Fylgia s·kall sna1·ast möjligt efter ankomsten 

till Karlskrona station avmönstras samt därefter Idargöras för att i mitten 
av maj kun:na utgå p ä ny expecli tio n ; skolande av d en föe nämn·da eX!p•e
dition avseelda besättningen, ma.nskapet tillhörande m&sl~in - och llant
vcrksavclelninga.rna från sitväl Kar·lskrona som Stocklll olms :;'tali·o n samt 

G. O. 1921,. 2 
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underofficerarna tillllörande sagllfl awleln ingar från Karlsl,rona s talion 
komm ond oms till tjänstgöring å flottans YU I'Y i KarJs,krona s•enast fr ån or·!; 
m ecl den 29 april; 

lJ ) Pansarbå ten \Vasa skall en l i.gt Il ögste bcl'~ll il a Ya rens ö1·or kus l
flottan närmare best~tmrnande unel er senare de len av april auustas orlt 
nvmönstras samt s>ecl•ormem klargöms föt· a tt i mitlon av augusti kunn a 
utgå på n y expedition; ägande YarYsci!C'fen i Karlskrona att b e träffan ele 
avrustningsarbetenas omfattn ing nnlJofa:lla el e i"lskl'öcnkn ingar, som a v om
stäncligh et em a betingas; 

r ) Logem ents fartyget Fr·eja skall •e fter aYslulamlet av genom g. o. 
993/23 anlJefallcl cxpedili on klargöras 1för a tt i ·lJörj an aY juni kunna utg;'\ 
på n)' exp·ecli lion. 

3. a) PanarJJ å ten Oscar II skall enLigt ltög·s tn befälhavarens över 
kuslfloltan närmare b estämmancle unel er s-en at'O ele lcn av anr il avruslo' 
ocl1 avmönstms samt förläggas i 2. JJcredskap; " 

JJ ) Följand e fart·J·g skola å n edan angiYna tid er a 1·gå till t· ospe.kt i\·p 
stationnr i ool1 för anustning, aYmön s tr ing ocl1 förl tlggning i 2. b ereclslwp: 

voelettbåtcn Sprängaren å t kl unele r senare el elen av jn n i, som a' 
hög:slo bofäll1Uvat·en över lwstJloUan bestiimmes; 

pa nsarkryssaren F)' lg·ia, unclcrvaLLenslJåtarna Gii:Llclan, n :r 2 oct1 n n' 4, 
torpedbåten n :r 6 samt vedettbåtarna n :r 27, 31, 32 och 33 å clag tlnd eP 
senare 11täH!Jen aY augus ti , som av högste b cfälhaYarcn ö1·er k ustl'l o ttan 
b es tämm es; 

kanonbåten Svensksund å cl ag i srptember, som av chefen för ma
rinsta1Jen bestämmes; 

LorpeelbåLcn Spi ea å dag i slutet av sepbemlJ•Ot', som av aYdelnings
cllefen för el en n edan omfönnälcla sjökrigsskoleaHlelningeo bestämm es; 
samt 

kaooolJätarna Skag ul ooll Skulcl omedelbart eH er n eclhalao cle t aY aY
-clelningschefens för sjökrigsskola,'clelniogen b efäl s teck en jämlikt m om. '• f' ); 

c) övningsskepp en Najaelen ocl1 Jaerama.s samt övni ngsJJriggon llal 
ken skola, seelan avdolningsc!Jefen för elen neclan -omförmälda skeppsgosse
avdelningen jämlikt mom. 4 c) n edila la t sitt lJ efäls•teck oo, snarast möj lif!t 
avmönst ras samt därefter avru tas och uppläggas; sk olaode npplägg.nin gs
arbetooa enligt varvsohMens i Karlskrona närma:rc bestämmande begränsas 
m ecl l1änsyn t il l att nämnda fartyg avses utgå på ny expedi t ion år i92:J; 

el ) övningsskeppet af Chapman skall snarast m öjligt efter 1\.ter
komstcn till Karlskrona station i slu~ct av september av rustas , avmöo s t1'as 
och uppläggas i enlighe t mecl i för ogåen{le pn nkt lämnade b es tämm else•'· 

4. a ) Ne{l ann~imncla b efälhaYat·e skola hissa !ii na b efälstecl; en å föl
jande (lag'ar: 

högste b efäliJ avat·cn över ku s tno tL an å pansarbå len Gustaf v il. clag 
i ,gJute t av april eller början av maj, som av nämnda befälhavare b e
stämm es; 
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farty gscl1efer na i\. torpeelbåtarna Regulus och Jl n· l '• å clag e fl et· el en 
16 mars, •som av statio ns!JcfälllaYaren i f;-tocl; llolm m oel Ltäosyn t ill r , clanele 
isföt' !J å ll a nel•e n bes täm mes; 

fart)' f\'Scilefen å uoclcrYaLtenslJåten BäYern å dag i slutet av apr il, 
som av högs te bdiilll aYaren öycr ku s tfl o t tan e fter samråd med s ta ti ons
])•ef.äl h a \·aron i Kar lskrona lJ cs tiimm es : 

f.arty.gsch efcro a i\. pansarbåtarna Drottni ng \',ildoria och Gnstaf \'. 
rninfal'Lyge t Clas Fl eming, toq1 ctlkryssarcn l ' si laml·or samt l'an onlJ åte n 
SkagLvl elen 25 ap r i l ; 

,Jartyg.scll e fern a å Lorp ellb å Larn ct Ca~tor, Pollux, Pl ejacl , Spi ca, n :r 6, 
n ;r 10, n :r il ocl1 n :r J2, unelerYatlensiJåtarnc< \'alros~en. Gäclclan , n :t· 2 
oc·ll n :t· ' ' samt Yecl oll bå larn a n :r J!l, o :r 27, n n· 31, n :r :n ocl1 Sökaren 
elen 28 april; 

elivis io nsch efen för L to rp cd,!Jå bLlil'bion~n, dil'isiooscll ofen föL' G. 
torp eclbåtsel i vi si on en, el i ,·isionsel!Cfcn J ör 4. uncl em·atlcns!Jåtll iY iso oen, flot
t ilj cll c f.cn för L torpodlJålsfl.otli lj en, fl ot tilj ch c f en !'ör L unclenatteos·båt
fl otti lj en, a l·cJ:e lnin gsc·lle fen fö'r n edan omförmälel torp cdskolaYelol ning å 
k an on!J åte n Skagul, sa mt avllelloingsc il cfcn fö,r nedan omförmäld mioskol
avcl el n ing i\. minfarty.grt Clas Floming elen 28 april; 

fartygscl1•eferoa il uvningsskc.ppen Na.jaclcn och .J m'o~·amas sa mt iJI·-

ningsiJI'i.ggcn ·Fall, en elen 5 maj ; 

aHidniogscllr.fcn !'ör sk cppsgossecwclelni ogcn elr o 5 maj; 
fartygsch cfr n å kanonbåten Sl'ensk-suncl elen J2 maj; 
fart.~·gsehef.en å pf\nsa•'l" 'J·ssar·co Fylgia elen .!'! maj; 
ffi.L' L)' gsclwfcl'lla å logcrnentsl'artygot F,rcja ocl 1 vecl c tt!Jåtcn S1·epaeen 

el en 3 juni; 
fHJrtygschefen [t öYningsskeppet a f Cltapman å elag i j uni , so m fram-

deles k ommer att ,1Jesti1mmas; 
Ja rLy,gscl1 efon il kanonbåten Skultl elen 7 juli; 
fcU'L~'g sellefeo å pRnsarbåten \\'aset Ll en l'• augu,;ti: 
f a:r tygsc ll efcn å lo gcmentsfarL:·ge t GötR elen 13 augusti; samt 
avcleloingscll efen för sjökr igsskulavcl elnin geo den 21 augusti. 
h ) Di\·isionscll efen föt· L minsv epningseliv isio nen skall nedil ala sitt 

b ofäls teekc'n el en 27 aJJI'il , skolaolle sagda befälstecken åte r .hissas om eelel
b ar t secla·n av'llcloingsclle.fcn för minskolaYclclningco jämlikt punkt e ) 
n ccla n occlilala t sitt befäls~cckcn. 

c) Nedam1ämnela b efälllaYaT e :>l<oiR n ecll1al tt sina b efälstecken å ful-
j ancle el agar: 

elivisio nsch-efen för 2. pao:;ar.IJåbcJiY.ision en il. dag i slutet av april, 
som av högste b efäli!Javaren ö Y-er kustfloUan b es tämmes; 

a,vcleloin gscltofcn för torp oelskol anlelningen å dag snarast eft er a,·_ 
slutaod ct av torpedskolans övni ngar, som av högste lJ efä lltavar·en över 
ku stf lottan besUlmmes; 
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avdelningschefen för minskolaYdelningen ä clag snarast efter avslu

la:nclet av minskolans öYningar, som av lJögsto bofälhav&ren över kust

flottan bestämmes; 

flotti lljcl tefcn för 1. undet'Yaltens!Jätflottiljen, elivi sionschefen för 4. 

nndern<ttcnsJJälllh·isioncn samt clivisionsclw fcn för 1. minsvepningsdivi 

sion en ä clag und er s enare cl e len ay augusti , som av högste bofällli.i.Y<aren 

ijy•or kustflotian bestämm es; 

awl elning~chefen för skeppsgos•s eavd c lni:ngcn elen 6 s epLemb·e r; samt 

anlelningschefen .för sjökrigsskolavdelningen elen 7 oktoi) Cr. 

5. a ) T o rpcclbätarna R e.gulus ocl1 n :r H skola från och med dagen 

för b efälstcc.knens hissand e till ocl1 mecl den '27 april v·ara statiornärt fö,r

lagda v id Stocl;l1olms stillion. 

b ) Föt· Y id Stockl<olms ·station jämlikt g. o. 500/ 23 stationärt för

lagda fttrtyg må ltögste befäl•l1avarcn övct' kustflottan fr. o. m. clag i m ars 

e lle·r april månad , som sagda l)cfälll •av&re äg·er .l) estämma, b cot•clm sta

tion•är förläggning vicl Kal'lskrontt s ltttion; E;kolande den stati onär föt· 

läggningen för dessa far·tyg avbrytas uneler ticl en för llämv betingad för

t'lyttning 'från Stocld1olm till Kat·lskrona. 

c ) I nyssnämncia g. o. ttnbefalilcl ·stat ion ä:r· förläJggning av ruslchl r 

fartyg skall , ulom vad ])eträffar uneler avrustning varande fart)'g, upp

ll öra mcrl den 27 april. 

el ) KanonlJätar.na Skagul oc l1 Skulcl skola vara stationärt förlagda 

Yicl r esp ckti,ve stationer, förstnämneJa fartyg fr. o. 1rn . dag eller t or·p·ed

s kolaVrC:le lningens upplösand e, som av högste befälhava,ren över kustflottan 

.b estämmes, t. o. m. den JS augusti, och det s istnämneJa fr. o. m. eJagen föe 

h efälstecknets l1issancle t. o. m. elen 20 auglJSti . 

o) Minfaet:·g.et Clas Fleming skall Jrän ocl1 moLl Llag unel er senare 

cl elen av augusti, som av l1ögste l)efälhav.aren ö1·e r kustflottan bestämme~. 

Yartt stationät·t förlagt vie! Stockllolms station. Under denna förliiggning 

mä övningar under gång, med ia.ktta.gande av i mom. JG n edan m erlclelct<l 
föreskrift, .äga rum. 

G. a) Huslade och enligt ovan l,ill rustning för·c Lien 1 augnsti an

b efallda fttrtyg skola fr. o. m. elen 28 rrpril e ller fr o. m. clRgen efter J'esp. 

IJefälstockens hissande mecl vissa i punkt b ) neclan angiYnR unclanlrrg oclr 

med do mindre avvi;kelse'l', som av ,JJögsto bcfä!IJRYaren öv e r· ku.sWottan 

m il ko mm a att vidtagas, til'lsvi'Clare Yat'R indelade i föt·band enligt följan{!•r: 

Kus tf! ottan. 

J. pansarl.Jåtsdivisione n : Gustaf V ( flaggskepp ) ociJ Drottning Vicloria. 

1. jagardivisionen : vVran.gel (DC...Jartyg ), \Vachtmeister, lhgnar onl1 
Viclar. 

1. torpcclbi'ttsflotliljen: Psilancl er ( FJC-fart~w;) . 

L torp edbåtselivisionen: Castor (DC-fartyg ), Pollux, R·egulus r,cll 

P lej a el. 
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6. torp ecll) åtsdivisionen: torpecl!)åtama n :r H (DC-fartyg ), n :e 12, 

n :r 11 och n :r :10. 
1. uncl-ervattensbåtflottilj-en: Svea (FIC-fartyg ) . 

2. uncl e t·Yattensl)ålclivisionen: Sälen (11C...Jartyg) , Hajen och Valrossen. 

3. urill enattensiJåLclivisionen: Illem ( DC-far t~ g ), lJttem ocl1 Bävern. 

4. un cl·ervattcnsbåtcli\isionen-: Bl en(!tt (DC-faetyg ) (se jämväl sjö

l;rigsskolanlelningen ), ub. n :r 1, , ull. n :r 2ocl1 Gäddan samt ·t]). n :r 6. 

l. minsvepningsdivisionen: Cl-as Fleming (DC-farty g ), vb. n :r 3'7, 

n :r 3", n :r 33, n :r 32, n :r 31 och n :r 27. 

övriga i kustflottan ingäe ndc fart) ·g (s e punkt ]) ) n edan ) : Fylgia, 

Spicrr och Ska,gu l (.s e j'ämväl sj ölcrigssk-o lavd e lrn·i•n gen ), Hota, Sökaren , 

SYeparen, Sprängaren ocll Freja. 

Sj ökri.gssko lavcleln i n gen. 

Slmgul (AC-fat·,t:y·g ) (s e järnväl kustflottan ) , Skulcl, Bi encia (s e jäm

Yäl kustflo·Lta.n ) och Spiett (se jä:mväl kustflottan ) . 

Föt' skeppsgassamas övningar avseclcltt fart~' g. 

af Chapman. 

Skeppsgosseavcl olning·en: Najaelen (AG-fartyg ) , .Jan·amas och Falken. 

övri.ga f-artyg. 

Svens.ksuncl (för militärlerlsarbeten ) ocl1 ,!J. n :r :19 (tilldelad Karls

kro na fly.gstation ) . 

b ) 'ror[)'eClJ) trtttrn ws He.gu lu s oclJ o :r 111 skoltt uneler i mom. 5 a ) 

-angiven ti oCI. icke ingå i kustflottan , utan slwla uneler sagda tic! - för 

övaneJ e i g. o . G56/23 mo m. J2 b ) omnämnd personal - vara unel erställda 

stationsb efälhavar·en i Stocldw lm ; 

pansarkryssttren Fylgia, tor·peclbåten Spica, veclettbälarna Sveparen 

Dch Sökaren (se nedan ) samt logements.farty.get Freja ·sko·la tillcleltts för

ban d i kustflO'~tRn enligt l1ögste ])·e foäl.havarens över lmstflottan ]) estärn

mancl·e; 

kanonbåten Slmgul , 1. jagardivisionen, 1. Lorpecl])åtsflottiljen samt 

vedettbåtarna Sökaren ocl1 Sprängaren skoltt uncl·er elen tic! , varunde r· 

högste befälilavarens över kustfl.ottan lJestämmande torpeds·koltt är a:n 

ordna:d, tillfälli gt bilda en uneler nämnda b·efälhavare ställd avdelning. 

torp edskolavdelningen; 
i i. min.s-vepnin.gsdivisioncn i ngäencl e fartyg skola uneler den tid , 

vamndor j ä:mU.ld !Jögste befälhavarens över kustflottan ])estämmancle min

,skola är .anordnad, tillf.ällirgt ·bilda en under nämneJa llefälhaval'e .ställe! aY

delning, minskolavdelningen; 
kanonbåten Hota ·skall såsom Llepå.fal'tyg tilldelas kustflo-ttans flyg

station (mom. 9); 
kanonb iHarn'tt Sl;Rgul och Skuld slwlR under i mom. 5 el ) angiven 

tic! vara unelerställda r espoldiYe stationsbefälhavarc. 
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c) FlottiljclJ·efen för 1. un(J.ct'Ya ttensJJåtfloHilj en äger att i och föt· 

Yissa övningar ·s tälla torpedbåten n :r 6, •ävensom av högste IJ e,fäl<ll avaren 

över kustflottan flottilj en tillclelacl torp eclb åt, uneler JJefäl av 'annnn l1onn1n 

nnd eelyclancle offic e r ~\.n fartygscl1 e f.en. 

7. I fråga ont b emanning ft ruslade eller enligt ovan till ru stnin ,c; 

anlJefalltla fart~ g sk all fö ljande W.nda 'Lill efterrättelse. 

a) Depäfart)·ge t SYea skrall b emannas från Stocl;llolms station från 

och med cl<JJg i slute t av april e ll e t' början av maj, Yat·om statioosiJefäl

havat'n a efter samråd med hög.sle ]) e fälll a Yaren öve r kusLflottan ltga träfl"a 

övercn-skomme.ls-e. 

b ) Kanonb iUarnrt Skagul och SJmld , l;anonb å ten m encia und er clPn 

ti c! kanonbåten ingår i sjökrigsskolaYclclningen, sfrmt kano,nb åten Sven sk

sune! skola utan JJ ind e r av för eskriHem a i vctlcrbörlig molJ. taJJ. b emanna~ 

m ed ledning av i reglem ente för m arin en del II bil. 1 upptagna b esätt

nin gs-listot· samt, vacl be·lräfiar i s jöki'igsskolavcl elnin ge n ingåend e fa rtyg, 

m ecl cle jämlwinga r, so m ·efter sanll'å{l m ed anlelnin.gschefen för sagdn 

avdel nin g mft b ef inna s erforderliga. Kanonbåtam a Skagul och Skukl skola 

nncler i mom. 5 el) angiven ti c! enligt Yecler!Jömncl e s-tationsiJ cfälh aYat' C~ 

bepi'övo.n cle ha va r cclucemclc besätto in gar. 

c ) Pans:i.rkr:y·:;sar cn Fylgi a, vedettbåtarna n :r 27, n :r 31 och n :r 3~ 

samt för sk eppsgassamas öynin gar aYsedcla fartyg skola, vad b e träffar 

pansarkr·yssaren och veclettbålm·na ul<m hinder :1.v föt· cskriftema i Yecler

llörli.g m oJJ . lalJ ., e i'i.tftlla b emannin g från JJåda s to. t•ioncrna enligt nårman; 

överenskommelse mellan s-tationslJefi"ll llaYarna. 

el ) Högste lJefLlJI JO.VQr·ens öv er lcustflottan slaiJ LilltJörancJ.c mnsik

pcrsonal skall komm enel eras fi'ån S tockllolms station. 

r) .\.pansarkryssaren F~ylgia ska ll fr. o. m. cla g i mitten av juni må

nad, som aY sta-tionsbefälhavaren i Karl skrona efter samråcl m ecl högste 

JJefäi!J aYat·en öwr kustflottan bestämmes, ulöYer lJ csätln ingsl isnan vara 

lcommcndcracl o ;') s t. mnsikkonstaplar eller l1nrnb låsare eller såsom ll om 

lJlåsm·c ulbilclml e fön 1\:Clskonstaplar frän Karl slerona slalion för· alt till

s::mnmans med fart~~ gc~s ordinari e hornblåsare bilda ·en scxbct.t jlimlc 

tr·umma. 

f) Lo,gemen ts fal'lyge t Frej a sa m t kanonb å ten Rota såsom fl ~~g cle på

f-artyg skola b emannas i cn!i.gh e t m ecl 1J esättni11 gsli s tor, som av s tation s

lJ efällt aYar·en 'i Slocld1olm efter· samråd med högste b efälhavaren övc1' 

kustflottan .JJe.stii!mmas. 

g) På torp ecliJ å tarna skall, ulan l!incl er av föreskrifterna i vcclcr

böl'li g mob. t ab., manskap tillhörancl e cläcksavdeloingen såv itt möjli gt 

k omme nel eras enli g t följuncl e : 

å 1. kl. torpedb å t: -i torpedmatroser (därav 1 kor-pral ) och r-adio-

matros; sam t 

å 2. kl. torp eiJ ål: 3 torpcdmatr·osc r (clämv :l korpr·al) och :l ·radio

m a tros. 
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På 1. kl. uncl ervatlensbåtar skall besältningslistan från -oc l1 med 

dag, som högste b efälhavat' en öYcr ku stnol lan äger b estämma, ökas. m ed 

J racliomatros, korpral eller· J. kl ass sjöman. 

h ) l' å Yarcl cm av lorpedskola,·cJcLningcn ocl1 un clcL·vatbcnsfloWlj en 

skola kommenel e ras m inst tYä ·d~yka J'C, vilka genomgått 3 :-e utbildn ings

kursen e Ll er Yilka IJ es i t la däremot sYamncle ~Tkessk• i ckl ig··ilet. Y i el brist 

på dyl ika dykare skola ve<lcrböran(le sl.atio nsmynclighete r, utan hinel-e r flY 

förc-sk ri.flerna i g. o. 6:\6/ 23 mom. 2 (Skolsakkunn igas betä!nkancl e III 

41 : 4. ), und er lämpl·i g .tic! för e sa gel a föebands .sammandeag.a;ncle anordna 

Gl'for-dcrliga ut!J ild n.ingskur,;cr för d)·karc , börande dessa kurser efter s-am

räd m ellan stations!Jefä iiJ aYama förläggas till ·eocl cm sta tionen. 

i) 81·forclerli g·a mintlrr aYYikcl~c r fr ån IJesätlnin·gslistoena b eträffan

de und erofficerare oelt manskap skol·a, såYicla personaHillgången e j lägger 

h incleJ' i Y~"igcn härföl', på framställniing :1.v .högste lJ e f~llllav.;U"cn övct· kust

flottan a<v vcclerböeancle •St<JJti·onsb cf'iHilaYare vidtagas. 

8. Föreskrifter rör·an{l·e skolor ocl1 kurser komma att framll cJ.cs 

utf·ärcJ.as. I skol sakk unn igas betänkande I, k·ap. XV bellancllad övergångs

plan ska ll tjäna -till leeini ng Yid komm endering t ill skolor och kUL''se r, clock 

m ecl iakttaganclc Rv att jämlikt gö.llanclc utbilclning.splan uncle,r m aj- juni 

före:;J;rli\" en skjutskok<, sig'nalskola oclt mas kinsko1ft är oavseclcla att för

läggas ungr fäl'lig en ti Il tiden 21 augu s ti - 20 okto!J er. 

fl . a ) Fl~·gstalio n e r ,skola frå n och m ecl elen J. maj tillsvi-clixre var·a 

an-or·clnad e vid Km lskron a sta·tion , ,·i'(] Götcborg,s ör·logsclepå samt v id 

kustfl o utan. 

IJ ) Till f!J'gsta tionernfl. skola förläggas samma11lagt högst H .flyg

bå tar e·nligt plan, ·som fl.v marlinfön·aJl·ningen tillställ es stationsbefäl"lla

varn'a, l1ögs t·e befäHJaYar·en öYer ku s Wottan, Yansch e fen i Stock h olm och 

chefen för Gö·te!Jorgs örlogsdepå. 

c ) Flygstati-o ne rna skola vara uml·c rställcla r espektive ·stationsiJBfäl

h acvaecn i KadskroJla , c!1ef·en för GöleiJot·gs öl'logscl epå orJ11 högste b efäl

h avar-e n öv er kustflottan ; skolande sa.gcl:a statio·nslJ efä l·ll.avare ocl1 el ep, c"llef 

Ull chefe rnas för cl em unLlers·Lällda fl ygs<tationer ,förfogande stilila e rfor

derli ga lokal er för· föJ' iäggning -och IJ cspisning m. m. av personalen. 

A ku s•tflottans fl yg<Station tjänstg·öt'ande pe rson a l skall vara i•nmönst

r a.cJ å farty.g, som a Y 11 ögsle befälilaYaren öv'e r kustflottan b-esLämmes. 

el ) Flyg:station,cn i Kacrl.skrona 'ocl1 vecl'etliJåten n :r 19 (S.Cl n edan ; 

.skoua !J cm annas .från KarJs.l;rona sta ti on samt Jlyg,statio nerna i Göteborg 

ooh vid kustflottan från Stockholm.s strution, ägancl'e vecleriJörande statio,ns

befälha,·arc efter öYeenskommels·c mecl el1efen ,för onarin ens fly gväsenclc 

i b·e s~Utnings!i.stoma för flyg-s ta tion e rn a i Karl<skrona r espektiY·e Göteborg 

'>1idtaga dc min.cJr·c aYvike1ser, s·o m .av omstänclighe ber,Jlla betingas. 

·C) Följande ut!JiliLl ningskurs:e r och övn ingar skola ano:rclnas viLl flyg

tati o·ncr oa, .nämlig,en: 
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i Kal'lskrona: lligrc J'l,·gkurs för Jl) .glJålflirarc. andra ;;t;crkl ocll lägre 

mckanikerkur~ föT ,JI,·!'IJålmasJ;in•i·slr r. 

i GölelJorg: spanarekL11',; , IJ'edje skedet. saml 

ä ki!S.lfloltan: li l liimpn in,gsönling:u; 

skolanlic uLJJiltlningen \' itl ku:;lflotlans flygslftLion ll''dri\·a,; cnlif!L 

l1ögslo befälllaYarens ö\·r,· kustfiollim n•iirma1·e ll c,slrulli11C1llil c ocl1 Yid I'Ji"f!'

;;k'l. ~i o n·c r.na i J\ arJ.sJ{J'ona Ol'll Gö~ebo,·g, iilC>träff'ande d c h i i'SCr ,Jlit· niir

lllccJ'e JureskriHer IJäJ•föJ' sal;nas, enligt rlirckliY, som :;La l ionsbcfiilliavat·rn 

i Karlskt·ona r·c.sp. e.ll efcn fiil' GötebO I'i:\'S ödngsrl·rpii pit fiil·,.;ta.g •av ciJrJ'cn 

fiir mnrJnens fl-ygYä.scn!l c ilga utUir·d•n . 

f) Förutom i föt··cgåcnilc pun•kL niimncla utbiklning·skUI'srr skola. i 

dun mån tid ocl1 iiniga omsliindigileler ll ct meLlgiYH , Yirl rt,·gstationcm a 

i Karl skJ'Ona ocl1 GöLcho1'g JwdriYas taktiska öYnoingar. distans- orl1 rsk <t

tl cl'flygning:ar m. fl. tilliimpningsöming.ar. 

g ) För sn.mön1i ngat' mrll Jwstnbtningama samt mrd ku:;Lartill cri eh 

skjutskoln. oc l1 LJ'UppföriJanLI sl;all från Kal'blu·ona fl;-g·slation norter [ii],•n 

.I:J juli-2:J o;eptcmb·et· ställas t' n flygbM till kustartill ct·icts förfogaml r . 

Lig.an.Llc ehcfcn föe kus!Jartill cl'iet alL m ed ·station siJ>efiilhava,·en i Karb

kronn. tJ'iiff'a nlirmat·c övc,·cnskommel·sc angående p lct l s ocl1 •Li d ,föl' sagd n 

f l ygllåLs dcHa:gancle ,j ovA nnämnda öv·ningaJ'. 

ll ) Stat on shcfäl l1 avarcn i Kal'l'Skronn. må :eftct' frA.mslllllning Av cll c

fon för marinens n,·gväscnrlr hconll'<l. lillfälli.g J'öl'läggning Ull Götebol'g 

oe-11 LandsJuona aY l1onom under t,·dandc flygstatiOijl till{ielad pel'sonnl och 
lllG[Cl'i el. 

i ) Karlskt·onn. fly.gsLalion ,skall förutom fly.g~tationcn Lillhörantl '' 

motOI'lJåt jänwäl tillfälhigt WlclcJa;s YCrldlbåtcn n :e 19 ; ägan{J.e cl1ef.cn fl'it' 

niimncla fl~ytjS·tation att vid lJ clloY LitJ.fälli gt. ställa ;-edctbh, Len uncl ct· JJ efii l 

av llO·nom underl~·clancJ.c offi rcr. 

j ) Chefen för mal'incns flygvli:scnlle skall äg.a all, för u tom g·e.nom 

stM1gacle insp~ktionc· t' , j •ämväl diinrlöver vid Hlmplig.n. tillfällen tmcler kor

Laee tid·er följ a övninga:rna•s gäng vicl fl ygstaton ema. 

10. a) Skcppsgossam a -skol•a el"ll å.lln. utlJiildnin,g å övningssl;eppcl 

af Cl1 apman samt ä .skep psgossDawlclningens fartyg en l igt fördelning, som 

Av skcppsgossekårcll·cfcma •efter ·samråd -sinsemellan samt mefl fartygsche

fen å öv·ning.sskeppe~ af Chapman och .avclelningschefen fö1' skeppsgosse

avdelning-en bestämmes ; skoluw cl c ll ärvicl i.aktta,gas, .att skeppsgo·ssar a\· 

2. åTskut'sen företrädesvis ·kommcocl era.s på öYningsskcp pet af Chapman 

;::.aml a1tt ( le gossar, .som •till ll öm sl<eppsg.o·ssckår·en i MaJ'sLrancl och som 

:tv;;es för sk·cp psgoS>Seavdclningens fart~'g, så vitt möjligt samma.nilåll.a.~ 

p:1 etLclera av i denna avcleh1i.ng ·ing'ä·e.nde övnin.gsskepp. 

b) För övning·sskeppet af Ol1apman avseeld besättning sl<::tll för rigg

ningsat·bcten och övningars hcclriva.ndc fr. o. m. 'Clcn !i maj .och intill tid

punk·t en för bcfältcclmcts ll 'issancl.e vara kommemlcmcl ·till tjänstgöring· 

vicl skeppsgossekåren i Karlskrona, med ·iakttag1ancle av, dels n,Lt dc skepp~-

-
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goss·ar , som på gwnd av cxp crlitioncns utsträckande j ämlikt mom. 3 el ) 

icl<e lwnna e·rhålla tjänstl·eigll et uneler s·eptemlJer månad, skola, clärest clc 

sit önsl<a. i s.tället lJ el'cclas iil lfii ll•c till tjä.ns-tlocJ.igh·ct un.cJ cr tidem före elen 

22 ma.j , dels .att uncleroffice ,·.a r e och mansl<ap skola enligt övcren.sl<ommel-se 

mellan f'al't)'go>chefen och veclcrl)örancle kårchef l<Ommcn.clcras Vill oYan

nämnda tjän stgöring enel as l i Li en u Lsträcknin g, som ·C·rforclr•as för be

dr·iYanrtet av här ifrågavaran etc arbe~en och övningar m. m. 

c) I skeppsgosscavclcl.n.ingen ingående fartyg .skola enli·g t .stations

b ef·älhavare[]S i Kar1skro n•a ]) esLämman.cJe uneler ·eeforclerlig tkl före oclr 

e.f,ter anb efatrcla expecliti oner stå Vill nämnde befäl11avares förfogande föt• 

övning av skeppsgossar: skolande skeppsgossar till·llöt'and·e• skepps-gosse

l,åren i i\l.arstr.ancl jämte unclerol'fir crare ocll. man skap tiJclllörancle Stock

·llOlms •sta ti on, aYseclda för skepp.sgoss>Cfart~·,gen, uneler Lic!. som av sta

tion.slJ efälll aY•arn a i s·am n el lJcslämmcs, clärYid tjäJnstgöra å flottans sta

·Lion i Karlskrona föl' att deJLaga i ru :>tn!ingen J'esp . aHusLn ing·cn n.v ö\·

n i n.gsfart~· gen. 

i:l. a) 3., '2. orl1 J. l't r skuesernas sj ölulel etter skola gcnomg·it kola 

omiJot·d ä pansarkryssaren Fylgia uneler Helen 14 maj-20 'augusti samt å 

sjökrigssk olavcle1ni·ngen.s fart.,· g uneler tiden 21 augus,ti - 7 oktober; dock 

att 3.1\.rskut'sens sjökadc·ttcr mil •avpoll ectte•ras omedelba.rt ef,ter avlagd 

sjöofficersexam en. 

h ) För dc sjökadetLPI'. Ylka instumlancle sommar anbagas, sl<all Yid 

Karbkrona statio n anordnas r cl"·ythtrs uneler t.idcn 15 jul·i-30 sep•temb€r: 

skolande ifrägavaramJ.c kaLi c LLct' samt, i elen mån så b efinnes et'forcl erl igL. 

.för dem aYseckla kacl cttofficcl'flt'e å dag Iöt'c {len 15 juli , -som av cll efen 

föt' sj öl;t· igssko lan b es tämm es, inställa 9i.g i K arlsk r ona ·samt uneler r ekt'}t

km•s·en Yara föJ'lagcla i skcp·psgossekascrnen. 

c ) cl1ef.en föt' unclel'o fficers- oul1 sj ömanskårcma i Karlskrona sk•all 

efter [J·am ställn.ing av chefen för sjökt,igsskolan kommenel era erf.orcl erligt 

antal instruktörer ·S·a'!ll·t ·cl; onomi- och ltandräclmingspcrsonal till i förc

g.åcn'Cle punkt omniimnd kurs·. 

lil. a) Kn.nonbåtcn Sven sbund .i'ämt.e t'JTa Stockllolms sL<]tion till

·l Jörande motorJ)äl.at· skall ·under omkri.n.g fym mänacl ce n.Y·ses föl' arbeten 

mecl milit-äl'ic{le t· ·enligt dc: nät·mar·e föreskri.rter·, som ch ef en för maJ·insta

ben .äget· m€cldela. 

b ) De eldar·e, som aYs·cs tjänstgöra såsom moLorskötae-c i'l cl e i före

gående punkt nämmla motorbåLamn, skola, diires.L rl e .icke J'öwt eJ·hällit 

u.t.bilclning i motorskötsel , f1·. ·O. m. dag i början av april, Yar·om sbations

befälhav.ama ltga t1·äffa öwrcnskommel·sr, gen.omgå l<UJ'S i molorskölsel 

V·id fl ottan s v<1.n· i Stockllolm. 

14. EleY·erna i unrJ.crofTiccr:;skolnns s-tyrmansl<lassct· .i Karl:;kt·on:1 

och Stockho lm jämte el'fot·clcrl>i.g informn.tionsper·so.nal sko la undet· i mom. 

5 d) omnämnd .tid enli gt vcderbörancl c s tation sbefälhavares ·l)estiimmanck 

nlCrlfölja Imnon])i.\tama :" l;u](l Ol'l1 Skagul föl' att lJeredas .tillfäJlce till pt'ak-
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li•slm öYningar i naYig•ering. IfrilgaYat'•ande informationsperso nal ocll ele
nr skola, för varje dag saclan övning pågär, vara inmönstrade å r esp. 
far•tyg. :C:tR.ti o n~JJ e fällHtYaroa ilga att ·för nu niimnt ändamål dels elisponera 
·l!ögst 30 Lon kol •för Yardera kanonbåtens gång, cle1s bestämma, att elen 
för sagda farl;'g anbMallcla stationäm förläg,gningen må avbrytas för en 
tid aY samm an lagt l1ögst 10 dagar. 

G. O. n:o' '184 lHU' mcLlgiYiL, att Llen personal, ~o m under in.neyamnd t• 
i'u· Yinocr sådan ansHillning i marin·en i ot'J'ic.crs eller unel eroff icers tjäns·Lc 
.sbällning. aLt mccl elensamma j äJmlikt r eglemente för marin en följ er skyl
Lligll•CL att bl antl uniformsp ersccllar an:skaffa jämväl paraclclrJkt, må Lills
Yidarc uppskjuta anskaffaneJet ay dJ'lik rlräkL, s kolande d enna personal 
UlLsvi{la!'e vie! ele tillfällen, ä 1Ji1ranel•et av paraddr·äk>t är för eskriven i tjän
sten .i stället lJiha cJa.glig dräkt, för officerare och Yeclerlikar meel r ock 
(kolelt ), för· uncl cr·o!lic emo·e ocl1 YCLlorliJ;ar med kaYaj (kolc·tt ). 

G. O. n :r 186 lwr ·m crl upp'lJi.iYand e a Y g. o. 143/ 2.4 och i anslutnin g 
Lill nådigt JJeel', utfänlat å joeLlbrukseleparto menLc•t till marinförvalLnin gen 
den 7 innevaraneJ o mänac!, befall t, aLt J;anonJJåtcn Svens·ksunds genom g. o. 
1082/2.3 am<befaHela exp ecl itiorn .skall uts·träcka:s Lill J1ögst .t. o. m. elen 20 
inncvaranclc m åna-el; •skolancle f.aetygsc'llefen , clär·e,st >expeclitionon mecl IJ 'än
syn till •bristande mcclels tillgång •syn es .JJöea a·vslulws tidigare, cl•ärom in 
l,omma med anmt\lan. 

G. O. n :t' 188 l1ar· befallt , att följande föe eskej<fter skola lända til l 
e Herrätte lsc b e.träffa.ncle -sj limätn i n.garna son11naren 1921,. 

1. A flotlan:s Yan upplagda sjömätni ngMartyg m ed undantag al' 
Han skola genom Yarv·schefens j StocklJ olm för·sorg vara klar.gj o eda f ii r 
,sj ömätningsexpecliti on en l i g t 1'ölj ande: 

J~jcler.n elen 23 april; :samt 
Sv·alan., Falken och Tärnan elen 28 april. 
Av dessa fart}g skall Ejdern senast elen 16 april och övriga senast 

den 23 a.pril vara ballastaele, riggacl e samt j erforderlig utsträckning må
lade inombords. 

2. Sjömätningsfart}g•en Johan Nonl enanekar ocl1 Petee Gädda sko la 
i.nstunclancle våt· under' förutsät'Ln i ng av fullgj-ord a leveransavtal klaegöras 
för sj ömätnn.ig:scxp ce!Hion genom cl1 e f ens för sj ökarteverket försoeg; sko
lande för clossa faetJg avseelda b esättn inga e i mån av behov genom sta
.tionsbe.fällJavarens i S~ockl1olm förosorg ställas till chefens för sjökarle
Yeeket föefogancle å tic! och ·plats, Yarom sagda cllef ·äger m eddela sta
ti ons,hef·älhavar cn. 

3. Erforderliga motorbåtar skola vara klarg,j orda å tid och enligt 
fördelni.ng till s jömätningsfartygen, Yaro m chefen för sjökarteverket äger 
mcddc lfl. Yarvs cllefcn i SLocldwlm. 
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4. Farl)f'S~il c fc rn a skola 11 · h~a :;i na ll c f~ilstcc>kc n ocl1 inmönslt·ing 
y e rkställ as a tillct·, :;om aY sla linnsl> c fi\llla\' :tt'•' n i S.Locl;l10lm efte r anm ~"llan 

a 1· cl1cfcn föt· s.iökal'lL'YCt'l;cl ll cs liimmas. 

5. Fal'l\!;Cn sl;ola lJ e tmmn L'ti enl igt dcn.na f!. o. JJ.ifogadc JJe:;ältnings

listor; äg·ande n .! !lerbiit·antiL' slalio nsll cl'~ll ll al'i:ti'e att efter öwrcnskommclsc 

mccl clrcfcn flit' s.iökal'tclerkel Yililaga li c iindringal' i bcsäl·lning:;lislorna. 
som aY omsli"lnlii;,dtetcrna IJctin12as. 

6. Cll<'fcn föl' "jökal'l t·l·e rkcl ~1;;111 IJclrilffamlc tlc mätninga r, fi.it' ,·i l

kas u Lf öt·an Lk pct·:;onal skall ful'l:\gc;:b i land. m edde la Ycd Ct'IJöl'and o s la
tion•s iJcfi\lltal'at· r· till oc·lt plal:i föl' p cr ,;onalcn s ·in:;tilllc ls c . 

7. 01·annilmncla fartyg cknla ef'Lt•t' a1·slulnllr millningscxp ciliti on ct' 

ocll eft er a nmälan :t\' dtt'fl'n för ,,ji',J"tt·l cwt·l;cl till stations iJ cfälllai'U I' Cn i 
stockllolm al·munsl.t·as ocl1 upldit"'t;·a,;. 

G. O. n :•· HJ3 ltat' m ell!'il'i l. al l i lali c nsJ;a kr)·ssarcn "'. f iralwllo'' ma 
under i'll st undande april m å nad JJe;;öi;Q GöleiJorg;; , Karbkron a or·ll H ock

holms kl'i ft~llam nar. 

G. O. n :•· J!l .'i fasbtällcr nerlansliten tic IJcsi'\ltningslista för ömings
skeppct af CIHlpman un.cll' r rlclla fat'L)·g~ i g. o. 181/1\)24 l!nbcfallda cx pc

cl iliion; •ägan·llc fant)gsdlel'cn att 'i ~ in gcncrnlrapport uYct· .sagda expedi 

tion uppla:;a dc Ct"inringJt" IJClt·äl'fcmtlc IJesilttningsli.st:tn, YarLill ,·unn::t 
er-faren 11 c L r!' mCt gi•Ya :mle.cln in g. 

1\on•mcntlörkaplen • F C ) 

1\aptPn r ~ ) .... 

Kap lcnP t' eller liijtnani;c!' 

'.la rini ntc ndcnl 

,\rar in !ilkare 

Al'li•llct•ikonslaplar , ,-ke ]'!Jili'C) 

:-:.t)Tllliin .............................. . 

Förl'ittlskons la p e l 
KI'[\! 'L CI'Sman 

Al'lill cr'i malro,;e r. koc·pt·nlcl' 

~· ignalmatrosce, knrvralct· 

Hadi oma lros, kot'Jll'al 

~itlkl· åt'Liare 

l loYmil,;tarc 

Bc.fö.lskoc.k ... 

~kcpp,;;koekat' 

Föt't'adsmi"ln 

Timm e; ·m;m - ---

ti' ) 

'.' ) 

J 

1") 
11) 

JO 

2 
-1 
J 

3 
2 

l 

') Yat·ay en med adillct·i- oc·l• skcppur·upplJörder : 
') I'Ura1· r n m ed st:crnHlllol!Jll'IJiit•tl O<'ll en !llCtl racliouppllöri]. 
"l med l i mmcrm:.~n,;uppili'll ' d. 

G. O. 1024. :; 
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:" c>:~e lsömmaJ'e 

Skepp~go~::-;ar, on1J.::r ing 200 

(;,o. 11 : 1• !!J~ haJ' !Jcfallt, alt IJcst:lrnmclscrna i •g. o. 982 / 20 änn ,;l;.nl .J 

~Li lla för ya1penföra •YiimplikLi ga ingenjörer, elcktroingenjöre>', intendenl>'J 

nl',ll Jiil;ar", Yill;a enl'igL lagen om fi.nrll'DJl ulbilclning:;LiLl för Yärnplikti f!:l 

rt\' 1D~V1 {u·s 1\\ass IHlYa at l t'ullgi..-h·a 330 clagars t,iänslgöring. 

G. o. n: r 200 fashLL·UJrr in- oL·lt utncl;ning·sLiLIC t' [ör mctt•in cn~ YLlm 

J!liUi·;:a . 

r;. o. n:r· :no. K anonhitten ;-;,·cnsksuml ~;l;all elen 21. inneYar::m :l• 

111Rllatl asgit t ill .[[ottan:i ~Lalion i 1\arbl;rona i ocl1 fiir a\"l'ustninf!·, U\ 

nl'önslr:ng od1 f örl~lgcning i ·~. beJ'eJbkap . 

(;, o. n:r• 219. :-'LocldiOI Ills statb hiH'Ytaren Il :;l; a ll :l'\"f!·a till Stocl, 

!1o1m för a\·slut:wd~ aY genom f!. o. l~J:i / 2'• an·IJefalld cxprdiLion , slwlan tl 

den personal aY fl ,ottan, ,son1 Yarit ctn•lJarJ.:::cra~d a T·~)l'J·Larc'·n , aYg"H. 1\';l'l 

den na tjänstgöring mecl Li en 2'• inneYar:mclc m[tnad. 

(;, o. n:r 228. T : nLICt'\'atlen~'h ftLen Delfinen m:t J'iil.'iLi;.:r:.;-::ts 1\ lHICr t' r l' " 

rali·on intill den 15 nLl·s lkommftncl c j11!l'i. 

G. O. n:r· 232 faststLUler nedanstllemk änd ringar i ,;. <l. ti '•~> /01 an :.t 

ende t i llsättning ocll cnll ecl igandc m. m. LW ~.iöruHföringslJcfLHIIUSUI'C l'i•· 

J. - - -- - .... - som kl;c Mnjuter Jijn p:l sJal Yitl ri o tl. <'l 

elit'r kustartilleriel, fiil'Ctl·ädes\"b Lillilörandc f!nLlans cllrr kuslarlilll'ri e'• 

J'(\:-i 0 J'tY. 

2. 
till!Jiirand c .fl<>ltftns ,•Jlrl' kustartilll'r i•• J.; 

resen·. 
~l. 

Tnnan per,oon Lill !J öranril' l"l o ltan elle r kuslarlili<'J'i<'L J'iJJ'Ol"Lina~ l Il 

(;, o. n : •· :!!o/ lwr JJdalll : 
1. alt den j~i!lli'ikt f!". O. \)~);Jj:l:3 Y id llc\f!"l'rSnL\5 LUliJL'dlll\dC fl) f\'Slfllii <l1 ' l 

skall imlra.ga5 i samiland m l'd lo?cmcnl·ifarl:;ocl Frcjas nedan anlwfa ll< 
1 

ct\"1\\lönstrin~·. sl;olandc doclz und•·r logemcntsfartygr•l:i a\TU:iLning ej nu nd

giinf!·l i::;cn ~rf<Jl'dcl'l ig lJI'r~onGI t' n l igt l'J1 c f en-s ful' ·fl)·~·,; tfttioncn nilrlll cU''' 

IJcsLiimman'lle aYpollcltcras il l' n ~, in :; lundande ap r i l; 
2. all lo•gcmr• nh~"nr l:·g c t l•' n ',i« s,kall gennm Y<ll'\"SL',Jiufens i :-'t•wh

!Jo!!lll fii l '' ' '(JL'.~ elen 8 1i sGnJma m i'tnad inb·ogse r as Lill :-;J.ocJ; l< olms sLalinn 
1 

oc.l 1 för ruHuslinin·f!· ocll aYmönslt'ing; 

bn 

Hl 

~- all lill ljän~t::;ö1 ing a dr• jiinliiU ::;. o. 18J/t't anordnade flyg

, ·t:1liOJH'l'll:l ~-•k•>hl kommL•ndcra,; sclllllli~a lllarinen~ flyg\'Liscndc nu Lill

lii.il':Jild<', <i <' h n•rian ulllildatl t• . •i<'b r;·,l. forball <ill!Jildning till fJ:·gJJilt

ma~!;ini,Lt'r ol"i1 molnr,:kiilal'<' utla:-;nn und•·J·o!Tic••r:u·e, korpraleJ' ocl1 Yärn

pl::,J;Li0ra •lll >' ll u·ndanta:-' av <i••n i"ii l' l.iilnslgiiri n:-; i'l "toc,;liohms ym·v eJ'fo r 

d crl i0a i"'rson alJ' ll. all t •·nli:-;t l'iil'll<'lninc-:·, ~0 m clleicn föt' marin ens fl~·;

vitscnil•' :lg•' r upp-gij1·a oc•'L Y:JI'illll li'JI[':.;iH ,;){all a.v linnom Lillslältas Yecl cr·

lJÖ I'G!Hi>' 'In l'mblnynd i~ ill'l••r oel1 cl1l'l'<''ll J' i"• r kLkilfll'Li Ilerict; 

L all löjlnankrna Yid rl"llnn \\"i<g·,,·r t, l1 alrn oolt mu·Li, unciCJ'iöjt

nan'tcrna i flottans rc~cn· F;n'li <'J'iei n ncl1 LJwi,;Lcll samt i m ll.n a\' JJcl1ov 

pnl\" tll annan n:·P!•ersnnal sko!a und<·r d<' ti!ICJ' före den 1 nilsll;omm::tnde 

maj, :··nnJ <1!1" YCdJ'l'hÖJ'anll<' sl:tl ionsmYntlif.'ill'lct· resp. c!Jel'cn för kustat·

Lill criel i ~am1 ;Id med f'olll'i"• 'n r;·>!, lllill' ill<'ll,; flvg.viiscntlc IJestiimmn~. stilllas 

t i ll ,.:11'\':iCIJ r fens i "lneklliJilll fiiJ·J'np;an<l r i oclJ föt· JJilt•:icl c m ed flY!!IJätars 

klar.göJ•ing m. nt. iiYCnsn1n Ji"•J' fi"<rflvllnint:· (fl: ·;:o:nin~:!") av n:· f!·.Jl ~t~ar till 

rco p. rr,r·Jiif!Jgnin i>Ort<' t': ~amt 

:J. atl sLaUon·slJefiillia\"GI'<' ll i l'nrl skJ·o na orl1 cllefcn för· Göteborgs 

Öl'io.g.,;<di'J"l ,;knia r,gfl alL fiir·nnsl:llla 0111 <'lll•J I.tagande ot··ll Yitnl av till 

1\ar!.skrnna nril CiHeiHJl'f! l'ör c den l maj anJLimlancle IlyglJ ll. tm·. 

G. O. o1:J' 2:;:; l 1a1' lll'l'alll. :1LL k<t]Jt<'!Wil Yid ldi:i'tal'lill cri c t Non·mans 

ko.mmL'llil l' r:Jn.~· "<l:iCllll atl.iul:lnl ·i J;onlllll.'nda nbstaiJcn i KctrlsJ;:rona fäst

ning ,oka!! uppl1ijra m ed drn :JO n:ihll;nmmantle september; samt alt kap

tenen Yirl kustartilleriet Cla1L1s :;,];all fr. o. m. tlen 1 nästkommande ol;toiJcr 

till sYidan· tj-Llnstgöra ,;åsom at!julant i nLlmnda :;tal >. 

G. O. n : 1• :!G11 Ioa 1' fa:;lsliilll fiiljand!' Llnilrin .'-;at· i •f.) . o. Jtil./21 : 

lll Olli. 1 !1 ) 

vedcLllJåtrwna n :r 10, n :1· 27. n :1· :)J , n :J' :J~ (lfl·e t1·e si·stn•Llmnda utan lor

.P CLtU:pplJÖ J'il) ocll :-'iikarc·n fiit· all 

lllOlll. 'j C) .\ ]l <ltl,[\l"k l')":i:iart ' IJ 

senare delen a\ ma.i mån a: !. ;-;nm a\· 

I'ylgia ,;J;ola ft• . o. 111. dil!g undCI' 

jämte trumma. 

mon1. J:!. 1\uslarli-llcrikadcllcl' ·:;a ml nedan omförmL1ltl:l. clc-Yet· oclt 

aOipieantcr skoln f!·cnomga Hil 'l'sl;J'i\·en ul!Jiltlning enli.<d följ and<' : 

mariningenjörselc.Yc r aY ~- <lrskursc.n :\ JlLUlsarbft tcn 11roltning Vic

toJ' ia U·lldCl' Lillen J3 juni- 2:l augu,;li: 

mal' in ingcnj örsasp i r:m tc1· 
1. nlins\"c,pningsiliYision en. 
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C. O. n :1· 271 liJl[l.ilihet· komnwndör·kaptcncn UY 2. gT. friherre B erk

Fri is· i :,r. o. 11 3:1/2:1 •tn!Jcfallda kommcn rlering så~om iieat·c i ' marinot·gan i 

,;alion~lilra Yid sjiil;r·igshC,g:;,kolan. 

G. U. n :1· 278 IJCfall cr, nll'd iimlring i\\' i f!·. o. 2'•7/Z'• mo m. 1 oelr ~ 

1g iYna för er~kr·i , ftc r· , 

J. alt li en j:tmlikt :,::. o. mlV23 Yid lliig·ersnil:; anorcln·ade flyg:;lali on• ·n 

,,];DJLl 'indt·oc,;•ls rlrn 11 inncnn·andc mftnwl : 

2. all logcm,'nlsfarl>·gct Ft·r j a :;kall, :;å snar t i:;föl'l~ellland ena 1], 

mcch:;· iYa. genom l'at'Yscll c fens i -.;Jncl;lrolm för sorg inbogseras till -.;[IH'l; 

l1olms .:;tali on i ·1Jrl1 föe an.nslning· orll a\·möslring· : Si·lml 

3. att logemen hfart>·gch l1 esilttn ingsl isla skall ya t! b clrilfl'at· un r kr 

offlee rar e or•ll mr,no;kap efter fl;·gslolion cns indr·agning minskas i sliir:; J:~ 

mö j l i g :J. u lslr·iirkning orl1 i en l i gli t'l med tir nilrmare lwstiimmehcr. ' '"t 

stalion::ollcf:i.llraYaren i :-:tol'Utolm c•flet· fi.ir:;la g n,· fiu't>·f!·sclrcfen iiger ul

fiircla. 

f:. O. :JOG Ilar IJ cfalll, 

att n eilan,;l i'tcn lll' marinintenden ter ,;l;ol:J m ed utg;tngrn aY inn •T•

rand c månall fl'il n.triida innelr:wand•' tji1n :;tc1Jefaltningar. nämligen: 

.i mat·införYallni,n,:;·cn Ot'lt i cltrfcns flir· marinintcnllenturki'tt·cn "-'l" 

d ilion: marininlcnLil'UJten ay 1. gr. A.lland Pr: 

i\ Sloeldwlills sia l i on: 

sitsom malf'rialintenil<'nl: mm·ininlcntl entcn a1· J. gr. H<·n,;Lt·öm: 

s•hom llitriitlanile sl<ltion,inlct lrnt: marini.nlencll'nten flY l. gl'. JJ es tiH• ll: 

s[;,;ont intcnrlenl i cltefrns l'iie unt!Prnff ice rs- oclr ·sjiimanskåi'L' r!l 1 

cx:pcdili{Jil: llWJ'ininLen'clrnten HY J. gr. Henn<•r· ·o eil 

s-ibom ,:ntendent ä sta t ionskonloret: mar·inintcnclentcn al' l. gr. B •·r·.-: 

all nctlanslii.P•nd c marinintendl'nler skola fr. o. m. den l instu nd aork 

maj tilhYidarc, med undantag"" il l' tid er· Lin lic på grund aY ut.fiirdad .~· . o. 

må lt <JJYa et·l• ållil annan kommentirri ng ljän:;l1:'·iira enligt följande, n ~i mli c, <'ll : 

mnJ·inföt'Ya.Jtningcn oe,lr i elr c.fcns fiir mat'ininten(l enturkilrcn rxp ··-

dHion: ,lll :Jt'ininlendcnten HY l. ,;r. ]) c:;l!Hln: 

å Sloel;holllls sia( i on: 

oit:;om mntcr ialintentl cnt: marinintcnd t•ntcn i'iJ I' 1. 1:''1'. .\lland er: 

si\som lJitrildand r sta[',on,;inlcnl lenL: mm·i,ninlend enlen ilY l. gT.Hen rwr: 

sitsom int cnrl cnl i clr ef••ns föt· trnd ernfficn,;- oelr sjöman·,;kål't' l'll·' 

f' :o;p ellition: mariminlentlcntcn nY J. gr. Brt'3': ·ocll 

å ,;Ja l innen flit' C>nig· tjiin,;lgi'll'ing·: marininll'ndl'ntcn G\ l. ~T. 

H e n·~lröm. 

hill\c;l. ~\l:rj :L li:tr i ·,; :tmiJand lrllt'lll <'fi i ni't tler IJc,falll , alt mar inittl '"l

d r n ten a,. l. fOT. Hcn~lri'tlll :;l; all d l r t· inm'YHt'anll r 'lltan a•r ls ulgftng- u nd ·•· 

rr-fonlrrlig tid ];ym·,;tå i ljiin:;l>,;liring a flrJllans ,·m·,· i ,;tuckrltolm J'iir "' 

liinnnandc ox uppiJi.inl cl' ,;am~ cl:inrntle•· nwrl ntaterialintencil•nt:; sk) i: Il -

lr r t• ·•· lrantlir,ll·a dc ti<'lar a,· upplliit'tl•·r·na. :;om i!'kc fr· i'cni nYcnlP rah lll>lllllll. 
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mari nen, del. II , i tiWlmpliga delar skola l•ända till enenätlelse lJc·träfTandc 

nämnda flygs ta t i oner. 

Enl'igl lJrev ricn :30 juli 1909 ltat· Kungl. Maj :t bemyndigat stations

bef•äl•h avaren vid flottans station i Stockl1olm att för bestridande av vakt-

11,utning o c !t utförande rrv Il anclräclmings.göromiil vill skcppsgo•ssekfu·rn i 

Ma r;st r ancl Iöri1yra sex blUsmän ·e ller f. d. JJätsmän mot i lJrc\·ct ang.ivna 

förmäner. 

Uti .skriYelse flen JG januari 192'• I1ar nu lJemälcle stationsbef~11ltavaro 

g jort framstäHni•ng om vi ss ändt·in.g .beträffande ifrågaYar·an'Cle förmån er . 

Kun gl. .\laj :t föi' Or{Jnar i anl edning av förcv:uancle framställning, 

att i ovanlJcrönla JJrc v :.mt='i ven förmån av bcklädnarlscrstlttnin,g . skall, 

rälmat frän Q Ch med oktober 1923, t i Il·,; vidare u t·gå mecl 70 öre för man 

och clag. 

Ktm fj l. brev d en J J. 4. !92r.. 

Komm enclurkapten av 2. gr. ~imonsson förordn as att fr. o. m. elen 28 

äp.r.JL 19211 tillsvidare und er kommenriörcn Gisilcos sjökommcnlclet··i ng full

göra de j ä;ml. § 2 mom. 2 ocl1 3 uti instruktionen föt• lUV nämn.de inlspcktöt· 
påvilanrlc åligganden, 1.lock utan •l1i nll er för marinförYaltning·cn att, eftct· 

•samrf1cl m ed IIBK, ll eorclra Gisiko att inställa ·S i·g il1os ntunmcla iimJJetsYerk, 
om såd:mt för lJel1amlling aY :1r cmlen 1Jcträffaml e unclerva•tt·ensbåtYi1pne.t 
prövas erforclerligt. 

Bi.fal.1cr Ki\l.F :framställning om utsändande av en cla·glönare till 
Dl'ae;gel'werlc i LiilJeclc för stmlium av syrgasapparater. 

IJi.faJl.c·r GKA framställni ng att fil kommenelera högst 5 man av stam

manskapet vkl kust-art illeriet att vicl tr~ingkår utbilclas till UJilförarc m. m. 
Bi>.fallcr IC\JF fl'mnställn·ing n:ngåcnclc ilenskaffning fl'fun Draegenverk i 

Lu.beck av 1så slang'lösa clylcapparatet· .sa.m•t JG st. livl't~cldni.ng,apparatel' för 
undenvattcnsbfuial'. 

Mecigivct· aLL ett belopp av li1ögs't 4,000 kr. må utgä t'ör utförande 
föl'söksvis unclel' inn cnrandc år m· lälcr\runclet'Sökning å pet'so nal aYscdcl 

för utbilclni.ng till riktar·e , elcllcdning·smän •aY aY.stånc1wlJsenatörer. 

Runul. l.J•·ev den 25. 4. 1:!2!;. 

Bif•aller kapten ClH es ansökan om e.ntle tliga.ml e m etl utgiln:scn av 
innev-ara;ncle läsål' från förorclnan-clet att fr. o. m. den 1 o.J([obcr 1920 t ills
vidare unoder en till av ·sex år Yara lärare i gymnillstik oeh vape-nfäring 

•m. m. vie! sj ölcrigs•slwla>n. 

Föl'klarar 11 im! er ej möt.a för K!vlF aU uppclragrr åt löjtnant Ges ter 
0 Cih ·elektroingenjör Hansson alt utarbeta l.Jeskri\"ni ngar öYer nyanskaff·ad e 
Vrukuumröravsäcndare oc.h Yakuumröt·motl-agare för dc fa sta Jc.uststruuionema 
o el]) ,för vis•sa f,a.rtygssta l i on er. 

K. Br. 1924. 3 
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1\unrJI. IH·ev den 2. 5. 1924. 

Fö norcln nr l<ap t en S tcph enso n-Möll e r att tillsvidare unel er k omm en

döri;aptcn Be 1·gmarl;s sjölwmm end ering såsom AG minskola vd elningen u 1,_ 

peMtlln b ef·atl.nin<g·en såsom chef föl' mar imförvaUningens minanle ln ing. 

Lämnar utan bifall kap·ten Berendbs an:h åHan om ·tjä:n.stlecli·ghet m Ptl 

l)i•be llål·lnnd e .av ·cWlöningsJörmåner under Dielen 1 TIOV. 1924- 31 okt. 19~:\ 

för a tt utomlan1cls idka spl'åks tu cli er. 

Lämmtr K!\1P begärt uppdrag oatt låta utarbeta e tt nautiskt tafb cll

verl< inn eh å lland e S·å\'·ä l ll öjcltab·ell er som öv riga för d en praktilska nav i

gatio nen erforderli ga tab ell er. 

Kunul. lll'ev den 9. 5. '1924. 

Secla:n riksdagcTI i ·skrivelse el en 2 maj 1924 n :r 121 , meddelat ·sitt b ·

·slut i anl ecln,ing av väc·l<La m otiO"ner angåencJ.e tjäns tårsberälmingen fi> 

d en personal , ti Hh örancle fl o tta n, so0 m cl eltagi t i yaoiHEm F i dras världsom

s egling·, förow1nm- Kun g l. ·1\'iaj :t ·i •enil ig•h e t med e ik•scl&ge.n.s b eS!Iut, att Di n

förmälda pensan al föt· upp fly ttni n1g ti'll högre lönekla·ss m å tillgodoräkn a. 

t iden frå n och m e-el elen 25 september 1920 till och med den 11 septem

ber 19212. 
B;J!'al1er KJ\fF f1·ams bä llning angående elispos iti on av v issa lägn h el•·l' 

i västm bostäJl.shus•e t å Sk·e pps h olmen för ch•e1fcn för· ingenjörsclepartemrn

t e t oc1h verk·s~ael si n genjören ävenso m fö reslo'iYer a tt rh efcn för byggn aiJ ,_ 

de.partem ente l ska ll til kl-elas nu inn e·ilavaml·c lägenl1 et. 

Bit'al·ler IO.fl'' fr·amstäl lning ang. t'öt·sök med ;sn örl;ängor, aYSedda att 

r r !>ä tta .s tövlm . 

Bifaller l<MF Jr am s täl lnin.g om m edgivande fl.tt för de vill för·S·iiljn ing 

uv pråm e·n " \ 'ega" infl)"lancl e m eclel fä upp.ilanclla oe>h lw mp•lettera e.n b oc

se r1boåt, av.s·edcl för Kal'l-skrona fä!s tn.in•g. 

Bi•falle r mar.inintenclen.t Ber.gs a:n1llå llan om enttecli.g•ande fr n ifö;·

oranoa. ncle t att fr. o. m. el en 1 oktobe r· 1920 Lil·lsYicla.r.e uneler en tid av se" 

år vara läl'are i intende·ntmljänost v id sjökrig·ssko lan. 

l{nn!JI. hl'ev den 16. 5. 1S:M. 

:\T·erLgiver att fö·l' lJcs•tr iclluncloe av r e·pl'e,se ntation s- m. fl. ko s tn ader i 

samb n.nd med utlän c1!>1;a örlogoSfart~·g'S besök i SYeri gc må til•l ch•eofen f· l' 

.5jä'för·sYal"e ts Jwmma.nd oexpeclit ion mot r eclo ,·isn ing enHgt J.V c.Jwf en i'• ,. 

försYal·sLl eopa rtcm cnl et godJ;iincl a rälwim ga r u tbetalas ett JJc lopp aY hi''·"-t 

rcmt u ~en kronor. 

Bifaller Kl\TF f. t··omsti:i.Hn i·ng ang. liap lcn F'Jorys slit llunrl e· till K~lF 

förfoganclc fö r· besi kt.ning a ,- i Englan•d b eställd n~·gll å t samt alt F. clii r

roflct · m å fly,Q·[l ~1oål'en t: Il Sve ri ge. 

lfnn!Jl. hl'!'\' den ~:l. 5. 'l!J2r. . 

BiJ'J.IIcr K~ll<' fr·amställir1,i ng att en ingenjör· från Stocklwlms \'arv 111 1 

nän-..:\r.a Y id i n . .i) r. de n 16. 5. 1()'2!1 om•förmäld besiklning. a\· m;·gbåt i Ell' 

hnd sannt modfö ljoa densamm<J. ti ll Swri.ge. 
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G. O. 308, eten 16. 1~, 192\ b ·efall er, att unde·r ele n .l instundande maj öv

uiJlgar å JlotLan.s farty•g oc l1 vi e! ma rin ens tr·uppförbancl och .skol o r m. m . 

med undantag av sjökrigsskolan ick e sko la äga rum, på de t att p ermi ssion 

må Jwn.na b·eredas p·ersonalen till el en utsträckn i.ng, so m tjän s tens uppr·äLt

iJållande i övr•ig t m eclog ive r. 

G. O. 312, d en 16. 4. 1924 , befa ll e1·, att löjt•nanlen W,irs lröm s k a ll fr. 

o. m. den 23 inn-ev. m ånad till s Yi clare u neler Ol'el-inari e inn eh aYar·ens sjök om

mend ering tjän•stgöra såsom m ari'nassis l·ent i .tel·eg rafsty relsen. 

G. O. 315, elen 17. 4. 192.'•, m edgive r, att toTpceiiJåtama P er.seu s o ch 

Pola ris må fortfarand e vara föl'i a.gela unel er r· cparalion intill elen 1 juli in

n evarande år. 

G. O. 316, den 17. 4. 1924, betm yncligar oll er en för kustartilleri et a tt tills

vidare an b·efal la cle mindre än•clrin.gar i och Lilläg,g U.ll al'tilleri·inslruktio n 

för ]{'usta r· ~ill e rie't (Jas t,ställ cl ge nom ·g. o. 710/ 21 ), v ihk a av omständig h e

ter-na m å an ~es :b etin gacle oc h vi lk a ick·e hava till -följd ökael ·kostnad !för 

utb'ilclni.ngen. 

G. O. 332, elen 25. '1. 192'• , b efaller , att n edanstäend e oJficel'a r e vid 

kustaT t·illl eri e t skola, .m ed tillfäll ig t f ränt räcl anele av 'inneh avand e J;omm en

der·in.gar , under nedan angi ma ticler inn evara·ncl e å r tjiln s tgöra enl igt föl

jade : 

unele r ticlen 22 augu s ti- i ok tob er: majoren F alc.k vid Vax,holms 

kustal'tineriregem ente; 

uncl•e r tiLI·e.n 8 m aj- 15 juni: ma,jo cn \ Vfl'illm an vid Karlskrona kus t

artilleriTegem ente ; 

uneler ticlen :l juni- 22 augusti: kaptenen L inelen Yid Vaxll olms kusl

artmerir c.g•e m cn te; 

uneler tiden 1 maj-30 sep tember : löjtnanten Sunelin vi cl VaxlwLms 

k us ta•r·ti l ! er i·r egem en te. 

G. O. :133, den 2.5. 4. 192~. J)efall er, ·m eel ändri ng a 1· g. o. 18 1/ 2!, mom. 

4 a, a.tt bö:;·stc be..fäliilaYarcn öYcr· kustflottan skall ·hi ssa sitt b efäl s tecken 

å dag umler ,förs ta h älften av ilb tunelancle maj månael som av ntimn cle ]}e

fä~hm·a r e dJeslämmes. 

G. O. 335, den 26. !1. 1924, ·befalle•r, a tt löjtnanten vie! ·kus tartill eriet 

Bag.e1uilorn samt fänrikarna ,-w flatlan Beskow, frih erre o. 1\I. wf Ugglas 

oe]1 So lllman 8•kol<J. del laga i elen jämlikt la ntför:svarcts g. o. 102 / 2!t vie! 

G. O. 1921;. 4. 



22 

infanteriskjutskoilw å Ito sersbc rg anoi"dnarl e el dll anclvapenskLI!'scn för ko m

paniofficNare. t ill \'ilkcn km·s inr;cckning J-ger rum den 30 maj inneYa

I'ancle a1·. 

c;. O. 35 1, rl cn l. 5. 192'.. JJcfaller i anslutnin-g till nådigt JJesluL den 

2 1. J2. 192:1. aLt löjlnaiJicn T l10ren ~kall, u tan att sär s.ki l d k ostncl a häi'i1-t'' 

nom åsamk~b slaLs\·e ,·ke t, t:ntler t irlen .12 maj-20 augu sti innevarami r ii 1 

pr• n o m ~,)'{t ra:L;ou t ll:tti:J in ~j vid .\fa:rconi':; \\'irp:] ()SS 'i'{l i·eg rapll Co mpany, Ll tl. 

Oll elmsfonl, 8ngla nd. 

G. O. 373, r l en tO. 5. J f\2\, •JJef.alt cr, att marinattach cn, J\Ommenrlöi '

kapte.nen av 2. gT . Gi ron, sl; all inställ a sig i Köp enl1amn föi' Ljäns tgöt•in ~ 

vie! därvarande hc~1;ickning under Lirl en 1G ju li--30 augusti innevarande a•· 

.sam l Clli l'C'ftcr fttcn}i.mla till Bel'lin . 

G. O. :l75, dc-n 10. 5. HJ2:., meclg,iver, a:tt i-tali cmska kryssar en "'dir" 

bcllo" m, u nge färlig•en under n erlan a.n gi\·.na ticl er ·innevarande år b esök" 

följ;an.cle krigs-l1 amnar, nä m! ig-e·n : GöLclJor-g 31 m aj-4 jun·i, Kar lskron" 

13~18 juni samt Stoc];'holm 19~26 juni. 

G. O. 379, d·cn .12. 3. 1\l2'•, meclgiYCr, a ll nedannämnda ,f eanska jagar• 

må uneler tiLle.n 3~1J. instunrlamle juni m ån acl ])csöka St ockholms ki'i g,; 

httn1n , 1llii.rn1igcn 11 AigC ri cn11
, "KnlYy le\\ "ArcJib-811 och "Serl'egalais.,. 

G. O. !180, -rl r n 12. G. 1924, b efaller •i anslutning till n digL beslut !lt·n 

28 mars .1 923 ·att kommendörkaptenen av 2. gr. l m arinen Kra.ft skall, 11 1 

över i g . o. 4!10/ 2:1 angiYen Lic!, Lill.sYid arc intiM u-bgiing•en a \' juni måna.! 

Hl2;J 'k mes lå i inneilavancle befattning silsom Lj äns ~görand e of'f.icer i sjörör

sYarets kommamlo ex.pcrlition or l1 för e.s t1lnclarc fö r marinen-s bo·kdetalj. 

G. O. ~l81, elen J2. 3. 1!12\, JJcfrtll e•r, 

1. at t n etl am:tiiencl e office r at'C sl;ola fr . o. m. den J oktober 1!1'1 '• 

tiLisviclaec intill utgången av scptcmi)er månact nedan angivna år Y:u·.t 

liirar.e •vicl sjökri gs•II ög,.;kulan , nämli gen: 

m ed um:l et'\·is n.ingssk~·Jdig!J e t i allm~Lnn a l1ögre kursen: kommen!];; -

kaptenen av 2 . .gr. \Yrangel i slmtegi, 1930, kaptenen E.ncll i marinorg:J.n 

sati onshlm, 1~il0 ; 

m ed un-cl eni·sni·ngssk>·icli·;!'! I ct i allmilnn a htrsen: kaptenen Bl•ix i 

Jaktik å ku slartill eri l inj c.n, 1!127, ];ap tenen .\gr-en i m Lnlära, 1927; sam l 

2. ntl -kaptenen B iörkluncl s·l;all. ulöYet' ·i g. o. 875/2.1 anginn Ud. 

tilltsv iclarc •intill ulgilJngcn •av septemb er m åna-el 1926 vara liirare i tal; Lik 

vid sjökrigsllögsko-lan med unlcle.rYisningssl(ylcl ig·i1et i allmänna kursen t 

sj öo ff iccrslinj P n. 
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G. o. 382, den 14. 5. 1924, m &1gi'Ver at>t n ecle·rländs-Ira toJ•pedibätwrna 

z 3 och Z 4 mä under ticl ~n 27 maj---B juni 1924 b esöka Göteborgs krigs

·IP31J1lm •. 

G. o. 385, el en 11!. 5. 1924, f asts täller följand e ä:ndil'ingar i fu"VI II : 

§ 56. 

U t g å r. 

§ 177 : f). 

·fl - - - . - deviation sjournal, e r f a r e nth e t s-, slu•ov-, m a

skilJ- och d yn amoliggare 

§ 188: b ) . 

U t g å r . 

§ 232: 2. 

2. lvlecl cl'ivi•sion soff iccr föt'S•tås i detta reglemente även underoffi.cer 

eller uncler-offoicer;;ko rpra l, s ·om h ar befäl över d iv'i,s ion. 

§ 23!1: 5 . 

5. fråga om .far·tygsin ge.nj örs iUlggrunde v1icl klant 1;;1\)ep·p till clrabb-

n•ing m. fl. Ullfäll en oc.h b·e träffa.ncl e utbildning och underv isning av ho

nom uncleTlycla ncle perso na l sägs i gällande cxercis Peglemen.ten och .in

struktioner. 

§ 23G: •i ). 

i ) att b e-träff,a.ncl c s·i n tj än s·~gö rin g åsom medlem a.v b etygs•kommi s

sion ställa sig till •efterrätte lse f öresk riJ·Lerna i § 152: 1 och 2. 

§ 2.39: 3. 

3. I frwga •o1m fartygsintendents åliggrunde vie! kl·art skepp till clralb'J)

ning m. H. tillfäHcn oc;h ])Cträffancle utbildning och underv.i.snin,g av ho

nom underJ ~· cJancl e personal -sägs i gälland e exer ci•sr.eg.l eme~en ocl1 in

'Struktio.ner . 

G. O. 1924. 5 
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§ 243: 2. 

2. I fråga om fm•t)·gsläkares åligga·nele vid klart tskepp Wl drabb

ning m. fl. tillfäll en oc·l1 beträffande utbil·dning ool1 und ervisning av h o

nom unclerlyelancle pers·onal sä•gs •i gällande exe,·cis t'egl·emenlen ocll jn

tru:ktion er. 

§ 288 : 2 ,a ) 

a) a tt de divi1s:ioncr, Yar.i manskap e t ind elas för ·ha,nelhavandet a1· 

dess lwkl i~cLn a cl och aYlön i ng m. m. ställas und er befäl ·av - - _ 

icke upp·IJörclsmän e Uer viib el n; 

C. O. :J92, den 16. ri. 1924, angiver om fånget .av läroämnena vid KS:-; 

(i lan el). 

K O. 401, d en 20. 5. 192!1, meei;g·i,ver, att vissa •skolyngLin g-ar uton 

ko.sbnad för ·s•tats•verke t un(Jer en tid av högst 3 måmader må medföl j <! 

övningsskepp et Ohapman •Ocll ·krunonbäten Svensksund äve:nsom att AC 

Sk·ep•psgo.s·se,av1cleln'ing·en må på enahanda v ill!vor lämna tillstånd för högst 

4 ym.gLirngar att medfö-lja å wtrbdem a:v •övnhngss-k•epp en Najaden ocl1 
Jal'ramrus. 

G. O. 402, den 20. 5. 1924, b ef,aller aut mariningenjören av 2. g1•. 

Fot•sb-erg tskall fr. o. m. den 1 oktober ·innevarande år tiHsvidare , m ed 

und·runtag av de -tider, då han p ä ~~rund •av utfärdad g. ·o. mä !hava erhåll i 1 

annaill kommencleri n.g, tjänstgöm •såsom infor·mabi onsi.ngenj ör vi el under

officerSISikolan i Karlskrona; sk•oland•e rrnariningelllj ören av 1. gr. Sk.o,g av g a 

fr•än rnämn:d'a b·ef·att.ning m eid utgången av •septemb er månacl in•ne•vm·ande ät·. 

G. O. 417, den 27. 5. 1924, m edgiver .abt ma·rinin:g.enjönsaspirante,r a1· 

3 :e lå'r·s'kursen må so mmaren 1924 vara bef.ri1ade ifrån IS'kyldJi•g.lleten att bär :t 
sabel. 

G. O. i\3!J, elen 31. 5. 192!,, b ef·aller a tl kommendörkaptenen av 2 :a gr. 

friherr·e Deck-Fri is ·sUzall 'l! böYer :i •g. O·. 229/·24 a ngiY·en t i el jänwä l uneler 

ticlen t. e. m. den 9 nästkommande augusti kvarstå 1såsom SO•lllscllef i sjö

fönsv•ar.e ts ko.mmancloexpe·di•ti•on; skolande kommendörkapteil1en •av 2 :a gr. 

Cassel unel er h är OY•an allJgiven ti el u ppehålla befattningen så•som adjutant 

hos ·stationsbefiU.JJ >a,v•a ren v:id flottans sta tion i Sto:ckh,olm. 

G. O. 443, d en 2 .6. 1924., 1b efall>er att 1·erletthåten Spräng·arens nu p:t

gäende expedition ·sJm,ll utsträck·as utöver ·i g. o. 181/24 m om. 3 b ) angiYen 

Hd W! tidpunkt 'l!.nel er ·senare elel en av instundande juli månad, som al' 

högs te b cfä l'ha;-arcn över •ku stflot tan b•es tämmes. 
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G. o. Mt6, elen 3. G. 1924, m edg1iver att 9. engelska jag•anfl.otbilj CJl, be

stiäencle av HottHjleeJ.aren ''Mackay" ooh jagarna "V•atorous", "Valkyri·e", 

"Vani:ty", "Vic.bi s", "V·entorous.", "V•e rclun", "Vi.oJ.ent" och "vVillitley", må 

ungefär tig~n uneler liden 19- 26 inn evaran,de m äna;cl besöka Stockholms 

krig-shamn. 

G. O. 457, d en G. 6. 192!1, befall er, 

1. att •fart,yglscllef•en, il Ö~"nings:s~z epp e t av Ol1apman under' cless i 

g . o. 181/2!1 •anbefallda expechtion ·skall tll 'is•sa ·sitt b e.fäJ s.tecken den 20 

innev-ar~an cl e månad; sa mt 
.att .genom g . o. 105/211 anb efalld •besättni.ngsl is ta för nämncia faeLyg 

sli:all ö'l;:as mec! bv./1 elclare, korpral er (motorkuooi.ga) so mt, i mån av 

tillgång, en sk räcl clare, en sko·m.a!lzare .oc.lt en ·bagare, Y~lmplik liga. 

C. O. 468, el en 11. 6. 1924, bCifa ll er, att § 99 m om. 1 i H.M II s kall er

dl WIIa följand·e ä-ndrade l~' el•e l s'e: 

§ 99. 

1. Då divis ionschef för pansat·båts- eller kryssa.r,c\ivision för en tid 

av högst 72 l'imrrnar är .från,varan•de '0011 ej pä s ätt i mom. 2 .s&g'S öv•e rlämnat 

befälet, för·es d·et å lilans Yägnar av I[Jen t;il·l gTad eller bur främ s te bland 

ä divi·sionsch·cfs·farty,gd tj-än·S·bgöran;:lc sj ö·offioera-r.e. 

Då ~wnan di v1isi onsc'Lw1' eller f lo t!Ji lj chef p ä sätt ovan nämnt-s är frå!n

\'wranc\c, ,för es b efälet ä hatns v i~gn ar 'av {len till .grruel eller .tur främste 

s1öoffice,·cn å elivi>Sionens ( flottilj ens) tillstädesva rande ifar t}g. 

2. 

G. O. 1\75, d•en 12. 6. 1924, I!J.efallcr, .att en ut;i KarLsiwona unelervattens

depå in•gilencle unelerva:ttcnsbåt mä enligt varw>Cil!ef.ens i Karlskrona b e

prövande rustas för att Ulllicler i.nn emranc\·e män.ad -under högst fem dagar 

u tg pä exp ed iti-o n i ool1 för övning av järnlikt g. o. 275/2!1 till r·ek ry tkurs 

vid sagda dqJå k omm endet'ade und·e rvattcm>båte.lclare; 

att såso m fartygschef uneler •ifr[~ga.varancl e expedi.tion kall tjänst 

göra elen :l underva ttensb å tdepån tjän•stgömnde ·officeren, ägande vm'vsche

fe,n att m ed ·iakttagaod•e av O·vans låend e ·JJ est ämmelse •i fr.åJg·a om cxpedi ti o

·nens lä·rugd föres>kriYa angående tidpunk•t för bef·äl t eclme.!Js hi ssand e oCih 

nect!Ja!ancl.c; 
.att besättning i övrigt ä under vatten,sb·M·en ·skall 'kommende•t'a:s enligt 

överensko mmelse mellan Yansc,il efen •OOl t chef,e.n för underoff icers- och 

•sjömansl;~trcma; 

.alt underva U·ens·bå:te.n sikall uneler nu anb efalld expedition vara s.ta

tion är·t •förlwgd till Ka elsk rona s latio n ; 

att undervattensbåten skall ef ter cxpcd.itionens avsluta,nde avrustas 

och förläggas i 2. bereds'ka.p, ·ttgan'Cl e varvschefen att inSik t•än•ka ut- ocl1 av

ru s tningsarbe tena till det ounclg·ängligen erforder'ligH; samt 
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alt ko s tnad erna för ifrågaYaeand e expedilion s kola b cgeinsas inom 
belopp, som inom mae.in:staben beT·älmats o0l1 som meddelas g enom sj ölför
SYarets komnmnclo exp edi Lion. 

G. O. 477, el en 12. 6. 192-1 , !b efaHer, mc el upphävancle av g. o. 1350/ 13, 
a tt Karl skrona fästnings fredsområde skall utgöras av : 

fäs bni ng ens f ö·r.sval'sansta l ter ; 
s jöområde t .innanför fö r sän•kninga t'll•a ocll SkäHösund jämte clärino nt 

liggand e öar ·samt Karlslu·ona .s.tad, Hä tö och H.o·senholms övnings.fält. 

G. O. 487, den 16. 6. 192 '•, b efaller i anslu.tn.i'l1g till n åc!itg t lJ cs lut den 
13 samma .månad, att kapbenon An•g">Clin skall unclc·t· ticlen 19 juni-26 ju l' 
inn cYarand e år tj.äns~göea vi e! Kungl. r:\iaj :ts b eski clmi•n>g i Hel·s·ingfor,;. 

G. O. 490, den 16. 6. 192'•, m ectgd·ver, att unde.r·va.ttensbåtama Braxen 
ocl1 Ab orTen m å fö r lägg::cs uneler repara<ti·on inUI I elen 15 nästic juli. 

G. O. 492, d en 16. 6. 192-1, har b efa llt, 
att n od•anstående fömskrifber b e träffanele flottans övningat· in s tun

dande .!1öst samt rustning av fa:rtyg vintern 1924- 1925 slwla 1änd a t il l 
efterrättelse. 

1. a ) Bestämmelsema i .g. o. 181/ 24 mom . 1 f ) b•eteäffande l'lls~nitw 
av l·o·gementsfarty!j'et Göta, mo m. 2 ,]) ) b ett,äf'fande ·Jdargöring av pansar
b å ten \Vasa Jör ny ·expedition rsamt mom. 3 lb ) b et r äffand e avr,ustnJng m. m . 
·av kanonbtuten Sk:uell mil1 vedettb åten :n :r 33 upphäV'as. 

b ) Pans arb åLen \Va s•a •skall för l,äggas ti 2. beredskap. 
2. Neelannämml a fat'tyg skola rus tas : 
a ) pansarbå lama ManHg;lletcn och Ni:orcl., d:en senare å.som Io.ge

mcntsfad"J·.g ocl1 utan klat·.gör.ing av propell ermu.s1,in eri e t, samt uncl erYa l
tensbåten Dcl'finen (•g. o. 181/ t2.!! mom. 1 il' ) för att i mi.ttcn uv augu li 
kunna urtgå på ·eA"pedition; satmt 

b ) pansarkryssHrern F~ylg i ·a .f·ör ait ·i ·J) örjan av novenlJJ·er kunna utgil 
på -o:mkt'ing 5 m ånaelens expedi ti·on Hl! avlägsnare fat'vatten; äganel·e van~~
c:h efen i Karlskrona att på grund härav anbefalla d e insk·ränkningm· i· ge
nom g. ·o. 181/ 2-'t mo m. 3 ib ) anb ei •alld a v•rustnun.g, vartiLl oms tändigheterna 
m å föranleda . 

3. Lo.gemenLsfa rt"J·.gc t Freja skall å tid uneler ·senare cl elen av okto
b er, som av .Jtö.gsrte b efälluwar en över kru.s.tflottan b estämmes, avrustas ocl t 
avmöns•tras samt sedenmera Jdangönl!S för att ·i början av janu ari kunna 
utgå på ny ·expMition; ·ägand e Yar·ys chref.oo ·i S toc·khoolm att .b e t,räffand e 
avru>Stningsar!b•etenas omfat tning anb c:falla de inskt·änlmingar, som m etl 
hänsyn till klargörin.g•en för ny expedition. kunna :anses påkallade. 

!1. Följande fat' t)·g ·skola å n eclan ang~i ·vn a ti cler avg å till r e>Sp . st::c
tion•er i och för avrustning, avmönstring och ,förJtä:g;gning i 2. be·recl.skap : 
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a ) underYattcnsrb å ten Haj en å dag unel er .förDa h ~llften •av eptembcr , 

50111 
av .J1 Ö•3'ste be.MJ;Ilavaren över kustfioLLan .med ll·änsyn t i Il för eskrifterna 

i .mom. 8 n edan b e tämm es; 
b ) pansari) å tcn :.'1 \ anHg~Jeben, torp edkr~··ssuren PsiJ.anelcr, torp edb·Mar-

na H.e.gulru:;, Oa.stor, Pollux, Plejtad, n :r 10, n :r 11, n :r 12 ocl1 nr:r H, um:le'l'
vaLtensbå ten Delfin en, clepå faJrL"J·ge t SYca, k anonb åt en Hota s amt Yecle tt
])åt ama n :t' 33, n :e 3!, ocl1 n :r 37 ä Ll•a.g uneler oktol) et', som av fil•ögs~e b e
fäi'tJaYaren övc t· kus·bBottan b es tämmes ; samt 

c) J;anonb åt cn Slmlcl -snam sL nnöjligt efter d e·t p ansarkr~· ssaeen Fy l-
gias i mom. 2 b ) ovan anlJ efallda cxpecliLion tagit sin !b örjan. 

;, , Neclunn ämnda l) efä l•IHtYa e·e ·skol•a ITis,;a s ina ·b·c.fäls leck en å följand e 
dagat': fue.Lygrscrh e ferna å p•a.nsarb å larnu !\Ianli.g·h eten ocll Niorcl samt å 
underva l Lrn.s!J1\!lc.n Delfinen Ll·en H a:ugusti; samt furtygs ch efen å pansar
Jn·~-s:~a·r en Fy lg i.a d en 6 nov•em!J et·. 

6. a ) Följanclc ,fm' ty·g sl;ola lillsYiclar c ingå i J;uslflottans förJJanLI 
enl-igt .följande : 

pan sarb åt en :-Ianlig·il e ten i 1. pa nsarbåtscliv.i:si.onen Jr fun och med clag 
i augusli , >S om av llö·gs te ]) efä!IJavaren. över l'us tflotil<<n b estämmes; 

u nderYa ~tcns.JJ å ta.rn.a Utte.m och Bävct·n i 2. umler·vattcnslJåtclivisio
n en samt Uln:cl,e.r'v,attcnsliJåtarnR Val·ross cn och Delfin en i 3. unzlerV'abbens
båtcli vi:sionenr f.t'l'tn ·och med clag i aug.u s.ti , .som >a'V l1ög.~.te J) efälillaYar en över 
ku stflottan 'lJ est ämrn es; 

kanonl) å Len Bi encia i t. unctervatten•sb, tcldvisi·on en såsQm depåfat' tyg 
från ocll1 mccl s j ö'khgsstkolawlelning•ens uppl1öeuncle (g. o. 181/2'• mom. 
4 c) ; samt 

pans arJ1 fule n Ni orcl från ocl1 med cla.g, s'om a v d1ögs te be,fäll1aY&!'en 
övert' k>ustflottan bestämmes, dc.på fa r.t)·get .Svea omccLellJ a t' t efter n ediha
laneJe t uv ·flott ilj crllc!'ens föT 1. undervaltenslJå tsHotti-lj cn b e:f.äls teckc.n (•g. o. 
181/ 24 mom. !, c), ·samt ved•eWJJ å tarn.a n :1' 31, nr: 34 •och rn :r 33 omedelbart 
efter n eclllralaml c t av divisio.n scll el'enrs för 1. rninsv•c pningscJ.itv<isioncn be
fälstecken (g . o. 181/ 2'• mom. 't c ), samtliga i förlmncl enlti•gt ilög'ste b efäl
h avarens öv·er kustflottan lJ cs tämmancle. 

,JJ ) Pan'Sarln'}'ssaeen Fylg:ia sl;all uneler i 111liOil1l. '2 ~J) ·oYan anb efalld 
expedition i·ck e ingå i ku s tflo ttan. 

8. Se(]an unclorvra.ttcns1J · t:a.rna Uttern oc:l1 Bäver.n enLi.g1t .föreslcrif-
t erna ·i mom . G a ) ovan ingått i 2. unelerYatt.ensbå tcli'vi s.io n·en ocl1 uncler
vattensb å ten ValPorssen enligt .samma m om ent ingått i 3. unelervatten.slJM
division en, må m ecl cJ.en s ä lunclu bildade 2. und Clt'vattens·IJ å tci.ivi•sio.nen en\.igt 
ll.ögste b efälilavarens öve·r ku s ~flottan närmare b erstäm:mamle och m ed iakt
tag•a.nde av i mom. 16 nodan m eddelad för eskeilfrt lföretagas övningar un cJc· t' 
gång, (ioek ej uncl e!' längre tid än t. ·o. m. elen 6 .septemb er, vueeftet' 
unclervattens·!Jåtcm J-Ia ien s•lm ll a•veurs tas (mom. 4 a) .samt Lmclerva t tcns
b å tar•n·a Sälen, Uttern ocl1 B>äY ern skola tills'Vidare vara s ta ti Qnärt fö!'
lagda 'V id resp. •s tati on er . 

9. u) Kanonb·åten Blenda skall i .samband mecl sjökl"i:gsslwl•avdel-
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nin•ge ns upp~1öranclc a'V,gå till Stockho lms station för att fr. o . m. cla!!:<'n efter an>koms>tcn 'Ciit tillsvidare Yat'a sl;atio nä'i't Iförlagd (mom. 6 -a ) . b ) Kanon.!Jåtcn S•kulod skall i samlbwnd med ·sjökl'igssko laYclel nin•g•en, uppih.örancle avgå till Karlskrona s tati,on för >att fr . o. m . clag··en •Elft.Ct' ankomsten dit ocl1 intil'l' l;iclpan:kten föl' i mo:m. 4 c ) ovan an,bcfall{l a\,mö no; t ring ,-,al'a s taMonärt förlag-el oc:l1 unclcrställcl station b efälJil wvarcn; skolan!], k.:wo.nllJilLcn enligt f·ramclel•es utfär'-cla'CI-e närmare f<öl'ClSIN1i<fter aYse·s föl' ÖYni.ngar m e.cl ·sjöka'Clcbtcr samt elcss b esä ttnin <o•sli•sta vara reducerad C·nlif' l s ta t i ons!Jef-iHh•a var·en:s b e•stä-rnm ande. 
'10. I g . o. n :r 275/21, m om. 4 omt'-ör.mälcla sko i!Ol' sk ola anordna.s a kusMl•o.ttan. 
1.1. a) .Fiottil<jdl cfcn för 1. torp.ecKlott.i·lj en må enligt hö.gst.e beUlhavarens öYCr kusWottan närmare ·b es-tämmand e 'tillfälligt utö-va - itt b efä l från i kustnobtan ill'gol:cnde, 1. tcwp edbåts!'loWlj en ej tillhörande faet:-~·. .JJ) Hö.:;s·te bC'f·älhawu'cn öY•C r k1usbflottan må 1i ocl1 för vissa öYn.ingar till'fälli·gTt •stäHa i kustflottan ingåend e tor•pecl- c ll·er Ye-clettbåt unll r1· ))e.fäl av annan illanom um.clerlyclan·clc officer rän -fartygschefen; skolawk do cJk rclcnne 'Off,ice.l' ·i nn eh<wa b ö.g.r'e tjän.srtestältn i ng •än fartygsclleJen. Därjämte må !högste beHi~hawwoo öY·er kustflo>tt.an, u.nde·r årets slcjut- ocll sig·nalskol·a, •i •ändamål att på för ut1Jilcl'ni-ng·e.n l•ämpU.gJaste sä1!t lföl'{lc la " k.usbnottan kormm endcrade •officerare till sko lor •O·Clh kueser , anb efa:Ha ilä1'a\ beting·aclc tillfälliga peesona.1om!Jy ten mellan lmstfl·ottan:s fa:rty.g. 12. a) I samband m e'Cl d c person•alomlby ten, som crf·o.rdras för anordn a:ndet .av i g. o. 181/24 mom. 8 nämnda )Tke.ssl~o lor m. m., vilrka S1ko L1 taga 1sin b.örjan uncle-r &enare häHten aY augusti, sl;-alol . Y:J.{l betrMfal' undcrDffic·e t,are och stamrnanrsll;ap , jänHäl •s·ådan a omb:·ten i uti kustflottan ingående ·fa:rtyg•s besättni•ngar ve.rkställa:s, Yilka erfo rdras för att a:gcla ]l Psättningar ·i störs ta möjlig·a utstt,Mkning må kunna uneler minst e tt o'tr kvarstå ·O'I.'ubbaelc å viel ifr·åJgavarancl c ti·clp-unkt ·rust•wde d'art}g ell er å clc f&rtyg, &om i (]e·ssas 'sbäll c k unna komma att rustas. b ) PansarbåLen Ni·orcl :skall U}Cmann3Js st\ om lo·geme-nts,far,tyg enlif(1 heS'ätlningslisba, so m av ·sta,tilon-srbe'f-äl'll 'iJJVaren i Karlskrona ef.ter samr;'d med llög1sLe J1efäH1amr·ei1 över kustflottan bcst'ämm0s. .c) Pansark r)BSaTen Fy1gia skall, vad JJetnäff.a:r unclcroffice.rar'e oc li manslrap , uneler i mom. 2 b ) o.van aniJ) Cifa ltcl ·expediti•on, et1hålla rbemannin .c i överens bämmelsc med bifogade hesättn ingslista; ägande. statio nsbenil Ilavarna a.~t efter samråd sinsemc!larn, däri 'V i·cttwg•a de mindre ändringar .som av omstäneliglhete·r.na 'kun'll 'a b•ctingas. 

13. a) Dc allmän tjänst tillel·eLad·e Yärnpiiktiga, -som im'yckt el en J novomber 1923 och rS>om räro -sj ökommencleradc, .slcol·a 'å cl'rug uneler scnal' r delen -av juni, som ruv hö,glste bC<fäl!llav.aren över ]QUstfl.outan ·of-ter samråd med veclerbör:mde .stati•onsibe.fälh·avar·e b estämme·s, ·ers•äbta;s, i försrta hand med aHm'än tjäns t t1iHd•elade vrärnrplikti.ga, .som inr'yckt elen 2 februari, och i övri-gt, i d en mån s•å ·för vakansers il'"J llan(le oundg·äng!itgen erfordr·as, 1!11 Ctl sjötjänst tillclelaclc Yäi"Dpliikti.ga, som inryokra elen 16 juni. 
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t ·lnclelacle vär.npli•l;Jtiga, som inrJ·.cl;·a den :16 j u n_ i, b) l \:.V cle sjötj•änst 
b l e n" ' . .. . . ovan ·s ' ökommendel'3JS, ·intill cm .ar ;, · rl o'-sl;ola d e, som ·enhgt punl,t a) ' f'l itans stati-oner oc:l1 cläeefter !ortsatt l " )l 'Ch'Y\UtbJlelt1lll'"' tt 0L 

· 
deto· en el'•la a 1 ' J -

0 
. 

1 tub!Jildninl'' å flottans sta.tl,on er. " . · . 1])ot'd samt ö•vn"a r·CH'Y · · · o reKrytutbildnmg om l '. • o ·•· , J'kt·o-a som inrvckt d en 2 fe<lwu-c) Dc a ll,tTIJän ·tjäns•t ttllde lwde \arnp l lo ' • e delen aY . .. .... , m•cncler.ade, ·sk o1a ' da.g under senar· ari och som aro SJOl,om .. . , Y - bflottan efter samrå:cl mecl 1 " <ns te lJefi'il'llaval'cn ove·I ,u~ ' au"'usti , som ruv ' H>c• · ' · · .. . å 1. n"t si o· .o-öra låteT, ee-~- e~erböl'.a n cl e •s tettionrsbefäHlavar_~. ,be~~~,~~:cs:O~l. i~·rJocka ~~e~ 16 juni. sättas mccl ·s jötj.änst tllhclclaclc vonnpi .. ', lo J\ ·~· o- a so.m inl'Ycl;,a elen 16 sep-·1) Dc allmän tjänst tllldC·1a:cl-e vamp l' lo ' l • .. • , el C'k i l .. , • Yl\ancl et av va:kan.ser •omboecl :SJokommenclei as, o temlJ er, sl;ola fot :f. ' . . o·~ l fartY·" enelast i d.en utsträclmi.n•3, som f 'å"a om uti kustfloottan llloclCDC c . , " .. to " .. . J· tflottan ä"·er b·esbamma. llöo-ste ·b·efäl·ll.aYal"cn o vet ,us 0 
. ycJ·o den 16 ju n i och " f" · ·ärJllplil-tio-a so:m mr "" · ,0 ) Rcl;rytuUb.irctning · or v- .. ' " . 1~t•·. ut))ilcinin.o· samt elen ut~)ild-. .. Jtembcr ·s'kall om'fatta allman lml l ar o .. den 16 sor · ·. . .. .1 hefa"lll.av·at'C ·tt"er ~)estamma . .. . veclerlJ oTaDL e v· ' " nin'g där.uto.ver, som · · . . . IJt o- ' ts för Uli\Jilcl.ni.ng till under-l ... ·npliJ· tJio·a so m u 3J::oi ,f) För ,s.,uma \al ' o ' . J· IV omförmälda 'JTl;csutbild-. 1910 år" s1·olre-"·lcmentc ,ap. JJefäl, ,sJ;all den I · · ' ' ' " .. 1 f&'lY" en1i"t fördelning till cl es,;a, . o· en anorcln•as t\ kustno ttan ti lllloranc e .r o . . .. o . . nlll o .. ,,. . , över kusUl<o.ttan bcstwmmes . . ... som .av :llo·glst-e lJc.faiiiJ a\aten . . t'll riHare cliclleclnmg·sman .. . 1 -1 .· o-anclet av utbildnmgcn · 1 

' ' " 
H. a ) For ' )l ) l mc . " J· "flottan under inrncvarande ar " , . - Lörer skol.a Yid a d.lSc• 

. 
och avstandsoro,scna . t t å -to r t an tal man, att . .,. 1 Cill s·i·"naliSkola uttag.as e· 5 ,, · anordn·acl .skJuls" o a ·O, " . .. ' l' t n edan föt' ol.ilca )Tl;es.gr·enat· . "lutande så v1tt moJ 1,g ' -ef·ter urtbilclnmgen.s av, · ' . t'llll .. ande r esp . s twt ioner , ];unna ·och ,gj &manskJ.arsscr ang' iY-et wntal man, l lor, 
•berälm as oJJliva ,g,oclk:i:nd-a, ,nämligen 

Utbildning till: 
l 
\ 

Yrkes· 
gren 

l 
l .. .. Il · . ·a ]''tt l-anon· 3. l' · SJOman ...... , nktare Vl <t " ' 

l 

am 
trn 
um l 
mm f 

. . .l 3. kl. sj~m~n ... 
1 

nm riktare vtd ]t>-garkanon,\ 2. kl. SJöman ... am 
r iktare vid 'luftvärnskanon: 2. kl. sjö~ än \ am riktare vid medelsvår kanon: 2. kl. SJ0!11. am 

{ 
3. k l . sjömän ........... \ s m eldleclningsmän: 2. kl. sjömän ... .. .... ... sm 

l 
Antal godkända 

tillhörande 
]{-a \ Sthlm 

station stntion 

l ~Ä l ~~ l 
samtligR 3. _ld sj ö- l\ 

män utbtldas 

l 14 10 l 
7 5 

12 3 
30 JO 
25 lO 

9 3 
9 3 
2 2 
3 3 

avstånusobservatörer: 2. J.::l. s jömän ...... {\ ~;1 
U . O. av 3. gr. ~ signalavståndsobservatörer) ellelk. komple~enta l ~l~brpå~cl-l ·orpra er ' 

G 
2 
2 

2 
2 
2 
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b ) I knrs Ifö r utlJilclning till avstånclso lJ scTYatörcr ut ta•"ml Lin -le 
1
. 

o <C l [' l) l i-
cet'al'e av 3 :c grruclen el! et' till uncl el'officens!l:Jef'ot"clra:n J· om11e tent·

1 
J-

\. · c \. ·01l'p raJ, t' 1 

~·· o. 288/24 mo m . 4) •SkaH i b.ilaga 2 angiv-en k.ut·spl·an läJndoa till e f[ ,, _ 

1 aLtc1se ... Bety.g för nu nämnd •p e-t'.sonal s-kaJ,! vid ku esens av,slurtande siH l: , 

cnltgt fol' eskr llftcrna för b etyg1ssättnin.g i )-rkes.sa,.olot'; skolancle clc. "
1 

, 

IJiiYa ,goclkäncla i 1kursen, m ed ledning av lbety@slistoma av resp. k årcl/.l rr, ,, 

lllta.gas till "avslånclsohscrvatör" och anteckning göt\as i rulla r esp. fr,_ 
hållnmgsbok enligt följand e : 

1fö t' underoff i-cer .införes :l. J.ämplig plats i .rulla öv·et' unelerofficers

jJe rsonal en (lnr I, form. 1() ) och ·i u te! r ag av säd an ru Ila (H.\r r, form. 2
1
, 

utta,gen till avsbån clsobservatöt' (·ster eo. r esp. koin c.) år 1921," j itmte er
håll e t .m cocle lJJ etyg i knrsen ; 

för koPpna l irnföt'es i förhållningsb·oke n å upp·slage t "Uppflyttn in 

m. m."- "Utta grn till aY.stcndsobservatör (ste t,eo . r esp. Q;oinc. ) å t' 192 \ 

samt ii upp sla.ge t "U~IJ i1cln ing m. 1m." - "Kul',s föt' avstänclsolJs et'Yatii 

(·stereo. r esp . koinc.) åt' 192'1" jämte e-d1ållct :mc(Jel'bctyg i 'kUr!Sen. 

15.. a) Högste b ef.ä lilaY•at'en ÖYCt' ku,stflo ttan •äget' a t t i g•äll ancl e p m 

gram for u Lb Jlclo.111g av reservo fri cet'sa·sp j ran t er vid s·kj'u tsk o la viclta"a d 

inskränkningar, ·so m erforch·a,s •för aLt lifrågaYaran(Je u tbj Jcln in-g m å l;u nn, 

avslu tas m ed utg·ången av s·eptcmaJ er m åna cl. 

b ) Dc ·r eserYofficersasp im n tcr, vilka jä:rnlikrt .g. o. 181/2.-\ m om. 1' 

genomgå utlJil'clning ·11. 1. mjnsvepn jngscli v·i·S·Lon.en, •sk ola oeof t ee nrecl:!JaLancl e' 

av tJjyjsi·onschefens b efälstec1kcn (g . o. 181/24 m om. 1, c) cnll•ålla. forsat 

utnjkln in.g •ä kusMiottan.s farty g·, en li.gt förcleln i,ng till cl essa, so m av lilö·o;st• • 

IJefälllavaren öve r k.ustflot tan hesotiim.mes. a 

. !fi. Ko s Lnall ema föt' enli-gt oYan anb efallda ·öYningar ·skola JJe,geänsG' 

tnom beLopp , som inom marin staben beräknas oc l1 som m eclclelas '<en oH · 
sjöförsvareLs 'k ommancloexpedili•on. ~ 

G, O, 502, den 18. 6. 192!o, meclgiv·cr, aLt 1. tyska torp e(JIJ å tsdlal,-fl ot

tiljen må u ngefäelig·cn unclee ti clen 2.- 11 .instun-clancle j u li m åm.ad b esök a 
:\Torr,köping. 

G. O. 517, {len 25. 6. 192'• , Ilar befa!IL, 

att följand e b estämmersee ·angäen cle uniC!el'Mfioerss'kola f'ör .flo ttan 

manslmp •Erkola tillsvri·dare läncl.a till efte r'rättcl.sc. 

Unelee u tbil(Jningså r-e t 192!,- 25 skall unel erofficerssko la -eniCiast a nonl 

na,s -föt' dem, srom g·eno:mgått -korpralskola ,i enligh et mocl b estämm ol.sern :• 
j 19JO å t'S s·l;·olregl emente. 

Efter utgången av nyssnämnda utbilctnin,gsåt· .skall uncleroff.icers.skol:i 

enljgile·t m ed rs-a.gda r cglement•e enda:s t anordnas föt' el en pensanal aV ma

skin- oc l1 'll antvel1ksavclelningaena, som på gruncl av siieskih:l anf.c(lninL 

genom:;·iHt första å eets m ask·jnist- ell er kl·at'ter.~unansldas•s uneler ui!!J ilcl 

ningsåt'e t 192'1- 25 i srtäll e t föt' under utbildningsåre t 1923-24. 
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Därest personaltilhgången ell-er u tt·~·mmet i föt' elfi n tlig.a u ncl erYi snings-

- 1 1·cJ·e m ecJoiva kommendeTing ti ll uncler-officersskola nästkommande 
lo-Jca er ' ' · · " . 

' l lnl'n"-'' t' a,- aHa d em so m fylla j 1910 års skolreg l·emenbe ang iYna 
u tiJ l c l '" ~tl , . J . .. • .. " - . ' . o 

.f·o·rclriu11ga.r t:öt· d yl·ik ko mm ender mg och .som 8J anma lt •Sig on,ka beft tebe 

.. ·r , r111 s kall 'Under b ea1>·tandc a Y un-cl erofficer.s'l~årens rekryte rmgs'IJ ehol· 
dan' r (. ' ' 
··nom de oJ.ilca yrk·e.s.gren.aena., i föns ta hane! till nyssnii:nm cl s kola ko.mmcn-

~leras .:le korpTalu, so m p, grund av rg'ii llancl c för eskrilftcr ·~Her å tagen :för

!J inclelse ä r o skylch ga aH kl-arst, Ii tj•än.sl[; unrelcr minst 10 manacler efte r elen 

Lid, då enli gt utb-il clning.splanen i 1~10 å rs s'koJ.reg'lemente (!J tl. 1) u~.cl er

Dff,icersub!Jilclningen böe Yara aYslu ta(l. Hän·ic! böT .f-örc tr.äJcle i a llmanhet 

cr ivws åt dem, som på grund av tjänstlJ ae il·eL oca1 up,pfönande sam t i skolor 

~oh k u r· et' förut inJ1ämLafle •kun s.kap ee •oC:Ii fiit'litiglil e ter kun•n.a antaga~ 
]W mma a1tt ,]Jäst htmpa ·sis fö·r unrclero l'f'icet'S'ljiinst. 

G, O, 528, elen 26. G. 1924, •!J efall c·t· , att löjtnanten 'l'ho-ren skall, u tö Y et' 

i .g. o. 35J/2!! angiYen ti·cl , jämY·ä l uneler tioel en t. -o. m. elen 12 nrästkommanele 

s•epte:mlJ cr ulan Slät'ski lcl ~wsLnad för s'ta~sYe t' k e t g enomgå racliout!Jilclnin g 

Englan•cl. 

G, O. 534, elen 28. G. 192-i, ,har JJ cofa llt, 

att n ecluns tåencle b-es tämm elser rörande ut!Ji t.cln,ingen aY per.s on a l Yirl 

marin ens flygväs en de ·skola 1äncla till eftenättelse. 

1. .a ) Den j ämli•kt g . o. J81/ 2-l mom. 9 vie! Götcbor.g:s öelogsde.på an

{)l'·dnacl e fln;sta li.onen skall ·incle.agas (len 15 in,s tuncliande juli; -skolande elen 

W! nä:mncla flyg:stalion fö·rlag<da .Sipanarku t'.S O'll' diit•cfter fortsättas ocl1 aY

·sJ.uta:s y.icl Karlskro na fly ,gs·la Lion. 

b ) Antal et .av jämli'kt g. o . 2'o7/ 2-l mom. 3 .till tj äns tgörin-g å flyg

stati-on er na )) eorcleuclc un clerofficerare, koq)['al et' oc h värnp]i1M•iga m å, orn 

·så JJefin.n cs läm pliogt, eft er in clragnin.go'n av Göt cbor.gs ·fly.,!j'slat io-n minska:; 

m ecl Ieclni ng aY förslag, som ciJ·c fen för marinens flygY·iisen.cl.e äge r tillos,tällit 

vecler,bömncl·e myn(J j8'11 e t e e. 

2. a ) l!:n f lygstat ion s'l;.all f·r. o. m . den 8 n·ästkommancle j anuar i 

un-cloe •en tid av omkrins 2'/ , månac!t•e Yar-a •a not'd na.cl ' d et kmn.an till

höriga om t" cle t vicl Häget's näs enl·i.gt ·cl c när.maec IJes·bämmel.set', som fram

clele.s komma a tt u tfär-clars. 

b ) Log·omcntsJart~·ge t Frej a (g. o. 492/24 mom. 3 ), skall Ya.ra föelagt 

till nyssnämnd flygs ta t ion; slc olanele logemen~sfa·rty.g·e·t flät·un{!Cr Ya m för·

.sett mccl radjosta:Lion ·enligt av mari<nföl'valtningcn häeföt' J.ämn acle närmar e 

a:nyisningar <Sa mt ,farty.g.e ts uppbörder Yara k largj orcl.a och •OIITII}orcl m ecl

taga:s i flen uust räc~wing , som vm·vsche.fcn :i Stollk,holm ef'.loee fart>·gscillefcns 

hörancl·e anse r föt' exp ecl·itioncn s ändamål crfordcdigt. 

c) 'Pill fly·g>s'lwtionen skola förloägga,s thörgost 9 ·flygbåta•l', enli g•L clc 

närmare .för eskrifter, •som av m ari.nförval-tn ingen m edel evas Yan-sclllefc n 

S tockholm; äganrcle b emälde varv.sCJilef att på •r ekYi'Si t.ion stL111a rlill eh efen;; 
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föl' f!y.gs ~ali:,onen föelfog.an<lc för övnino:arn a.s •beclt' J·,·an{!e e f d 1· 
v r or er •tga fly g_ 

s tat!•ons·in Y en ta r i·Ct' . 

G. O. 542, den 30. 6. 192-1, bct:allcr , a tt n ottiljch efen för L torpedbftls

flottiljcn .sa m t clivisio nscihcfema fö r 1. och 6. torpcciibåbsclivisio nema skol 

ncd<IMia s in a b e fäls t ecken å dag f ör e cl·en 20 nästkommande o•ldobcr måna•!. 

so m av ·hög.ste lJ eifäl!l1aYaren öYcr kustflottan BJc:s!Jämm cs, swmt 

wtt de os jii.kadctter, vllka under v intom 1924- 1925 •S'kola genomgå flir

h creclanclc k urs IQ mlJ.o;rd, sk ola fr. o . m. den 15 nästkommande oktoJJer nt r.1 

sjöko mm end cr &cl·c å kanonbMcn :;·ku lcl (•g . o. 49.2/ 2-4 rm om . 9 b ) samt ÖYCr

fly.tta<S till pansar'krrssa r c.n Fylg ia å dag under fön·a 111ä ltfte·n av novem])
1
,
1
. 

må na·cl, som stations1Jc.fälllaYaren i K·arJ.slwona efter •samråd m ed fart ,·g·,_ 

• •h c f en å sistnäm nda fartyg äge r· lJ es tämma. "'· 

G. O. 544, cle.n 30. 6. 1924, har befallt : 

L a tt neclan.s•tåcncl e officerare s kola med utgången av n ästkommanliP 

scptc mBJe t· månacl fr[unrträcla inm·erllavand c Ljänsteb cfattn:ingar·, nämligen: 

i sjöfö r·syar·ets kommancloexpeclitio n: 

så,sorm adj u trunt : rkaptenen Hagman; 

i marinstaben: 

.så:>o m t.jänstgö·mncle offic er .arc : kommenclörkaplencma av 2 :a g 1•• 

\ Vran gel ·och Burman .samt lmjl'ten en Cal'!S·son~Scilwnström; 

·i sj ökri.gslhö.gskolan: 

såsom adjutant: 'krup ten en Biörklund; 

i s jöluigssko lu.n: 

säsom kacl ct tofficer': kaptenen frih en·c Hcemc lin ; 

å Karls·kt·ona station: 

så•s•om rucljutanter :hos ,stationsbcf.ii. ll1avaren: kommen.clörka:ptencn av 

l. :a gr. Söclcrba um v ch •k aptenen greve \V. P. HamiHon ; 

.så om acljutant l11os chefen fö r und c•roft'iccrs- o0h ,sjömanskårema · 

kap•tenen G. O. R. A :son Yo,n Sc:hooultz; 

•såsom cherf för 5 :,c matr·oskompanict: !;ap tenen ö~Jerg; 

,sås om chef :t' ö t' l :a e ldarekompani e t: •k•a.ptencn HoscnsYärd; 

såsom informationsoff'icer i unclcroffcicct'sskolan : kaptenen JD!lsen ; 

siLsom ch ef fö t' 2 :a skcppsg•osscko.mpaniet : kaptenc.n Murhl; 

å Sto okrho lms s•tation: 

såosom che:f för· 10 :c matr.o.s- oc11 2 :a c1wnom ilwmpani erna: k8Jpten cn 
SödcriJ·erg; 

.silsom ·infonn ationrsofricel'arc i unclcnofficensskoJ.an: kar:)ltencl'lla no ,;. 

Söcler'lli clm och Thoren; 

·såsom befälihaYar·e fö t' radio sta tion en: kaptenen , karin; 
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såsom adjuta ll<L l1os Yal'Ysch efen: kapten en Zirmm erman ; 

såsom torp edoJ'fioer Y id tonpeclclepartcmentct : •kaptenen \Varfvi nge; 

•säs.om minoffice.r: lz apt encn Agrem,; 

·säso m lJe.sirktnin gsm aJJ: komme,ndöt'k•ap ten en av 2 :a gr. i\Ie i.s te•r ; 

2. abt n e.cla.nst, ende Mfice r.ar'e s kola fr . 'O. m. d en 1 näJstkommancle 

oJdo,IJ e r eller' neclan särskil t ang iYen clag till<svidare, mccl unrclallltag av el e 

ticl er clå d e på grund av utfäl'ciacl .g . o. m å rhava erh ållit ann an J;ommen

dering, b es tricia följande tjänstc:JJefa Ltnin gm, n ä:mHgen: 

i sjöförsYa r,et s kommando expedition: 

såsom s·ous,c.ll of : .Jwmmcnclörkapten on av 2 :a gr. vV•ra7J,gel; 

,såsom adjutant, tillika a.ci'jutant h.os chefen rföe <föe.svar.scle·partementet: 

kapten·en friherre Hermelin; 

i mar·inföevaltnin gcn: 

säsom tj 'änstgöranclc off icerare : kaptenerna \VaefY·in ge och Agren; 

i marinstab en: 

S·fusorn ljänstgö·rancl·e offic·e raee : J;ommendödmp l;e nen av 2:a ge. gr.eYe 

Mörner, •kaptenema K. G. P. DF•SSen, 20 augusti, ö!Jerg o ch Biörkluncl ; 

i 'högste b ef<i'ilharYa r ens öve!' kustnoJtlan s•Lab: 

s1\.so m flaggadjutan t: löj•tn wn ten Sam uelsson , ciagen efter a\'Slutand et 

av g. o. 035/2'• anb efalld komm endering; 

·i .sj ökri.g;;;n1 ö.gs·ko lan : 

.s.åJs·om a;cljutan.t: kaptenen Hagma;n ; 

i s jökei.gssrkolan: 

•Såsom adjutan t : ];ap tenen Naumann; 

Karl:s·keona stati -on: 

såsom adj utanter ho s s'talions·IJ efälh avaren: a~ommen clörkapten en uv 

2:a gr. gt'eYe Ehrens\'ärd och lza ptcnen Simonsso.n; 

1sås•om crhef mr unclc rofficers- •ocrl1 sjömansk rerna, tillika b evär-i ngs

b·efiHhavar c : kommendören Ly,b,eok; 

såsom .adjutant ho·s chefen ·f'ör umler'Offic ers- och •sjömanskärenna: 

kaptenen YOn SC'h·inkel; 
säsom r•h.ef föt· 5:c matroskompan·ict: kaptenen Ncumuller; 

såsom cn1ef :för 1 :a eldarekom.pani·et: lkap1tenen Bag er; 

såsom rekryterine-sofficer: kommendörkaptenen av 2. :a gr. Bueman; 

<såsom irnt'.ormations'OJ'ficer i underofficersrs·kolan (för rs tyrmansklas-

sen ) : k a·ptenen limmerman; 

så om ch ef för 2 :a skeppsgossekompaniet : kap tenen G. O. R. A :son 

vom Sohoul<tz; 
.såsom ra·d ioofficer å tot'pedclcpartcmentet: 'kaptenen Skar in; 

såsom .besiktningsman: kaptenen nosensvä•rd; 
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å Sto c.kbo lms .s•tation: 

s<å:som adjutarnt h o'S 0h efen föe und eroff·icee.s- och .sjömanskårem .:t i 
clen,nes egensk ap a v b evärin·gs!b efälJh aiVrare : kap tenen Hans teöm, 1 juli: 

&åso:m chef för 10 :e ma te.os- ocl1 2 :a ekonomi'k O<mpan iern a : k aptenL'll 
Bergma·n ; 

·srå.som info nm a tio n &offi ce ra r e i u nderofficet'SSkolan: k aptenen Lin il •'" 
(s ty rm run•sld assen ) ·Ocrll k aptcn·en Scrllulze (a rtille ri,kklJSS·en ) ; 

•Sius·om adj u tanrt ho s varvsc l1e.fen: ·Jm ptenen SödePb erg ; 

n1an ; 

säsom torpecloff.icer å torp eddepartemente t : il' a ptenen 11h o t·c n ; 
så~o m ,lJ esiktn,ingsm än : <k ap lenern a CR I'lsso n-Scdl ens lr öm oolt Os l,•t· 

3. a tt necla rus låenlle off ice t'ar·e •S l~o lra f r . o . m. el en 1 n äs tk ornmnacl e ol, 
t orb et' in till utgånge n aY septemb er m ånad 1925, m ed un ela ntag a;v dc tid ' 
cl å (le på gnmcl av utf,ärclacl g . o. m å 1l1 aYa er'h å llit <an nan k ommcndcr in c. 
b es trida 1ölja ncle tj·ä nsteb efattn ingar , m,ärmligen : 

i m ar in s t.ab r n: 
så om tj.ä tlls•tgörande offi cer: löjtna nten \V etterb ia-el ; 

å Ka.rl s<krona s ta Lion: 

,såsom tjän stgörande offi cera re vicl skepp1Sgos<sekåren: löj tnan lern 
Ba lck, greYe Oxen stierna, Sa:ll li n , I-I ammargren, 'Dh am oc 11 Lillj equ is t s::t 1• 
m nri ken Bes1kow; 

sälsom tjä nsrtgöroancle off. i·ce r å uncl erYatt ensb•å td·epån (•g. o. 53/2'• 
•kap tenen Bt1om s; 

å S tock,ll o lms s ta tion: 

,såso m m inoff icer å mi ncJe,paJ' tem en Le l: löj L.n ant e.n T egner ; 
s åso m tjäos ~gö r ancl e .off icer å unclet'Yatten.siJ åtclep iin (g . o. 53/2 '• 

k a ptenen ft' irll erre \Yt'ecle ; 1Sa<111t 

z .. .att cle offi ce rare, vi lk a ick e erllå l l.it lfö rot·clm mde e ll er ·i k ommaml"
\"äg IJ eorcl l' a ts till •vi s·s tj äns tgö•r ing omlJ•ol'cl eller i J.ancl, s!k ola und er tid l'll 
1 ·Ok Lo b er 1924-30 se,ptem iJer 19•25 eohgt Y·eclet•!J öeancle s ta~ion sb ef·ä~han1t ''' 
b e tämm ancle tj äns tgör a å r espek ti\·e ·st a ti·oner eller - vad beträffat' Stol' 
l1 olms •sta ti on till'llömnd e off icer a re - eft.cl' f r am s·tälln in.g från vecler J>, 
r amde chcfee oCJil •e fter •sam l'åd m ccl ch efen .för s j öfö rsYare ts k omman1l · 
expeditio n av s tati oo,91Je:fäuhta Yaren k omm enll·e ras t ill tillfä lli g· tj ä nstgö r it 
in om mar·in ens övcr s,t yr clse elleT annan Stocl,lh.o1m J) e.fi ntli g, till s ji' 
försva ret h örand e myncl igh c;t m . m. 
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Knn!JI. brev den 30. 5. 1924. 

K'ungl. Maj lt emottager .såsom gåva Wr pansarkryssaren Fylgias 
kaj u ta del'S en porslinsservis av Gusta.f.sber,g,s a.kUebolag, de1s en bords
»ilverserVlics av hovjuv·elemr en K. Andereson samt för,eskrive.r att d·esamma 
,kola på:för8Js pamsarkrycssar cn Fylgias inventariifllm. 

Bifaller KMF framställning att få beordra OFV abt und er högst sex 
dagar b elsöka 'internatiO'nella rt'Jygutställningcn i Pmg 31 maj-9 juni 1924 

fö r a,Lt t8Jga känned,om om ,f!ygmateri,chm m. m. 
~VLed,giver, att till marining·cnjör Zethelliu's ·i egenskap av leda;re för 

Spec.ialkurs rörande krigsfartyg,s kons tmk:tion säJsom ersättning må utbe
taLrus ~ett ·belopp av 500 lwonor. 

l\1'e dgi.v,er , dels att chefen för sjökart,everket ooh förste aktuari,en vid 
o;j ök,a;r,teverkets kontrollväJSende Edels tam må uniCl er senare hälft,en av inne
n.,mnde år avrecsa till Ty.sMa nd, HoHand och England för att vid av che
fen för >Sjöl,arLeverk,et angJiv>na ·insLilutioner under tillsammans hög,srt 21 

dagar b·edriva <Stucl'ier av d et n auti sk'cr kontrollväsen<:le t , dels ock wtt cbe
fen för sjö1<arteverk~e.t må, i samband m ed nämnda r esa och på sätt be
rnä~cl'c chef h ems täl!rt, und ~er th .ög,st i O daga;r >shuclem det eng.e lslm sj ö
kar tevcrkct jämte d ess sjömätnin,gsmetodor. 

Knnul. brev den 13. 6. 1924. 

:\1edg>i,v·er, att cvärnpliktig s jö,Jzapten, .som uneler j,uni måmad 1924 in
r·~·ek c r ·J:iör fullgörande 'aN honom li:Hgganclc värnplikustjän:sbgöring, m å, utan 
hi nder av b~estämmeJ,serna J § 2 mom. 1 c), § ,3 mom. 1 och § 4 mom . i 

~v förutnämnda kungörels'e elen 18 juni i9i5, linneva;rancl e år antagas ti Il 
rcse rvoffi cer,s.aspira:nt vid flottan , (]ärest ha:n d en i oktober 192:1! fulLgjort 
mi nst etthundra dagar av värnphkts tjänstgöringcn oc.ll •före utgången av 
:<i stnämn>cl'a månad ·b liVit god,känd 'i y rk es utbildn,i ng v.id · j,gn al>s.Jco la If-ör 
såclamt värn.plikbi,ga, :som u t twg'ibs för ut:b'ildnin'g W! undcnbefäl , oCJh däl'Vicl 
<LY vederb örancle cb ef förJdarats 'lämplig i'ör utbi lclning till reseTvoffi cer 
f'a mt inom .fyra c18Jga;r ,Clf.tcr sJ,gnaJskol ans av,s l:utand c tl ill s}öför,sv,arets kom
rnanrloexpecl iti•on insänt ege nhändigt s'kriv,cn, bill cll·e:fen för fönsv.a;r•sde
parLflme>nuet stäHel och m ed vedcrbörhga bi,ragor föl'seldcl amsö:ka:n. 

l\1-edgiver att v·er'ks tarlsin.gc nj ör Kin and'er unel er högst sex v~eckor 

anescr till 'r !'S'klancl od1 Englancl för stuclier rö rande arbetsmet oder för 
reparation ~av åm:gturl1iner m . nl. 

Knnul. brev den 20. 6. 1!J24. 

Fö r,csk r iv·er , a:tt .gottgörels·c t ill rekryteringsombud oc.h värvn ings
l'örr1ittarc skall u :ncler budgelåret 1924-i925 utgå mccl trettio l\ ronor för 
varj e an tagen m an eller ske ppsg·osse. 

Mc.clg,iver att cihe>I,en för s,j ökar-teverket och fil. d :r Lj<un,gJdah'l må 
nn rl·e r j uni måna~CI avresa till Helsingfors för att diir,s t äJcle,s under l1ög,st 

K Br. 1924. 4 
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3 drugrar deltaga •i vissa undersöknringar oe<h ö•vedäggninga .rörande föt'Ut

sMtnin,garn'a och mö·jl1igl1eterna för Estland, Finland och Sverig•e att ge

m ens•amt .fö·r<etaga ma:.gnetiska mätningar i Bottenviken, Bott-eruh•avet, Södra 

1\'var•ken och Norra ös tet·sj ön. 

1\un!Jl. IH'C\' den 27. 6. '192~. 

Fastställ er l'itningar 1till j-agar e oc1h tonP'eCIIunLI·CI'I·alt•ensbåt alt lä:nda 

till! >CfLePrii:ttclsc m c:tl rätt för rmaTinfönva1ltningrcn •alt lfra:mdreles ' ' icltaga 

siklana m'inclr e mwri1kc.Jscr från ri.tni·nrgarna, ,;om •u nd<P I' il)y,g•g•na<CisarJ) etets 

ut1'ör•an.tJ.e l]}eJinna::; ämlamålsrenli,ga u.nf ler i •a:kLLa,gand>c aY att a,·ostnacle rna 

för· Yarj e <sär sl, il t Ja1' tv g ic.k e må önr s tiga d et av Kungl. ·:\Laj :t OC•It r ik -

<'lagen i .SIJiC~a·:tt rllän::;eenLl e bet•ä:kn acle U)e}o:pp, ~amt IJcmy:nclJigat mrut•rinfö'l'

valtndnlgrn att .JJygga ·lYä j.agm·e orll1 cm •tonp c-cuun.lie·rYattensb•åt. 

Emo1ttag•c s· ;.:ritso1m gAsa ay lföJ ·e.ninrgren. för Göuoborgs .försvar ett jord

Oimnruli·C ·Cill1 2,550 ·k•\,lll.., m •söruclL'at rfrc n· aJvsöncll'in.g ft•i'Ln 21<7/ 2000 mamt-al 

J-I a;gc n i Västra F'l' ölanda ·sookrc n, c\1~lki1t11s hä:rad oe<ll Gö teb.orrg•s oc01 B(J~1US 

l·ii•n, ·Samt l])en<i~mnt Lts: kt.slb er-get n :r 1 •oCill l') l'än·s-ancl·e intill N)·a Vat·,·ets 

~tl:;•O I', <und•er vil·l·kor· alt omri*det a:rnänclc.s .för rföl'::;n1r::>ånclRJmål. 

J(unnl. hrcv r!t>n 4. l. 1!J2to. 

. i\icLlgh,e·l' .at.t utnm1g1e!'aLlc uml·e·r .v.atJtens,biite.n: H 1·alcn må, utan i1indeT 

a:v vad .j br.en·t >C len 2 'CI:LI·g<usli 1!l2.:3 angä,cncl e lförs·äl,juinrg aY niim.n cla unclc.t·

Y<~l· te n sbåt :föf'cskl\il'i ts , .st ällas lill HBK lförf.oganciP för a:nYändn•ing såsom 

a1·Lill cr.imål vid fio LLans .;;3, jutövnintgar Yal·jämte 1\,ungl. :\ faj :t viH nJJcd

dcla säi'Sk'illl •!J e:; l u L an::;·äg•encle u lrang·crmk ·bot:p•cdk•r)'<Ssaren Clae::; H orns 

anvämln<'n.g för :;·amma änclam~'t l, ::; cd.an TOIF d·är·övcr· i\:vgiviL yLtLwn.cle. 

Birfall er HB.K l'ramställning att ·en utmngentLl vMettiJ il.t stii l<l es bill 

l!an•s tl'ö1·f.orgaruLi e föt' att .anyänrlas sil:sOiln :måL l ' i.d .skjlutnrilnlg-ar m ed lätt 

artil.l c t'i. 

i\ le ligil·er att såsom ~Jirllrag till b estrid an·clrc ·av rcrprcsenta t i·olbkost

ll'[l!dcr ·unrler ,J,us l,t'J o.LLa:ns Qyesäk im1 eva rancle S·Onnmat· i utktnrd::>Jm ha:mnar 

vi e! ösl•c•rsu ön ti Il J-[.BK u tJ)e-lalas ett bel.opp av 3,000 l'r-onor . 

H unn!. IH·cv den 11. 7. 1924. 

i\.Le.d,g<int· ·att ·ÖYer·stclöj tnanvcn vill ku'S Lartill-cr ic t F. O. \\'ri dma1·k m å 

f r. ·o . m. 1 jrul.i 1!)2!, 1hiL\Ci<rla1'C 11.mclcr den t k l hra,n rmå komma, at.t r..oll't

f aramle i.rmcillaYa rt'örOJ'dnancl e såsom J''O!l111111C'D<clant i Yaxllo,Jms• fästnin g 

u p.pri:Jtim. •vri,kat1ia Lsc nsiHtni n,g enligt .g.~u lamiCie b es bi~m mc lsrer. 

:'l fe.cl<g'iYel ' at t :\ fRI'ma skj.utf-ält m ä '11•ögst .1 0 cl·agar <uncl er Ucl en l!r - 29 

juli Hl2 '• •firisp·o ncr a::; föt· r,Jk,julövn illgm· m crl 'l•i·O"·S petro·nal ur \'aXJ!IOI<ms 

knst,ar t i!l.el'i i' E'I:,Oem cn:tc samt såclana, ä1·nin;gae ' 'i.d kus.tartill<cri>Cts ISl,jut

~ll~o la rävcnsmn •fÖI'I',s kl'ii\1Cl' Yi ssa, JJ csti~mmelse l' 1h•ärför. 

:V[c.clgiYCI' al1t l'ör a·n,orLlnandc av 'fö.r c1ii snin gar ·Odl1 iclrottsövll'i•ngar 

m. m. samt all,;J;afl'ning aY <idrotts- ocill ,gymnii:slikmater•iret i'ör· flo•btam; 
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•l!Jil •kustaetillreri.e,Ls mamxka.p unrrl cr huclge t,ål··e:t i!l2'• - 19-2.::i mil u.bb etal.as 

l' ti. IIJ CI01pp av lilögs t 6,800 a,t,OnO!'. 

:VIntg·i•ver att; c.n ofl'il' cr oc'il sex nnd erot'ficer ::vec Vi(l marin en m å ,j 

k11m:ma·nd·u·v•Jrg b C'Ot"d1•as ·a'Lt Lmcl r1 · l.irlf' IJ l '• ,i-ul.i - !J :1'11.g,usbi 192!, ,<;"C il'O mgil. 

l•·.k- 11\'111 '.ilrk'Olbl cdni'klll'o i \ fotak1. 

lil lll!i l. hi'PV den '18. 7. '192/o . 

:\ I·C'li·gil\·•er att ett li•e lopp av ilögs t 1.300 ,J;ronor :må för anondn.Rnde 

u11rlr 1· •IJ•udg<Cti\rct 1 '9i!/•-.I~J:!r> .a\· sim- ucl1 li-ITiidclningsöY.ninga.r m ed r l e

w rn:l i iSj~ma nr9k·år·c n s ,;:kol.or stii.lla s till SB:' i'öt·.forga,n.<i e. 

:'l l cdrg'iYCT att •f·ö·l' •!l..ILkaffanclc m· ma1•i:nlittem t1.11· , sjö:J,ort, k:.rl'lor , tid 

ni ngar oclli tMl.sikr iil'tcr ·må <uml-et· budgcMtPct 1~l2'•-ta25 m ·o-t be.!;i; r: ga n r i

fi.[; ;ul ion:cr n Lll·etcl kl s IJi. l l <llWil'·i:nra-l t::tL·r l l C !l i L om:li,on-Kris·tian<ia ett J) P IOrJl·P 

,11· ti i Ö!(:;'~t CiOO !kl' <} llOI' ~~lllt Ull .lll illl'in.~l. l aC'!IJon i Dcl'iin -Kö,p eniltamn Glij,gst 
:lilll 'kl i0 11IO.l'. 

1\.llli!JI. hr ev 2/o . 7. J!l21o . 

:\ l c•cllgirl·c r ~~ t t m otors•lrLJ:pcn ~~:u g;e n m.i\ •u nrl·c r tid•c n 1r- 9 a.n gu s-Li ·192'• 

sl'l ll:.ts Lill K\'F t'iit1fo·g:1nde 1t'ör clelta:ga.nd e i Yi1ss ÖYll'i•lll(::!'. 

1\.liii!JI. hrev dC·II 2:), 7. 1!!24 . 

FönOI'llnar j'lll' irs LiorktOl' N. Söd crqvri1st att Lillr::;\' idar·c unel er låsi'ti'Ct 

l~ lt'r- 1 92~• Yar a lät'aJ'e i inrte ma~ion ell 11ti 1Jt <Ykl K~HS •:l1··enso m fil. li ccntia

lr•n 1 ~ . l. Bo l in att fr. o. m. ·den. l rokLol])cr 1924 bLilsl·irda rc lntill utg'i\ngcn 

a,. scptc<lrlilJ cr m ånad' 1926 ~·a ra ]lärare i k emi vid nämnda sko la . 

För·.ordnar ka,pte:ncn s. Ulff :.tJLt J'r. o. m. den 1 o:kto·bel' 1921, tillsvidare 

111Hler ·en Hd el\' ett år· Htra förs t e li:\ra!'c i nruvigation jlumtc tnigon.om ctri 
Yi•d ·K~.r..: . 

För<orcrn.ar ·k•rupbe ncn i Västernon·lanlls l'crgem cnte.s reserv A. A. Aberg 

:1. 11 t.ills·Yk larc •i.ntill •utgrä!ng.en av ju n>i m ånad 1925 vid d e ·Li lbfäl.len, ch k om

l!l<r• ntkt.nLcn i H ermsö L ll~b:>tll'i rrug ·Ykl lfö r·.fall c.J,J.eT ~mcl e r tj.i.\:n,stleclri,glhc. t i·C·k C 

kan aYlibmn.n bcfrälct i d'e'll ot,cl nillJg, som o:mt'ömnäl•es i bt'evet elen 28 april 

1(122.. nn.gående r:Oi t·älDföre.Lriidan(J.e ~'·ommenrcJ.an.t i 1niilmnrda t'äst•n.ing, m ed 

:,liklLag<~mLc :11· rf.örersfkl 'ili'tei'O.a i § 223 mom . 2 av gäHan.cJ.e r c,g.kmc.ntc för 

ut:u·incn., Li•C" I III, U1ppn:tttltålla 'komm cnclan<tsbefrutln.i'llJgcn i fä.stnrin.g.en mot 

;t[n!i'uta nd•c rLKir·unciPI' av er sättn ing m ccl e.Lt aJclopp av tio J'ro·noT Iför cl:.r,g. 

1{1111 !11. lwev d e.11 J. 8. 192-1 . 

·Föi'Ot'Llnar, mecl U• ]JI~Il~rva•nclrc ~ .v lk. :hr. []en 9 <maj 1919 •OC1I1 29 s•CiP

Ir•I JlliJ cl' :1()22 , :.\lllgäentle Yi.ssa .upp.girl'bel' till CW:i rör.a-nclc k -os tnra•tl CI'Ila ll'ör 

fln d km; krigsllcrcclsfk a·p ryc/11 öYn in1g•a·r . 

l(ull !ll. brev don 8. 8. '1 924. 

\ l•cdrgivc.r· , att el en, S'Ollll av SBS funor·dna,ts att, intill des.s bat:.rljon s

l'''•'< liLrn. l~rb efattn <iJlg•e n Yricl fi{)t tan s c> lati on i Slocn"ilol m blivH i Yeclrer·-
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börlig O'IKlning å;bm\bcsatt, UIJlJl81h·åHa IS!fJJmma bef·wtbning, m& tillsvidare 

uneler tföror'Clnallle1et ätnjuta ett e1fber 1,·200 lkr:onor f ör år 1'äilmat ffrvocle. 

F•inner J<:.GK framställning •Om i syfte alt g;enom bet'edaJncle av sär

sl,ikla lförmå:ner !f·r·äimja !l'•Ciluy.Lcl'inge.n av yrkrsgr,enen aJitincr'imatws för· 

nl:,irvctmOJde icke lf.öranl•ml·a någ1on l"utgäJ'Cl. 
B(lrnynclli,gar 'k<ommen!Clan:Len i J'fcm ls•ö ·ms trr1 ing ·::rtt aned Uät'nlö~ands 

fri;vi,L!i,ga mobor~J[tLSifloLtilj träffa rtv·Lal om lflo:LUI}ens d eiLa.gan cl•e i 'iiss 

b ev a~Kni1ng1s ö:\ ·n in1g. 
Bi1f a'Her KlVlF f ramsbä l}ntin'g abt 3 l'ly,gi!Jä.t:ar IITIJåJttc f å deltaga -i en 

vicl sv.ensk a aer•o~duilJilJ•e'!lls .i Guteb-org fl yg•amnötc ·u näJmniCla stad elen 9- 10 

:lJUt3'U•SLi anO'l1ciiD:JJCI 1bävlin1g Otll kliUiiYIJ un,s 'WlnLll'i11t3'S.Jll'i!S samt •fJJLt cl•cLta d el
tagande ,J111åLLc i .fr·;lg·a om personal od 1 m1~t·eriel fä }:~ms täHas med mil i11Jär 

tj ,c1nsl.gör.ing. 

Bifall er ifmmsbäld1nin g ·Om Norl1k •öi]l'in g,s Jr·i:vliJllitga m 10 LorJJ åt sf1o Ltiljs 

cle'ltatgatlliCI•e i v i.s:sa övningar, S•Oim und·er· lednin,g 01\' ~ illCif·en ,fur· Andra Liv

gr·en.a.d}äl''l'ogmn ente.t lwmma atL den. 2\l , :~0 o.l"'r :3J an,g'u,st i mr·e.ta,g·a,s orm

kriln:g inne r~.La d el•en 'aV Brå\~i1ke.n. 

Knnol. Jn·ev den 5. 9. 1!12~. 

F'i nner rferums.tällning .från a.ktuaeien H. Ollclsu ocll ·kaetogmfen P. 
Coll:i ncl er· vid ~jökarte.ve r·,k·e t , alt .Kung11'. ·Maj :t .mått•c, cl cts 1'ömnstalta. 

rhir·.om , atl; i .sju.kat·te\·e rk c ts insteul;,tion måtte inför.as tlJe.sLimm elsc, so m 

ihen för· ],arL\··e dket:s ~'h·tiia tpn:str.män me,cl:g·åv•c l 'i\,Lt, aLt i tförillållancl e 

tiH tj.änstcåkl,er <Ul'Vclnd•as· s•åsom k1 Lar·c 1för· .sjutmätnin,gsaelJeten, del s oe.Jc 

La:ga Jmcl·er· pr'ÖIVning U~mp' l itg.lre:Len av a LL lJ e.recla kar-Lvcrl0cLs ci.v i1a tjclnste

mliim möjli,gll ,ct , altL 1mnna u tn:tumas Lill c!Jc.f:,!lJelf::t t.tningen Yitd vee·kel , icke 

föl'anl e<Ll a n iLg·on ,lGu n,gl. ~VJaj :ts v;i'l\af';e 1\,Lgiäl'd. 

An,g. r'clLt föl' vi:isL mans:l,ap at t 'kvarstå i tjänst. 

1\un.~JI. .JJrev den 8. 9. 192~. 

Föl'ordnar marinuntemlen ten av 2. gr. E. F . Burman at t fr . o. m . 1 

o1ktob ee 1S2/t t'ilLsvWare t .. o. m. 30 se,ptem~J 'er 1930 vara läeare jn,tcncl en-

turtj'ätnst •vid .sj ök·ri,gsstkolan. 

Föror(lnar m a.riningenjö!"en av i. gr. C. C. Böös att d'r. o. m. 1 okto 

ber Jg,;y, tiUsvidarc t . o. m. 30 sc:p t em~Jer 1930 var a Hir·ape 'i ,skepp s1JY313'•eri 

ocrll maskiniä ra vie! sjöl,ri•g:sskolan. 

Föror,clnar Jwp tcncn vricl f .orti'fi lkai!itO n en frih. E. T . Le•iJonhufvucl att 

f·r . o. m. 1 ol' : ~oJ:H~r 19211 ,tilJ.s,v idaro .t. o. m. 30 eptemOYcr· 1930 vara Urm·e 

i ~J.cd'•ii.stning.slwnst •o.ciiJ topogra!fi v;id sJökl'ig.ss·kolan. 
l<'örorclnar ka,pLcncn Y. Nwuma.nn att f ,r. o. m . 1 o,J;.tonJer 1924 tills

v i<cl•al'•8 t. ·O . m. 30 .sc,ptermllJ er 1930 'vara ,andre lärare i mw:igatilon j •c1mLc 

tr·igonom etrli vid tSjökrig.sls!J, .olan. 

För.ordnar 1ka,pt·encn ''id kust::trti.llcri et S. G. Muller aU rr. o. m. J 
o'JdouJ.er 19fbi tmsvii clare t. o. m . 30 ·septemJJ er· 1'930 vara l ära r e i kustf,äst

ningsl<äea vicl s<jölkri,gsslqola:n. 
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G. O. 560, elen 2. 7. 19tllt, .tmfr ter 3 am ee.i1k an Sika jaJgare att under Lid81ll 

:!i' .i 'rili-6 •atugusbi in:nevar•a:nel e år 'besmm Sto.c~'lholims keilg•slll•wmn samt en 

arnPriJ,ansk j a,gar o ·att under biden 11- H a:ug•usti b·esaka Gätt•euJorgs krigs

lwmn. 

G. O . .174., 10. 7. 192!,, bcmyn1eli:gi1.e thög,st;e OJ'Clf,iUll avar•cn ö•ver ku sllflo.t

[Hil aU i c.nli ,gih•ct m ed de n:ärrrnar e förcs1lui.f.tcr, smn Il!ämnde bclfälill<avar·e 

:igcr uM\iriCla, JJeoJ•rlra lmsLnottwns· d'ly,g•s ta~i·on liillhöra:ncJ.e rn y,gll)åtar jämte 

,.n J. kJ.ass J,orp•cclGJ!åt s'om depåfartyg att under hög•s:t 3 ·cl aJgar uneler sena:r'e 

tlt'lcn av .instuncland c .augusti mån ad besöka Köip Cnlh.wmn . 

G. O. 578, :!J. 7. 1.921,, tilllåter wmcDirrmn:slkR !kry<SsarEJn Ra'ee'iigb att under 

sl'na r·e <ltälnon a~' innevaean:cJ.e •ener ~Jörj <tn av in·stundancte. måmad besötlm 

s to cikh·o ums Uu· igsrh<amn. 

G. O. 58!), !il . 7. 1024 , tl) e.fall er att d en' 'l1id , 'under' v iill,·cn kananibålen 

~.ku ld ·s stHLi:on ii.r•a l'ödi\g1gning jäm:l.iM :g. o . 181/Hl21, m om. H. må av·bry t as, 
,;,k.all <ub9LI''äckas .från 1l·ö,g:st 10 ti11 illög,s t 14 l(].a,gar·. 

G. O. 600, •fasbs~äl 1 ! er SHF IV, J·r'kcssk·o'l<or, 'JTtli'e.skm;scr oel! sär;sklil cla 
k ur,;,er. 

G. O. 604, 22 . 7. 192!,, ll 1e.myndi~·ar' mar.in,a1Jtacll 16n v,i'Cl K urngl. Maj :bs 

,li'l",s•kidknin1g •i L o,ncl·on, lm ptenen von Balhr, att uneler innevarande mån·ad 

111' 1-i•sla en. ä ~pithead .runoT,clnwd tflottrevJ'· 

G. O. 607, 2:3. 7. 1\J.:M, ~1e.faller i an·skt·tl111in .g Wl bestämmelserna i § '' 
lll'um . ::l i n~cliga il{!Lmgö r e. lsen d en 18 ,iunii·. 1915 ang1å<cnflo antf!Jgn:ing, utbild

ning •oerll pen si.oner'in !g av bc:Nll i fl.o·ttans. •J'eserw (]'dit nw.Ll uppthiä;vande ay 

~·. O. ():J't/ 16, att T!•Cda:nstfte.nde aJcstitmmo1sc e ii:Jc t riiJfillJicl8 a)'El~Orclt'al1 av J'C

''' 1'\10 ff• icer~sasp irantcr •vid flottan :till fla,g:gun'Cler•offic,e.rar·c i !'ese rv•en slk .. o·Ja 

l i lls•Yhl·ar·•c ·Lii.ncla till e.rvcrr'ii.bte1se. 

J . Fu r· att rså.s om rcse.rvoff'iccr·saspirant 'kunna ilJcfordras till fla:;.g

unc kro rt1ieeJ' ,i r cserwn fo,nclms: 

•a) att llr ·R.v~. b l ivlit lg'oclil"än'Cl 1i .el en allulliämna km<Scm; 
•h ) 11.tt c1rter clen allim:änna il''Ul\Seill<S' avs'1u tande h ava 1fullgj<ort y tlier

li.~:arc minst tYå m ånacl·e es tj än sbg.örin,g oc/!1 v id sl!Ute,t av denna tjäns,tgö

J'in,,c;· llava crill A. II ir t g·orlikärurta 01ety!g i bj lfunstb a~he t 10c:h uppför.andc samt, 

\!N I. ang,i'i! t' r csc r'V'D IIiccrs ft.'1p i.nr.n t, !s om uncle r· si,s:bnämmla t id ge!no·mg'ått 

) r·k• ·s,skola, a ut il rmva lJI'iY,i·t goclkii:nd i cl.cnnct sll;,ol·a. 

2. 1Förs.J,wg till ])ct'onclran en ligt ·ovan insändes av vc!Cle·r'börande be

~:Uth .av-a r c till stationsbefälihavare.n 'i Sto·c1Wholm . 

O. O. 1924. 6 
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G. O. 810, 24. 7. 192/r, b efaHer att lorp ecl~JM e n n :e 6 skall snarast 

möjlirgl avr•usta•s vicl Hottans •sta~ion .j C,:tO'ol\illolm, aNmö:nstras och förläg

gas i 2 :a b cr .edskap. 

G. O. 61:J, 2'J. 7. 1~12'• . JJofall•er· i an,;lutnin:;· tJHl nrftlllirgt ])cs,l:ut :;amma 

clag a.!Jt lmrtylenen Ang•el·in skall 'l.ltliYCl' i rg· . o. 'r87 /2 'r angiven tid i'i.mväl 

und e•e t:it l c:n t.•o . tm. elen 16 iTJstundanrcle a:ugu,;rti tjänsbgönt yr;•cl Ku:ng·l. ~Jaj :ts 

bcS\k1lDk'11iln1g i Hc!sln'bJ,or,s. 

G. O. 618, 2:>. '7. 1a2'• , lJcmynrcl:i.gar V<ll'YSCII!e{.en ri StoolZ~Im lm aLL tmrl •e r 

den 2G och 27 innoval'andc :månad hir :s•ii.rskil·t up1pdr·ag :Sl:i ll cc en flyglbill 

jitmle ent:orderlig· ilwmarnninrg Lill •seneral•posbtyrclsens rurfo•gande. 

G. O. 620, 2Ii. 7. l92'•, bcrfaller· aU J'aptcnen Oclqvi.st ,sk.all fr. o. m. 
el en J lirnrs'lund.a:nrlc a.urg•usU rm'ä:m<•cl n.mcl cr en Lid a v omrkrh1.,g två vecrkor 

fötja övningarna vid in·o m danskel rt'loottcm anordn:ctcl srkjutsko la. Betr·•äf

J'a:nclc ill•iirav fömnlrcdlcl:a kostnader är :;tadgat i nåcligt ])rev elen 18 inneva

rande månad. 

G. O. G:l!l, 30. 7. 1!12't, bcsrtämrmcr atL Rntaloet vli!Cl sjiimaJnsk•Fu·cn. an

sliillocla k•orrpraler· j:lmlikt nåchg•a rk'll'ngörcl•s•en den 18 ,iru ni l~l 5 unel er inn€

Y<lTRndc ;{t· utta·gas J1öt· uliiJi·hl:n·inrg· Lil.l r•cs·Cl'Y·O I'I'i cersasrpirantcr, skall vam 

Cl1 \1i'Cl Kral'loskJ':OUG slaLi 'Clll oc:l1 tr·c vid ~·tocrkrlroh11S rstat io·n. 

G. O. fi!,2, 'L 8. 1~2'• , !bcfallC'r' att unrlcr·vattcns'ilfttcrn. IID.i C'n sna·ra:;t 

mö1ilrig!t :,;kall avg:1 l'ill ,fl .ol.tans stcct·ion i ~tockl!olm i od1 för aHu:;tn.ing, 

a11mönokin.g ocrlr rt:öl'i'i~g.gning i 2 :a b·crcd·s•kap. 

G. O. 64(), 'L R. 1921'• , rlwfall•cr att löjtn:rrnt<-n vill ;l;,u startill cri et 1-fargl' I

Liloor·ns i rg. ·O. ;;:r,/2'• aniH"l'allda :JwmmendcrrLng t i Il inrf.anler:isokj u tsk·ohm [t 

no.s•er•oriJ er .g s:k:tll •u p pill ör· a m ed d:cn 5 Jn:nevar.ande rmånad . 

G. O. 647, .\. ~- 192!,, h emynilligar ma.r'inför·vctltnrin:gC'n aLt, i ,;am'IJancl 

rnccl ett av sve.n.s.ka aero'kluib~wn ri Göbe~Jong arnordnat fi)·,g.atmtötc, ·u nder· en 

li•cl av i11ög,;t nio clag'aJ' inn:evar·ande rnlånad• till Karl~kr•ona lt'i)··gstation. 1'ur·

k1g.g·a två :l'l y:g~båtan· utörver· rl•ct antal, rs-om joi1mlilkt g. ro. 181/2'• .rnorm . 0 b ) 

av rännGwtsYcnkct llmn AYscs J'.ör nii:mntla H)·g·staV:on; skolemile elen cmt av 

rk·s~a ·fly.gGYårta•r ~Jemarmas fråJn flotta·ns ' 'arv .i Stoo·rk'lwlm ·ocrlt hLirfur cr· 

fronlcrli.g •pcnsonal ti'll:fräHi.gt t j-änstgör-a å ·Karlsrkr·ona fl~·gslat.ion. 

c:. O. 652, 6. 8. 192',, mcllrg·irvcr· -att torpc.dbiHcn Hi.g'ri må J'·urKLgga.s un

det· r· erpara{liro·n i.nt•ill ullgången av inncva•r·anrclc är. 

G. O. G53, 6. 8. J92~ , UJc.faJI.cr, 

1. att necl•runs : ti~Jcncl•o mar:inirntcndcntcr skol•ct nwll nbg.fmg•en a;v i.n

s·lmndande S{lj) Lemb er månad från träda inneha Y ande -tj äns tdbcr~at.Lningar, 
nräm]ig,cn : 
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å Karlsikrona stati·on: 

såwm JnformaHonsintenclent i U'llrl·erof!'oiccrssk·olan: ncar"il!lintendcn
l ~ n av 2 :a •ST . TAmclg r·cn; 

såJsom bitr•äclancle in lenelent å stati•on:>kontoret : marin•intenclenten av 
·!:a gr. llans:son; 

2. •att. nedRnlSLircrnd·e rnarininLendcntcr· s1kola rrr·. o. m. cle'!l 1 näoL

];ti!!11m[uJfi •e ok tooher el ler· nedan a noglive n cl-a.g inrH~\'at'fliHl e •år· •l,i llsvidar·c eller 

intill särs'kikl arngiv·en t.i!Ciptrnkt, m ed 'l.l'lldanUug av de 1Ji•dcr clå doc rp•å grund 

~v rr[,f,ärcl ad .g. o. mä lrava er:llållit annarn kommcnclering, JJesl:rioLla följande 
tjilus te•IJC.l'•atLn'inrgar·, näml·igen: 

ft Kar·ls•l;rona station: 

s·i't>Som imfor·mat·ion·,;intcndent i ·LillLi•c rolTiirer·:;srl; 'OIR.n : mal'linintencl·entcm 
:t 1· 2 :cc .gr. liansson; 

!såsom intendent å staLio nrslk.ontor·d: marinirn.[.enillcntc.n a·v 2:a gr. 
L i n digren; 

il S~oc kl!r oluns olcttion: 

•så:;.om in tenrl c·n ter il. s: taL·ions!kontorct: marirtin tenden Lem•a av 2. :a ST. 
Bt~ggc-Liml :Jilrl •ocll Bo;hlma:n; 

·:;åsom JJit!':Lullancle inbcncl•ent ft maL·e r·ialföl'l'iid c! : marinumlcrintcnclen
tcn \\'klgr•en, 11 augusti; 

vid Ä l vshol'!JS lwslartiller·i ld'u•: 

s~t s-o m riJitr··i-i.di"mcJ.c •k'iir·intemlcnL (1rnccl orclinar'ie L.Hlnstgörinrg v:icl kust
a rtiHcr·~ict): mar·in'intenclentcn Biöncl; t. o. m. elen 30 a.pr·il :1925: samt 

3. atlt cl.c· ltnarin.intenclenL·er, vilka 1ickc i kom.rnan'lloväg i!Je.or·dr·:.tts 
ill ',stritlct vi:;s L}i1nsbc:b•erf'RLLnin·g ormhoret cHcr •i hmrl, rs~;:o lcc umlcr tiden 1 

r>kLo•bcr· · 1 92~-30 september Hi2:i cnl.i.g,t v·eclcrböl'ccnclo s ~ationsriJ·cfiUiravarrs 
lli ·,;Wmmanclc tj.ilnstgöm å reSipe'kLiv·e stati oner eHer - vad boeträfl'ar 

C'Loclldrol.ms rs. taU.on Vi'ilrllör·a:noCir :marinintendenler - cner fmmställnrin,g

fr· :1n vcclerbör·andc crl rcrkr· ·O•c·rl r efter samråd mcll crh efoen t'ör· sjöförsvarets 

l;:ll•lll'lltandorex•p c.rli ti on oc,ll dlrert'en för· .ma r i n in.tcl1ll enturkår·en av stations

lH·riiilrlr ;w aren knrnmenllcr·D s• till L i l lol'·ii Il i g tj ilnstg·öri nrg ·inom mar· i nc•n.s u•ver·

~l)TPioe eller annan i :-itoc.killolrm bcrt'intlig, Li·ll ,;juWrsvar·et rlJunmcloe myn
lii•~llrcL m. m. 

(;.O. 661, Lien 8. 8. 1!12 ''· m crlogiver· :1tl wcletth:'ttcn n :r W m~l frjr·flyttas 
li ll h:ar·l srlii'{1!1~ oc.lr cJ.iir·EJfltcr t'öl'iiiggas •under r·<l·paration intill utgången av 

i'r "ill'! r·a r·i månad 1a2:i. l •samhanrl illi'inm coCl :Jrar· Kungl. l\lcc.i :t i nåJclcr befall~, 
:J lL n.nmncva wclctlrbåt. r•fte r· aYsluta.ndct av ovan omi'örm!älcl mpamtJion, 
,.;kal l' Ya t' R i'ö,·la.gd i Karas.krona. 

G. O. 671, den 13. 8. Hl?,',, hefallflr: 

att pansrarb·iUen Sverige skall rust•as f(ir· Rtt und•cr· en .tiLl av om~;l'i rn .g 

U clasar· under instun'llancle september månare! ubgå på cxpecli!Jion för· venk-
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&tx'U iancle enl'igt mar.in[önaltnin ,g~·n närmare J1 es t.ämmancle av Yissa för

sök; skolande pan sarj)•åtrn en er cl•c s•ammas avs httande avrustas, avmönst

ras ocr11 :förläJg.gas Ii 2. JJer·ed:ska.p; 

att fartygsdl-C'tl'cn å pans<wbMr n skall :Il i s sa si t t .])efäls·tccl;:•en el en 8 

in•sl,unclande >S·C•ptemH) ct·: 

all, >pansara)åt.C'n ,.kal'! .under ovnn anh elf•a.!l<l cxpeiCliti•on ed1il.lla be

m annin•g ;w underoJ'f'·i·ccrare oc~1 ma.n s•l<ft!P i örver cnss tämmclsc med bif·o

s·acJo hesä.ttninrgslista: ·ägande sta~ionsbefä.li!Javaron i I<'arlsl;ro-na alt där:i 

Vliclbaga d o minclr·e >i1ncl ringar, som mv omstäncli.gtll,ebet,na kunna il:l etingf!JS, 

K ostnaderna för exp editionen i \·ad. avser ut- orlll avrustning, ammu 

nil.i on, si,r idsmå.l, ];rol m. m .. komma a tt !) CS ~t 'icl as av till ma:t'införvft!lt

nin.gcncS .förrfogan,l c rs k1llda m edel ; skol<~.nd e öniga rkostnaclcr bogr,äJn.sas 

inom JJ·cao•prp, som inom marinstaben berii!knats och om meddelas genom 

sj •öförsvarcbs l<omman>ilo·ex>pedi tJi on . 

G. O. 672, ( len .!:J. 8. 1()2!, , lwfalrl er: 

af t .neclansLå.encl e Jör·eskril'ter HJ etriiffanclc ;föwläggning ocll1 ·anl'man

.sä~Lning ·av ·Iart~··g~föt~)a ncl Yintem l!J2't~1923 m. m. sko la ~ämla ~il-l e.rter

rLiL~c lsc . 

1. :a ) Företlom 'i g. ·o . 18 1/ 2.1 morm. ti c ) .o,cJir i g. o . 492./2!t mom. 8 

ociJ 9 nL~mnda >Jarty1g· 'kola fr. 10 . m. da.g i o·lzlobe t·, som av U1ögsLc be.f.äl

•ltWYat·cnt öYer 1;:>u,s L[I.oLtarn, 'hestlä:mmc.s, fö,ljand~ ;farL)'It;' tmsvidar·e vara sta

U.onärt ,föl'la.gcla, nömli.gen: 

v i r! ·Km·1. kr·on.a slation: p·ansat·!Jålama G·nsla r V , DroLtnin•g VirLor•ia 

och Niord, jfllgam.a \Va·angc.l, \Vacu1 ·~mcist•er och Ragnar samt llfllclet"vat

tcm;liJålen Hl e en: 

vifl Stociklll •o.lrms sLft!Li<on: ja:garcn Vidar, u<w:lcrvattcnsbåtcn Valrors sen 

sauni, ye.cleLt!J iHama Sö-k:ar·en oc•lt Sn.paPen. 

JJ ) För· V'id Stocl"llolms s tation s~ationårt rföt'lagcla farL)'3' må itö·gste 

b eBäliltawtrcn öv•e r rl~u ·stJfJ.ottan tillrämgt . anbe,fal.l a o;r tationä.r föe l•äg>gnin·g 

v1id. Km·l·skrona station, flo·ck r•j :unclcr ti-den 2.0 d>cccm:bcT-1 mars; s>ko 

lan(I O el en staVion.~ira ;f'ör·läJggning.c n vi 'Cl så.l'tmd'a anlb e>t'lal! t amibybo a;v elen

samma. uneler Lkl·rn 11'ör· il1·ärav ilJe Lin,grud il'örflyLtninrg €nligt llögs~c b cf>äl

havarcns övct· lns~!'l ()l. tan n ärmare ]) csLämmand e up•pq1i.ir·.a. 

2.. a) Htiog~lr tlH1 ~i1l'l1a.v a r e n öwe kustftl.ottan ägm· a tt uneler den ticl 

)T•kc·,,;slk·nl0t' .iämli,kt ,g. o. '•92/ 2.'• mom. 10 är.o anonlnad e å knstfloL~:m am

lJl'lfaiJa. sC~dan !~i.nclt'in,") rw .unclcrvaUc'lllsbl[cLarnas i f? . . o. 492/24 mom. G a) 

anib c f~llrla (J'i,visi onsi ncle1ning .. vrar!Ji'll undervatl!cnsbåtarnas d'ör.]läggning 

m. rn. kan rföranlr{la. 

.Il ) Hru~tacl r l'nrL)·•g. viJ.ka r nhgL u~f.ä.rrcl~lfl c brs tiumrmel ser äro avseelda 

alL und·p,,· ins~und;ln>fi e Yintcr· Y<ll 'fl p; expecliti·On· >O Cllt in•gå i il;ru:;tflotta11, 

,.;•kola mecl d·e mi.nd,r r 'flV \ 1ikels·c t·, so11t l1ögste b e.fLlHttDJvarc.n öv,cr kus~l'l>otta.n 

ii.gc t· att rpå ,gr-und •a.v 1Säes:k ilda IO t11Stiincl•iglhcter Yicltaga, Lilhwi>Clarc vara. 

indelad 1 förband enligt d'öljande: 
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HnstrloLtan. 

Vin teres l<ader·n . 

l. pansarbåtsdivisi.onen: Gus.taf V (ll'lfllg.gskepp) .a. Drottnin·g Victot·i•a. 

l. ja.gmLl'ivbionen: \\'rangcl ( D C~fat'L )'·g ), \VaCIIJ!Jmci·s ter, Hagnar ()ri t 
\ ida,r. 

:J. ·untler,YaLLensiH l!d•ivision en: Ill ern (· l lC-;fa t't)·g ), U ltel'!1 oc.-11 Bii.v•et·n . 
N'ior<l. 

ÖHiga fal't) ·•g : 

2. undcr·yatten siJå l•lliYLsionen: :-::Hen (.OC-4-a.nty.g ), Valmssen, BlenC!ta 

'd<' ]J>ål'ar t)··g ) . 

l. minrs\'e.p.ning-scli Yis·i.0n en: Clas Pl cmin.g· (DC-i f'artyg), Swlpar.cn ocll1 
....:;·,,karen. 

3. a) illögs te bcrt:ältlw.varen ö.YCt' 'kusbf,lottan skall n edihala si tt b e

l':'ils ~ c <"kr.n å tia-g ·U nd er scna.t· c d·PlPn :n .ukto•b er , ·som ::!\' nämrnda lJe~i.il'
lta•Yat·e hu.ski:ntmes. 

UJ ) t8skadercill c[eD för· ' 'intcr·c ' lmclern oc!lt rcli\' iS i·onsC<hefen lför 1. 

ll l ins\'l>j)ni.ngsLlivisionen skol.a, sedan ntö.g·sLe b etf·iiltl ta!\'ar,ens i.iYer· a'tu Stfi.oL I.an 

l•ei'LUsLCl'k·crn ·en,Ji.gt O\"G n ncd!J.alab, '!tissa si na b c1PJJ~te c!mn å pansaribåten 

l<u st::ur v r-espekliY•e mimfartyget Cl·a·S rl<'l emir~g il. da•!:\', SO\J11 ihö.gstc b er~äl 

l rrt\' ill'l'll ö.ver kusHioLLa.n •ä•ger ]) e,s bämma. 

''· Es·kacle.mllCifen's för vinlcr·eskad•e•rn sta:b sk all ·utgöras nY: 1 J'l ag'g

'J dj>lllanL, 1 sta.bsingenji.ir, l sLadsin-tcndP~ll ocll • t strui)SI.~~kare , liHika far

l)gsl:ibH'C iL ,pa.nsartllalcn Custad' \'. 

•:i. På >CXJpedti'tion cJtc r· den 1 no\··emiJer· vamn~J.e s tei-dsfartyg s•ko la 

:m~e.s ~ ·. U't'll moOJi liiSCt1ingsbenmnna.rle. 

G. ,NJintl'nrtyget Ulas l•' l.eming·s ]) esLiLtni ng.slbta skall Jr. o. m. den J 

"'k·Lil11J•C•t' L o. m. cLa\S· i apr.il , som :11 ö.gsLe bd1äl.lt.avat· en i.iY·er kus!JfloLLan 

:i.~·., ,. >l) es t:i.mma, vara mi.n ska·d mrrl l mintkon stap el av 2. :a gr. oct! t 1 l' UISL
lll~i::;.tat · t•. 

G. O. G73, den L8. 8. 192o, ,fastski.ll el' •nedanst&cnde ·ii.nclning i g. o. 
:,:>G/20 (J)Cst::Umm cl see 1föt· u.ncJ.vikande m r omu)Ol'{!1iiJgg ning vid und·ervat

lt•Ib l)åtövnrin-gar ) .aLL g.äHa fr. o. 1111. cl•en 1 näsLkomun-ancJ.e ol;:tobet'. 

2.. l förc.g;1ende m omen L 

i'\T I;:1n rig röd l'l.ag.g :t masttoppen 
llrissacle del s en 

C:. O. 678, el en l:J. 8 . 1.92't bitfaHe· t' •kap•Len. G. Odqvists an sök an om 

l.icinst,!edig,lwL l'i.ir· ilirk;m cle a y ·u ULLnclsk a ·"1pr·i'rk,sLudiN undre e tid en '/
11 

1!1~'•-""/, l 92G. 

(; . O. G90, elen J:J. 8. ·t924 ])efaller· a:tt l>öjtnantcn vid J;:.ustar.tmer·i c t 

~'tmclin skall ft'. o. m. ·lien 1 nL1sLk·o.mmancl e ok tO'ber, med unelantag av rl e 
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ti ci·C t' clii :ll:w pä grund .ay uLP:irdml g. o. mEt ihaYa enh ;'iltil ~nnan kom
nrcnd€r·in•g, ·t i t 1 ~\, iclarc tj iin.o; lgöra •i mar"in stw!Jen. 

1:. O. GH!J, den 19. 8. JD2'•, bem yndigar· •ltögste h efärtl aYfl•l'Cn ö1·er ·kust
rtottan att, i •·nli g t1 rt nwd de n:i rmmre före~kriftrr , ·~om a\' ijJonom må 
utf~ir·.d ns, ·cl·e ln c.l r'l' l'<l und cr·YattensuJi< lar·na .:-:.:ilen, Uttern oc.1lt B~il' e r'n, föl' Qtt 
u nd er· llri'>gst f> •l k<g:lt' i .shil.e· t av inn ev.aramle m Em ac.l ·eii C' r· .bör·jan aN in
s L u noc.land c ,s ep Lc.n rltJCt' ·m:l n;JLI ·l> csö•ka An Lwer·]J Cn ; sko.tand·c Y·i'd·c rlJ ömncl e 
rh c,;• l,·i·cdm'in·g ouctl r konsu lf1l .lr itlla s .undcrl 'cil l fld•e om d•c n sann oh·ka noi.lrm:tr·c 
lidiJ>tmktcn fur· far·Lygcns anko.msl. 

G. O. 706, {len 20. S. Et2 '•, nJPdg•iHr att ·!'>kolskeppel i ty sk.a. m arinen 
)!i nlh c m;l. .b cs (ika ~ t :u:-;lr·a n-tl 'tinder lid r n 10- t:J scptcmll cr ·in•nc.yar:mcle ctr·. 

G. O. iH, ·den 22. s. 10:!/• , m cd.giYe.r i ansbutninog ti ll \'l k ommrunitka.
li onsdepar·l em entel den l inn emt·:t,ndc :JJug.usti utfät·{lal n1kl igt lH'C\' angå
rn~l e ti.tlsuanotl >för .Ju•nlker s.wc J·k r• •i ' t' )·_,;>kland a.tt utiha. ye:kcsmii:ss i·g luft
Lntfitk Iför· :po ·tibe•fOJ 'l:ir·an ö•Yer· ·svcnSikt område .a t:l ri n~imnda nå,diga br,ev 
an•givna lurftfarty.g m å, \'id ilfr1åga.kmnmanidc .flrygning.ar imam det enlig t 
§!G ·i n ådiga k,un.görel.scn den 8 dccc mJJer 19·22 cf.ör lufLfart tiHätna området 
in'c'm Karlskrona l'ä5tnin·ss sk:·cWsområdc, j)'ä vattnet cfmmgä m ellan ncir
m as te 1för stal't occl< tandning med sjöftyg,ptan NiHnpl•i.ga pta t,s ·inom n:·s-s
n ~immla fö r lr~J'tra r· t tillåtna. -om r·åde oeh UiW\Jggsplats i \' ~mövik cn , som ::rv 
hdiit,li:nande amiral en i J\ar·bl't'•Ona IIJestämmes. 

H. O. 715, den 22. 8. 19:2.'• , met!gi1vcr i anslutning till n ärhg t br·ey den 
21 i•nneYaramtc m 1\n:1 cl , alt örlogs•kapten en i •danska 1rtottan Br·iancl de 
Cr·e·l't'eo.e ur .nt·å <unc.l cr illögsl H (]Wgar , 'tt .tid ~0 111 al' oll ögs tc b cftilllr avcH'Ctl 
u1·er· kiUSJUflotlan rtJcslcl nlJnJ Cs, följ ;t öYniJ1>g·ama Yid u JcusW.oltan ano r·dnml 
S•löjulskola. Beträl'f:and.c 'l1iiraY fur·anl e(lcla ikostniJ!LICr ''lJ•:tnviS[LS til:l O\'lll1-
niimncla n ilcclig.a brev. 

G. O. 717, d en 22. s. 1'92'•. b·efatl el', att den i regleme:ntcn, in·st,·uldi ons
höckcr, rförd clningsiiJ uCik eJ' m. rm. it Yis-s <eLcllieclningspe t•son-ctl tilliimpade 
lJen.:umni ngen "aYsbanc.t ;;m:Uar <' ( :V.\1 )' . sk::t.ll utbytas mollJcni:imningcn "wy
s tftn'lbo!J se r·,·a tör (A OJJ ) ., . 

G. O. 726, el en 2.2. 8. 192'.. Sellan .ge•n•om n rt<l ig t IJt'ev den J:i 'in·nc
Ya.mnc.le .mån ::t d f.öJ •c.skri rler t iimna.~s an&åe nde cl iS<p o n e ranct c ~ av m er! el för 
i.iYn•ingar m ecl Non1l, ö,pings fl'il' illi-ga motodJåt ·fl o tWj , 'Ilar· Kun gl. Maj :t i 
MuLler aJcJall t, alt ·i sagda ·övningar ·s:kola de.ttaga, .förutom dc delar av 
J;u·s tftottan -som lliigs l c JJC1f•:tlrl ravaren öwr ku stfLottan m å ~Jcstäm:rn a , de 
mo•torblåL::rr· tilllröt·:t•n!Cle Nor'tlköip•ings d'rivilli g•a motoi\IJåtsr tolli t.i, vil.kas ciga
r e Ll •ilrt.i t t tf r i~ · i t t i·gl anmii t l s 'g : ·skoland e sistnämncia iJJiita J' sbälllas und e:r 
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J•• <lni n.g av flioWljcl1 efen för sagda motol'lb~lsfJoWlj , kommendörkapten 

\Te is ter, vil•ken e.fter övningarnas slut ii!gcr att till -ohcfen för försvars

dPpar•lemen t et av•giv•a .rap'}J.ort öv.e.r övningarnas förlotpp. 

G. O. 739, d en 28. 8. 1924, mcelg>iv·er , att i g . o. 1150/ 2.3 angiv·cn tid 

ii r torp·ecl~;ryssaren Jacob Bagges ·r eparation mä uts lrii!cka.s intil·l elen 1 

fclJt"uar i 19·25. 

G. O. 745, d en 30. 8. 1\l2!t lbcfa~ler, att löj toanten vid ku s ta rtilleriet 

To We .E,kall •11. ti cler , varom clllefen för JousbarW lc.r ic t äger att b es tämma, 

•t nd er !högst e.n må nact vie! Acronauti·sches Obset'vato t·ium i Lindenberg 

.;~m t uneler thög•st en Yccka 'Yid Drach cnvvar tc i l?ricclricål·s ll aJf·en i s tucli e

:i ndoa mål näl'\'ara vid utförand e av m e teo.r.o l.ogisk a mätningar. Be tt•äffandc 

,.~Lmv !föranledda ~w s·Lnaclcr 1ä r ·s ladga·t i n Etclig t .Jwcv av elen 29 inneva-

,·a ncle månad. 

G. O. 747, (le n 30. 8. 1924, m C(l•give r , aU fi nska mat•inc.n t illhörande 

kom mendören Ro os, O;ommenelör~;a~Jlen:en Sclhwanck, i•ngenj örlmptcnlöjt

nantcn Kinnun cn sam t ·ingenjören Grön.roos må uneler insturuJa111d c septem

IJC t' mänacl besöka 1kusLflottan sa mt 1' lottans station odll varv i Ka ,·lskrona 

(IC'll S t·oc•klh·olm. .l 'Samban,cl härmed bar KungL Maj :t d nåd er b ef allt, al!t 

kaplenmiJ Angelin •skaH u111d-er n ämnda besök tä till kommcnelörcn Roos 

fö rfogand e. 

G. O. 759, d en 3. 9. 192'1, befa:Her med ä nd t,ing ~v förut i g. o. 181/ 2!1 

u l<Därclaclc b•e.stämm<: lscr: 
l. att övningsgJ,riggcn Falk<: n s.kall, •omcd cmJart efter ele'Ss i ovan

n.~lmnda .g . o. mom. 3 c ) anbetfallzl.a wvmön:stt'ing oclh lfö.re cl ess avriggning 

t. o. m. daJg ·inn eYarandc mån ael, som stati onsb cfällil asa•rcn ·i KarLskrona 

l' ft er övcrenskomm c.lsc m ed clh Cif.en •för jökl'i-gsskolan rägcr UJestämma, 

s·tällas till s i s ~n itmnel e b Cifäl'llavarcs föl1fog<and C' oför ö·,mingar m C(] dc s jö

~;adotter , v il·ka jäiml ikt .ova:nrnlämncla g . •o. mo m. 11 aJ) genomg'å r eok.ryt

lours vid flottan s s tation i Karl ·&kr·.on.a; 
2. att 'U nder elen tic! fartJ·.gct enli @t ovan .är ställt tilL clhe1fens för 

;;jä>keigsskolan iföl'fog•and e, äldste J; aclcttofficercn Yicl nämn•cla kurs, k&pte

ncn T:llonburn , skall a nsya,ra 1för fartyg·e ts ·Siä.ke!'ll et •ocill vårcl; skoLande 

för va·kthåUnri·ng oc,ll :såsom förlllan.el'Sm:.tn m. m. erforderlig •pet'sonal efter 

f rams t>ä1lnring av ny·ssnämnd offi cer ·komm enderas av c'h efen för uncler

offi.cers- .och sj ömaJnskiLrerna i I\!arlskrona; sam t 

3. att öYningar uneler se.gel miå ilJedrh·as in om Karlskron a skärgå rd. 

G. O. 768, d c·n !1. 9. 192!, , ])c,fall er 

•1. •att •kanonb åten Svensksund skall ·rus~as f.ör att i sl.ute t aY n.äst

l;o mmancle clece miiJer m ånacl utg•å pä o.rnJkning tv·ä månad ers expecliti.on; 

G. O. 1924. 7 
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Envae vämpliktig som skaH genomgå underr]}e fäl k ues ell oe som ut
tagits för u rtbilclni.ng till flygar·o, m e too rolorg, ingenjör, elcktmi ngenj.ö!" 

20. 

2. Ftr:·.garc och m ct coeo logcr "k o lra, clärcst (]O inn ehava minst be
tyget 8 för uppfö.ranci{) samt cr iJ. å llit gocl•klända lJ o tyg i milirlär ul!!J i·lclnring 
ocrlt yrJ, osrub!Jiltlning, av vcd e riböntocl e cl1ef för und er off ic-ers- ocrlt s jömans
l< å r· erna. tilk~g.gas und crofficc r·skorprals tjäns tegrad. 

Ingenjöre r· oc.l r clekLro:•ngonjörer skola, dät'CS L cle upptfy ll a OY-an
nli~mnda for-!il'an .på •lJeLyg för' ·uppförand e samt •god k ~1 nLs i militär utbil'cl
nri·ng och facrk,ulrhildning, av vcrlctiböraml c c•lt ef fö r unclc rofficens- och sjö
mans~d'tr e rmt Lilläg·gas ll ntl eroffi ce rskoJ·p r•a i·s 'tjänsLcgracl. 

IntC!l(JcnLer skola, därc.s L d e nppfydl a. OYrannäJmncla rfordt'an pä h c ty.g 
fö e u,ppföra ndc oCJI1 urH:lcr första tjän s tgö ringen .godkänts ·i militär ulbild
'l11ing od1 facku tilJi lrdn i.ng, vi e! inr)·ok·nirngen Lill anclra tj änstgöringen wv 
vederhöran•dP ci1 cof för runcleroi'fi ce rs- ocrll sjömwns!Qat·erna tiHäggas uncler
ofl'ti rcers!kor•prals tj 'ä n1s tograd. 

L·älzarc, .som avlat,"t m edicin e kandidalJexamen oclh fullgjort cläreft e·r 
fö ljande 1l'öt-e6krivna properllcutirsrka kurse r ocill grundläggande tjä:nstgö
rirn>g, .skola, där· esL clc up]J\J'J·ll a OYannlämn.da fortLran p, lJctJ·g i uppförande 
och gocl l;änLs i första tjän s tgö ringens mili·tä rulb i•ltln·ing, vicl inryckningen 
~ ill anclt' a ;tjänstgöringen av veclcrlJörancJ.e c~1 e-f för Lmcleroificcrs- och sjö
ma,n,skår·ema tilläggas uncl er oJTiccrs'k o.rpl'als t jäns•tegracl. 

I unll cr!befälskms g-odkäncl YärnpJ.il;tig sk-all, därest 11an uppf)'llCt' 
oYann>ä:mn(ia ;fordran .pä b e Ly.g J ör uppförand e, aY vcclcr'lJörande ch c,f föl'· 
untlc-l'offii e,e rs- ocll ISjömarn;skå r·e ma tilläggas k ol"prals elle l' unde,rofficers
·l<O t'lj) rals tjänls.Legr'acl, JJeroctliClc på den b efattn ing el en värnpl i.kti:ge är av
sc.cl{] aLt ib e"tricla. 

I r ekr'yts•krolanrs allmänmiLitära ~]~lJild-n ing goclkä ncl, c;van i d etta mom . 
ej omför'.mälrcl Yärn.plildig, so m föl' uppföraode ino el!1ar min st ilJe:tyge t 8 
sam t iägrer y.!''kesski c.Jdigheit motsvamnd e (] e.n, som ·inom sjömansl]d\;r on 
utgör vil lkor 1för IJ e forlll' an till korp r als eller umle roffi cersrkorpral,s tjäo s te
graJC! , m å av veclerDJ Öt' anrcJ.e cll1e f för unde r offi cers- ocil1 sjömanskårerna tiH
J,äg.gas k or·prals ell er underoffi ce rskorprals tjäns.tegracl, bero end e på inne
havancle y r'k es.skic.klig,h e t roch den befat~nirng el en Yär.npl-iktilgc ä r a·vseclcl 
a Lt h e ·tricla. 

8nva r, som enhgrt - - - - - - - - - - - - -

§ 22. 

Vä l'n,pliUig so m innerha·r k o r.p.rals elrl e r uncl er off.i ee rsl;orpra.ls tjänste
grad rm ä •på grund a;v orpålitJi.gt upp.föra.n:cle oc:h en e ller fl era cUlr·av föraTI
leclcla lJestt,a ffn.in gar, -elle.r pä grund av 'åcJ.agalagcl oförmåga "' som under -
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]ll'.fäl, aw v ederbörande chref för undcrofficerrs- och sjömwn.skårerna ut
,;tryl;:as ur i nn dtavande tj änstegracl. 

Sålluncla u bstrruken värnplikti g lmn änJ·o W-läggas förut j.on·elllwvcl 
i 1:toti Leg racl cn·J,i gt i § 20: 2 a ng iYna g runcl er . 

2.4. 

Y id a \'(:;änge n. från nJ·ssnläm ncla wnsrtäl!Diin.g. 

Fl~yg•ar e oc.h meteo rologe r sl;o la, clå d e er' il a lF t uncl croffice rsk o rprals 
r_p nsLegracl , bära J"rrkeslJc.teckning enligt fastst·ällcl moclell. 

In g·e njörc r· oc'h c l e~;teoi .ng c njörc r slkol•a, då cl e re ell å lht ul1id erofficers
'o t'prab tj änstegr acl, bäim yrrkeslJeterclmi ng i likrl1 et mecl s k eppseldare. 

In te od enler sko.Ja, cl å ;:le e t1ll ä l1it und erofficer.skoeprals tjän st egrad, 
ll~lm yrk e.slJoetecJming i 1 irl\r lle. t me el fötTåclsman. 

Läkare ·oclt s jukvår.·{!are skol a, unel er a ll tjänslgöring bäea sa:mma 
)TJ'e IJe tcckning, so m äl' 'föres.J;ri ven. för sjukvå rdat'e Yi cl sjömanskåren. 

övri:ga. i § 20 : 2 omnämnd a YärnpliJctiga, Yi1ka tillhöra JTk esgr en 
mo lsvarande inom sjömanskåren rföl' ef.irntl ig såcJa.n , .skolia, clå de e ellållit 
ko t·p r'ais ·ell e r unclerro if•i,ce rs'ko nprals tjän.stegmcl, bäl'a för {lenna yl'kesgren 
fas,Ls lä!W F l; eslJe,teokning. 

3. - - . _ - - - -

§ 25. 

3. Be teräfl'a.ncle vämpli~ctiga, vm,,a hysa s amvetS!Jctän!kligh etee mot 
y,Jrnpl'ildsrtjänstgöring ät' rsärs.kilt stadg-at. 

1. 

b ) 
mc leo rol og, i.o,genj ör 

31. 

utbildning till un clenbefäl, flygar e, 

G. o. 835, (len 2'1. 9. 192'1, m e.clg·iY·er ·rutt •tmclervattcnsbåten n :e 3 m å 
förläggas 1uncl cr mparaLio n inlill el en 15 maes 1925. 

G. O. 837, d en 2'L \l. 19'2'1, bc.faller m ccl rupprhrävancle av i g. o. 1,58/ 07 
Q" iyen. föreskrjlft 'beträffancle högs ta a ntale t gossar å Yartclcra av slw pps
~..:o ssekårens i ?.Iar,trancl k omp a ni er, at t fö t•cieln.ingc.n av "k0ppsgossarna 
ft n:·.ssnämncla kompani e r skalllJ e-s t äJmmas .a,v :s tations:behi.lhavarren i stock
h o lm c1fter förslag av dilCfen fö r sk ep.psgossekåren i l\Iat~strancl. 
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G. O. 840, den 25. 9. 102',, fas,tställ c·r med upphiivand e av motsvfl.rancle 
"Reg l·cmcnte för utbi'lclni,ng nv floLLans m anskap, 1910" gliilande före

sQo',ilfter ,. kolreglemente föt· fioLlans manskap, II, Korpralskola' ' . 

G. O. 8f;5, den 26. 9. 192r., b efall er :l!tt 'ko mm cnclörkaplcn c·n a Y 2 :a gr. 
Eritksson skall m ed utg'å ngen a\· n'iislk ommandt m a t·s m ånml .feåntriiela in
n ollan1nd c tj ~~n s t c! J ctfattnin,g S<l:som kasem beJiiUJaYare samt fr. o . m. elen 
1 april J925 tillsYidare, m ed unelantag a \· de tid e r clå han pä gTuncl av ut
färdad g. o. må 111ava. cr:11ällit annan kommcnder·ing, tjilostgöra såsom che f 
för artilleridcparlcmentt e t ti Stoc'klloltn. 

G. O. 8ii<l, fl en 27. 9. 1924., lJ e,falJ.e r att kfl.p~encn Lunclqui,s t sk-all med 
bibe~1 å llancl e aY .in,nellm·ancle ibefat.ln.ing säsom •radioofficer Yicl torpecl
depadem cntet, f r. o. m. de n 1 instundand e oktob ee tillsvidat··e, mecl undan
tag av de t ider th,a n på grund ay wtfäeelad g . o. må haYa e t~h ållit annan 
kommend ceing·, tillika tjän s·tgöra såsom befäolhav::u.·e för racliostation en i 
S Lo ckholm. 

G. O. 856, ( len. 27. 9. 1fl2!1, lJ-e<falJ.er i an.slu,tni·ng till nåcldtg t brev 
samma ela.g, :att e'lek teoin·genjöe·en Han sson skall unclce en ~icl av omkeing 
5 mi'unfl.d Cl' m ed början uncl e l' .ins~unclan<l e oktober månael genomgå viss 
racliou,tlJ ilelning \ii·d :\larco n i'·s \Y·irelc·ss 'l' el,egraph Compan·y Ltel, England, 
å otid som av marinföevaltningen niirma.r e b es titmmcs. B·etriiffanele härav 
föranl ·edda l'ostn ade r· 's tad·gas i o·Yannämncla näclig,a ])rev. 

G. O. 860, den 3. 10. 192lt. I anslutning till n äeli<ga b eslut den 28 mars 
1923 och elen 27 septemlJer 192!1 har Kungl. :\Iaj :t i nll!cler b efallt, 

att följande bestämmelser skola lända till erfterriiJttelse j.fråga om i 
nämnd a nåcli.ga beslut omförmiikl J1 emförlo·Yning aY Yärnpliktig a . 

1. \ \lrn·pli ktig'a. ·aY å r Sikla.sscn 192': 'tilldelade maeinen i allmän tjänst 
mecl unelantag a v sädana maskinanl,elnin gen ti ll ih ö rand e, som ineycazt in
n evarande hös t, 

Yämp li kli ga a Y oiur~sklas:;.c n 1923 ·tillclelacle marinen i sj ö.tjänst, samt 
Yäl'!l,]:fi ik Li ga ax årskl·asse n J92'1 t illd el,acle marinen ,j s tationstFinst 
skola und ce å ren 192't octh 1\J23 m ecl iakbtagancle av d c :i lagama d en 

23 f:elJt,uar·.i 1923 och 13 juni 192/t samt nåclig•a besluten el en 28 mars 1923 
och {len 27 sep tcmJJet' 19·2't m edde·laele för.e6kritfter enli g t Yede·rJJöeancle 
s tati:onshC'fältl3JYarcs bes tämmanli e n, cmfoörloYas i .elen .m<fm de ic·k e ound
gängl'igen erforelt·:as för upprätthäll ande av tj~lns tcn orn11Jorel och i land. 

2. Hcmförl rwninge n skall i föes ta J1anel om fatta Ytlt·nplikti ga, som 
inställt sig ä rfastslälld i.nr yclmi ngsclag, samt YämpliUi,ga , föe Yilk·D. fö·r
ll å l1amlcn a\- p cr ,; onlig mt .J;unnR gö ea ilJef.rieLsc rfeån f·oetsatt tjäns tgöeing 
särslkilt önskYilrd, vmj1~~mte i gö.rlig3Jstc mlån hånsyn lJöt' tagas till av 
Yäenpli<kti g uttr~·ckt ön:sk·an a lt icke k omma i Mn juta.n:cle a Y be<f•ri clse. 
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3. RtaLions:JJefällllava,rna sko la el en föes•ta dagen ·i varj e m ånad till 
,·ltclfen fiir föesYarscl c:p-a etJemente ~ ·in:sänela upp·gift enl.igt vids·tåcncl e fo·r-
111ui:h' <b ctt'äJTanct-c sålunda föe e lagen li emföeloYning m . m. 

I san'fi)rund härm ed :hm' KungL :\Iaj :t i n äeler JJc,fallt, att up.p,g ift jäm
ii U g . o. 21,6 /23 mom. 1, 'idw vidar··c slcalL inlämnas, utan skall u .p.pg.ilft 
" cnliigt .g. o. 246/ 23, 978/ 20 och 8,1/2!1 illemförlotYade värnpliUiga, d en 
fi·,r ~La. cla.gen i Yarj e månad aYgiY·as tillsammans m ed l1är oYan RnlJefa!l(l 
liJIPöi ft ocil1 cnli:g,L tf öt' densamma anbcfall1t <fo,rmul iir. 

G. O. 875, d en '1. 10. 192-'t, f,a'sts•täHer , mecl upplläYancl e av motsva
ra nde för cs,kr ifter i Heglem e111te .föe u~!Jildning av flottans manskap , 19JO, 
tlnck m ed un<lan~a.g för bestämrn:e,ls·e rna röeancle uLIJildning m. m. av 
vilril!p litkti ga, ' '.skolres lem cntc fö·l' floltans manskap (SHF ) I, allmän.n a 
fö rcs,ke'ifter och rek,r· ~· L s~;ola (SHF: I )" a lL gälla f.r. o. m. 1 nov . 1924. 

G. O. 898, den 10. 10. 192't , 'Il ar b efa.llt , 
1. a) a lt d en jämlikt g. :o . 181/2/t m om. 9 \"id Karlskrona anord

nade fl} gs ta ttion.e.n Sil,all indragas den 23 .inne.yarancle m ånad; 

ilJ) cutt v·ede tt.JJlttcn n :·r 1\J -slmll i ~sa.rn!IJand :h:äem eel ruvrustas vi:d flot
tans station i Karlsla·ona, ·aYmön'sle.as :oCJll förläggas i 2. uJe:eeelskap ; 

c ) att nämnda tflygs.tati on tillelelacle fl}gdJåta e .sk ola senas t den 21, 
in·nevarancl c mäna-d a~·g• il. Ull S toolvllolm; s amt 

d ) att vie! oYan tanbe:faliLl indragning av Eial'lskeona fly:gstation för 
TI'ttl'Yaraml c clärs: t~td es b efinUiga ilwenta ri;; r -kola k.va rbliva i KarLskrona 
ocll av •\' cl l'\·schefcn i Stockholm s tällas till högste ])e·fäJ.I1•3i\1ar·e ll'5 över 
J;,us~flottan lfö'l'fogandc i d en omfattn:ing, so m ~Jctingas av n c'Clan ståenclc 
förcsk ,rifler angående förläggarrdet av .J,usbfl<ottans flygstation 'till Karls-

k rona; 
2. a) alt el en jttmliij;L g. o . 18d / 2't Yid k·u stflobtan anordnade fl)'.g-

,:taHonen :si,Rll f,rån dag i slutet av inn e.v.arande månad, som av llögs.tc 
lletf.älthavaren öYer kus<Lflo L ta n 'JJcs t~1mme:S, :förlägg&s till Karls'krona; s.ko
lanc.l<e å .flygs tation en tjiinstgömncle perso na l uneler nu nällllnd förläggning 
Yara. emlJa r,kcracl och i'nmönstracl ä elc os kustflottans clärstäclcs förlagcia 
lfa.e.ty g, som samma lJ eftiUmvar e :itge,r 11Joes tämma; 

b ) 3Jlt nys,snämncla. iflyg·station sk all under ·förJ:äggningen till K·arls
], eona vara tilldel ad 2 f!ygibåtae enli<gt m a:rirufönaHn ingcns bcstämm ancl.e; 
,.,kolande fl}gstations·omeådet i Karls.krol1'a slällas till ijJög:s te bcfä]lha·va
re ns ö~·er kusLfloLt:'tn. föt·fog::wdc för uppstiiJln:ing av s.ag:da fl y gilJ åtae, samt 
<le f ör·eskeiftet·, som ku nna Ya.ea a.v t ation:slJef<iilll aYaren •i Ka elskrona u rt
k Lr·da.clc angrtcnde ord ning oclh säkerlwt inom niinmcla områcle, for.tfara 

at t g·äl1a; 
c ) a lL kustnotbans iflygs. ta. tion 'Under oYann:ämncl föl'Li1ggning sJmll 

Yam ]) cmunnacl ,frän ,f!<oLtan s s ta ti on i Kal'lskrona; 
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d ) att den å ku stflottans flygstation runeler dess förläggnin g i Stock
holm s skärgård tjän s tg·örandc uppbörd smännen jämte tYå till densamrna 
a,ommend er·acle ,Uyg~)åtma·skinis lcr sk ola efter f lygstationens förflyttn ing 
lill Km· lskromt u.nde:r erforde:rlig ti cl av ~1ögstc b efäl:llav.arcn över kust
fl ottan lclllas till v·ans'Cll cfens i Stocikholm fö nfogande för åte rställrunde 
till Stockholms va,r.v av vid Hårsfjärd en JJofintli•ga cl e!l[t r av flyg"stations
up pUJ Ö I'Cl en•; 

•O)- -

tf) a,Lt i samband m ed förfl")'ltninge.n av ,J;,ustflottan·s .flygs·tation å 
densamma tjänstgöea:nd e, ovan i punk,t c) ej nämnd per-sonal skaH på 
clag, som av högst e b·Cifä lth avaren. över kustflottan JJ cs ~ämmes, avgå från 
si n k ommenclerin:g å tsagda !flygstation; 

•g) att l'usbfl ottans f t)·gs tation skall indragas å clag unel er förra 
lr·:illften av nästkommaneJa decemb er, som hög te beLimlaVat'Cn över kust
flottan efter samråd m ed m ar.infön·al tnin.gen ager' b es tämma, var~' id den
samma tillclelaclc fl~·gJJ, tar sko la avgå tiH Sto cJ(hol m sam t fly.g:s.l"ations
invcntarior·na (mom. 1 d ) cli't åtc:rställas ; amt 

ih ) l&tt elen å kus tflot~allis fl ygstation under dess för l1äggning i Karl·s
krona .tj ii:nstgöeand e upp~Jörcl:smannen jämte två tiH clens•amma kommen
der·wde flygD)åtma:skini·ster skola etf' ter flygstati·onens i•nclra,gnin.g unel er cr
fol'dcrJ.ig tLcl, varom ym·vscdl e,fcn i tockl1olm äger utfärda nämnare be
s ~ämm e ls e r, tjä:n.sbgöra l flottans Yarv i Stockho lm för ä te rs~ällrunde av 
fl ,yglsta ti onsupJYb ö.ncl en. 

G. O. 903, den 10. 10. 19D 1o, d) e faller: 

att ·kaptenen Anclerb erg sk all med den H •inn eYarandc m ånad från~ 

tr.ilcl :JJ genom g. o. 688/!23 .a,nJJ crfallcl kommendering· såso m marinassistent 
v iocl toleg•rafs•t,yrel:sen·; 1Siam t 

att kapten en Svcn on i.us sk•all fr. o . m. elen 15 innevarand e månad 
.till sv idare tj1ämstgöra ,slås-om mar"in&ss• is· ~ent i nämncia s t~y rclse. 

G. O. 926, den 1 10. 192/o, b•e.faller, att nedan s t, e.n.cle :officerare skola 
uneler .arbetsår,e t 192/o- 1925 v.icl sj ö.kr.ig.sllög.skohm tjän.s tgö r'a såsom re:pe
li•törer i fö ljande ä!mnen, n:i~mligen: ka:pten em a yi() flottan Strömb äJck i 
s trategi, Ancl erber·g i t orp erll ära oc•h Hagman ·i takti·k, löj tnan tCTI vid 
flo:ttan T ornb er-g i lufbkri g ·konst, samt k aptenen vicl kustar ti lleri et :.\iöUer 

kus.tfäsLn,ing<Slära. 

G. O. 928, den i5. 10. 1921o, medgiYcr, att fin s1m mari'nlöjtnanterna 
SYan.te Aurg·us.t Sundman ocih AI'\'O Alexancl eor Virta må i el en :omfattnim:g 
e>l1 c1f en för· -sjökri g~ ll ögskoJa,n äger ntixmaro bestämma un eler ·in:s tundande 
a11be Lsftr sås om oel•ove r d cHaga i sjökrigslllögskolan.s allmti:nna kur:s, sjö
offi eenslinj en. 
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1\unnl. hl'!'\. flpn J2. 9. J!l24. 

Bifaller 'kommendö rkaptPnen aY 2. g-r . A G. ~~örncrs ansökning att. 

11 Liher i •SJftdan ~ a Y.sccm le förJattn ingscn l i g~ 111Cl[S'iYen W d, Jå rt.l•ppbära oaY

k orlad lön 1för Liden 30 mars- 31 ma.i 192!•, Yaru ncler Umn varit fö t·J1.inclracl 

ljänstgi.iJ'.a p'n .grunrl ~~- .sjulkdom (tis'C<ili as) , som than, enlig~ iför.e tett ·int~·g 

<lY ·y eclcrl)•ÖJ'a!JIII c m:u·inliil,aTe. åll:lrag iL 'Silg d t j ltLn:sten. 

~leclg•iY l' l'. ntt ·Lill AC s•k cppS~goss·co.vclelnin-gcn .såsom ·lJiclrag UH b c

~l, · idand·c ·ccY d e t'C'•pr r.s e nta~i ons<kos tn ::u l rr, som {degat nw nom under sJ,c•pp s

g{JSöCH.'V'.li clni.n.gcrn,;; ~H·:;ök i H ol land, UJanmark ocl1 Not,gc unel-er expechVio

ncn I~J:v, , Jlllå ut/beta la s• e l~ n).clopp av 600 J;ronor. 

}lcd.giYcr , ä.Lt en korebisU; kurs .i !fotografi må J'ör e tt begr.änsa~ an

tal .(!.c l~aQ;·ai"C ur armen oc11l m:nincn anordnas uneler år 1924 Iför en kostnad 

aY rl1ögst C1,800 •k r onor. 

1\unul. h•·c ,· dt'n J9 . 9. J!J2t,. 

\'·i(r:l; ~ :t'ri'ug.a 01111 ·u tYiLl.g:ul t itl l·v·ct·,tm.ing Y id armen s tocll marinens 

wrl;tsti'iclrr <:~Y •tmt ilfomtllspense(ilar Iför otTi('Cr.::t r c O·tiiL underofficerare vjd 

anm5n <H'Iil JlllArincn ·ånns·om ·cU IJJPril11S"S'il,i'iHp Yitl 1 :a anst ällning föran

Iceler :icke •föt' niärv·aranclc n<lugon åugård . 

Brs·~L~mmcr l;a,ttet.ts t erm insa:vgirt Y' id sj•ukr.i.g·ssko lan !för 1<äsaL'e. t 

J\!:?'1-2~ 'Li!J 7:\ kl'O'll<O I' . 

. S·kil.if'r 11 1 ögs~ 200 ,k r ono1· till BAK :s förfoga.nde .för runo.rdnancl c under 

•IJu-Llogctåt'Ct 192-'t- .1.025 A.Y lförodr.ag in.f.ör off iceTarc, tHlhöra:ndc Karlsl<rona 

fLt;;tningrs gam i.son mccl ts•kyLcJrighet för BAK , att till KSHS överl·ämna d c 

kartor oc:l, ri~ni n,g•ar, ·som f ör 'Sådana förcclra.g ku nna Jwm:ma att an skatTas 

ocjJt r j längre Iför lllt'L' ö r~:l a ändamål er.fordras. 

lJpp.dragcr å t ·Kl\IF att f ,ör f(H'tsabta zförsöl], under prunsar:kry.ssaren 

Fylgia-s cx•pecl'it·ion -till avhigsnarc fan·attcn 1921- 1925 tanslkaffa '11it.a ty.g

•ILaltaL' ·av tfö L'illäLtr:JJtl modell att iko-stnacl srf'Tilit tilldelas allt -ombord awm

m't"ncicn<t maJn:ska,p. 
Bi:l'·al·lcr Ki\1:1!' .t't 'a'lnst:i.llllli•ng a tt få igån,gsä ~ ta inrcd n·ing av l)O'stäcl et· 

•i en ,t'än:g~l-sC~)yg,gnad. i 1Kaelskrona . .för p ceso nal , tiUhö,randc .rör·srvars

YLis~:n<Clc~, t i l•l oLt J) el.opp av 72,000 'kron10r, som a. v ri'ksda:gcn ami i sats föt' 

Jbu(~g e t 1'we t 19ro'L- J9t25. 

Kunnl. lh•·r.y den 2i. 9. 1924. 
::\ [ledg;iJvN. aLt hö.g<>t 80 man. •u LöYcr det enlti.g·t nådigt br.e.v den :13 

11klobr r 1022 m edgiYna ·an·la·l m å anställ rus -vid. !flottan föT •Lill.g·odo·see!Jlcle 

av b ehol··c ~ a1· ·r idare : ·sko·l a.nclc -c mcHr t' l!icl vid bliYande aY.gångar •inom sj-ö

man,.;t;.årcn JJ cs ~äm1111 e l ema j förenämnda brev ·lända till ed'temä ttclsc. 

Pöl'Uarar, •aLt ib es!Jiillnm elsrrna ·i nåcNgt bre.v den 13 ·~ktob .cr 1922 tickr. 

~'klda 'lt ligöra lhind ce 'för kar1&kl'ivning aN sk eppsgossar under år 1925. 

Föt'<O J'Cln ar, aH v1i:cl m arin en an.sbi.ilJ.da m, nacliS- •ooh claJglönarc t iLI<S

vida•re .siJwla 'f~ga .aLt, mot ,JGon,t an.t er&ä~LniDig 1för ·eg.et rpersonhgt brulr 

från marinens ocntraJ.a a)<l~ldädnads•ve.t'kstaJd u~få ayyx·or oah bussaronee, 

K. Br. 1921!. 
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J;~· p er t 'b lå, .samt maSJkimrod .ar , allt uneler Y.i ll'ko r att kronans rä tt oc:h för
del, särslGi!L i <w socnli·e p ft ,·edcrböranrle JörråJd s tiJ!L,,tcJd·i,gtll t' L fö r därmed 
ruvserl(la b elloY, i c.k e i n ågot >aY·seende lrä(l es t'ör n äm or l1 m ecl f ör cskri·f.t 
ti:Hilka, att JJ~e talning ~iii >])clopp, som aY mae.inrt·örYaltnin.gro il)cs tämm e-s , 
ska.\l erJä,g.gas innan .pc,· :;cciJ arn a utlämnas. iiJ\·.cn s,om lll ppclrn.ger ;U m arin
föJ'Ynll;ning.en, att 'lllfä rcla d c n1ärm a'r-c för·c.skrifter , s·om i an ledning härav 
kunoot p å:Jm lla·s. 

J{ u Il !Il. h rev den :;. :10. '1921. 

:\JcUg·i1ver att till J;olmm cnclö!':l; ap l cnen eLV 2 :a gT. G. ~\ . \\ .c ;;tcr så

so m {)iclr·ag Lill hestridami r HY L' C•Pl'•Cscntati o•nrsko:;tnacl t•r Yid öY.nings:s k cp
p et av Ol1apma.ns ib e;;ök 1i AIIWl'd PCll·. Qn ccn.-;lown oclr l' ol'l:;nw uDII som
maren 19M m å ntbetaJa,; ett JJ el·opp HY 100 k ·r. 

K u H !J l. bre,· d.ell 10. JO. 1921. 
Finner Jullm.äikti gl'-s i flottan:; p cns inns·k assct f r amsLälln ing u.rn f'öl'

lJöH a.r 'Vo(l c ti-ll ö~·c rkomtwis-sa ri c n i ,flottans p ensionskassa .icli c förantecia 
n'ågon ;;lli;gärd. 

B emy ndigar Ci f. F. att ~b co e cl1' a komm encl>ör:kaptc.ncn a,· .l gr. B:jut''ner 
drl1s att •avresa >till s,pcZJia för ntt tunder en Hel rav 'hö,gst 1.\ !lagar· nl cs'ik t,i.g-a 
r-n l·cv·er,a.ns från ·fi'rman \',ic.k crs-' l' orni , Hom, G\. 6 st. 2:i "' mm. ku ls,pn1Vor 
or'ir cl cls a. tt und er högst 3 {Ja,gar b es öka. firman Zeiss i J.ena F·ör att s!t.u
d cra v·issa. ·tiltver,Jming;Jt'. 

l\ feclg.i·YCr att ·en för c. läsnin:g·5·kLH·s för älclJ'P sjöo!Ti cc l' flr l' m å en l1igt 
i kommancl oYtig •ntPärclacl c f"örcskr.i rtcr anordnas tl!liLl!'r ii. r· 1\.12:! lill ett be
lo1pp a Y ~l ögrS t ·3,:!00 J;ron or. 

:\IcclgiYer 1\T . . F. at~ un oL årl ig ill)TG <lY :JOO l"'· för r n ti~ l a.Y tfc m åt· 
fönlt yra en areal a>v lo,930 ,kvm. vi'Cl V itså för anhlggnin 0 av garatW, Yatm
skjiU l ool1 recl·ska:p:slb oll. 

T<un!ll. bre, · den 17. ·10. 1n2r. . 

TAimnar utan lJifall framsL iillning aY kapLen G. Lintl sl,·önl om l,j iln st
ll'cligll et Jfi.i.r •b cclr.iYanrl 'e av spr·ök sl·ucl·ieJ' i Fri\nkt'irJ; r ' / , Hl2 'o- 31 / , 1923 . 

'\[cdgiYCt' att - untl·cr f öl'Llls:LUtning G.tt flatlan s tmrusik•l, assa. i Km·ls
];l·,ona <lYgtift-sfr'itt tillllantlGitrii. ll cr mu siki nstrum ent oci11 •mn si k ali Pr Lill mu
t:! ik·pcr.son a l·erus utb i l tln in g ·oc•h ömingm· sa.m t i öHig t vill i ~Ftn stcn ulJörcl 
rfllus iO;: i l ancl - c lt b elopp av ellusr n J;:r·onor fö r ticl en el en J .iu l i J!l2i 
el en 30 juni 1925 utb etal as lill mu sikkassan sibom tlJicleag l•i ll er säLtn ing 
fö1· d>e r eparations- ocll uncl cr·ll , ll:;l10stnarl er . som iisa.mkas J;as.sa.n gen om 
dess Jö,·enäm'ncla iHagancl·r . 

Förcskriwr all, ubiJilcl ning;:;kurse r , ,i ·od1 f ör h r r ccl ancl c nY ökncl mid 
liglt c t l'ill r·ivila.n•slilllnirng cfl er ansUtllnin,gsticlens slut, .:; k o l ~ på s:ttt j 
kommandov1ägä närmare v estt~mm cs 'LmLf.c r i:nn,ev.cur.nnde 1.1 th ilclning·s:t r an
ordnas för uncleroffi ccmec a v 3 :c gr. samt u ncl croiTicerskor.pra•cr och Hit'-
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G. O. !J:ll, dt•n lli. 10. 1!12 \ , il ll'Jct lkr m ed iinclr.ing av .g. o. 1t\.12/ 2't m on1. 
\ Il ) ocll1 '111 () 111. 7 :;e~ ml p;. o. G72/2 'o mum. l G.) och 2 ib ), i Yad di ir· i m•ctl 
d·l'iatlt• fiin·~,kr i flct· aY:;c p an:;al'iHtL tJ'na :\J anligr!J etcn ocll N iord : 

all ]J ano., arDJåten ::\ ionl skal·l Il tl a0 i sltulet a \ · inn e,·ar~ndt · lll ltnatl, 
~~~ n1 8 \ . l1ögstc ilJc•f ältlm Yarcn liYer •k usUiuttan illcsUimm cs. •grnom sagde 
h•e>fiilll aY·arc s .f ii t·:; or g nt et lch;t hot'·sl'ri ng föl'fl >·tlHs t ill Slo cl;IJOlm s stR
lion f Or aLL d~iJ's l'ä1l cs Jt \T Ustw; , a \·mön sl.J'R:l oclr t i llfilll ig t U)l J!I äg.g.as S·<<llJt 
ditmrtc· 1· l i l•lisvi'll ar c s,t•äll as till S•Lat ion sl! cf·ill:llaYarcn s i !::l tockJIIohTJ fi.il'.l'O 
gnnrl t• Iför inkYm'Lct·in g <lY ·m atHkap; sk ol<lnrlc d cl.s up]J börd s·m~i.n ·n o n Ct 
SHgcla '[Jan,, ·Rt'lJ ii l eft er <tYmiinsl.ri.ngr n .komlm enfi.cm s fni.n S~oc.l ;~IHJim :; sln 
Lion i d en ubträckn ing sLati onsJJc,Ui.ltll GYG.r·cn Yi cl sngcla sta tio n ägt' l' i i \·cr 
r n.,knnlJim a ll! Ctl st.ali ons:!J cfä l,llm ·al·rn i K arl.,k r on <l, cl els r1 ppktggn in::·:;ar
hl'l t' l1 <1 l lf 'ti l·i\·as til l ckn omratLn i n•g YHrY..,;chrfc.n i Sl oekllJ olm ii.gC I' b c:3 l åm 
lll a nwtl l1iins>·n till f <H'L>·gds för··ul .anl JcfaHcl a upphlg.ganrl e j J\a·rbkrona : 

nlL .pan,-n rlml.cn l\Tanli g ll rLr n sk all fo r tsälta n.u pftgåendP cxp ccl i ti nn 
,.;am t J1 'ii.n oel1 m etl cl ag i s•lii.Jtc t GY inn r ,·a r andc m ån•atcl , ·So m av h ög~. l r 

q,nf<Lildta ,·ar en öYC t' k u stfl•o.ttan ll t'.sli1mmrs . .t i llsYi{l a,r c ·si\.;; om J.ogcm r nb

f «r l>·g Yar.a s tationärt förl agd y jcJ Kat·l sl; ro na stati on ; sko l and·e nnrl er cl t"n 
sl fuVi on,lnt förhlgg·ningcn sagrl a pansarJJåt Ta ra lillcl el acll föJ~Jan (l enli g t 
'lli.ig•,lr ,j).cJilt'IHtYarcn s öYer lmsl;.fl ot·tan 'b cs l ilmmnncl e samt 'i frCtga orn IITJ 
d>'I'Gft'it·N nt.'t ' n.dl mans-k<l ]l Jw m:1.nn as rnli.gt öY cr cnskommcb e m CJI·Ian sag-de 
'IH' l'i'lJIJ,aYai'C ot:ll btation siJcfälll aYal'on j Kari>Skrona. 

C. O. nr, l, d·en Jl. Jfl . l!l2 'o fa,.Js läll r •r kur.' plan fii1· 2-ftrig kur~ Yi·tl 
Tt '-l; n·is ka .IJöt;::ik olan ,; f aekawlt'IITin,g för lYCI'.g,; vc l cnskap för .t;u sl n.d i tl ct· i
offir cr all'l'. 

C. O. !lft:l, d r n 20. tO. 102'•, nwclg i,·or. aLt un cl e rY·<tt l c n~IJ [t Le n Br<t:xcn 
lll tt ·fiiJ' l äg·t;·as uncl·c1· r cwu·ati on hJH II d en .l a•pr il 1!.125. 

(;. O. %;), rl e.n 2:l. JO. lD2 'o. rf a .s h~iill r "l' :<11 . gälla ft·. o. m. l io slunll ;lntl>' 
nnn·nllll L''" rll'b ' ·:-:;iroski Ida t'örrskri>fL >'r t' il.ng•ftcncll' J[Öl'll ft llnio gshöc:k ci'S f ö
rarnd r' .. , ll:\1 T bil. 40 d els iincl1·ingm 'i RJ\ 1 I f orm. 35 och 39. 

(;. O. ~Hi7 , >Ck n 2:\. 10. 102'o, :lw fallc r i an,; l ut.nitng ~ il! n åtl. ig·t •]JI 'PY \le n 
Il s;llllll tle< lilanall ;1ng. l'r iYi ll ig<l l;t ll 'sf' n .fö r LlO :Le gr., GOK 0c.i1 fö rl.i itnl; t 
kl)q>l·a,Jtor att tl c b cs ~ännnc l ;; r •r . sr>m ·l J ii\· i~ g.enom g. o . 80/.l\.120 tlll'~kcl atl l' . 

sl;rol a, m c:! unclan,tag aY i sagcla f! . o. nm m. 7 ocl t 8 m eflcl clacl c förr skrifler. 
.i il'lnYiU kl nli-a till cn ctT iiltcb c hl'LrälTanll c cl e unel er inne,·a1·ancl c uLh ild
n iln,gsåt· a.not"tlnad e k u r.sr rna. 

( ;. O. !!72., tk.n ~:3. 10. 192'o. lll C'tl.g i\·t•r aLL lmrlJ enH'•en T\. l. undq,·isl nr·d1 

l.,· ill Lar·cn H . · l~ rics:;on ·må, rutan lwstn <lcl rf öt· .s tal tsve rlw t, m cdföl.j G. pan sar
l;r;y s.sar.on l•'>' lgia uncle•!' cl cs:s i ·i-!·. o. !o9r2/ 2'• ::m]}orfall (J::t ·ex.p cfl irLi oll. 

G. O. 1924. 8 



50 

G. O. !178, dr·n ~:1. 10. l!)~'1 , :lwt'.alltT. aLt J'(,,· tl ~n i 2·. o. G:l'</21 an!Jc

fallrl•ct Il:gstrlti·oncn Yi1l Jl iif!'<.:'l'Il~h trijljrmtll' n •itt·rn~t··c <lwsWm:m clsor skoiQ 

:.;i111il : 

J. :1 ) FaJ·t:·gsc·Jwrcn a. IIII)'L'lllcnt:;fai'L:·:gf'l FJ'eja 1mtiC1.' rles.,; i g. "· 

·,~):!/1 '1 mo·m. :J om fiirm;i IrJa <'S•[>Ctl i tio n ,;kall 111 i·,; sa si L t ll cLi.lslicckl'n U en 8 

janua1·i la:<:~. 

~l ) ]<'O.l'L)'!)6c'ltu.l'•L'l1 a li!!J<'lll'<'llhl'<lt'l.'.c;·crt .l1't·t·.i a .skall Y:11·a 1111Li et·s1Jillkl 

t'lidt·n •f'cir fly(:)·sLal•ioncn >':llllL rJ:gstaLioncn:; ]JUrsonal Ylll'il Jnmön•strad ~l 

.n~inmda lfwrt:·i-'· 

c) Gcnr!l1l ,.Jt'Y;;c•IJdens i :-'lor·klrolm tfö . t·,;u • J'~ ·s·kolct •r.rfonl crJ:iga at

gäl·dn förtmcd·elsl a.n:slulning lill lug-cment,;J'arlyg•el.s ],•dning·snM viLltaga.s 

.fcit' anrH·dnanck av lJcly:;ning ,;itv'll ct ·nmr·Htld j Jane! ·s(llll 'l 'llangan·t·na. 

d ) L o,gem.cnhfal·l.yf!·d :;k:ill efl 't: l' H'·rk,;ti-lllll imlll)tnstt·ing genom v.at·v.,;

,.,l,l'i'L·ns i ::Jt.orklrudm Jörs·ur·g ullJog:;,("l'cls· till sin Jö.rhggningspla:b; .,;ko

landL' •l1i.ig~tc IJdläl llaYat't 'U ö1·cr kn•stlrlotlan um lt cl1övligt clätTitl ställ:c ·is

lJI'Jlctndc wckttJJftT l,ill Yett'YSCJird'cn,; i :-'tod,,IILllm t'linl'ogandc. Hrågakom

m.ande tio.IJrytning må icke: Y·crk,;Lälla:; tt lan Hi rcg:'tcndc .sl1'nl'l'Ad m ccl YCdc r 

]Jöt·andc ·Rllmini·:;trati-.-n mytmlighl'lcr i :-;[nckilrolms •stfl:tl oc,lr J.iin. 

c) l,oge.rncntstfa.rt:·gct skall umlc•t· cxpcllitlioncn vara tsllltioniht rör lag-L 

2. a) Följa.ndc k usel' skolet. aurmlna,.; \1id Hy::;··,; L:.tLiunen , n~\mfi::;un: 

l.:igr·C fl)'l.':)kUl'S fÖl' ,f'l)"giJ å[lföraL'C (1 :a >.:i•kC'll l't ), 

spccnar·e:kurs (2 :a -sk e-cle.t ) o rh 
J; ur· s för fly,g'IJåtmask'ini'S trr : 

,;kolande nämncia kurs er 'lJerlt'.iYas. Yarl lleLr~i ITct.r uJTiecrra·r c i cnl.igili 'C t 

tlli'Li i o ffi:c r rs,ulibilLining1s t'Pgl c:mcnt.ct (OL:H ) ktmnad c besbämmclser oc!l1 

Ya·tl b cLriUl'Rr ÖYI"l,g o]Wr,,;nnal, i rlen mAn tid ocl1 övri,ga oms,Ländighetc•r cJ.e t 

mcc].g.iv:1 ba•mt enl,igt clhc•f.en s .för :m :-tl'in·en.;.; n,·gväsc,ml·c rnämmrc JJ.csläm~ 

mantle, i -cmligdr eL m ed tflierskJ' ii'l.cJ'.n:c i .ge.nom g. o. 800/20 faslsti\llt ulb'll cl

ning,;pr·ngram för m ·arl,ncns f l ygvihcntle, rnc:rl iakttagande a\' att ulJ)i lfl

nitngcn i oyan anate.f:tlltl kuTs Jut· :t'l ')'l:;nå· ts :nm~ki'D'istcr s'kaM i Ullämpl:iga 

delaT lwrlr.ilars med led ning al' i g. u. J'JO/l~l a.ng.i·v·en ntbiklningrs.pla.n för 

lö.g re ' 'lrnca..:.:andkcr .k rLU',S1
'. 

(;, O. !l/H, rkn 28. JO. 102'1. lwfallr• r·. aLL löjl.nan.Lcn Yid hrsLar.·Uilcr·iet 

l\lllllliiLii 'n s•kall uncl c1· nriiJrbilecL ·!92'!- 1D2:J vam r ep etitör vid sjökrlg.shö,g

sku l.an .i ilmnet ma.t-cmal ik i Yacl angåe underv.i,sningc.n .i ccllmänncc '!arrs-en. 

c;. O. !J80, clr•n 23. '10 . ·!Di',, J1 cfall rr i ansln,tning till mi\cHgt ]lc·e 1· den 

17 illlll'l'at·an.tl•r månad , att kapLen CJn L :"tfbman sknl l. il. clag c rt.cr avslu taneJet 

~.v inncllitvandc !S jökomme·ncl e,J' ing, som SbationstlJ·0N\1ll.avaeen i Kadskro:rHt 

~ig e1· 'lic,;täm:ma, ::tHr'sa till Danmarn; för' ~tt under 'Cll t.icl ~v hög·st åtta 
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d:löat· :Jndt•t· inn<'\:Jrandc .c·.l lcr .IJör.i·llll <lY irt,;Lund·:Jlld•J' milnail •IJedJ'iYa yi.-;o;;c 

ci'l:udi ct' :1.Y tla.nska lll~ J'inc.ns gymna.stil\s.y.stem. 

f:. O. :J&2, .elen. '2~. 10. 1:J~'I, rastsliäJl.er v issa ~inclring.::u: ge,nom 

P. . "· ~3~)/:tl :J.nlwfalld lirllpl:lll fi'll' it.ndrn·i,, ,n.in,gcn l ti e ,;iirsk il clo lm.1·:sema 

v id 1\:-'HS. 

c:. O. !)8:3, il en :2 '1/ JO HWt, :moe cl!g·lv e: r, att --un(].r ryaLLcnslt:H:.trncc Sv~lrrl

J'irskcn 11i"lt J)nl,f,i•n cn må föeläggll;; und e.r r ep:u·atlintn, ckn första Jntil1 lien 
H[l·l'il oc'l ' d·c:n .senare iniJill d·en .1 mar·s 1\J•2ö. 

(;. O. !18~, d1' n 2'1. JIJ. J~)r~'J. ltPI'JII cJ', ·:ult u.nrl C"r il en Lid Jlnnsm·,h:Hr•n 

l:·it t,.;l:i!l' \. in.~· ar · •,.;·ibom Ila~f';,;kcp)' 11 L i ~erwm .g. u. G/2 / :.!\ :.t nlw-f:tl ld. l'i'n 

ll'!' l '~l\;l(l C·J· ~k.arll •fl niiJllfl(la patn::.;HJ'IIl ~tt Lttil ~Y· L' r he~·tittningsli~~t.a · n .kuJnJrwn
d,.r·a,.; rnf'nr-th•rllg 11llttS'ilqwnnnal fl'i\ n Kat·bkron'a .stnt'io-n .för a.Lt, jiiml r 

l':tr·lyg,·l ·,;, urrli.n :lr'it' •l,omiltli1sare uelr. rl c~'kad•crclll •Cfr·ns blilb sFtso:m skrh

lli1J"iirl r•JJ l;n.rnn i c·ntl'l' J' i.\Lic musiJ;ko•nsla jJI.a.r· , ·lJi.lda. ·en sextett. mccl [i'UIUill:t. 

G, O. 1002, den 1~. 10. 1\l:.!'>, bcf:tllcr, att a .pccnsarklr yssarcn F)·Jgi:\ 

c;k,:t.ll uml•e r d ess 1'öTe~Låenclc CX]J'crl i lli on -till Jn,imma:nclo farvatten u Lför·ac.; 

Yi;;sa llyllrogra:flska tl.iuploclningaT·, ~ lL ::tn .atl. ko,;Lnacl häl'lgcnom [rsamkas 

,;juförs·Yarct, orl1 enl~gt ti c lJ e:;k1mmel:sci·, "nm rfal'tygsclref•e.n ef't.cr sarrl'rftd 

nwrl 'lJy<lt'og•J':.tfi t<.k-lJioloslislw komml-ssionen ·äger u1JMr.cla, 

C. O. 1005, doe•n 20. 10. 192't, mcdgiYer, att torpedkt'yssm··c,n örn en m'i\ 

J'iir·l,ilg:g·.;t,; unclc:r r •etpana.ldon intill ll lln 1 llUglils,ti 1925. 

G. O. 1007, elen :u. 10. 1\1~'1 , .mcd::;'iv·er, H'tt adJunk ten i H oclesuncla 

)Jfl:s~or Bengt Jo!ham. \Yallman må, utan ·kostnad Iför cs tatsverket, i og•enskR]J 

av fm·tygspastor mellföljll å pansaDkrysS!aTen li'ylgill uneler d ess :förestå

rml c r xpecli'ti on bill främmaml e farYabte,n. 

G, O. 1014, d en L 11. 1024, .b r f .allcr, mcLI uppll:Clvamlc av g. o. 619/23, 

aLL fli ljan·cl c .oJiicer-are skola tilLs\1idarc varm ubta&nll för uncJ.erv<J. ttens

farLyg·s,tjii:nst, nfumlig·en : J;aptenerna L indström, K. G. Hamilton, 'l'or6n , 

\\·r·N IC, \o\' c inJw.rg, Brom·s, 8'ärm ström, Lc~nLl'quiiS·t, Hedin, vV. P. HamiJ.ton, 

Holdt-Oll rii,strnas, Bäcksteöm >O rh Tl1 0J'IJurn .san"Lt löj tnanteem·a. Garlm, Sa

ntlu•c,lsun, LillienlJcrg, .l<Jcchl. :\fontelius, B a&te•r, BolL1t-Ollr•iiS1Jmas, AJhlmark, 

},t··f·elL, 'J' c,g,nancl'et·, B enedictsson, S tae1 Yon LHolstc i.n , Lccnclström, IAlnclqutist, 

K'uyletnsti·c,rna, Holm •ocU1 Erasm.i•e . 

G. O, 1015, den 1. 11. 192Ll, beJaller, mc.cl 'Upphäv.am.cle llV g. o, 153/ 2 11, 

ilitt tMlj.ancl e offl·cer.are 'Skolll tmsvitla•r-e 'lnMll rutgången flY n ecl:.tn an gh·'ll:C 

ilr Y:\t'R. ~1Lbag:na :föt· lutftfm•tygstjänst, nämligen: 
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l!'ran IloUa,n: kajJLencl'na \\'c r-JJ8t', li:ge,·ström oc1l1 l •'lorJ· 1_925, löjt
nanterna 'fot·niber,g oc;!J \~igert 1925. Skj(.)ld 1928, Hrrmstl'öm 1925, Odilme•r 
192&, Kroo.k 1!.12.5, J-l ;ml oc·!1 Prrlm Hl26, Spat'r c l\>28, ar 'l>rollc 1926, Jn.
r(l·ib-ss<Jn l!l:&l, Srlwc.rcr 1927. \Ycstt•ing oc•l1 HosensYiircl 1928, undc-rlöj,LnaJ.n
Ll'J'B:1 i J'l'scn·e,n J. C. c. A:nclcrsso:n, \YiicJ;ström IOeill C!Jri•:>tcll 1925, J~ng

!'lt·um, U.llslaf•sso'n LH''' ' ~;tndcrlcin J92G, T. G. C. C~l'l'S>So n , Bcmcli och C. N. 
:\ . . loUH\rns,.on 1927 ~aml fiinri/;)1J'nc 'J1ilcll·r.n•llerg. N. O. A. Ol-sson oc.h Glif
ro nl J !128. 

Ft•iln kustc1J'ti llcri'ct: lUj tnan ter.nel Sllln-cli:n . S I'•CJl;;(•n OClll nunins 102.5 
snml liijlnantm1 i t-e-:icrwn >Qc(lC'rholm 1928. 

G. O. IO:!'o , !len :~. !J. 192', llef.a,Jir•r, 
l. iill/ 1'1·. "· 111. d·r•n I :J inncl·ar:ml/t• Jll<"tnall /.iliSI·idar·r r· n ol'l'icrr fr·<1 n 

Jllilt'int•n -~kn/1 Ui~n~l·!) iim ;.;/l,;nn t m:lrin.;kdio<llrnl ll1o:i lurtfart:·g.snt)·n-clig.IH•Lrn 
f, .. ,. atl !Jilriith Yid '''an<llilp;gning al' sailana 1t tfll'itrb·iit'endrn. som llr•rut'a 
rna'l'illt'll: samt 

2. 11Ll sitsDill dylika lllHJ'inassi•sl.r-nt s•l;ccll , 1'1/'L('J' l'iir.slag m· c~1efen för 
mat·i.n,;/.1'\llt•n, lll rnrr/J ':b •r n i nl<l'l'in,;ln·llrn ./_jil>nrsl,!!;iiJ'il'llflt' i l tJI'/ l'ill'Lyg·,;tjiins.J; 
l!Lhilrl ad nft'icrr. 

c:. O. Hl2:i, dt''ll :J. J l. J92..'t , ilJel'allr., · i :wsl.u/ning till n. br. rl rrn 3 1 
:;<is t./ id n l' o k lo.lJr' r il l l !Ujtn:am Lrn \Y ignL skall ft cla.g in:n f'Yat'::t ndc fn·, som 
ma,·i.n,f.ön·nltn.ing·r·n cflc1· saml'ftLl med ,;Lcutions./JI('; f·Llhhavat'cn ·i Sto ckl1olm 
ilg·<'•t' ·bcsliumma, al'l'<'sa till Nordamerika-s Förel!l.la StaLe.r fur ::ttt enlig/, av 
ma,·int'Ut·YalLnin.gen 'ttlfliirdmlc -tl·irekLiY 1m-der •e:n t:kl av G ~' 8 \'CC-kor bc
driYa Yis,;a ,;tud'icr JJ ctri-iffnndc 1urtfm·,Ly/S's•tj•iun,;,\, •skolrunde eflrr ay,;lu l.a t 
IIJil'd'·n ~· JJildl'e!lanig rn)J]lOl'l Gng;renrl r g_jnrda er.fnJ·rn<ll<Ctrr m . m . aY.!jlil·as. 
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L.jänl:~ kor·prakr ciY<.: n~u nr att J0r .'Ocild:~nde a 1· 1l e rne'Ll Hr·ag·ay aranlle klil·
~Pr t'i'll'enadt· :kostnnder , Ll i\r ·i in!J edknut ku~tnarl•e n f0r -anskafJ'ni•u::;· :n· J'i!r 
kur~erna l'l-t'unlel'li·b' rrndr·n·b n in1-)snwteril'l 111. m .. ma rul·IJ etalas 110.'),[ J'ii!
_ja nd l' ·lll'IO•]'fi, nilmli::;r·n: 

t'i ll J\arbkrona ,; l ;Ltion 
c;[rr('klrtrlm,; slrrLitJII 

kustal'li l J.er"id 

3.000 Q; r'OIJIIJ'. 

1.700 

:won 
:\} C'd1-)in·r· ·:llt l i ll marininlendr•nl r n C. Hnllrll' n lllil ul'IJ'Clalas :11~1 J;r·" -

11•11' "'k'lli1l t' r,; illln i ng :f'iit' <t palbflrlliilen (~1i"laf \' t il l t'i il,id HY sJrr·.ungc L 
\ ICLl'llli'l' lt•.l11l"l1 l ,;l; a., 1;111<' t'l't'o ••k t t: r. 

1\rrn ul. l H'e l · dr·n :!'r. 10. I!J:! 'r. 
Fiir' tll·dnnr konllnr'rl'rlörk:lptem·n ;F :Z :cc .:;T. Yid J'l11llan Ii . • \. \\-r•s l·er 

a ll t'r·arn ll<'lr .llh'rl d·Pn Ii JlUI'I'IltlH·r· 1~!:2 '1 tiJI·,;YiLia•r· L' undPr· <i l'll lhl , korll
.lno·ndiir.kapll'lll.'ll ;w l :a gr. \id l'lnltiin .1 .. \. ·1·'. H:•kl11ncl l; omm er· all L.iiin,;.t
,c:·iit·a ,:; ;tsfllll ,f'ar·L: ,gst·lrl'[ '' J.mn·,;ar·kr·,·:;,;;u·.r·n Y:·l,;·kt. liJlJHql riliJ.a ]ldnl ln ing·cn 
~.,-,:-;onl L':] r~ ~{ .f{i,r· •tttiJt"i ln f0t'Yi11l.nin ,!.!·(' J1:-i 11!1111 i:--:ka aYdC'dnin~·. 

B•ii'iillr •r· I L\ 1:-' lrl'·llhl iUian. alt o•Lt ·lll'lfl]'rp 111· .1:\11 kr. s l ii/lo•:; li ll li ~lll~ 
fi'rrf,gcrmlr • t'(ll' Jw,; lr irlanrlr• Il '\' l;n,;ln;·\lll'l'll·il J'iit· u.Lililrlnin .~· 'Il \' Yb•s lill all;r 
l'in~lnht•n 1\f JlJI!I lt'Udt'l.';ld JI'I'J ':-;unal i !'l dcq . .tt'11Jfl'l'ing. 

:\ l,t•·dgiYl-'• t·. ;tU !';tr ·l ~- .~ .. :-;t· 1llt'll't· n a pun~; t r·•k. r ·y~·~<U't'rl F~·lgia llht 1ll1't l tll' dt •.;:; :--: 
r;·,,. ,. ,laenrl1 · Yin l o'rt' .\jJ <' rl i.li"n . . rJJr ,;a nwrl Jr:i.n,;:·n l il l a n ·~ t ränganek slnd.ir' r' 
Yi-11 .,;i rl ;rn ;(\· rl r·n JII 'NkLibl; a Lji i n,.;lr·n rll"l r ~·, ,·nin ,g·;1 t ' ll;·t Yio;ar sic;· Prt'orrle r ·Ji .~·l. 
la ta t r l~p i ,;a ll<< .~on r•:dr·a Iiir·piLign;rrl ,;;r,;"nl <'l l llll 'llannra l aY le f'lll'r· 
l'hllk11lad •mr•rl •lrr·i'11l l'llr• r· r],· likt - al rll!niiJrrr·d ku rt rnwnril'l'arlr· k;rrJ.cllt•r·. 
r·]e' l .l'l' lll'll ril'l 'i k ;l. l'ilkR rl itl'l ll" kn n na 1' 111 '<1 ,j ·lll'illn l ·, allt rl rrtk rrlan itn rl ri n .~ 
fl \T g.LillH•.nt l t• J1•(':-il ÖJHJ1l(' I~L'L' l'i'H'Cll1 tl(' atn.i't JI.an·t lrl HY nKtn~kft p~pn rl in n nrll
llrrrd in n;ll rtr·;r. 

:\ l crl·f!il·r ·r· ;rll r•ll lwl"i'i' ;1\· .1.1100 kr·. 'ilt:l lllirL r·t•rJ,,·j,;nin·:~·.,; ,;l;: ·l rJi .~·lrl ' l 
rrllll'l nl a~ l ill Fl: Il F1·1g·ia aLL nnrl1'1' t';trl,~·,, t,; I'XJH'di l•in n li.ll aYii \gsnar·1· 
firn ;r Llr-n ,. i n l r ·r·n 1 ~1'! 'r - 1 ~i:lG :r n,-;; ru la,; l i I l •lll' krr•,; l ;10cl c ;tY n f'l'. ic i•c Il n• p r·e
~ r· nlat ' i rrn i ·ull iinrl,;l; ;l lr;nnnar. ,;krrlanrl r• rnii.rnnrla hr·l"J"i' nl~il llll'rl :i.OOII 
ld·. rl'r·;rn :-: _ ji'r l'i'll·,;~·:lt'l ' l" ;m,;lilf!' l ill ·•·xlr·.;r lllg·irrtr •r · <ll'il :!.000 kl'. f r·;llt JtanriPIS
nt'il l ;-;~ j l",far ·. t :-'fo·ndt·n. 

Finn'<"!' *'olt i ;rn,;lulnin;.r lill rid-:,;rl;r~·e n .,; ,;l;ril'(•,):'r•r' 1lrn ~, .i rmi l~i'! 'r. 
'\ :·11 :.!Xri. l ll'lr III _j11ni .l~ll '1 . N :11 :lll '1. an.~· . r'l' ' •iLlln .. i ng•,;.Jl)'IO."·narl 11\' l' ar·lyf!·.s
malf'ril'l d p] .,; rl'a,:.;I,;Liill a rlr:uYllilrilnin~ till mlltnriiii']JI'rlil;ut. all li'tn1h till 
Pflr•r·r·iltlr•bi' Yirl Jt'•a r·l :·f'··,;.Jr:··ggnarlrrn . nw.ll t"iU I f'Crr· .tnllJ'irn l'lrnallningf'n all 
fr ·;lrrlrl l'•lr,.; Ti rlla .~·n ,;;ulnn;r minrlr·l' <IYYikfll,;r•r· l'r;rn l'i ln i n!-'·"·11. 'om unrlrr 
J,,.,_,-,!!·nnti•S•<ll '.ill·tr·h ~illl,C! hc•.[inna,; :inrlnrnrlbo•n.lig·;r. nn rl r 1· 'h1ktl:1~;m1lr a1· :tll 
kus~n ;ed crna fC11' Yarj e ,;är,;J;ilt Jnrt,-~ 'kkl' •m it iiYrr,;lig·a rl Pt a1· 1\ung·l. :\Ja.i :1 
rll'rlr riksrl:rf!\'ll i sad;lnl lhi(n,.;r•r •nrlr• lliWilknorlr· ·llrel o Jrp d ~'• l .,.; n r .'1; <iwmyn
rlii-!'il mar·inifi'll'l·altning·cn alt. lll Ccl firma :1rrrl1n I. ' l' llnrn,·r-r<..J'I lt ·i11T; t nYlnl 
C. lli · lly ,_~ .g·anrl-r' :11' l,\ '11 lll lrill'l'[•fll'jli'<llhit iHl' 11 '1' .111 1 r.ar:;I,.;,J,illlrl [l' }' . 
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1\.llll!JI. b t·e,- den l . Jl. J!J:!\. 

Bif.all1'r 1\\fF ft·amslcll!nitw cnu inkiiJI cl l - en J(unsl. sYcnska ,;cge1-

<dhka]l'ct tii]!Jiirig p;wil,jonc; a l\a,;lcl111ulmen Jör ett JJelopp aY llög.st. 
J\I,:WO krunor, cncit· J1l1Yil.junf!rn ·t ilhYida.rc Yore ounclgclngligcn er fordcri·i('· 

fur in rynnn~ndc <.LY ·~,jöl; •r i g,;ll i:o;J orisl; a .:'.arnling.ar uc1lt •omnlltnnLla. prb YOl'l' 

l'l.l t'JIHtnli~:a.n' :Ln <'lt f ur h all förLLJ•randc aY pal'il.io,ngen. 

'~""!Il. hoT\. den J:l. 11. W2't. 

\lt'tlgiYI'l' alL ,;a.:;." m l't'<ill n i iJ ~· Ii':t' l· ·da u1ll'l a1· ratlioLtll':i rlir oJTi

CI'l'<ll'l' Yitl fluLlan LIY.llinc,;at d l!l'l'1- I!J~:, 111a l'l'lcr klll':il'ns s lul •nlllt~.Ja!a, 

1 il ! 1' 11 \ ett' a1· Lq•l<'llt'•ll ,\ ndl' r] \i'l''b "'''l' JC• jlnanl1'11 l:~·,.;t~·r <'i.l aryode a.Y 

1111 \ kt'fll'lll'r. 
Bif'allr·r 1011•' :,; J'r;Ull:il'illninf'· alt , .q ~~el"]'[' a1· 'lUll l;r·ono 1· anYLisa,.; 

f'i.lt' Ji ll l'l 't'kantll'i al' :il '.~l'l lill en 11l1H i l'll aY l inj l' :iki'J>Jil'l ::;tot·IJJOim, thll

lli .~l'nnill' .:-:latc·n·:-; s.ii .ll\J'·ig:-:.)Jb!,ll ' i:.;k~t ~<-t!H li n~~- . 

Hifnlk': t· JOIF >; f r ams-Lil lnin,·c ~il l i1 t~ 1·n.jC1l' !\: . l ; . :\or(·n dlcllle~ till 

,fll'!'cLI<i l <lYa i'•< 'DS fi'll ' :;l"cklll •lnb t·allilblatiun f cit·J'nC'ctntiL' 6cbOll1 JJ'ilr:idand<' 

i!I,.;lrukl iir YicL ·~t~an<H'klii'S, l. ,;k,·tlrl , .-;om lG·gi l ,;in ]JIJI'jan elen l inn·cnt

ranlil' 1111\'l'lll'ilf'l', liJ l f' :l k·ll.'[l111li il\' ll l'>gsl 2:JI) ];t'II!IUI'. 

Hifal.l l' l' !\\IF :,; fmm,;liillnin" ~t! l den ll<•.,lcllb•ICtt!'l'i11·1<'l, som jiimlikl 

]Jl'CI'l'oll Lien 2.:1 jtti i 1~ 1''> IICit ~~ ili!,C'llSl.i 10n lil],]l•!ah !ltaL•'t'ialinl>'l1lienten 

liliclil' Jtlc ,l 'lll' in1;\;n'Lt'l'ill,~'l'Lll1l'll. 

I~ul!!ll. hrt'l d•·n :!S. Il. l!J:!'L 

F>'•t'lil'dnat· l;aj lklll'll yiti ,IIolt.1.n Ber:.m~<t'l atL lilhl' ida.re l. u. 111. den 

:l: l "' 'JII' "l dl!' r I!J:ll! ya ra lci i' <IL'l' i gn11naslik "'',Il Ynpenförin!'· ,;anll liJlik~1 

11'•(1a l'll ' :tY l\<.tdell. ernn.~ jt!I·nti:-;i',ynitl,,"..:·ar yjd ~jc~ ki'i.~: ::: .. :;:k.o -lan. 

F:nn1'1' ~B~:~ !JPln~tiillan n1n ctnY.i~<-UJik <1Y HlC'dt'l rnr nL~ t il-dninB· j 

r;U.;:_Lning Yi1tl '1'1ott:L!11S ~l.atinnr•J· i(']\t' 1'iit·an1(·l1a nn.~.trln alQ·~trd. 

\ f• ' ll"i\1'1 ' all l'Lt Jwll<i>P nY !tu,,_! liilll l;r·onu1· in n c1amn'Lir lniLI.getåt' 

ma. llli'•Y<'I' i i''illcm!l·r ,;lat fur .,.;k rpJ •:ii'U"'c,;.];lllnrn:t IIJI]'ta§!.n:J, ~~~~·:1 Lill 

<JY1ijn.inc; .11 J: i r:li'l' i S~ll'1,jr l Yicl :;kr·p[I'Fo,;sc:;koln.u i ~\ l ;u·;;tmntl. 

\i<':l~'il<'l' ;dl ,. ,.:i;il tnin!'· ~Y 1110 Lron11r ""' tll:lll'lala,.; lill art.-konst. 

n-;· 2 :a,.,. _ f>. _·\. h:. :--;1-·<' JJS:inn t'iir l>itr'lill' Yid "rdnanrll'l aY <f!nlt;HJ,,, sla.tion~ 

i J\:at·J ~~kro nn ;trkiY. 
l ~ ;tnJnat· 111<111 llil':tli ;; I )T('] ,;t•ns t'i'ir fiit't•nini't'n .\1'1111; - "cl1 \Ln·infilm 

!i'L'illk'läll:m ;tli t:'TIIi:'J' illnl·\·arnntll' ln11l,c;etnr tomn::~ i Cltn.j:Jl:lnd c aY :u1sla·co 

fi':: · t'J' <llllsL i llnic1:~ aY llndt'l'l'isnin,c;,;Iilanl'l' fiir marin en. 

ll'it':liil·t' iil>'t'-;1-i'Ji'l,jln,nlPn,.; Yitl ku,;lat·l.illt•t·i:·l .Jla,;,; elcoTc n fratn,;Llll 

nin,,c; all1Ir. "· 111. <il' n 13 nU:1!Jrr ID~ ', liii.S~'idat' l ' 1111'111'1' den ti<l 11an i ··~1' 11-

'knp HY 1 ilifi',l'" l'ilnad t'lld !l'i '1 r iwL11PI i'>Y< 'l' Yas.l1nlms l;ii~tar.ti<llt'l'irrg·e

rntln!,p ,J';.1 Ll!!Jd t ·iil ' ~' Yi1~:ll'ini·:-;r 1 r.<lttnin.l.2· ~·n li.~ .. d, 1lii1'0JP gi"tl l ancle )1rstii.In

IH11l:-'t'!'. 

l 

G. O. IO'd, <it•n <' . 1. 1. .l!i:l't. JJL'I'ailet· 111. a .. nll l'ummemlu 1·kaptcnen ay 

2 :<t i''~'· i Jllarinl! ll :--'l-ackcll skall l11Cd tl·c n !l innl'\';ll·antle nmnatl :fran tl'iida 

i ntll'>i laYandl ' lll'faltn'irHt ,;a~um l.ic~n,;l:c·iiJ ' aJHi<' ldTicc•t· i ma,·i.nrurn1ltnin.g·l' n 

11 1''1' 1'1·. ' 1· m . ]Jai'i'•l.i~nd·>' da .~· til h Yiila r <' l.i cin,;l"ijnt :;·itsntll cl1cf fue <1l'till;t:i

dl' ]•at·i< 'llH'n l l'l a l'lfll!;m,; ,la l i"n i c't l•cJ;JJ,ulr n. 

G. O. lU'iG, <lt·n ll. lJ. l !l:G'r, llct'nJI•·r· . att t'IJeoJ'cn Jur mat·insta!J·en skall 

efk r "".llll 'dl l lllt'tl cltl'l'c·.n Ii·,,. 'i:'.l'llCI'ab l. ctlJcn i nkumm11 nwtl ltndcJ'tlåni !-'·t 

ylil'<ll1tli ' III ' ,:i \'i'll ':ik lllililet l'j;ul il i,;k S) llo]'UJ1.kl ll11i':tCnllc 811 C\'C!1 [ll'l'J] ::U!l

'luln in C' J' r an :-11 l't'i~· ~ ··:i ~ida li l l ·.J J. i l' u g a l l"·otol;ul l om Jrctlli,:L JJilcL!'·gande 

a ,- .int( ']'JJ;li: l ll)t-•l ])a LYi~ll']' , ~l!lll Uli1J•])I'lah itY dt'n ~('[lGSt c rur.])uudsJl'll'~ anl

Hn,!..! 1 ·n i l~,cn0 \'C. 

G. O. IO!•!l, elen JJ. 1 1. 1!1:2',, lll'!'alh•t·. "tl. Wjlnanll'n Turnh~~~·g· ,;kall 

nwli J>illl'ilaiLJnllL' il\' illll >'IJC:~an tlc lH'Llllning· fr. o. m. tlcn 13 i n.nl-' I'Lll' ;tncll

m<mJall t iiJ,;yi:Jm·c• lilll':illi~l l.i'in ,; lgi'•ra i manin,;l<i1JC!1 . 

G. O. 10.11, d•·n J2. 11. 10:.!1 . Jwl'iillt·r. a lt li'1jtn,tntcn Yil l n ollan 'l'"·rn

JJcrt: ,;ka•l l fr·. u. m . tl•cn 13 imwYat·rmtli' m;1ll~lll tilhYitlarte J.j;instg· iim :,;C1sont 

Jllllt'ill<l,;,;i·.,lenl .L1 "" lurtt'arhru;·n· Ii~ !Jci<'!l. 

G. O. 1()\J,), tl r•n l~. J l. 1~1-2'1. l l• "Lil[l'l ' alllll'tl:nandr· ~1\' ku: ·ci L'l' l'ii1· kll:il

"ii'nall·;),;,·ndt•ls l"'r,;onal untl c' l' ;tn.~iYI'll li<l nnder JllaTirH!crna jan11flri twlt 

fe1hJ'unl'i JD2J. 

(; . O. HIIJ7, 1l1·n 2il. jJ. 1:1·2\ . ]1dcrll> ' l'_ <III .i<t.~<Jrna :\i l ,; El l t·cn,sLiilll o(''Jl 

n. H. "fr>r<h'ihkjC>I<l ,.;k11L1 liHI•i'•t' <\ t'l1>ittn,; ,;lali"n i K;H·b i;Tnna ;,;~mt 2 :a 

farlY~skLl,.;,.;cn. 

(; . O. IO:iS, deu ·21. ll.. 1!1:2\. ] lt'fa!!l'l'. all kunYm,·nilii rk;lplctwn aY l:a 

f!T. Pt·;,TPn -.;kil111 llll'd ttl ,.~·an~·~ ·n ;n· illl11'Y~ll'<lDtll' n1nnad l'l<uilt·~irla innc:lJn

Yan~i~· h('t'allniii ,u :-iit:-ii)Jtt aYt\1•\niu,:..!·~l · ft·l ·l' Jr11' J lfal' jn~ta.lJl'JJ.'"' rn otdlisenin~· s

ilYtk !n ing·: ~k()) ~lndt• koiJ1lll1'11di.~l'kdpL1'r1t'tl :n· ~:;1 !-!T .. \~iJrn PJ' !' 1· . .r1 . Jll. ck•n 

l in.-iuntL:.nlil· L!l'L'I'•lll'lr•'l' lilhYiti<ll'l'_ Jn•·d ttndaula;.: il\' tl<' liilt'l' ila !Jan pa 

S!TUnll a\· ull'ilrtll-ltl 1-!'l'tl t' J'n !t tl'tlt'l' tna l l<tY:t r' t'LLtllil. unoai l l:unlnl('nderhJ!..!.. 

t.iiln;--;lgCt t' il :---i!...;ft!U ll\'tlt·lnin .:..~ · :-; ~·· l l ~·r J' iil' n~itltlltla <lYtlc· lnin~·. 

(; . O. IOmJ. il1·u ·!J. 11. 1 ~ 1·!'1, ill'lll.'' lldic·m· Jllell'linWt·Yaltnin"en att llc

Jtl'dl'<l i iillllJ\·t:->YtTk P l t,ji\n~t.~~ii· t'HTtdl' nu-n·iningcn -ji.H't'n a\· J :n FT. Lt-~ llct '

sll'iirn :1tl i sl11l<'l al' inn>-' Y:1:'antl•• Ill<tnu:l <lYl'l':ii1 till Ki.>Jll'll'l'Hlil ll t'i'•t' Yis,.;t 

ll]ljllll'll.,Q', 

(;. O. 1081, cl1'll 21. Il. 1!1"2\. llcm,ndi,c::tl' clll'f l'tl Jijt' kn:ilal'lilleriel. 

n lt nll\inLl i~Jom lwns '1~11 nl:Jr]JI'l<ltit' r;·,L'I'']"·'flt'l' i'i'•r· :ikjutnil1g med 

r:. O. 1924. ~) 



U •l() ) ,l,ll}.l,l.l !.l.l"!l\ ·~ J.i pjt; .IQ.l ~.lil'I~-~U!U~! 'i·'·' '·!.l u. • IJI' .ldll"l'l" .I LIJl!ll~l~ II I 

U.ij) .\ ./.ll[ j.li![lHU Ii!'] .~LI!ll]li·]~UL! l ,1.1jjii!Jcill 'l,(.( ;] '(.1 Il ll.ljl \(.1 l '0 ·:} 

'lld]Hij>'lld]Jl!.\,l.ljillll i! jl.l<l(jlllll ,.:u.lli.Jji.IILI 

.1.1 .\!!i] ,H[ [',l l!ji[[ll.JJl[ lll! UJ.~H[I .ll.IJ Udjl .1 .1 .\!)]11 jli!LI'[ll;]'[•''i 'j.tl[.cilj)[H.Ii!.\ ].IIJ'[ .\U 

.1\: U.l •~U\.I<.!.ci]HI!;l' ] lllt! ]]\J )j.JU[I ·~l~l'i\!.1 • Ul?.\11 (. lj .liJ l ]'jlllld· ! illl.l.i>'l·llll~l!l;],.: 

-d l~ 1!10'1' 11J•l[" • U, Jq ]l~.\.I .I J"Uil l!• jl.lllt]LIIII .<i Lq.ll,i,,;I,.:'IJl;!'i 111 .\ ·.l[il!,I.Jj>LI ·.I illolll ' fl~l 

.q!]> liJjl lllll>'' jlt!lljlf!l'l •ll] ljl.)•l .l d i'Jt'•IJI;o!II.li)J\llll )!llllUl!,.: )!.I\>Jihllll .~.i].ll!JS]ll·lll] 

-ol.oili] .J ,l]l•' - V•l.l[i H IJH~p.: ]Hij~ll.i]]l! . \.l,']IUil H pl!.I.IJILI ••IIIIllll'[ ll} lliJ". l"l r[ 

1•11!,1 H.;-;1.1 .\ '.' .Il! J .1.1,.:.1, •lll LU•l!] "' ioti '(, 

'jJ [d]l II.>li •I. IIJIII .lfi.J • ']Li.llll .ll.~' ,l.l ! .I.•JJI.I'I"'"·''-'.1 i!ll.\!ci 11111.11<1[1 i'·'-111' J•ll l. 

-.;i\[UJ ! ,.:H.I\).ci .ll<l[}d,.:J, HI,.:puU'[Il!j)]d'i (!,.:~p .\\J jiUHI ! .l ]>lll<lliU'\:[.11!."] .i[IU.IH.ciU\J 

.;::U!LIIH:lS.UIH.I.f .1J]j.1.IoH.\ 'l·'" >']d.~l!.ipddu 1111 u.iHII!IJ Jl.IW 11".1 111'1"·'1'" o~['.ll< .\ 

! , l.lU.\l~ tjii~!J•H[! ,)[lU'l_) .li.Jq.t,ljl,l.\ .\Y ;o: ,) \lll.!];., lq 't:.I I)J]hllll \![!!~[:-; I!.~]U.IllJ 1[ .. )11 .. l ,lll!,l 

- d.IITO( Ulll,.: ']i!j:">'[H!liiii:J)j . ot[ djllli!llf!'.:i' ].lillli•' ll.illl!lllll;[)l,ll] .Il! jd]l• U.ll] 

·.l ,J]~~ \!.l]l"·lli.IIJ,jlllll i!] >Ull il! U 

Il U .\H .l plll!,lo<)Jii.llll l·"! 111:.111 !l t!.ljl.i<J.IIj . llllJ l' i' l l)[~.n:" .1•.!.1 ]]H J.i.cii !].J([" '1·'"1' 

,l.IU . IL!l]i['~joJI[• d[J• UU,I()l[.l d·Jioi .\ : ['U .\l!~J: .\1! '-'•']Ji'"·'· ' 'l ·ll!.l 11•\ .\.ll!.\ 'l~]l;.lll]l · l!.iHd ['.1 

J,I\!.(.)~! ·.JJU.l '.Jjlll l t '1'\L\l"l ' .\l! >'.1111};.:,(,1 '1.111.1 l'll'·'i' .~1] .~1'1'' Il i l ]11.\.11!.\ 'l .1: u I'W'l' 
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