1919.
82:a årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.
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Kungl. Maj:t har medgivit, att till personalen vid livrädd ningsanstalterna hädanefter må utgå förhöjd ersättning för
tjänstgöring vid övningsförsök och räddningsföretag.
Kungl. Maj :t har medgivit, att för uppförande av ett varm badhus och en byggnad för tvättinrättning vid örlogsdepån i
Göteborg må, utöver förut anvisade 118,500 kr. , användas ytterligare ett belopp av 46,000 kr. , att utgå av anslaget till merkostnader för vissa byggnadsföretag Yid marinen.

November 8. Kungl. Maj :t har fastställt iindringar i pla nen för undervisningen i militär luftsegling vid sjökrigshögskolan.
Kungl. Maj:t har tilldelat sjöofficerssällskapet i Karlskrona
för år 1919 ett belopp av 2,000 kr. såsom bidrag till uppvärmning och belysning av sällskapets lokaler.
Kungl. Maj :t har medgivit, att en av kaptenerna vid flottan
A. Örnberg och C. B. Erikson utarbetad lärobok i artilleri för
undervisning i flottans underofficersskolor må tryckas i en upp laga av 1,000 exemplar.
Kungl. Maj :t har föreskrivit, att arbetena å Gustafsviks
örlogsdepå skola pågå endast å dockan med tillhörande kajer.
spår och terrassering samt att dessa arbeten skola bedrivas
med minsta möjliga arbetsstyrka, som kräves för ett ekonomiskt utnyttjande a ' å platsen nu befintliga arbetsmaskiner:
skolande i övrigt tillses, att arbetena bedrivas så, att för ända målet anvisade medel icke överskridas.
Kungl. Maj :t har föreskrivit, att med påbörjandet a Y uppförandet av en mässbyggnad vid Oscar-Fredriksborg skall i
avvaktan å gynnsammare prisförhållanden tillsvidare anstå;
viljande Kungl. Maj:t framdeles, på anmälan av marinförvaltningen , besluta om arbetets igångsättande.
På framställning av fullmäktige i flottans pensionskassa
har Kungl. Maj :t medgivit att utan hinder av nådiga reglementet för flottans pensionskassa den 17 november 1899 § 7 mom.
l sådant detta moment lyder enligt nådiga kungörelsen den
~3 november 1905, fullmäktige i pensionskassan under 1918 år.
K. Br. 1918.
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sammanträde må atnjuta i dagtrak tamente, de på fönättningsorten bosatta sex kronor och övriga aderton kronor.
Kungl. Maj :t har medgivit, att vissa av marinförvaltningen
förordade ändringar i gällande timplan för undervisningen vid
navigationsskolorna må vidtagas tillsvidare på försök och i
enlighet med de närmare bestämmelser, smn marinförvaltningen iiger meddela, för en kostnad av högst 2,390 kronor.
Kungl. Maj:t har bemyndigat stationsbefälhavarna vid flottans stationer att i de fall , då skäl därtill anses föreligga, utan
hinder aY bestämmelserna i nådiga brevet den 11 oktober 1918,
tillämpa bestämmelserna i § 151 mom. 15 av reglemente för
marinen del I beträffande det sjömanskårens manskap, som
på grund av mobiliseringen kvarstått eller kvarhållits i tjänst
eller tagit förlängd anställning under den tid mobiliseringen
,-arar och som jämlikt i kommandoväg meddelade bestä1mnel ~er må erhålla avsked före 1918 års utgång.
November 12. Kungl. Maj:t har medgivit, att överenskommelse må träffas med danska regeringen om överläggningar mellan svenska och danska marinmyndigheter beträffande
de åtgärder, som till handelssjöfartens skydd böra vidtagas för
bevakning eller eventuellt oskadliggörande m . m. av de uneler
kriget av krigförande makt i södra delen av Öresund eller dess
närhet utlagda minfält, vilka numera efter stilleståndsfördrags
;wslutande mellan de krigförande lämnats obevakade av dessa,
som utlagt minfälten.
Sedan fiskeriintendenten i västra distriktet hemställt, att
ett eller två för ändamålet lämpliga fartyg av flottans Göteborgsavdelning finge under rådande influensaepidemi så ofta
~om möjligt besöka sillfiskeplatserna vid Läsö, Koppargnmcl ,
och Anholt för att upptaga fiskare, som insjuknat, och giva dem
den första läkarvården samt föra dem till deras resp. hemorter ,
har Kungl. :Yiaj :t mdegivit , att kanonbåten Svensksund må
rustas för att medläkare ombord avgå på expedition för ifrågavarande ändamål, dock att exepditionen ej må pågå längre
än till 1918 års utgång. Kungl. Maj:t har dock förklarat sig
Yilja taga under övervägande , huruvida epxeditionen bör fortsätta därutöver.
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K ung l. Maj :t har föreskriYit, att de kustartilleritjänst tilldelade värnpliktiga, vi lka skolat inrycka till tjänstgöring den
9 december 1918, i stället skola inrycka först å dag, som framdeles konuner att i kommandoväg bestämmas.
Kungl. Maj :t har föreskrivit, att för marinens yarvsarbetare och med dem likställda vid marinen den ordinarie arbetsticlen från och med ingången av år 1919 skall utgöra högst 48
effektiva arbetstimmar i veckan, dock att deras arbetsförtjänst
uneler ordinarie arbetstid pr vecka härigenom ej må minskas ,
varför exempelvis elen arbetsförtjänst, vilken nu utgår till arbetare vid flottans varv vid en till 57 timmar i veckan bestämd
arbetstid, bör oaYkortad utgå, även sedan den ordinarie arbetstiden minskals till 48 timmar i veckan.
November 15. Kungl. Maj:t har medgivit , att - om så
för begränsning av rådande influensaepidemi befinnes erforderligt eller ändamålsenligt - vederbörande stationsmvncligheter
vid flottan må, oavsett gällande bestämmelser och i den mån
tjänsten ombord och i land så tillåter, bevilja tjänstledighet
intill den l februari 1919 åt de värnpliktiga, som inrvckt till
fredstjänstgöling före elen 1 november 1918.
K ung l. Maj :t har fastställt inkvarteringsplan för kustartilleriets bostadslägenheter inom Vaxholms fästning, att lända till
efterrättelse från och med den 1 oktober 1919.
Kungl. Maj :t har utfärdat ändrade bestämmelser i reglem ente för marinen beträffande redovisningen av sjukanmälda
~ch sjukskrivna samt därvid fastställt formulär till sjukporh m~srulla, sjukrulla, sjukjournal och specialjournal för sjuksk nvna.
Kungl. Majt: har medgivit, att den i stat för sjörullföringsom rådesbefälhavarna och deras biträden (1918 n :r 58) upptagna gottgörelse för förhyrande av expeditionslokal för Härnö ~
sands sjörullföringsområde samt för eldning, städning och belysning av elensamma må från och med den l oktober 1918
utgå med högst 500 kronor för år räknat.
. Kungl. Maj:t har medgivit, att för tryckning av beskrivnmg å viss artillerimateriel, nämligen 12 c .m k. M/94 jämte
lavettage M/94 och M/94 B, må användas 2,500 kronor.
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Ma.i :l
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G. O. 1193 den 2 december. Sedan Kungl . Maj:t genom
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61

60

krona, vilka äga att b land sålunda anmälda sökande uts e lämp liga elever,
dels ock officerare, som förut genomgMt gnistkurs, men
vilkas utbildning anses böra kompletteras;
att högste befälhavaren över kustflottan må, därest p å
frivillighetens väg erforderligt antal gnistutbildade officerare
en ligt ovan icke e rhållas , kommenelera lämpliga officerare å
k ustflottan till kursen i fråga ; samt
att högste befälhaYaren över kustflottan skall till chefen
för sjöförsvarsdepartem entet dels vid kursens hörjan insända
namnuppgift å samtliga elever jämte uppgift å officerare, som
sökt, men ay någon anledning ej kunnat kommeneleras till
kursen , dels anm~ila , när elensamm a avslutats, samt i samband
h ärmed insända uppgift såvä l å de elever, som nöjaktigt till godogjort sig unclen·isningen. som även å dc elever, vilka i
första hand framdel es b.öra avses att kommeneleras såsom gnist officerare.

som stabsingenjör: marindirektören av 2:a gr. Lindgren;
som stabsintendent: marinintE'ndenten a Y l :a gr. Ekman ;
skola n de kaptenen \ Vetters tjänstgöring i staben taga sin
hörjan dagen efter avslutandel av nu pågående kommendering
,om elcY i sjökrigshögskolans allmiinna fortsättningskurs.
l sa mband h~inned har Kungl. ~Iaj : t befallt:
att högste befälhavaren över kustflottan skall från och
med den l instundande januari tillsvidare Ya ra embarkerad
<l pansarbätE'n Aran; samt
all marinläkarE'n :w l:a gr. Fricl; skall från och med de n
l instundande januari till och m ed utgån ge n aY februari m ånad samma år tjänstgöra som stabs läkare i högst e befälhasat~ens iiYer kustflottnn stab, tillika fartygsläkare å pansa rbåten
.~\ra n.

G. O. 1196 den 3 december har hcfnllt:
att Yicl kustflo ttan skall i hörjan av n ~i s tkommaudc år an ordnas kurs för utbildnin g aY gnistofficerare, skolande kursen ,
enli gt högste befälhavarens över kustflotta n närmare bestämmande, fortg å under en tid av minst sex Ycckor och nedanstål'nde program för undcrYisningen lända till efterrättelse;
att i sagda kurs jämviil officerare från Karlskrona statio11
samt från under stationsbefälhavare n eller befälhavuncle ami ralen i Karlskrona ställda fartygsförband må deltaga ;
att !> tation sbcfälhavare n i Karl skrona skall ställa erforderliga undervisningslokal er samt undervisnings - och övningsm atcriel till förfogande:
att löjtnanten .-tnderberg skall vara leda re av kursen och
att som elever skola deltaga:
d els - m ed ledning av förlec k ni ng , som t il lsl~i l lE' s högs l e
befälhannen över kustfiollan och stationshefälhavare n i Karls krona , samt enligt sagda befälhuvares bcprövande - officerare,
som sökt men ännu ej erh ållit gnistutbilclning,
d els andra officerare, som önska genomgå gnistkurse11,
skolande framställning härom göras hos respektive högste bel'iilhm·arcn iin r kustflottan eller stationsbefälhavare n i Karls -

Undervisningsprog mm lär gnistkars iör officerare
år 1919.

God kännedom om gnisttelegrafi ens teorE'tiska grunder.
Fullständig kännedom om flottans gnislmateriel, dess kon struktion, montering, avstämning och handh a Yande enligt >>Lärobok vid gnistundervisninge1 1» och » Besklivning över gnistmaterielen. »
Någon känedom om viktigare utländska gnistsystem.
God kännedom om G I M.
Fullständig kän edom om flottans gnistsignaleringsbe stämmelser.
God kännedom om de internationella gni s lsignaleringsbt'stämn1elserna enligt »Tjänstgöringsreglem E'n te och ekonomiska
fö reskrifter för marinens radiotelegrafstation er vid kommer siell rudiotelegrafering. »
Övning i telegrafering till den utsträcknin g tiden medgiver.

O. O. 1211 den 6 december. Pansarbåten Gerda skall
från och med den l instundande januari tillhöm Karlskron a

.....,

();j
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station , kommande särskilda beståmnwlser rörande dess förflyttning dit att framdeles uWirdas.

vedettbalen n:r 20,
Torpedbaten Komet
21.
Gondul
')')
Gud ur
23,
n :r 85
24 ,
83
')"
_ ;)_
81
,,
26.
.
.
.
.
.
.
.
79 . . . .
~-,

G. O. 1220 den 9 december har faststi1llt mössa av grått
kläde med skärm Jl /18 (modell) för kustartilleriets manskap
alt tillsvidare pl'l försök lända till efterr~ittelse.

G. O. 1222 den 9 december har faststillit nedanstående
i Reglemente tör utbildning
( skolregi emente).

~1ndtingar

ilattuns munskap

(IV

Mom. 17 d: utgår.
Mo m. 97 - - 2.

§ 176.

Ar s ra p porten:

a) sådana erinringar oc.h förslag -

G. O. 1239 den 13 december har fastsiiilit följande tillägg
till reglemente för marinen del l och reglemente för marinen
del III.
R lVl I.

-

-

~-

-

-

---

för avgivande av årsrapporten;
b) sådana erinringar och förslag - - - - -- -

---- -

-

av nyssnämnda chefs årsrapport.
Vid nvgivande aY fusrapporten skal l iakttngns:
att i föregäendc årsrapporter gjorda iinnu ej åtgärdade
framställninga r och erinringar, för vilka fog anses fmifa.rande
finnns, upptagas först i respektive bilagor ; och
att bilagorna skola uppställas pa sådant sätt, att mot varje
sida , varå rapportens olika punkter upptagas, svarar en sida,
som uppdelas i två spalter och avses för de yttranden , vilka
kunna komma att över varje särskild punkt avgivas nv marinförvaltninge n och chefen för marinstaben.
--- -

-

-

G. O. 1223 den 9 december. Sedan genom beslut den 18
sistlidna november föreskrivits , alt torpedbåtarna Komet, Gondul och Gud ur samt n :ris 85 , 83, 81 och 79 skola överföras till
vedettbåtar,
har befallts, att ifrågavarande fartyg skola från och med
den l instundande januari erhålla följande i1ndrade benämningar, nämligen

8.
8 '/2- Då till högre c hef eller myndighet eller till Konungen ställt tjänstemeddela nde inkommer till underordnad chef
eller myndighet och tji1nstemeddel andet innehåller framställning, som den underordnade c.hefen eller myndigheten, enligt
av Konungen eller eljest i behörig ordning meddelade föreskrifter, äger bifalla, skall framställninge n, om den underordnade chefen eller myndigheten finner densamma biira helt bifalles , av n~imnde ch ef eller myndighet slutligt avgöras. En dast om tjänstem eddelandet innehåller framställning, som av
den uncleroninade c hefen eller myndigheten icke helt bifalles ,
skall tjänstemeddela ndet vidare uppåt befordras.
9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~--

-

-

-

-

R M III.
§ 233.
l.

-----

-----------

5. Då till högre chef eller myndighet eller till Konungen
ställt tjänstemeddela nde inkommer till underordnad chef eller
myndighet, och tjänstemeddela ndet innehåller framställning,
som den underordnade chefen eller myndigheten, enligt av
Konungen eller eljest i behörig ordning meddelade föreskrifter,
iiger bifalla , skall framställninge n , om den underordnade che-
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fen eller myndigheten finner densamma böra helt bifallas, a1·
nämnde chef eller myndighet slutligt avgöras. Endast om
tjänstemeddelandet innehåller framställning, som aY den un derordnade chefen eller myndigheten icke helt bifalles, skall
tjänstemeddelandet vidare uppåt befordras.

G. O. 1243 den 14 december har, med upphävande a,- i
g. o. 1212/1908 och 736/ 1918 givna bestämmelser, medgiYit:
att subalternofficer vid flottan med minst 6 månaders
tjänstetid ävensom kapten vid flottan med lön i denna grads
2. löneklass, som önskar erhålla kommendering, ägnad att bibringa praktisk utbildning inom någon eller några av efter följande tjänstegrenar, nämligen
artilleritjänst, torpedtjänst, undervattensbåtljänst, mmtjänst, flygtjänst, gnisttjänst, militär sjömätningstjänst samt allmän sjömätningstjänst,
må till chefen för sjöförsvarsdepartementet härom ingi,·a
ansökan, börande i de fall, där så erfordras, och därest vederhörande önskar få sin framställning åtgärdad till närmast liggande sommar- eller vinterkommenderingar, sådan ansökan
vara inlämnad före den 15 januari resp. l juli;
att elylik ansökan, vad beträffar undervattenbåttjänst och flygtjänst, skall åtföljas av jämlikt särskilda föreskrifter fastställt.
av marinläkare utfärdat intyg om att sökanden uppfyller för
sagda tjänst föreskrivna villkor med avseende å kroppsbeskaffenhet; samt
att, i de fall då sökande önskar kommendering till mer än
en tjänstegren, skilda ansökningar härom skola ingivas.

O. O. 1246 den 14 december har med upphävande :n
g. o. 508 H /1915 befallt, att Fårösunds kustartilleridetachement
skall från och med den 1 januari 1919 och tillsvidare utgöras
av följande personal av Vaxholms kustartilleriregemente :
officerare:
kapten, detachementschef
övriga officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l
2
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civilmilitär personal:
marinläkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
underofficerare:
av artilleriavdelningen
,, minavdelningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, maskinavdelningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
stammans kap:
av l. lönegraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l

7
2
l

))

2.
3.

5
15
24

»

4.

11

G. O. 1274 den 19 december har fastställt följande ändringar i och tillägg till r eglem ente fiir marinen del I att gälla
från oc h med den l januari 1919.

§
l.

-

-

-

-

-

-

73.

-- -- -

-

-

-

-

-

-

-

d) av manskap, som är inkasern erat eller som iir inmönstrat å fartyg, därest ick e vec!erbörande b efälhavare för visst
fall medgivit bärandet av civil dräkt.
2.

-

-

-

-

-

-

-

-- -

-

§ 76.
Beträffande- -

-

Sammansättnin g.

Användning.

Sior paraddräkt (för underofficerare o. mons/c paraddräkt) [
-För officerare - skärp.
För ftaggunderof(icerare o.
underofficerare au 2. gr.
sabel m. m.
Mössa
För underofficerare av 3.
gr.
Mössa , jacka, blå Yäst, blå
byxor, sabel m. m .
För manskap

a) -
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§ 351 "/,.
UnderoJficer av 3. graden må tillsvidare och inti ll år 1921
i ställ et för i detta reglemente föreskriven uniform anvä nd a de
uniformspersed lar, som enligt beklädnadssta t för sjömanskåren
äro för underofficersk orpraler bestämda, med iakttagande •w
dels atl för manskap fastställda yrkes- med flera beteckningar
ej användas , dels att för underofficer av 3:e graden fastställd
gradbetecknin g med emblem anbringas å blåskjorta , jacka och
kavaj , sko lande i dylikt fall beträtrande uniformsdräkt ernas
sammansättnin g gälla vad för underofi"icersk orpral är föreskrivet.

Användning.

Persedlar.

e) Kappa för officer och
Kappa får bäras till varje
vederlike, flaggunderoffic er o. uniformsdräk t Under
underofficer av 2. graden.
färg.
ef} Kavaj (blå, ytterplagg) Härom gäller vad ovan
för underofficer av 3. graden sägs under
e) Kappa v)

Ägiljett.

kun gl.
Stor ägiljett person.
punkt
Liten ägiljett
sägs.
Liten ägiljett
som
tjänstgör:
såsom flaggkapten, stab s- ~
chef i kommendants stab ell er
såsom flagg-, flottilj- ell er
divisionsadjut ant eller och
såsom ad j utan t,
i sjöförsvarsdep artementets
kommandoexp edition,_
\
hos chefen för marmstaben
,, inaspektören för under-[
vatlensbatvapn et,
kommendants stab,

l

l

-l

§ 77 .
l.

2.
--- - - - - - ~-- båtkappa för underofficerar e och vederlikar , galoscher, va~1tar ,
rödbruna handskar, blå kavaj för officerare och vederlikar,
jacka för flaggunderoffi cerare och underofficerar e av 2. graden,
livpäls , - - - - - - - - - - - - -

O. O. 1275 den 19 december. De uniformsperse dlar
m. m ., vilka jämlikt RM I §§ 75- 77 skola bär:1s ::w underofficer av 3:e graden, skola vara av enahanda mod eller som de, vilka äro fastställda för underofficers av 2 :a graden uniformspersedlar, dock att beträffande gradbetecknin g och emblem till
utmärkande av de särskilda yrkesg renarna inom flottans underofficerskår följande bestämmelser skola gälla i fråga om
underofficerare av 3:e graden:
gradb eteckningen skall utgöras av guldchevron (modell) ,
anbringad med vinkelspetsen uppåt å vardera underärmens
fram- och ylersid:J å kavaj (jacka);
emblem till utmärkande av de särskilda yrkesgrenarna
skola vara av samma slag och anbringas på samma sätt som ·
för övriga underofficerar e är föreskrivet.
O. O. 1278 den 18 december. De uniformsperse dlar
m. m., vilka jämlil't RM lll §§ 93- 95 skola bäras av underofficer av 3:e graden , skola vara av enahanda modeller som
de, vilka äro fastställda för underofficers av 2 :a graden uniform spersedlar, dock att beträffande gradbetecknin g och emblem till utmärkande av de särskilda yrkesavdelning arna (yrkesgrenarna) inom kustartilleriets underoffi cerskår fii lj anrle
bestämmelser skola gälla i fråga om underofficerar e av :3 :a
graden :
gradf:Jetecknin gen skall utgöras av en guldchevron (modell ), anbringad med vinkelspetsen uppåt å vardera underärmens fram- och yttersida å kolett och kavaj (jacka);

-
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emblem till utmärkande av de särskilda yrkesavdelningarna (yrkesgrenarna) skola vara av samma slag och anbrin gas
p å samma, sätt som för' övriga underofficerare är föresk rivet.

G. O. 1289 den 20 december. Sedan Kungl. Maj:t genom
beslut denna dag funnit gott b emyndiga stationsbefälhavaru ~1
vid flottans stationer att, därest förhållandena å stationerna
med hänsyn till rådande epidemi så påkalla, bevilja tjänstled ig het tillsvidare, dock högst intill den 1 maj 1919 åt sådana stationstjänst tilldelade värnpliktiga, som skola inrycka den l in stundande februari och som icke äro för tjänsten då ou nd gängligen erforderliga,
.
.
har K ung!. Maj :t förordnat, att vederbörande stahon sbefälhavare m å av de ovannämnda värnpliktiga, som inställa sig
den 1 nästkommande februari eller med laga förfall varit frå nvarande från inställelsen, bevilja tjänstledighet tillsvidare dock
högst intill den 1 maj 1919 åt det antal, som icke oundgän gliaen erfordras. för tjänsten ombord eller i land, skolande up pg~t å antalet sålunda permitterade senast den 10 instundan de
februari ins~indas till chefen för sjöförsvarsdepartementet.

G. Ö. 1322 den 31 december har befallt:
att de subalternoffice rare vid kustartilleriets stam samt dl'
sistlidna höst utnänmda fänrikar i flottans reserv, äv ensom
de underofficerare av 3:e graden , styrmän , av flottans sta m .
som önska ifrågakomma att uttagas till utbildning såsom fl ygb åtspanare vid marinen s flygväsend et, skola före d~n 1.~. ~n 
stundande januari genom vederbörande befälhavare hll S.Jo fo rsvarsdepartementet diirom insända ansökan , å tföljt av vederbörligt läk<u-betyg enligt fastställt formulär ;
att de underofficerare a v 3:e graden av flottans stam, so ll1
önska ifrågakomma till utbildning såsom flg ybåtförare vid m arinens flygväsendc , jämväl skola före ovan angiven dag gen oi1l
vederbörande b efälhavare till sjöförsvarsdepartementet därorn
insät1da av nyssnämnt läkarb etyg åtföljda ansökningar, k om m a nde vid uttagning - därest ej särskilda omständigheter till
a nnat föranleda - företräd e att lämnas i första hand åt underofficerare av 3 :e graden, maskinister, och därnäst 'åt uncleroffi cerare av 3: e graden, styrmån ; samt
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att de fänrikar i flolans reserv, som eventuellt kunna
komma att sålunda uttagas för utbildning till flygbåtspanare,
skola avses att under en tid av 5 år efter genomgången utbild ning 1 händelse av mobilisering tjänstgöra såsom flyghåtspanare.

G. O. 1324 den 31 december har medgivit, att den . personal, som under år 1919 vinner sådan anställning vid marinen
i officers eller underofficers tjänsteställning, att m ed densamma
jämlikt reglemente för matinen följ er skyldighet att bland uniformspersedlar anskaffa jämväl paraddräkt, må tillsvidare upp skjuta anskafTandet av dylik dräkt, skolande denna p ersonal
tillsvidare vid de tillfällen, då bänmdet av paraddräkt är föreskriven i tjänsten i stället bära daglig dräkt, för officerare och
vederlikar med rock (kolett) , för flaggunderoffic erare (underofficer av l :a graden) och underofficerare av 2 :a graden jämte
vederlikar samt de underofficerare av 3: e graden , vilka icke
med stöd av reglemente för marinen del I '§ 351 3 / 4 och del
III § 317 tillsvidare bära för underofficerskorpral fastställd
beklädnad, med kavaj (kol ett).

da minspärrning skall upptagas. Vidare har Kungl. Maj :t utfärdat kungörelse angående upphävande av förenämnda kunaörelse den 14 juli 1916.
ö

November 29. Kungl. Maj:t har fastställt ändrad lydelse
av reglemente för marinen del I § 193 mo m. l b), avseende
uppställning av stationsbefälhavarnas årsrapporter.
På framställning av marinförvaltningen har KungL Maj:t
m edgivit, att 750 exemplar av A. Thores för navigationsskolomas skepparklasser föreskrivna lärobok i navigation , andra
upplagan, må inlösas till ett pris av 6 kronor 50 öre för exempla r och mot erläggande av kostnaden för frakt från Göteborg
till Stockholm samt att de sålunda inlösta exemplaren må överläm nas till marinens bokdetalj för att tillhandahållas köpare.
Kungl. Maj:t har medgivit, att kalsonger av halvylle må
till ett antal av högst två par per man under instundande vinter utlämnas såsom lån till sådant marinens manskap, som enligt gällande beklädnadsstat ej är tilldelat dylika persedlar, och
i den omfattning, vederbörande befälhavare prövar med hän syn till rådande väderleksförhållanden vara nödvändigt.
K ung l. Maj :t har medgivit, att Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag må å den lotsverket tillhöriga delen av Furön
bryta och till Domnarfvets järnverk överföra ytterligare intill
l ,000 ton kvartsit, under villkor att bolaget skall lämna ersättning för bruten kvartsit efter pris, som genom överenskomm else mellan lotsstyrelsen och bolaget skall bestämmas, att
bolaget icke må verkställa brytning av kvartsiten på annan
plats, än som av lotsstyrelsen anvisas,, samt att bolaget skall
vara skyldigt vidtaga de anordningar och iakttaga de föreskrifter i övrigt, som kunna b efinnas erforderliga till förekommande
av menligt intrång för lotsverket eller dess personal.
Kungl. Maj :t har uppdragit åt kaptenen vid fortifikationen
E. Broberg att mot ersättning, som framdeles skall bestämmas,
utarbeta ny lärobok i befästningskonst för undervisning i sjök rigsskolan.
Kungl. Maj:t har fastställt stat och arbetsplan för sjökarteverk et för år 1919 samt . stat för sjökarteverkets allmänna ut-
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gifter för samma år. Vidare har Kungl. Maj:t, vid fa ststäl lande av plan för 19Hf års sjömätningar och stat för sjökarteverkets allmänna utgifter för samma å r , från handels- och sj öfartsfonden anvisat till sjökarteverket ett belopp av 21 ,000 kr.

December 10. Kungl. Maj:L har den 10 december förordn at, att den genom nådigt brev den 3 augusti 1914 anbefall da mobiliseringen av flottan och kustsignalY}ise ndet skall
m ed utgången av innevarande år upphöra.

December 6. Kungl. Maj :t har medgiYit, att de i nådi gt

December 13. Kungl. Maj:t har fa sts tällt staler och ar-

brev den 7 december 19,17 meddelade bestämmelser rörand(•
komplettering av beklädnadsstäl l m . m ., vilka gällt under år
1918, må äga tillämpning tillsvidare till utgången av år 1919.
Kung l. Maj :t har b emyndigat chefen för sjöförs,·arsd epar Lementet att tillkalla högst tre sakkunniga, varav en ordföran ek
för verkställande av omarbetning av kustarti ll eri ets sko lregl en1ente n1 . n1 .
Kungl. Maj :L har medgivit, att flottan s stammanska p , som
ombord åtnjuter portion in natura och på vi lk et krigsavlö ningsreglemen tet icke tillämpas , må under tjänstledighet, b eviljad i samband med instundande jul- oc h ny å rshelger , som
varar fyra dagar och därutöver, åtnjuta ersättning för inn estående skeppsportion .
Vidare bar Kungl. Maj:t medgivit, att skeppsgossar, till hörande tredje årskursen, må vid julpermission innevaran de
år erhålla fria resor enligt i r eglemente för marinen angivm1
grunder.
Kungl. Maj :t har bemyndigat befälhavande amiralen i
Karlskrona och stationsbefälha varen vid flottans station i
Stockholm att tills vidare under år 1919 m eddela befälhavare
å utländskt fartyg, som skall lossa last å flottans vederbörande
varv, tillstånd att med fartyget och dess besättning för angiv et
ändamål inkomma å varvet, med iakttagande härvid aY ck
närmare föreskrifter, som varvschefen äger utfärda.
K ung l. Maj :t har fastställt ett fle1ial ändringar i regl em ente för marinen, del I , II och III , i anledning av införan de
dels av bestämmelser om en ny lägre underofl'icersg rad (un derofficer av 3 :e graden), dels av föreskrifter angående avgivande av befordringsför slag för underofficerar e vid kustartill eriet.

betsplan för flottan samt stater för kustartilleri et, allt för år
1919.
Kungl. Maj:t har medgivit, att en var officer i flottans
reserv och reservofficer vid flottan , som under tid en från och
med den 11 november 1918 till 1918 års .utgång på grund av
den fortgående demobilisering en av flottan avgått eller avgår
från tjänstgöring vid floUan , m å, därest han före avgå ngen
tjänstgjort minst 12 månad er i följd utan annat avbrott än
tillfål lig p ermission , utbetal as en gratifikation av 400 kronor
för ogift och 550 kronor för gift officer.
Seclan genom generalorder n :r l den 2 januari 1918 bestä m ts, bland annat, att vissa värnpliktiga, tilldelade marinen
i sjötjänst och kustartilleritjä nst, skulle inrycka till tjänstgöring den l februari 1919, har Kungl. Maj:t nu föreskrivit, att
nämnda värnpliktiga - vad beträffar de till kustartilleritjä nst
inskrivna dock m ed undantag, i enlighet m ed i kommandoväg
m eddelade närmare föreskrifter, för dem, som äro för tjänsten s behöriga gång oundgängligen erforderliga - i stä llet
skola inrycka på dag, som framdeles bestämmes.
Sedan Kungl. Maj:t genom beslut den 11 oktober bemyncli gat stationsbefälh avarna vid flottans stationer att, däres t förhåll andena å stationerna med hänsyn till rådande epidemi så
påkalla, bevilja tj ä nstledighet högst intill den 30 december
191 8 åt sådana allmän tjänst tilldelad e värnpliktiga , som skolat inrycka den l november 1918 och som icke äro för tj ~ins ten
c undgängligen erforderliga, ha r K ung l. Maj: t likaledes medgivit, att sådan tjänstledighet må beviljas ytterligare för tiden
till den l mars 1919.
Kungl. Maj:t har m edgivit, att av kanonbåten Svensksund
in förda sjuka fiskare må intill ett antal av samtidigt högst 10
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inlägga s å m a rinens sjukhus å Nya varvet, därest ej därigenom
intrån g göres för marinens egna sjuka samt under förutsiHlning, a tt kostnader ick e orsakas sta tsverket av ifrågavaran de
fiskares förplägnad oc h vå rd m . m . å nämnda sjukhus.
Kun gl. Maj :t har m edgivit dels att en a v vi ssa person er i
Göteborg och Marstran d skänkt penninggåva a v 1,600 kronor
må em o ttagas och a nv ~indas för inköp av lämpliga möbler för
sk eppsgosseh emmet i Ma rstrand, dels ock att för b estrida n de
a v k os tn a derna und er tiden den 15 december 1918- den 15
maj 1919 för avlö nin g a v föres tå nde rska för n ä mnda h em
samt för uppvärmning av h emmets lokaler m å användas ett
b elopp av tillsamman s högst 700 kronor.
K ung l. Maj :t har medgivit, a tt i den omfa ttning oc h em ot
den ersä ttning, län ss tyrelsen i Stockholms lä n bestämmer,
kommenda nten i Vaxholms fästning och chefen för Vaxhol ms
kustartilleriregem ente m å äga att föt· verkställande av und er söknin gar rörande tillgrepp av statsverkets tillhörigheter, förövade ino m Vaxholm s f ~istning oc h å Rindön . anlita den in om
Stoc kholms län anstä llda länsdetektiven. Ko stnaderna skola
bestridas a v ansl a get till extra utgifter.
Kungl. Maj:t ha r medgivit, d els att vid Älv sborgs kusta r tillerik å rs sjukhus m å a nställas en utbildad sjuksköterska, m ot
åtnjuta nde a v avlöningsförmåner, som marinfö rvaltningen ä ger
bestämma, dels ock a tt till anska ffning av inventa rier för ifrågavar·ande sjukskötersk as bosta d m å användas ett belopp av
högst 300 kronor. H ä ra v föra nledda kostnader skola utga
a v anslage t till sjukvå rd för m a rin en .
Kun gl. Maj:t h a r fastställt följ a nde avs krivningsproce nt å
nedan angivna artikl a r, nämlige n :
fö r brödgrus .. . . . . . . .. .... ... .
kaffe . . ... . ... . ..... . . . ... .
>>
kaffee rsä ttning .. .... .. ... . .
ma r m ela d ..... . . .. ..... . .. .
p otati smjöl ....... . . . .. . .. .
sa ft .... . .. .. ....... . ... . . .

6

'l ,

4 %,
4

'/o ,

4 %,
4
4

o/o,
%,

2 (/C '
fiir sen a p ... ... . . . . . .... . .. .. . .
sock er .. . .. 1•••••. •• • •••• • ••
4 '/!·,
sådor och dammj ö l .. ... . ... . 3 l.i:J ';{,
;i %,
te .. ..... . .. . . . .. . . .. .. . . . .
torkade bä r .. . . .. .... . .... .
3 C/O' .

Kun gl. Maj:t har, ji.imtc det Kungl. Maj :t lå tit utfärda in struktion fö r sjöka rteverket, fas tstä llt räken sk a psfo rmulä r för
sjökarteve rk et , formulär till inkomst- och utgiftshiick er, kassarapporter oc h verifikati on er, a tt tillii mpas fr å n oc h m ed år
1919.

December 20. Kungl. Maj :t har m edgivit, att till föreningen pensionera de officerare m å för upprä tthållande av
förenin ge ns civilanstä llnin gsb yr ås ve rk samh et utbeta las ~ tt un derstöd för å r 1919 av 800 kron or .

December 31. KungL Maj:t ha r föreskrivit , att §§ 148,
154 oc h 170 i reglem ente för m a rin en , del III, skola erh å lla
viss ändra d lydelse, .avseende ä ndra d uppstä llning av inspek tions-, ma teriel- och å rsrapporter.
Kungl. Maj:t h a r föreskrivit, att §§ 42 och 203 i r eg lemente för marinen , del III, skol a erh å lla vi ss ä ndrad lydelse,
föranl edd av inrättande frå n och m ed år 1919 av be faUnin ga r
såsom biträdande intendenter vid Vaxholms och Karlskrona
kustartilleri regementen .
Kun gl. Maj :t har föreskrivit, att § 335 m om . 3 i r eglemente för marinen , del I, och §: 305 m om . 3 i reglem ente fö r
marinen , del III, sk ola erh å ll a följ a nde ä ndrnde lydelse:

Reglem ente för m arin en, del l .

§ 335.
- - - - - utfä rdar
3. Sedan nämnden a vgivit station sbefä lhavaren eller varvsc hefen m ed b esvärs hä nvisning
försedd res olution , vilken jämte ha ndlingarn a i må let biläggas
ved erbörliga räk ensk a p er.
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Reglemente för marinen, del 111.

§ 305.
3. Sedan nämnden avgivit utlåtande och kronans juridiska ombud däröver yttrat sig, utfärdar vederbörande fö rvaltningsmyndighet med besvärshänvisning försedd resolu tion, vilken jämte handlingarna i målet bil~igges vederbörliga
räkens.l;.aper.
Kungl. Maj:t har föreskrivit , att logementsfartyget Eugeni e
skall utrangeras ävensom bemyndigat marinförvaltningen att
gå i författning' om avyttrande helt eller delvis av fartyg et
ifråga. Till statens sjökrigshistoriska samlingar skola överlämnas lämpliga effekter.
Kungl. Maj:t har meddelat, bland annat, följande föreskrifter rörande åtgärder mot minfaran.
Den som upptäcker förankrad, drivande eller ilanddriven
mina, bör snarast möjligt därom avgiva meddelande till närmaste lots-, fyr- eller tullstation, militärbefäl eller under länsstyrelse lydande myndighet i och för meddelandets överbrin gande till närmaste lotskapten, börande meddelandet jämväl
innehålla möjligast noggranna uppgift å tid och plats för upp täckandel samt därvid rådande vind och strömförhållanden .
Med radiotelegraf försett svenskt fartyg bör, med iakttagancle av radiotelegrafkonventionens föreskrifter , intelegrafera
uppgift om upptäckta minor i Skagerack, Kattegatt, Öresund ,
Östersjön, Bottniska och Finska vikarna till den fyndet närmast belägna svenska, för kommersiell trafik öppna kuststa tion. För dylikt telegram skall ej utgå fartygsavgift , ej heller
i förekommande fall kustavgift å svensk kuststation. Kuststation åligger att omedelbart telegrafiskt meddela närmast!·
lotskaptensexpedition om fyndet.
I avseende å behandlingen av drivande eller ilanddrivna
minor gäller vad i chefens för marinstaben cirkulär den 1
mars 1918 angående åtgärder mot minfara finnes föreskrivet.
Beträffande lotskaptens åligganden m eddelas särskilda föresl{rifter.

Fartyg böra genom lotsar eller genom förfrågningar vid
anlöpan de av vissa angivna platser förskaffa sig underrättelser
röra n de upptäckta minor.
Min ra p porterna böra, i den mån vederbörande lotskapten
a nser det erforderligt, anslås vid viktigare lotsplatser, fyrplatser, fisklägen och kustposteringar ävensom vid hamnkontoren.
Vidare har K ung!. Maj :t meddelat föreskrifter angående
mottagande och anslående av minrapporter, uppsättande av
varningssignaler å Vinga och vid Hälsingborg samt avgivand e
av minvarningsrapporter.
Ifrågavarande föreskrifter skola av lotsstyrelsen tryckas
och kungöras på hhnpligt sätt.
Kungl. Maj:t har medgivit dels att för inköp av flygmateriel i Tyskland - eller annorstädes, där så befinnes lämpligt - må användas ett belopp av 236,000 kronor, att utgå av
uppkommen besparing å det till smärre åtgärder och anskatfningar i samband med neutralitetsvaktens upprätthållande avsedda belopp, l million kronor, som ingår i det under femte
h uvudtiteln å tilläggsstat för år 1918 uppförda förslagsanslag,
h ögst 14,350,000 kronor, för bestridande av kostnader för
· tryggande av rikets neutralitet under år 1918 dels ock att chefen för marinens flygväsende, kommendörkaptenen av 2:a graden Th. W . M. Liiheck, civilingenjören T. Zander samt en
fl ygofficer, som framdeles utses i kommandoväg , beordras att
företaga erforderliga resor i Tyskland eller annorstädes för
inköp av ovanberörda materiel, ävensom att de sålunda beordrade må åtnjuta tillika angiven ersättning.
Kungl. Maj :t har medgivit, att för underhåll och vård av
de sjökrigshistoriska samlingarna under år 1919 må :uwändas
ett belopp av högst 7,550 kronor.
K ung l. Maj :t har medgivit,
l) beträffande diet- och mässpenningar samt servisbidrag
för flottans personal (reglemente för marinen del II bil. 21):
att beloppet av dietpenningar må höjas,
där det enligt reglementet uppgår t i Il 3 kronor, med 2
kronor till 5 kronor,
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där det enligt reglementet uppgår till 4 kronor, med l
krona 50 öre till 5 kron or 50 öre, samt
där det en ligt reglementet uppgår till 5 ell er 6 kronor ,
med 1 Ju·ona till 6 kron or resp. 7 kronor ;
att mässpennin garna må höj as med 50 % eller från 70
öre till 1 krona 5 öre, från l krona till l krona 50 öre samt
från 2 kronor till 3 kronor; saml
ott servisbidrag et må höjas från 15 öre till 25 öre;
2) beträffande m ässpenninga r för kustartilleri ets personal
(re"lemen
te för marinen del III bi l. 13):
0
att beloppet för officer och vederlike må höjas från 3
kronor m ed 1 krona 50 ör e till 4 kron or 50 öre samt för
flaggundero fficer, underoffice r av 2 :a graden och reservoffi cersaspiran t }i vensom för underoffice r av 3 :e graden o~\-~ u n ~
derotricersk orpral , vilka blivit kommender ade att göra t,1anst 1
stålJet för flaggundero fficer ell er underoffice r av 2 :a graden
från 70 öre till l krona 5 öre.
Vidare har Kungl. Maj :t medgivit, alt den i reglemente för
marinen, del II, bil. 22 , bestämda ersättning för mässning ell er
bespisning må utgå:
för envar, som en ligt § 302: l m~issar vid eller en li gt §
319: 1 bespisas från kajutbord, med 6 kronor;
för envar, sori1 enligt § 302: l mässar vid eller enli gt §
:319: 1 bespisas från gunrumsbo rd eller gemensamt bord , med
5 kronor;
för envar, som enligt § 306: l mässar vid eller enli gt
§ 319: 1 bespisas från underoffice rsmäss , med 3 kronor 75 ~re ;
för envar i § 316 mom. 5 eller 6 nämnd, som besp1sas
från kajutbord eller annan officersmäss , med 3 kronor 75
öre; samt
för envar i § 316 mom. 5 eller 6 nämnd , som bespisas
från underoffice rs- eller kadettmäss, med 3 kronor 25 öre.
Shttliae n har Kungl. Maj:t medgivit, alt den i r eglemente
för marin~n, del II, bil. 22, anm. l, bestämda ersättning för
sjuk, som jämlikt § 322: l mässar å sjukfartyg, må utgå.'. om
han mässar i officers.m äss, med 5 kronor, och , om. han massar
i underoffice rsmäss med 3 kronor 25 öre.
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Vnd sålunda av Kungl. Maj:t föreskr ivits skall ~älla från
och m ed den l januari 19'19 tillsvidare till och med den 30
juni 1919.
Kun gl. Maj:t har tillerkänt Yardera avdelningen av marinens varvsarbeta reförbund i Stockholm och Karlskrona ett
h yresbidrag av 600 kronor , att utgå på tillika föreslaget sätt.
Kungl. Maj:t har dels uppdragit åt marinförval tningen att
!åla - med särski lt beaktande av de vid folkkök en vunna erfarenh eterna - ve rkshilla utredning, huruvida och på vad
sätt en omläggning av utspisningen vid flottan skall kunna ske
i ändamål att vinna förbättring av kosthållet med begränsning
i möjligaste mån av kostnad erna härför, därvid, i den omfattning det befinnes lämpligt, till behandling jämväl bör upptagas
frågor i övrigt, som sammanhän ga med skötseln av marin ens
matinrättnin gar , dels bemyndigat marinförval tningen a tt för
ifrågavaran de ändamål tillkalla högst fyra sakkunniga, därav
en skall äga särski ld insikt på folkköksom r å det.
Kun gl. Maj:t har medgivit, att vid påföring till uppbörd
vid marin ens förråd av spannmål, som har högre fuktighelsh alt än 15 7c , må från den levererade nettoviklen avdragas
lika m ånga procent som skilln aden mellan den vid besiktnin gen i vederbörlig ordning utrönta fuktighetspr ocenten och
15 7c .
Kungl. Ma j:t har bemyndigat marinförval tningen att för
en tid av 2 år, räknat från och med den l oktober 1919, förhyra egendomenG ustafshög i Nacka socken för ett hyresbelopp
av högst 30,000 kronor för år.
Kungl. ·Maj :t har föreskrivit, att gottgörelse till värvningsförrättare skall under år 1919 utgå m ed 30 kronor för varj e
antagen man; dock att, därest antalet vakans er inom sjömanskåren vid flottans station eller inom regem ente (kår, detach ement) av kustartilleri et, vartill anvärvning sker, överstiger 10
resp. 20 % av numerären en li gt stat, sagda gottgörelse må,
under förutsättnin g att för ändamålet anvisade medel därtill
lämn a tillgång, utgå med ett belopp av 50 r esp . 70 kronor för
varj e antagen man.

•

7'2
1
Kungl. Maj:t har förordnat , att: .§ 218 1" i reg lemente l'ii r •
m a rin en, del l , skall fr å n och med elen l januari 1919 erh åll a
följande iinclrmle lydelse:

l.

-

-

--:-- -

-

-

-

m ed iakttagan de:

att kompanir ullan och avlönings rullan ersättas av m ol tagningsru llorna, som utgöras av de för de olika tjänstern :t
sammanfö rda mottagnin gskorten (b il. l a form . a); sk o lan de
mottagnin gskorten ordnas särskilt för varje tjän st, på sätt vederbörand e b eväringsb efälhavare äger bestämma , och k or te n
för v~irnpliktiga , so m h emförlova ts före tjän stgöringst id en s u1gång, uttagas ur mottagnin gsrullan och förvaras för sig, var jä mte e fter utrycknin gen av en årsklass korten för samtli ga
till å rsklassen hörande värnplikti ga av samma tjänst bincl:h
och rullorna komplette ras m ed alla i de värnplikti gas tjänst görings- och avlönings förhålland en timade förändrin ga r ;
att i nys snämnda § 218 a -- - - - - - » .
I k o mm a ndoväg utfärdas b estämme lse r om ändrin g :1 , .
hil. l a i reglement e för marinen , del l.
Härjämte har Kungl. Maj:t föreskrivi t , att formulär n :r
44 i reglement e för marin en , del I , skall frå n oc h m ed den 1
januari 1919 ur reglement et utgå dels att formulär n :r 46 och
4 7 i samma reg lementsd el skola från och m ed den l janua r i
1919 e rh å lla tillika angiven ändrad lyd else.

•

Kungl. Maj :t har m edgivit, att till örlogsman nnsällskap l'l
må för år 1919 under nu gä ll an de villkor utbeta las, utöver till
sällskapet jämlikt nådigt brev den 7 m a rs 1902 utgå e nde å rl i ~ l
anslag av 2,000 k ron or, ett ytterligare belopp av 2,000 k ron or.
K un g l. Maj :t
till främjande av
vilanställn ing för
ett unders töd för

har tilld elat svenska uncleroffi cersförbu n clel
förbundet s verksamh et fö r b eredande av ciunderoffic era re vid intriidet i pensionså ldern
å r 1919 av 700 kronor .

G. O. l den 2 januari har fastställt följande tjänstgöringstider för marinen tilldelade värnpliktiga vid fulJgörande av den1 jän1likt § 27 VL åliggande tjänstgöring.
.\t• 191S inskt•ivna och med dem tjän stgöringssl\ylcl iga.
llcla tjiinstg·Uriugcn i <'Il fUljd elle r fUrsta tjiinstgUring.

.\r 1917 inslu·ivua och m e d dem tjänstgöringsskyldiga.
lfela tjiinstg·örlugcn i ('11 fUij<l ellrr första tjlin~tgUring.

('IJ{'l' titli!!.'al't' jii 111likt 1914: :lr" YL inslll'inla och m ed
d em lj ~i nslgiiri ngssl~yl d iga.
.\n(h·a tjihtstg·ii•·iug.

------- ------------------------------------------------

--------Tjänst.

,\r HH~)

Icke Vapenföra.

Yapenföra.

Yapenföra.

.\t· 1919 im:l•rinta och med dem tjiinslgöringsskyldiga .
llt•la tjiiustgiiriug{'ll i l'll l'()lj(l eller fUrsta tjHnstg·Uring.
-

l cke l'apenföra.

Yapenföra.
Antal
dagar

rtryekningsdng.

-- -- - -------

Icke Yapenföra.

l l nr•v c kn ingsd:-tg. ~-l "trn·
- · kllJJWSlla
-,..., -

o-.

b

-

\ ' apenföra.

Icke Yapenföra.

- - - - · - ----

- -.- 1

Il Antal

Tn r.Hk n i ngs ll::tg.

t111gar

.
Antal
T, LI',VC l'n1n~s<
1ag. da~·ar

An La l
dagar ! ]~ryGkniugsd~g

TTtrycl;ningsdag.

A n m ä r k n i n g a r.

l

l

l

'J Av /IIJttans

.\llmilu tjHm;t.

l

Sjökaplcner, stynniin, maskinister av l:n ?.~h ~:a l
klass, ävensom studenter och med dem pmldd
§ 2 IF i värnpliktshänseende likställda ........ .

l

Arsklasserna 1918 o ch 1919 .......................... .

500

14- jnni 1918

l

2R okt. Hl19

360~)

14 juni HllR

:H>O

l nov. lfllR

i

28 okt. 1919

240

l nov. Hll8

l

l

30 juni Hl19

1-t- ju11i Hll9

27 okt. 1920

:Hi O

l noY. 19Hl

27 ok l. 1920

240

l nov. 19Hl

500

1 ~ juni l~ l Q

'27 old. 1920

3G5

1-! juni 1919

3(i0

2 !'e hr. l 920

28 jan. 1921

2-1-0

2 fpbr. l 920

:1(>02 ) 1 14 j11ni Hl19

l

SjötjHnss.
Studcnter och med dem j ~i mlikt ~ 2 TF i värnpliidshänseende likstä ll<la ......................... ..
Årsklasserna 1917, 1918 och 1919 .................. ~HiO

500
1 febr. Hll 8

:wo 'j

28 jan. Hl1 9

l

:

l
StationstjHnst.

-

intendenler 1)

»

läkarn 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••

l
365

·~

14 juni 1918

l
l

Ii
l ;) j u n i l \ll \l

l

2

Bagare, skri:iddare o c h s koma h: are .. .. .. .. .. .. . .. .. . :~60

14· ju ni l \llfJ

28 sept. Hl! t-i
28 sept. Hll9
3 pn. 19Hl
a jan. 1920

28 okt.
29 old.
2S okt.
4 jan.
3 jan.

l g Hl
191\J
1920
Hl20

--

i

1-1 juni HlHl

l

14 juni 1920

l();)

14 juni 19Hl

90

14 j u n i l\) Hl

l

~K sept. Hl l 9
13 SE'pt. tnHl

Hl21

l ·l j u n i Hl l H

l G juni 1619

l 3()5

14 juni

191R

15 juni 1919

1919

30 sept. lgH)

;1()1)

:30

:wo

14 JUni Wl9

14 ju ni Hl20

3();)

l~

juni 1919

14 ju n i l 920

2-1-0

:2 fe hr. 1920

30 sept. 1920

2 lrhr. 1920

30 sep t. 1920

l

B nämn<la Y~impliktiga ...

b) övriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

l 3ö

39;)
395

3~5
3_65 1

..... . ............ ........ ...... ·{

TeknikPr och elcklrotelmiker

SkriYbi trärlen:
a) I VL § 27:

l

l
l

l

Yiirnplil<l iga ingcnjö1·er oeh elekti·oingenjörer") ...
>>

14 juni Hl18
28 okt. Hllfl
14- juni Hll8
15 jnni 1919
[nryclmingsdag U tryckningsdag[
1Inryck.nin g~ d ag Utryc k!1ingsdagl
J
beslammes
hestiimrnes
hestammes
hrslämmrs J 240
framdeles.
framdel es.
frnmd eiE's.
framdeles.

1'iintplikti.r;a im·ycka rle som till höra Karlskrona
s ta t iou . i Karlskrona, och Je, som tillhöra Stockhohm, station, i SLockholm,
' ) ~ör .id>e 1:apen~öm :~t~ulentPr och _med dem jämlikt § 2 IF
hkstall cln. m· t)änstgonngsttden 36o Jagar och utryckningsdag: Arsklass 191:-; den 15 juni 1919 och årsk lass J91D den
9 juni 1920~ )
Il ju ni 1!120.
0 ) Viirnpliktigo, ingenjörer och elekt?·oingenjöre?· inkallas
till för;:;ta
tjä11stgöring sedan de två för sta itr skurserna l'icl tekniska
29 juni 1920 l
högskolall eller motsvnramle kurser vtd Uhalmers tekniska
im;t itut genomgåLLs, clock senast under 3:e året, och t ill andra
t jänstgöring det Ar, då avgångsexamen från· Leknisk a hö"",; ko lan eller Chalnwrs tekniska ins titut avlagts, dock ::;ena~t
uuJer 7:e årnt.
'l f'iimpliktiga intendenter inkallas till första tjänstgöring under första [tret och till andra tjänstgöring det år, då avg!\ngsexamen fran IJaJ:lle.lshögskolan avlagts, dock senas L unde1·
·l:e året
\'än1pl1kLJg. som vill första Ljänstgöriggens början!
14 juni l H20
av::;lulat stutlJema, mä fullgöra all honom äligo·ancle tjänst.
göriug i en följd.
"'
30 SE'p t. 1\)20 .. , l"ämpliktiga läkare inkallas till första tjänst.göring under
fö rsta året och till :lll el ra tjänstgöriug m1d er något av åren
4- 11, setlan rlen värnpliktige n.v lagt medicine kandidatexamen och fullgJort fö1· medicine licentiatexamen för eskriven
propcdeuti!\k tj.änstgöring samt tjänstgöring l'id Seratimerla!>arettets med1cin s.ka och kirmgiska kliniker.
0 ) F . el. can8m·betw·e,vilk
a efter avslu tad stamanstiillning överförts till marinen i stalionst.jänst och vilka på grund av g. o.
n:r 18? ' 1~116 skola f ullgöra repeLiousövning unJer 4:e året,
),kola tnn ovarande ftr inrycka. till tjänstgöring den l jul i IHI H
och utr vcka rlen 1O oktober 1919.
7) Till skl:ivbit1·äde i
sJöntllfö,·ingse.t'lJedition uttagen vapenför
värupliktig skall, oberoende av de i tabellen angivna tjä.nst. göringstiderna, in ryclm. till tjänstgöring den l okt. l ~lt9.

10 jan. 1918

(j

l fe!Jr. 1918

2Rjan . Hll9

jan. HlHl

:lfiO

fehr 1919

28 jan. Hl20

2-10

l ftln.

3()0

l lehr. Hll\l

28 jan. HJ20

240

l

febr. 1919

se p l.

19 19

2 frbr. 1920

28 jan. 1921
28

j:lll.

1!121

:\liliti.irarhetare frftn:
a) Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Orebro,
Södermanlands och Västernorrlands inskriYningsområden .......................... .

l 240

b) Övriga områden (och sjömanshusen) ......

Ö niga stationstjänst l iiidela de........................ 3GO

-

~R

l febr. l 918

jan. 1919

il -

3oO

j

•\t• 1918 inskrinta och llled dem Ljänslgiiringsskyl<liga.

Knstartilleritj ii n st. ~)

Första tjiiustgHI'ing eller h4·la 1.iiinstgUriug·•·u i

('Il

240

l
l febr. HH ~l

2R jan. l D20

240

I R18

12 mars 19Hl

l febr. 1919

:10 se p l. l g 1 !J

1 febr.

:w

1-l juli

l

1919

,l

sept. 1919

3()0

.\r 19W iuskrinJa och med dem ljänslgöriingsskyldiga .

fiiljd.

.\1·

U <'JH•titionsUrning.

1~)1(

ill"lil'inta och IIIE'<l dem tjiinstgöringssk yl diga .
H{']){'titi Olli'iÖn1i ng·.

2 f<'br. 1920

2R jan. 1921

24-0

U juli 1919

11 mars 1.920

240

2 feb r. 1921)

30 sept. 1920

2-±0 l

2 fe br. 1929

30 sept. 1920

.\r HHl insln·inta oeh med d em ljiinslgiiringsskyl<liga .
J.'Ut·sta tjHustgUring e ller itcla tjlinstg·iiring·{'u i {'Il f'l)lj({.

(F ästni ngstj än st.)
Vapeuföra.

Tcke

v~tpeuföra.

Vapenförlt.

kk!e vapenföra.

Vapenföra.

J e ke vapenföra.

\rapen föra.

Jcke va1)enföra.

l

studenter oeh likställda ........... .. .................... 458

28 juni 1918

<')niga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32:1

~)

l

3n sept. 1\119

3o5

~)

240

2R j u n i l \l 1R

29 j.un i HJ Hl

42
18 aug. 19HI

~lO

sept.

Hl Hl

-l

18 nug. 1919

30 sept.

1919

458

29 juni IS)l!)

30 sept. 1920

10
323 1 11 nov. 1HifJ ) 30 sept. l \-120
\ 2 febr. 19::!0
22 dec. 1920

365

29 juni 1919

29 juni 1920

10
240 1 2g juni 191\1 ) 25 febr. Hl20

l

2 febr. l 920

30 sept. 1920

~)

Av l:1rr;;:hn•l iliPrita.t <::!

.'rtil'l'l\_"'liJ...t-ip;~

ln.1..~y~'t:~ :

n.) studenter oc!t ~1kstcilld.n; vid rlei truppförband , till vilket
de !\V m,;knvnmgsrevlStOllCn blivit tilldelade·
b) övriga vä1·npliktiga tillhömnde ?'ullföringsom/åcle: vid det
tt:uppförb.aud, som d.e enligt ar?11' ns g . o. angå.ende de
vampl1kt tgas t tlldelnmg skola t1llhöra, dock med io.kttftgam~e- a: aLt vämpliktiga tillhörande rullföringsområdena
n:r lo- 18 - med undanLag av dem som tilldelats minavdelniugen och som skola fullgöra första tjänstgöl'iug skola inrycka till Fårösunds knstartilleridetac:hement·
1: \ örrigu riin1Jiliktiga tiUllörandn sjömanshus:
'
vid VaxholmH kustnrtilleriregemenLes !Juvudsty rka från
sjömanshusen n:r 201-203, 231 235, 237-247 samt från
n:r 236 de a v minavdelningen, som skola fnllgöt·a (ö1·.st al

Uiiustgöring,
vid Fi'trösund11 kustartilleridetachement från sjömanshuset n:r 2311 med nndautag av ovan nämnda,
vid Karlskrona kus tartilleriregemente frhn sjömanshusen
n ;r 209 .. ~ 200,
vid Alvsbor gs kustartillerikår frhn sjömanshusen n :r
20-1 208.
") Av värnplihiga tillhörande ,\!vsborgs kus Lartillerikår l1ar i
enlighet med bestämmelserna i g. o. n-r 860 l ~118 hah•a antnlet inryekt t ill tj;lnstgöt·illg den 10 nov. 1918.
Oberoende :tV förut utfärdade ucstämmelser komma i övrigt iu- och u tryck niJ1gsdagn.r för kustartilleritjänst tilldelade
värnpliktig!\ att först framd eles bestämmas.
1'') Bestämmelser för de värnpliktigas inryckniug å de olika inryckn in g>;dagarna komma framdeles att utfärdas.

Utdrag ur Generalord er 1919.

G. O. 2 den 2 januari.
151-!/1915 har befallts,

Med u p p hå vande av g. o. n: r

att viirnplikliga , so m avses i 1. F. S 61 mom. l och som
tid igare var it ans hi lida såsom sjökadetter, kustarti ll erikadetter,
mn r in ingen jörsel ever, marin ingenjiirsaspir anter, mar i ninten dentselever och marinintend entsasp iranter , skola av inskriY ningsrevi sion en, därest de ej anmäla en motsatt: önskan , tilldelas m::ninen i särskild tj~inst , sjökad etter i sjötjänst, kustart illerikadetter i kustartille ritjånst, mariningenjörs elcYer och
-aspiranter saml marinintenden tsel ever och -aspiranter i stationstjänst såsom r esp ektive värnpliktiga ingenjörer eller elektroingenj örer, värnpliktiga intendenter eller skrivbiträden , skolande dock de, som uttagas till vänpliktiga ingenjörer, elektroingenjörer eller in tenden ter uppfylla de härför i g. o. n : r
630/ 1915 fi)reskrivna fordringarna. Anm~ilan om dylikt tilldelande sknll för varje särskilt fall av in skrin1ingsrevi sion e n
göras till tant- och sjöförsvarsdep artem entens kommandoexp l' ditioner.

G. O. 3 den 2 januari. Med hänvisning till g. o. n :r
1/1919, anm . 9, har b efallts ,
att av de år 1918 inskrivna och m ed dem tjänstgörings skyldiga värnpliktiga utom s tudenter och likställda samt sjökaptener och styrmän, tilldelade m a rin en i kustartill eritjänst,
nedanståPnde antal skall inkallas den l nästin stundand e fe-

bnwri för fullgöra nd e av sin första tjänstgörin g (tj iin slgiirin g
i en följd ) , varvid bör iakttagos, oU /rivillig inställ else i /iir s/(1
hand utnyttjas.

l

Y apenfö ra

f" Icke S
dd
>avsedda för
· . d 1 avse a or vape n umm a
111
föra
maskinavma v e nm gen oc h ] d 1 •
övriga> l e nmgen
l. armHönl. -området

...... 1

n. armCfönl.-området
III. ltt'mefönl.-omr:ldet
A lvsborgs n orra mskri vningsomri'tcle.
Sk:u·a.borgs in s kr ivn in gso mråd e

IV. armrförd.-området ...
V. armiiförd.-området
Yl. urmHörtl.-omr!hlet .... . .

40

9

]il

51

lOd

23

48

3

2

16
7

;j

12

31

2
2

71
'r- 0

so

1:2

4

6

Gottlands mil ititr om r åde l

39

l första han d sko la icke vapenföra värnpliktiga inkalhts .
Antnlel av dessa m å i m ån av till gå ng ökns ell er minskas. Sam manlagda antnl et av d y lika och HY Yapenföra viirnp liktiga >> <lY sedda fiir minavclelningen >> oc h >> ÖYriga >> , fr å n Yarje :umefördelningsområ de (Go ttlands milit ~irområd e) fl'tr dock ej iindras .

O. O. 29 den 9 januari har befal lt :
att torpedbå tarn a Castor oc h Pollux skola å dag i slutet
av inn evarande m å na d , som av högste befälhavaren över kustflottan bestä mmes, avgå till Stockholm för att därstädes elen
31 denn es utgå ur ku stflottan samt däreft er avrustas, avmiinst ras och förHiggas i 2. b er edskap ;
alt c hefens för torpedbered skapen i Stockholm befälstecken sknll nedhala s elen 18 inn eY:lrand e m å nad (se g. o. n :r
372 H /1918 punkt 7 a), skolande logementsfar tyget Freja vid
samma tidpunkt upphöra att stå till högste befälhavarens över

I;.ustflottan förfogand e samt därefter så snart sk e k an avrusta s,
; v1nönstras och förl~iggas i 2. b eredskap ;
1
att å logementsfartyget Freja inmönstrade, torfJcclb er ed skapen tillhörande eleYer jämte erfo rderlig in s truktionsperso nal från S lockholms s tati on sko la i samba nd m ed upplösande l
:w sagda beredskap iiv erflyltas till Karlskrona torp edb eredska p
på s~itt , som högste b ebilhavaren iiver kustflottan iiger ntt bestänuna (se g. o. n :r 373 H/ 1918 punkt 9 c);
att till minberedskap en hörande, å logem entsfartyget in mönstrad personal , som ick e lämpli ge n kan iiverfl y tlas till fartyg, ingåe nde i niimnda ber edskap , skall b er edas förläggnin g
i land genom försorg av stationsbefiilhavaren i Stockhohn efter
därom nY hiigste bdiilhavaren ÖY er kustfiollan gjord fram stä lln ing;
att n ed anståe nd e officerare skol a å angivn a dagar :l\·g[l
från nu innehavande kommenderingar:
fr ån punsarbelten 1~V aso: liijtnanten Hofb erg den 18 januari ,
j'rän jagaren vVochtmeister: liijtn a nten frih erre Herm eli n
den 18 januari ,
fr än juguren I-I u gi n : Jiijtnan ten Ges kr dagen efter torped båten Pollux avmiinstring (iindring av g. o. n:r 12()1 /18) ,
fr än torlicclbclten Antnres : kapten en greYe Hami lton dagen
efter torpedbå ten eastors avmön string ,
)'rän tortJeclbdtcn n:r 11 : löjtnante n R. V. A. Thoren dagen efter torpedbåten Pollux avmön string,
från logementstortyget Fr efa: fiinriken vV a llström den 18
januari ;
att följand e ofl'icerare skola frå n och m ed a ngi,·na dagar
tjänstgöra:
ä fJUnsurbdten lVosn: fänrik en vVa llström fn}n och m ed
den 19 januari ,
ä jagor en \V achtm eister: f~inrik e n \ Vesström fr å n och m ed
den 19 januari ; skolande sagda ofl'icers genom g. o. n :r 12()1 /18
anbefallda kommend ering ~1 jngaren Hugin upphävas,
ä jaguren J-lugin: löjtnanten H. V. A. Thoren från och
m ed andra dagen efter torped h å ten Po ll u x avmön s tring,
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ä torpedbäten .4ntares: kaptenen Dyrssen från oc h

llh ·cl

m1dl'U dagen efter torpedbåten eastors avmönstring,

el torrJedbäten n: r 11: löjtnanten Sa h Ii n från oc h nwd
w1dm dagen efter torpedbåten Pollux avmönstring,
ä logementsfartygel Stod:holm : fänriken i r esen ·en Vige li
från och med elen 15 januari.

G. O. 55 den 15 januari har medgivit, att -

om sa rii r
begränsning a v råda n de influensaepidetili betin nes erford er ligt
eller ändamålsenligt - vederbörande stationsmyndighete r m ~\.
oavsett bestämmelserna i RlVI l biL l a samt utöver vad som
medgivits i g. o. n:r 1131 /1918 och i den mån tjänsten omlJord
och i land så ti llåt-e r, b e vilja tjänstledighet intill den 12 m ars
1919 åt de värnpliktiga, som jämlikt VL § 27 inryckt till fr ed stjänstgöring före elen l novemb er 1918.

G. O. 58 den 15 januari har fastställt följande ändrin g i
Heglemente för utbildning nv /lottans manskap (sko/regl emente).
Rit. Il. SkepJJsgossanws utbildninq i allmänna skolämn en
i skeppsqosseskolan.
Il .

l\urs1J!an.

10.

Slöjd .

.U eliiiislöjd:

i en lighet med i kommandoväg meddelade närmare föreskrifter
redan under den närmaste tiden inkall~1s för fullgörande ~1v
dem jämlikt § 27 viirtipliktsi~Igen åliggande tjänstgiiring ,
har Kungl. 1\tlaj:t med hiinvisning till g. o. n:r l jl919
befa llt ,
att i ovanstående beslut omfiirmii.lda värnpliktiga, som
lrivilligt anmäla sig till tjänstgöring m ed inryckningsdag de n
1 nästinstundande februari, skola inkallas till nämnda dag för
fullgörande av förutuämnda dem åliggande tjänstgöring , och
sk all inkallelsen beträffande kustartilleritW n st t iIl d e lad e viirn plik tiga äga rum till samtliga kustartill eritruppförband oc h
utan hinder av beshimmese rna i g. o . n:r 3 11919.

G. O. 107 den 30 januari, Undervisningen i sjökrigshög sk olan s nu p åg:\e nclc kurs er skall avslutas m ed de n 2() in s tun dande april utom för d e elever i allmänna kursen , vilka ämna
söka teknisk fortsiittningskurs , för vilka elever undervisningen
(ämnet fysik ) skall avsluta s med den 31 instunda n de maj .
G. O. 120 den 3 februari. Medgives, att för tjänstgörin g
vid .unclervattensbåtvapnet avsedd offi cer , som kommenderats
till genomgående av två- årig kurs vid t ekniska högskolan , m å
-- oberoende av b estä ni.m e lsen i g . o . n :r 10()0/1918 anm . 2 befrias fr å n skyldigbeten att undergå tentamen i iimn e t »Be skri vande Geome tri '' .
G. O. 177 den 17 februari har befallt :

vård .
Unelervisn ing i metallslöjd b edrives endast i den mån om ständigh eterna det medgiva enligt vederbörande stationsbefäl h a va r es bestämmande.
Skräddarslöjd:

att högste b efälhavaren över kustflottan , vi ceamiralen
m. m. greve E hrensvärrl, skall l' rå n och m ed elen l instundande
mars och tillsvidare tillfiilligt föra befälet fr å n expedition e n i
Stockh'olm, skolande högste befälhavaren s befälsieeken n edlut las den 28 inn e varande m å nad och staben samtidigt avgå fr å n
pansarbåte1i Äran ;

G. O. 68 den 17 januari, Sedan KungL Maj:t genom b e-

att jagarna Vlrcmgel oc h \V ochtm eisler skol a eft er ä t e rk omsten från i g. o. n:r 92/ 1919 anbefallda övningar uneler
gång och vid tidpunkt , som av högste b efälhavaren öv er kust flottan närmare bestämmes , utgå ur ku stflotta n för att a ,·_

s lut d e nna dag funnit gott medgiva , aU värnpliktiga, tilldelade
marinen i sjötjänst eller kustartilleritjänst, som tillhöra å rsklass 1918, och vilka frivilligt anmäla sig till tj iinstgöring, m~'\
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mstas , avmönstra s och förläggas i :2. beredskap , skoland e Yid
sagda jagares utgående ur kustflotta n divisio nsbefä lsleck l' ll
nedhalas å jagaren vV range l och kaptene n G. D. \ iV . Lilli eh iiii k
såsom tj. f. elivisionsc hef överlaga b efälet ii v er i kustflot\ :111
kYarvaran cle del av l. jagaredivi sionen ;
att kanonbåt en Svensksun d skall å dag i början aY •j 11 _
stundand e mars månad , som av högste befälhava ren över k u stfl o ttan efter samråd med Kungl. Maj :ts befallning s havande i
Göteborgs och Bohus län bestämmes, avgå till Karlskron a lii r
a tt avrustas, avmönstra s och förläggas i 2. beredskap , skolan dl'
kanonbåte n vid Karlskron a station und ergå översyn till slut('[
av nästkomm and e april månad för att kunna utgå på mili tiir
sjömätnin gsexpedit ion ;
att kaptenen Stephenso n-Möller skall fr å n och med elen 1 7
instundan de mars tjän stgöra sås om divisionsc hef för l. min eringsdivis ionen , tillika fartygsc hef ~\ kanaub å ten Hota , i ställd
för kapte nen Ottoss on , som p å grund av honom bevi ljat ~n· sk e d
med utgången av innevaran de månad från sagda kommen el ering avgå r; skolande löjtnanten ltgren under tiden 1- 16 m ars
tj~instgöra såsom tj. f. division sch ef för ovannämn da elivision
och äldste kommend erad e officeren å kanonbåt en Rota un el er
samma tid hestricln befnttningen såsom f:utygsche f å sagcl:i
kanonbåt ;
att löjtnanten Nordgr en och Hinrik en W ess trä m skola fr å n
och med dagen efter ovannämn da jagares nvmönstri ng tjiin st göra, den förstnämn de å j;1garen Munin och den sislniimnd e a
jagaren H u gin;
att liijtnanten Boldt-f.hr istmns skall för e kauonbål\ '11
Svensksun ds enli gt ovnn anbefalld a ;n ·gå ng från viistkustc n
och å dag, som av högste befälhava ren över kuslflothm !wstämmes, avgå frå n sin komm endering å sagda kanonh:'H sam t
från och med p å folj a nde dag tills vidare tj ä nstgöra susom far tygschef å wdettbåte n n :r 25 i stället för löjtnanten Bolling,
som på grund av honom b evilj at avsked m ed utgån gen <l Y
innevaran de månad fr å n sag da k ommend ering avgår ;

att f~inrik en Augustins son skall frå n och med den 26 in nevnrande månad , i och för utbildning till mintjiinst , tillsYi dart:' tjänstgöra å knnonbåte n Rota; samt
att reservund erlöjtnant en /{astman ska ll från och m ed
elen l mars till och med den 30 juni innevaran d e å r tjänstgöra såsom komm enderad officer å fartyg i kustflotta n, som
högste b efälhavare n ~iger bestämma , i och för fortsättnn de av
genom g. o . n:r . 1251 11918 anbefalld, r ep etition sö,·ningen till höran de praktisk tjänstgöri ng samt för gen omgående av förcskriven repetition skurs , ägande högste befälhava ren över kustfl ottan att utfärda de närmare bestämmelser, som m å b efinnas
erforderlig a betr~iffande omfattnin gen och nnordnan det av
nämnda repe titionskur s.
Sedan Kungl. ~Iaj:t gen om
annat, bemyndig at stablnncl
1918,
oktober
11
den
nå digt brev
att, därest förhållan tationer
s
s
tion sbefä lh avarna vid flotian
epidemi så p ådande
rå
dena å stati onerna med hänsy n till
kall ade, bevi lj a tjänstl edighet högst intill elen 30 december 1918
åt sådana allmän tjänst tilldelade värnplikti ga, som sku ll e in rycka den l november 1918 och so m ick e vore för tjänsten då
oundgäng ligen erforderli ga ,

G. O. 178 den 17 februari.

och sedan Kungl. Maj: t på därom gjord und erdå nig framställ ning den 16 decemb er 1918 funnit gott med giva, att sådan
tjän stledi ghet fing e b ev ilja s ytterligare för tiden intill den 1
mars 1919,
har Kungl. Maj:l m edgi,·it, nlt sådan tjänstledig h e t m å
beviljas ii,·en under mars Ol"h apri l 1919.

G. O. 186 den 18 februari har b efallt :
alt Tingsläde gniststatio n skall öppnas fiir allmiin korrespondens från och med den 15 nästkomm ande mars, skoland e
sta ti o n en till s vida r e h åll n s öppen dygnet runt, sam t
;1tt utan hinder av ovanståen de föreskrift ångfart ygsaktie bolaget Gottlands med gnist förseelda ångare, yjJka trafikera
traden Gottland-f astlandet, skola äga rätt att redan för e nämn da tidpun kl utväxla gnistteleg ram m ed Tingsläde gniststatio n.

~
Med upphiiv ande av g. o.
n:r 178/191 8 har befallts , att Hl.:'msii fästning s fredsom r ad l·
sk;tll utgöras aY:
fästning e ns för sYarsa nst;tl ter samt
det område , so m begräns as aY: f;l s tlandl'l s kust t'ran so(' kengrä n sen ost K ni t' sjön till Gäcleån s mynnin g; Gädeån ; l\ ii~
sjöns östra strand ; viigen fr å n Nässjön s no rdö s tra iinda iiwr
Bondsjö by Lill vägskäl et nordost om n~imndn by; linj e n nwl lan detta vägskäl oc h innersta punkten i vikl'n på östra sidall
av Viignöh alvön ; Sannas undets och Angerm an ä lvens Yii stra
s trand till Veda järnvåg sslation ; linj en mellan nämnda stati on
och Svartno ranäset s norra udde; linj en från denna udde ii\·er
mitten as och till östra strnncle n av näset mellan No ra fjiircll 'll
och Gröm·ik sfjärden ; samt kustlinj en intill faslland sndden syd -

G. O. 195 den 20 iebruar i.

ost om Bergha mn.
Genom g. o. n:r 173i3 HH 7
och ci\·ilmi libr permilitär
Yiss
anbefal ld komme nd ering av
sonal från marinfö rvaltnin gen till tjänstgö ring i stalens indu s triko mmissi on s militiirb yrå skall upphör a å dag ell er dagar.
Yarom överens komme lse träffas mellan ovannii mnda iimlwb -

G. O. 196 den 20 februar i.

verk och kommis sion.

G. O. 202 den 22 februar i. Sedan Kungl. Maj:t geno m
beslut den 18 dennes förordn at, att vissa rep resenta nter fö r
sjö farts - och fiskcrin iiringen 111. fl. sko la å dng eller daga r
under instund ande mars månad, som framdel es hesliim mes.
anmoda s att såsom sakkun niga sa mmant räda i sjöfö rsYar sdl:' ·
parteme ntet för att där rådgöra om de å tgiirdc r, som biira Yi d tagas till minska nde [\V minfara n i de v;\rt land omgiY;lncl t'
farvattn en,
har befallts , att i cll·ssa samma nträden sko la jiimviil del laga chefen för marinst aben o c h hiigstc be fä lha Ya ren ii Yer kust ·
flottan , var och en med den underly dande perso nal , som an ·
ses erforde rlig, ävensom :wdelni ngsc hefen för marinfi irvnllni n gens minavd elning, skoland e den ä ld ste av dc närvara nde mi litärper sonerna föra ordet under samma nträden a samt föran stalta om att underdå nig rapport därefte r avgives .

O. O. 213 den 27 iebruar i h ar fastställ t till försök nedan -

stående un.iform spe rsedl:u aLt använd as till genom g. o. n:r
955/1917 till fiirsiik l'astsliil lda uniform sp('rsec ll:n, nämli g('n:
mii ssa av grått kliid e nwd skiirm för und e rofl'icer vid J,;, 11 st;1rlill cri et (modl'Il );
m iissmi.ir k e till piilsmiis sa l'ör und erofficl 'r vid kustart i ll eriet (m ode Il ),
gradbet eckning l'iir und ero fl'i ccr av 2 :a gr. v id kustarti lleri et (modell ) ,
gradbet eckning för underof l'icer :w 3:c gr . vid kustarti lle ri et (m ode ll ),
yrk eshetec kning för mHlerof l'icer vid ku s tartill eriet ar till e'
ri :tvdelni ngen (modell ) , samt
axellda~ för nn ckrotl'ic:er vid kustar till eriet (mode ll ); skol:mde ovam.w mncla grad - och yrkesbe tecknin gar anbring as på
enahan da sa l! som i\ htslsliill d unil'o rm fiir kustarli llrricts un derofl'i cerare.

Under den tid hi)gs te befä lo. n:r 177/ 191 9 för befälet
g.
jiimlikt
havaren övet· kustfioLLan
l'n Odens bcsii tinings nsarbål
frå n ex [W el i l ionrn i Slock h o lm p n
t
1
·
·1
.'yt·:l
f
Ii sla skall iik;ls llll'CI
- must.;, .;,om; :t p 1;u· ell er hornbl åsm·c
frå n K ~1rl skrona station.

G. O. 226 den 28 februar i.

Nrdnns låcmlr ofl' ice rare sk ola
v~~ rn l'lt•ver i ullnu'inn a kursen vid sjiikrigs hiigsko l:tn under
nasl:ko mm:md e ;11·hetsår, vi i kel tngl'l' si n hiirjn n å dag in s tll n _
dand c hiist, som f'ramclt>les hestiimm es:

G. O. 231 den 3 mars.

. från j'lottun: löjlnanl erna Nordl in g, Eck('rst riim , Hedin ,
Ellwt, Ekelun d, \Veslerl ing, gn•ve Hamilto n , Dy rssen, And e r"
.
p
J' bern· N .
J- ::,, .. aum;1.~n1 , n 1lt'tTe almqv tst, Agren, T. Thoren , greve
T. .~forn er, Zmuner m:m , von Bornsle dt, Hofherg , Dahl , Hedenstrom oeh vViedem an n ;
/r än kustnrti llrricl : liijln :mlrrnn Vic lorin , .Toachim son, Cedcrlö!' och Smith.
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G. O. 246 den 5 mars.

Nedan upptagna ofTicerare skola
f rå n och med den l n~istkom:1nde oktober l'i !Pr särSk i Il :ln gi .
\'l'll tidpunkt tillsvidare tillhöra följanek stationer:
KorTskrona station: vicr:-tmiralen m. m . grPve EhrensYiird .
kommrndiiren m .m. Fallenius , komm e ndiirkaptcn cn :l\' 1 ::1
gr. m. m. dc Champs, k:1ptcnnna Fcvrcll, r\rnhcrger , Bnllln L'r hielm (fr å n och med elen l juli HH9 ), L å flman , 1\.och , 01w rg.
och llll' cl ch-11
U""h
·
:.-, , Darin (1' rf1n
- der Bur"
' von
n b t' Neumiilkr
l maj 1919), löjln:llllerna von Schou llz oc h .Johnsson ;

.

S lackholms slu/ion: kontnamiral e n m. m. Lag e rcranl~ ,
komm<'IHiiirkaptene rna av 1 :a gr·. m. m . T-Uigg och av 2 :a gr.
Tycl e n, kapten erna m. m. CIL'\'(' , Hal'slriim , \ V. Lillil'll iiiik ,
Num:l , liijtnanlc nw Nordling , Landqui s t, E lliol, E ke lu nd ,
m . m. Naumann , T. V. H. Thoren , von Borns!edt och D:lili .

O. O. 249 den 7 mars har be fallt:
J. a ) att sjiimätningsfarl ygen SPa l an jiimte logemrnls farlyg c l 2 L, Folk en , Ejdern oc. h Rrm, ävensom !'ör :'\re ls sjiimiitningar avseelda motorb å tar, :'\ ngslupar oeh roddbåtar , skola
den 22 instundand e april genom varvschefens i Slockholm l'i'>rsorg vara klargjorda för sjömiitningsexpeclilion , !'arlygl'n h :li lastadc , kolade och riggade samt erforderlig m:'Uning inomhord s
verk stri i Id spnast ele n 12 i samma m å nad ;

b ) alt hetrii.fl'ande förd e lningen av m ~ilningsb å lar till miil nin gs fartygen ehcfr n för sjiikarleverkel i1ger m eddela van·se hc fcn i stockhol m e rford er li ga ll ppgifter;
c) att cheferna å ovan sagda f:ulyg skola hissa s ina hc fiilst ec k en och fart yge n inmön s lr:1 s ä tid e r , som av ~. lal.i ons 
l>el'iilhantren i Sloc kholm , L'fll'r :ti1miil:1n av e hcfen fiir sjii karle vrrk e l, b estiimm es ;

el ) att fartygen skol:1 lH' lllann as enligt fas ts tällda h esii il ägande l ik vä l vederbiira n de s ta ti o nsbcfii lhav:nc a Il
e fte r framställning från ch e fen l'iir sjiikarle\ e rk et i b csi1 1lnings li storn a vidtaga av o mständi g hl'lern a heting:Hk mindre iind rin ga r ;

Il ingslistor ,

e) all hel r ii fl':mde mi i l n i11gsfiirliigg11 i ng:tnla i la n d, fiir vi 1lw m:~nska p om mö j l igl böra uttagas frä n Stock h olms st:tlion,
c hefen fiir sjiik:~rleverkel iige r all m edde la vederhörande slati o nsbe fii lh:t\'are erforderliga uppgit'ler rörand e lid och plats
('iir pe rso11alens in s täll e lse ;
r) a !.t o\· :mn~im n da 1':1 rlyg oc h h å l:~ r skola d'll'l' :Herkolll slell till stationen l'l'lcr avslul:~de miilningsexpeditioner av mii nslr:ls , v:~r c fln luge nll'ntsfartygel 2 L fiirl i.-igges i 2:a h e r ed s kap och sjökarteverkcl tillhörand e fart yg och h å lar uppläggas ;
2. all nccl:~nniimnda ofl'icer:1re skola fr å n och med dagen
för bcfii lslec knels h iss:1nde :\ n·sp. sjömiil.n ing sf:1 rl yg eller fö r viss:~ av ofricer:trn:l - tidigast fr:\11 nedan siirskilt angivna
ti cle r ljiinslgöra vid ä rl'ls sjiimiilningar l'nligt fördelning , so m
c hefen för sjiikarlcverket ii ger uppgöra och va rom uppgift ska Il
:IV h onom insiinclas lill chefen för sjöförsvarsckpartemenlel :
k:1plcnen m. m. Sundin, kapte nen Blix och li'>jlnanle n
Fiirn slriim (l'r. o. m. dagen efter :1vslutad kurs i , sjiikrigshögskol:tll ), liijtnanlcn \Vil'dem:lllll , liijlnanlnna F:ilkenherg oc h
So lle11IH'rg (t' r .o. m. den l maj 19 Hl ), jiimtc d c resc rvofTicer:ll'l' , som l'r:tmclel es ku11n:1 komma all hiir!iil komme nderas;
sa m l
i3. Hll de ofl'ieerare, SOJll komm e nderas såsom ['a rlygscJll'fer ft sjiimii l n i ngsfa rlyge n s<t m l de undcro!Ticera re , vilka kom m eneleras som fiirsla {u·cl s m ~itni11gsfiirrättar e och icke r edan
lj iin stgiir:t vid sjök:u'leYerkel., skola i den m å n derns lluvar:lll cle Ljiinslgiiring eld m edgiYer !'rå n och m ed den :l insluudailck
april i och för uthildiling ljii.u s lgiira yjc] sjök:ul.ever],et.

G. O. 254 den 8 mars. Niislkommande arhetsi\ r Yicl sjii kri gshiigskol :tn skall laga s in hö rjan m fwd:1gen den 13 okto ber 19Hl .
G. O. 264 den 11 mars ll:tr hcfa llt :
att jagarna Hugin och .\lunin sko la snara s t miijligt å lider,
som högs te hef~ilhavarcn iiwr kusll'l olla n bestämmer, :n ·gå till
respekti ve s!atiunrr s:unl diir :nTuslas, avmiin st r:-t s och fiirlii gg:ts i 2 :a be redskap ;
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;llt jagarna \' idur och nnunur skola ruslas och ingil
flottan såsom 2:a jagardivisionen ;

j kll \1-

alt kaptenen G. D. W. Lilliehöuk skall vara divisioliSc ltd
rör s;1gda division, till il-w fartygschef å jaga ren Vida r, od1 k;q l tenen m. m. Rosensvärd fartygschef ~\ j;1garen H.agnar ;
de å Hugin och Munin kommenderade ofTi<.:erarn;1 och
hesällninga rna i övrigt - vad upphiirdsm~i n n en het riiiL1 r d l w k
enligt stationsbcfiillwvarnas lwstän1mand c skola överg:i till
respek.tive jagare Vidar och llagnar, vad Vicl~1r betriiiTar dt n
person:llens återresa från S Lockholm t i Il K;1 rlskron<1 , iig;111 dl·
vederbörande stationsbefälhavare giira dc mindre iindringar 1
nu nämnda hänseenden , som av förhållandena knnna p å kal h1 s:
;1tt

alt avrustnings- , respektivt~ rustningsarbeten;l samt :JY miiHstringstiderna skol;~ lämp;1 s så, att befiiltstcd.ncn :"1 Vitbi r
respektive lbgnar ku1111a hissas dagen efter hcfälskckncns IH'd haland e å Hugin respektive Munin ;

att Hugins fiirflyltning lill Slo<.:klwlm skall anses illlll'f:il t: l
den övning und er gång, som för Lre vcekor en li[.i t giillanc!P lH' slämmelser <1 vs etts för H u gin (elit• r Vida r) ;
att n u vara n de torped- , mi n - och u ndervat lensh:'ltlH'redsk a per slwla upphiira med utgången av innevarand e mån:1d;
alt kanonbåten S iw/d, 9. lOI'fJCclbåisdivisioncn samt 5. ocl 1
7. underuattensbrltdivisionema skola f rå n och med den t in st undande april bi Ida 1\ nr/s ];ronmwdclniugen , vi lk en sl,;.all v:1 r:1
underställd bcfiilnhavanck ami ralen i Karlskro11:1, dock ;III
densamma fiir ticlen l ;1prii- :JO juni skall vara undnstiill d
hiigste behillwvarl:'n iiver kusll'l olla n , skolande högste hdii lhava ren ii n· r kustflotta n under ni i llliHla l id d ter iin·renskmn melse med lJl'fiilhav:mcl e amiralc-n i Karlskrona sliilla till den nes förfogande för utfiirande av honom åliggande nulralilels bevaknillg och 1ni nsiik ni ng m. m. crforclerl ig l a nl:l l l'a rl yg;
att komrncndiirkapfl>n en av l :a gr. m. m. J-lo/myren skall
Ljönstgöra såsom avelt-Iningschef i'1 n~imnda avclelnillg s:nut
hissa sitt befälsleeLen [J k:l ll!lnh:He n Skuln den l inslundandl'
april ;

all i'd\ n och med den l april iogemcnls l'arlygel Sluck!w lm
och iivningskor vl'llen Sayu skola vara tilldelade Kar lskrona;n'delningen;
a lL fiil j;mde sjiistyrkor skola i den mån dc iiro rustade fr[)IJ
och med den l u~islkommanclc :1pril til lsvidare under de tidt :r,
då dc icke j ii m lik t fiir vedt•rbiirandc hefii Il w vare u t fi1rclad i 11struklion skola va r a rörliga , vara stntioniiru, niimligcn:
vid Karlskronu slotion : 2 . och :~. pansa rhå.Lsdivisionerrw,
2. j:Jga rdivisiunen , 2 . och G. torpedh å tsdivi~ioncrn:t , T\::nlskro 11:wvdelningcn med Stockbolm oeh Saga;
vicl Stockholms stalion: 1. mineringsdivisionen .o<.:ll
vid Göteborys örloyscleJJä: 2. mineringsdivisimwn;
sko hlll d e ov:lllst:\endc beniirnningar ft de o!ik:1 fiirhand c·n
hiinfiir:1 sig till den1s sammansiiltning enligt giill:inde moh-Lab . ser. F n :r J med i elensamma gjorda tillfälliga avvikelSlT
(g . o. n:r 2GG H/1918, i372 I-I /1918, 498 II/ 1918 samt dt~ nna
g. o.) ;
all. den person al , som utöYer besiillnings!islan va rit kom menderad f1 de intill den l april anordtwdc heredskapcrna ,
diirdler skall tjiinstgiira vid vederhiirlig stationiir sjösly rka ocll
fii rlöggas: vad belriifT;Jr Karlskronaavclelningcu i första hand
:l logementsfar tyget Sloc k !w lm eller ii v ni ngskorvl'Llen Sag:1 ,
samt vad b et räffar l :a mineriugsdivisiont•n i fiirsta h;Jnd
ä k;uJonbtHcu Ro la ;
<ltt torpl'd- och minfartyg samt vedl'Llh[lt ar mrt HIHil-r dl'il
station ära fiirliiggningen verkstilila iivni11gar undn gflllg til l
såd:1n utstriickning. att l'iirbrukningL'Il av kol, hrii11nolja och
smörjo lj;J, el ;\ h1rlygd iir under gftng,i medeltal pn n·<.:ka molsvar;ir hiigst () limmars gång med ekonomisk f:n·t, iig:111clc dod<
högs te lwfiillwvaren över kustflottan och Ll'l'i1lliavande ;Jmir:l lcn i l\:1rlskron;1 aU, fiir l'uligiiranck a v jiimlikt siirskilt ulfiir cl a de hestiimml'lser dl'm tillkommande åliggande IH'lrii!T':mdt·
oskadliggiir;IIH!c av mi11or m. m ., anhc-l'alla diiruliin~ r erf'or clerlig g{mg, \a rjiimle i g. o . 11: r 250 11919 nwddl'lade föreskri rter a ng{JclHil- iivning:1 r under gång skola giilla; samt
alt hiigste befiilhav;JrCII iiver kllsH!othm under innev:.lrande :lr m:\ i besparingssyfte och olleroende av föreskrifterna
i vcclcrbiirliga skjutinstruktioner anbefalla lämpliga inskränk -
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ni11gar i l'örbntkltingen av torped - och arlilleriamntun iti,, 11
m . m. , skolande vad s:'lluuda anl>efallls meddela s hd'ii lha v~llld t·
amiralen i ]~arl s krona och i elen man lämplige n ske kan ldi liimpas jiimväl i fråga om honom unclers lällcla fartyg, samt
rapport avgivas om de inskriinkning~1r , som så ltttlcla hlivil ;,,.
hiigsle hel'iilhavaren över kusll'lotlan och l>diilh;wand e a nir ~·
len i Karlskrona anhel':lllda .

G. O. 281 den 12 mars. Ncch1n upptagna oO'icerat'l' sk o l:1
m~lllad eller a JH·thln särs kilt angiven lid l'rå nlriid a följande befallningar, nai il ·
l igt•Jl:

nwcl utgängen av niistkommandc sepll'mlJer

i sjöj'örsvursdctmrf e m e n t els komnwn cloe:qJ etlil i on so 111
ad j ul~1nl kapte nen Rudherg; i mur i nj'örvult ni ng en som Ljii n stgii rande oflicerare k:1plenen vVibom och liijlnantt•n Dyrsst•n :
i marinsloben: som m·dl'IIl i ng .~cl1ef fiir operationsavd el n in ge t1
kommendörkaptenl'n av 1 :a gr. Starck, som :lvcleiiiings<'hd l'i.•:·
kom1nun i k a tiunsa vek l n ingen kommeJHiiirka pll'nL'Il a v l :~1 gr .
dc Champs, som tjiinstgiirande otfictjran· komm e ndiirkap l• ··
lll'1'11:1 a\· 2:a gr. Linclsstriim och Hiigg, kapte n e rna G. Lil!i chiiiik och Braunerhielm (elen s istniimnde ml'd ulg:'tngen ;11·
juni m å nad 1919 ) s:1mt liijtnanten Elliot ; i höyst e bej'iillwJ!uren~ över kustflottan slub: som l'laggkapll'n komm e ndörka pll'm·n :1v l :a gr. Gisiko, som flaggadjulanl kapll'nen .-\rnlwrgvr :
i bej'ä/hrwunde umirulens i 1\ur/skrona ko111mendantsstnb S()!ll
:,i absc hel' kommencliirka pknl'll a,, l :a gr. Il ii g g ; vi r/ sjiikrius skolan: som kadellofTict•ra rL' k a pll'nen Grans l riim (\'fler :1 vs i ulandet :lY in1wvarande [ns skola ombord med sjökaclt•ll<'!' i
l.- :3. årens kurser ), kapll'tH'n Odqvisl, som ex l ra k:lcll'lloffin ·r
liijtn:1nlen TT. lVIiimer (dler avslutandet av innt•varancle i1rs
sko la omhord mccl sjiikacll'lll'r i 1.- 3 . fn·ens kurse r ;
ä Karlskrona station: sun1 wljutnnt hos s l:lli o nsl wfii l!1 :1v :1 ren komnH=' ndi\rkapll'tH'II :l\' 2:a gr . Norcu , som acljut:mt !ws
chefen för underotl'icl'rs - och sjiim:1nskårerna i dennes egen ska p a\' ]wviiri ngshefii l ha 1:11'l' k:1 pteiH'n Ck ve, som c hd fi'n·
l :;1 t'ld a rckompanil'l, tillika hcl'iillwvare för uppfordr:ldt• h [i tsmans kompanier w· h c h<'l' fiir K;1 ris krona station l i Il hiin1nd e

IJilLSilJa il Skompanil'l' k :lpte nt'll Eknolh , so m clw( u·.r s.iiim:t llS id\ rl'nS skolor konnn e ndiirka pll'ncn :1 v l :a gr. l\:. _\. Posse ,
so m in formationsofl'ieeran• vid undnofl'i ce rsskolan kapll'nern:l
Hafs !riiri1 och vVarfvingl', som c hd fiir l ::1 skeppsgossekom pan iet kaptenen \V. Lilliehiiiik, som c hef fiir Lorp eddcparlc Ill l'll lel komnwndiirkapte JH'n av l :a gr. Rosensvii re! , som iildslt•
:1rtill niofl'icer vid arlilleridep;lrlt·ml'llll'l kaptenen Erikson, som
g ni stofl' in·r vid torpt•dcleparlt•nwtlll'l liijlnanten 'vVahl<[uisl;
ä Stockholms stution: som adjutant hos sta linn slH'fii lh:wa ren kaplen en Flygare, som c hd fiir 11IHin·oO'il'l'rs - n c h sjömans k å rerna , tillik:1 lwviiringslll'fiilhavare kommendören Ek s tröm, som adjutant hos chefen fiir und erofTic ers- och sjiim::ms kå rcrna kapte n en f. A. C:lsst•l , som adjutant hos e hd't' ll fiir
un de roO'icers - och sjiimanskårnn:1 i dennes egensk:1p av bevii r i ngshdill h:1 vare ka ptl'nt'll U li e n , som chef för l O:c m ;1trosoch 2:a e konomikompaninn:1, tillika hefiilhavare för uppford rade h:'\Jsmanskompanier oc lt c hef f'iir Stockltolms s tation Lillbiira nek båtsmanskompa 11 ier k a ptt•ne11 Malmgren (nwd u l gån ge n : l\· :1pril m å n:1d 1919 ), som clwf fiir 2:a eldare- oc.h 2: :1
ha n Lverkskom p a n iL•rn :l k a pll'nen Fen·ell , som e hl'f' f ii r s jöma n s k ilrens s kolor kommendörkaptenen :n- l:a gr . .\ kerhielm ,
som informalionsofTieerare vid underoO'icersskolan k:1pll'nerna
W ij k mark oc h Måhlcn , som chef fiir skeppsgossekåren i Mar slr:l nd kommendiirkaple11.en :1\' 2:a gr. Bmunerhil'lm , som chef'
fii r 4-:t' skt•ppsgossekomp:miel kapll'nen Låftman , som e lt cf för
!'i :e skl•ppsgossekompaniet k:1plcnt'n von Schoultz , so m Ljiinstgi\randc officerare vid sk<·ppsgossl'ld\ren i Marstrand löjlnnn lc• rn a limme rman och Hof'lwrg, som befiillwvare l'iir g ni slslnLio n en k a p tenen U l fl' , som c hd l' ii r e k i pageclepa r le men t el kom111c•n cliirk :1 piL' n en a v l :a gr. Enes l rö m , som chef f'iir lorpedclepa rll'men le t kom mencliirka plt'nen :l\' l :a gr. Ak c rma r k , som
gn is ton·ien \·id torpeddeparll'nwnlt'l kapt enl'n \\' ibom , s:11nl
som flygb:Hfiirarc å varvet liijlnanl en Eekerstriim.

G. O. 282 den 12 mars hnr befallt:
t. :ltt utiiv er redan p å expedition varande e ll e r till rustn ing :1nlwfalld:1 f:1rlyg f'iil .j:liHIP f'C~rtyg sl,o la irinev:lranclt• :'\r

ru stas:
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a ) .k~monb{ltCJI Svensksund l'iir all i slul('[ ~'" april
ulg:'\ pil omkring 5 mtmaclcrs <'X]Wdition;

h)

lorpeclkryss~ll'<'ll Jacob Hougc, k~monbi\lt•n

n·dellhi\ll'n n:r 10 fiir att i hiirjan l'lll'r milll'n
ulga p~'\ C'xpedition;

D\'

ktllli l; 1

Sk((!Jlll
m~1.i

~<11111

kun1 1.i

c) övningsskeppen Nojaden oc.:h .Jarrnnws s~1ml iin1ings
briggen Gludmz fiir all i hiirj~111 av juni kunna ulg:"t p:'t omkri 11g
:~ mån~Hlcrs expeclilion; saml

el ) för stationerna erforderligt anlal
2.

rlnuslupor och {>((/ur :

~1lt

obenwnde n v gii.lbmdc moh.-h1h. St•r. F n :r 1 lo r.Jakoh Bagge sknll ingå i Karlskronaavcll'lningt•n,
kanonhå len Skulcl fr. o. m. 15 maj i :3:e pansarh~\tsclivisioJH' ll
sa m! k~monhålen Sk:1gul i kuslflottan enligl högst<' lwl'iilha\·:1
rens iiver kustflolian niirmarc hcst~immnnde ;
]Wdkryss~lren

3. a) :lU följ:1nclc på expedition varande sjiislyr],ur, so1n
jiimlikt g. o. n:r 264/1919 varit stationiir:l, skola fr. o. 111 . 1
n w j va r~1 r ii r l ig a, n ii mi igen: 2 :a och :l: e p~lns:nbåtsdivisionl'l'll :l
saml l :a mineringsclivisionen ;

b) nU torpedkryssaren uneler stalioniir l'iirliiggiling ma
n•rksliill<l iivningar u.nclcr g:'lng ('n]igt s~1mm:1 grunder, som i
g. o. n:r 264/ 1919 fiireskrivils l'iir Loqwd- och minfartyg s:11ll l
,·edl'llhålar, ii gan dc dock vederhöra n dc l~cfii Il w v:ne all Ulld er
dl'n lid yrkesskola pågå r uls triicka iivningarnn uneler g:'tng fiir
samtliga dt•ssn farlyg - Lorpcdkryssan· , torped- och minfarlv g
(dep:Uarlyg) sam! Vl'dl'llh[tl:lr -- lill f'iir iivning~ll'll:IS lll'dr i\':tnclt' j ii mi ikl giill:i n dL' instru k l ion er ou n el g ii ng l igen f'rford n
lig lid ;
LJ-. :1tt i punkt 1 h ) 011111iimnda f:trt~-g skola mccl iakll :~ 
g:llldl' av lll'sliinunclsnn:~ i punkt fi h ) hiir ncd:~n erh :'tll:1 lw man11ing i iivcrl'nssliimnwlse med giilbmck mol>. - l ~1h. sN. C
n:r IT : a ;

5. a) all å dc ruslade stridsfartyg, i vilkas besii.ttning:~r
elever i neclnnn~imncla skolor och l~urser ingi't , ulom Svl'nsk sunrl och 2:a minNinusdivisioncn, skola (vad hclriifbr i !]:t'
f)O/lS((f'/J ii fsrfiPiSi OllC ll ing{tl'llCk fartyg med i:ildl ;1g;n,Hi l' :1\' ] H'

j
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stä nunelserna i mom. 6 a här nedan) frå n dag i början av
111 aj, som vederbörand e b efälhavare äger bestämma , under en
tid av omkring 2 månader anordnas;
i skolreglementet nämnda yrkesskolor, gemensamma för
stam och värnpliktiga, ävensom rekrytsko la och erforderliga
yrk eskurser för stam och v~irnpliktiga, samt
y rkesskola j'ör res eruolficersaspiwnt er;
b) att i de i föregående punkt nämnda yrkeskurserna skola
i de fall, då eleverna i nämnda kurs er icke lämpligen kunna
be redas tillfäll e att genomgå desmnma å stationen, och i den
mån dylik utbildning kan ombord anordnas, inb egripas jämvä l sådana , som jämlikt utbi ldningsplanen skola försiggå i
lan d;
c) att i änd<.nn å l att så lå ngt möjligt på för utbildningen
lä mpligaste sätt förde la det sammanskap, vi lket bör genomgå
i denna generalorder nämnda skolor och kurser, ävensom den
t ill gän gliga instruktionspersonalen , smä r re persona lombyten
mellan stationerna och fartygen m å vidtagas efter samråd mellan vederbörande kårch efer och b efä lhavare äve nsom , enligt
vederbörande befäl ha va res bedömande, mella n samma sjöstyrka tillhörandt fartyg , med iakttagande dock , alt utbildningen i skjut- och signalskola i möjligaste mån bedrives fartygsvis, skolande kårcheferna senast den 28 april till nyssnämnda
befälhavare överlämna uppgift å det beräknade antalet elever,
vilka å respektive sjöstyrkor böra genomgå olika skolor och
kurser instundande vår ;
6. a) alt å 3:e pansarbåtsdivision en skola, förutom i mom.
11 , 14 och 15 omförmäld utbildning, anordnas av i m om. 5 n)
nä mnda skolor och kurser , skfut- och signalskola f'ör skeppsgossGr samt maskinskola för stam och värnpliktiga, av vilka
den sistnåmnda skolan må, oberoende av bestämmelstrna i
sistn ämnda 1110111. , anordnas å lämpliga tider und er expediti on en;
b) att fa rtyg ingåend e i 3:e pansarb å tsdivision en skola beträffa n de und erofficerare oeh manskap bemanuas enligt gälla nde mob.-tab . ser. G. n:r II: a; ägande dock vederbörande
station sbefälhavare att, e f'ter framställning av divisionschefen
G. O. 1919.
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för sagda division , vidtaga de ji.imkningar i nämnda mob. -tah
som med hänsyn till förläggningen av i mom. 11 och 14
förmiild person~ll prövas erforderliga;
7. a) alt torpedskola skall anordnas ~t de under hii g~ll'
befälhavare n över kustflottan stående förband , som näm nda
befiilhnvare äger hcsliimma ; skolande elever i torpedskola , som
för niirvarandc äro kommenderade å andra än i nämnCi a fiirband ingåe nde fartyg, vid den tidpunkt och till den utstriic kning, som av högste befälhavaren över kustflottan efter iiw renskomme lst m ed vederbörand e stationsbefälhavare iiger lwstämma, överflyttas till de fartyg , varå torpedskola skall a nordnas.
b) alt de båda stationerna tillhörande torpcclmatroser, Lo rpedeldare och torpeclhantverkare, vi lka jämlikt skolreglementet skola genomgå kurs vid torpecl skola, men ick e kunnat ko mmenderas å i föreg:1ende punkt niimnda fartyg , skola kom mend eras å logementsfartyget Slackholm för att där genom ga
torpedskola och övns å de kustflottans fartyg , högste bll'iilh <tvaren över kustflottan bestämmer ;
8. a) att undervattensbåtskola skall anordnas å 1\.ar lskronaavdelningen;
b) att befälslivning vid undervattensbåtskola .iämviil skal l
fortgå å K a riskronaavdelningen;
c) ntt såsom undervisningsmateriel må av skolan elispOlw ras en l :a kl. undervattensbåt, som av varvschefen i Karlskron a
bestämmes, varjämte efter rekvisition av avdelningschefen fiir
Karlskronaavdelningen nämnda varvschef ~iger att st~illa till
skolans förfogand e erforderlig annan övningsmateriel;
d ) att utbildnin g av riktare vid lätt kanon å unclervatlen s·
båt m å enligt högste befälhavarens över ku stfiollan hestii m mande bedrivas jämv~il å andra i Karlskronaavdelningen ellt•r
kustflottan ingående fartyg;
9. att mineringsskola skall anordnas å l :a mineringsdiY isionen, skolande genom varvschefens i Stockholm försorg efter
vederbörlig rekvisi tion ställas ti ll högste befiilhavarcns över
kustflottan förfoganrl e l ångslup, erforderligt antal pråma r
jämte min- , kontramin- och annan övningsmaleriel;

om·:

10. a) att vid 1\:arlskrona station och Göteborgs örlogsdepå skola från och m ed den l maj oc:h tillsvidare ~morclnns
flygst cd ioner, skolande för nämnda stationer i Lilliimpliga delar
gä lla vad i RM II § 59: l finnes föreskrivet bclräiTancle sjöposition ;
b) alt flygstation e rna skola vara underställda stationsbefiil]lavare n i Karlskrona, respektive chefen för Göteborgs örlogs·
depå , genom vilkas fö1·so rg inkvartering och bespisning rn. 1)1.
för till stationerna kommenderat manskap skall ordnas;
c) alt besättningslista fiir respektive flygsta tion er (flygsla tionspersonal) skall eller förslag av chefen för marinens flygväsende bestämmas av vederbörande stationsbefiilhavare ;
d) att till Karlskrona flygstation skola förliiggas 5 flyg båtar och till Göteborgs flygstation 3 flygbåtar , som varvschefen · i Stockholm efter förslag av chefen för marinens flygvii sende äger bestämma, varjämte vardera flygstationen skall
tilldelas en flygväs ende t tillhörande motorbåt ;
e) att stationsbeni lh avaren i Karlskrona, respeklive chefen
för Göteborgs örlogsdepå skola äga att efter framställning av
·c h efen för marinens flygväsende från flygstationerna beordra
erforderli g personal för tjänstgöring i Lanrlskrona i ~indamål
att där kunna tmder vissa tider för övning förlägga någon e ll e r
några a v de ovannämnda flygstationer tillhörand e flygbåtarn :t :
f) att förslag till program för utbildning och övning av till
flygstati onerna kommenderad personal skall uppgöras av chefen för mnrinens flygv~isende oc:h överlämnas fiir fastställclsl'
till stali onsbefälhavnren i Karls1u·ona och cbefen för Göteborgs
·Örlogsdepå ;
11. a ) nlt de skeJ!JISgossur (IV 3:e årskursen, vi lka undergå
yrkesutbildning för tjänstgöring såsom artilleri-, signal-, torped- och minmatroser samt ekonomimän, skola omedelbar t eft er slutad skeppsgosseskola utbilda s enligt följand e:
de, vilka skola genomgå skjul- och signalsko la kommenderas å 3 :c pansarbåtsdivisionens fartyg enligt fördelning, som
av högste befälhavaren över kustflottan bestämmes, samt ingå
1 b esä ltnin garna i sliillct för motsvarande antal Yiirnpliktiga;
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de, vilka skola genomgå totpedskola, kommenderas å de
under högste befälhavaren över kustflottan stående förb and,
som nämnda befälhavare efter överenskommelse med vrd!'rbörande stationsbefälhavare bestämmer, eller å logementsfartyget Stockholm;
de, vilka skola genomgå mineringsskola, kommeneleras :'t
l. mineringsdivisionen och fördelas å däri ingående farty g t'llligt högste befälhavarens över kustflottans bestämmande ; O('h
de, vilka undergå yrkesutbildning för tjänstgöring sås om
ekonomimän, skola genomgå föreskriven utbildning om ho rd
eller i land enligt vederbörande stationsbefälhavares bcsHim mande ;
b) att vederbörande varvschef äger att efter rekvisition
ställa för i föregående punkt nämnd utbildning erforde rl ig
telefon-, min-, kontramin- och annan övningsmateriel t ill
högste befälhavarens över kustflottan förfogande;
12. a) att de skeppsgossar au 2. årskursen, vilka godkän ts
i 2. årets kurs, skola under ticlen april-maj samt under sep tember månad erhålla fortsatt utbildning i skeppsgosseskola n
och däruneler undervisas i 3. årskursens skolkurs; skoland('
samtidigt därmed, i elen utsträckning tiden medgiver, vederbörliga militära övningar bedrivas;
b) att ske ppsgossama au 1. årskursen skola följa nya utbildningsplanen och efter avslutad skeppsgosseskola, med iakttagande a v bestämmelsen i punkt 13 b), uneler ticlen 2 juni18 september genomgå föreskriven utbildning vid Karlskron a
station; ägande varvschefen i Karlskrona att på vederbörl ig
rekvisition ställa till chefens för skeppsgossekåren förfogan d('
för skeppsgossarnas övningar erforderliga segelbåtar m. m .:
samt
c) att övningsbriggen Gladan skall för i föregående pun k t
nämnd utbildning uneler erforderlig tid ställas till stationsbefälhavarens i Karlskrona förfogande;
13. a) att övningsskeppen Najaden och Jarramas, b emannade enligt bil. l till R. M. II, skola från och med den 2
juni under omkring 3 månader utgöra en avdelning - skeppsgosseoudelningen - för övande av skeppsgossar tillhörande 2.
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årskursen, skolande samtliga skeppsgossar av nämnda årskurs
tillhörande skeppsgossekåren i Marstrand kommen el eras å ettdera av övningsskeppen enligt förslag av avdelningschefen och
övriga skeppsgossar av 2. årskursen fördelas mellan båda fartygen;
b) att, i den mån 2. årskursens skeppsgossar icke räck a
till att bemanna ovannämnda övningsskepp, komplettering
skall ske med skeppsgossar tillhörande l. årskursen enligt stationsbefi:ilhavarens i Karlskrona närmare bestämmande;
c) att övningsskeppen Najaelen och Jarramas skola enligt
stationsbefälhavarens i Karlskrona bestämmande under erforderlig tid före och efter i punk t a) omförmäld expedition stå
till nämnda befälhavares förfogande för förberedande övningar
m ed skeppsgossar ;
14. att med avseende å utbildningen av sjökadetter skall
iakttagas:
a) att 1. , 2. och 3. årskursernas sjökaeletter skola genomgå skola ombord å 3. pansarbåtselivisionen uneler ticl en 15
maj-30 september, skolande kadetterna fördelas å i division en ingående fartyg enligt av högste befälhavaren över kustflottan meddelade direktiv;
b) a tt under ticlen 15 maj-21 juni två av de högste befälha varen över kustflottan underställda torpedbåtarna skola
ställas till divisionschefens för 3. pansarbåtselivisionen förfogande i och för sjökadetternas praktiska övningar, varjämte
under erforderlig tid, efter vederbörlig rekvisition, varvschefen
i Karlskrona äger ställa till nämnda elivisionschefs förfogande
för sjökadetternas sjömätnings- m. fl. övningar er forderliga
ångslupar' och båtar m. m.;
c) att under elen tid 3. pansarbåtsdivisionen är för övningtr förlagd till Karlskrona , stationsbeficilhavaren i Karlskrona, efter vederbörlig framställning äger ställa undervisningslokaler å stationen samt varvschefen i Karlskrona erforderlig undervisningsmateriel till förfogande för kadetternas
undervisning i torpedmaterielen samt dess skötsel och vård,
varjämte nämnda varvschef, efter samråd med divisionschefen
för 3. pansarbåtsclivisionen, må som lärare vid nu nämnd un-
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dervisning ställa en av de å varvet tj~instgörande torpedin ge njörerna till divisionschefens förfogande;
d) att för de sjökadetter vilka instundande sommar k omma att antagas, skall vid Karlskrona station anordnas rekryt kurs under ticlen 15 juli-:30 september, skolande ifrågaYara nde kndetter jämte för dem avsedda kadettofficerare den 15 jn li
inställa sig i Karlskrona samt under rekrytkursen vara förlagda i skeppsgossekasernen;
e) att stalionsbefälhavaren i Karlskrona äger att elt t•r
framställning av chefen för sjökrigsskolan kommendera erfor derligt antal instruktörer samt ekonomi- och handräckni ngspersonal till i föregående punkt omnämnd kurs ;
15. att med avseende å utbildningen av kustartillerikuli etter, mar i ningenjörsas pircmter, mariningenjörsel euer, m (l]' i nintendentsas piranter oc h reservnfj'icersas pircmter ska Il ia kltagas:
a) att kustarti/lerikaclettenw, muriningenförselevet iW och
marinintendentsus piruntenw, 1. årskursen, skola genomgå fiireslu·iven utbildning å de fartyg tillhörande 3. pansarbåtsdiYi sionen, som högste befälhavaren över kustflottan äger bestäm ma, skolande ovannämnd utbildning äga rum för kustartillerikadetterna uneler tiden l maj- 14 juni, för mariningenjörseleverna av l. årskursen 25 juni-23 augusti, för eleverna nY
2. årskursen 10 juni-2:3 augusti och för marinintendentsaspiranterna av 1. årskursen under tiden 25 juni-30 september :
b) att marining'enjörsasiprantenw, 3. årskursen, skola genomgå föreskriven utbildning uneler tiden 10 juni-2:3 augusti
å kustflottans jagare eller torpedbåtar, enligt högste befälha varens över kustflottans fördelning;
c) att murinintenclentsaspirantenw, 2. drslazr~en, skola ge nomgå föreskriven utbildning under tiden 25 juni t. o. m. dag
i slutet av augusti och å de kustflottans fartyg, som av högste
befälhavaren över kustflottan bestämmas;
d) att reservo/ficersuspircznterna skola genomgå föreskri ven utbildning å de kustflottans fartyg, som högste befälhavaren över kustflottan äger beshimma;
16. att i fråga om i denna generalar der anbefalld uthilcl-
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n ing ombord vederbörande befälhavare sb1ll äga att anbefalla
de avvikelser från gällande bestämmelser angående omfånget
av kurser, sättet för övningarnas bedrivande och fordringarna
fö r erhållande a v visst betyg, som må be f i n n as nödv~indig:1
med hänsyn till tillgång å materiel och anslagsmedcl , skolande
i vede rbörliga rapporter lämnas meddelande, i vilken utsträckn ing avvikelser i h~ir berört avseende blivit gjorda;
17. a) att kanonbålen Svensksund skall från och med
den 28 april under omkring 5 månader användas för arbeten
m ed militärleder enligt dc niirmare föreskrifter, som chefen
fö r marinstaben äger meddela, skolande kanonbåten tilldelas
;~ motorbåtar med avancemotor och 2 motorbåtar med pentan-rotor, varav de 3 förstnämnda skola vara klargjorda ele n 28
apri l och dc senare å lid i juni månad, varom chefen å Svensksun d äger inkomma med framställning till varvschefen i Stockholm ;
b) :1tt de eldare, som avses att tjänstgöra s~1som motorskötare i de i föregående punkt nämnda :~ motorbåtarna med
a vancemotor, skola, därest dc icke för u t erhållit utbildning uti
sk ötsel av dylika motorer, från och med den l nästkommande
april tjänstgöra å Stockholms station för att genom chefens
för unclerofi'icers- och sjömanskårerna i Stockholm försorg genomgå en kurs i motorskötsel enligt de närmare anvisningar,
ch efen fiir marinstaben tiger meddela; belräfi'ande ulhilclningen av de eldare, som avses att tjänstgöra såsom motorskötare
i de i punkt n) nämnda motorbåtarna med pentamotor äger
ch efen å Svensksund att, därest så erfordras , beordra dessa
till Stockholms station i så god tid före avhämtandct av dess:1
m otorbåtar, att eldarna kunna genomgå en 14 dagars kurs i
skiitsel av pentamotorer enligt enahanda bestän"lmelser, som
h är ovan angivits;
c) att besättningslistan för Svensksund skall bestämmas
av vederbörande stationsbefälhavare efter samråd med chefen
för marinstaben;
18. a) att nedannämnda hefiilhavarc skola hissa sina befälstecken å följande dagar:
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. avdelningschefen för skeppsgosseavdelningen den 2 juni
å övningsskeppet Najaden ;

fartygschefen å kanonbåten Svensksund den 28 april ;
fartygscheferna å kanonbåten Skagul och vedettbåten n: r
l O den 2 maj;
fartygschefen å torpedkryssaren Jacob Bagge den 13 maj:
och
rartygscheferna å övni ngsskeppen Najaden och Jarram as
samt övningsbriggen Gladan den 2 juni;
b) att avdelningschefen för Karlskronaavdelningen den l-lmaj skal flytta sitt befälstecken från kanonbåten Skuld till
torpedkryssaren Jacob Bagge;
c) att vederbörande stationsbefälhavare skall äga bestiimma tiden för inmönstrin g av genom denna genera lorder till
rustning anbefallda fartyg, vilka enligt föreskrift erna i § 68:
l av reglemente för marinen del I skola inmönstras av station sbefä lhavaren eller chefen för underofficers- och sjömanskårerna skolande sådan inmönstring äga rum så sna rt himpli gen
ske kan efter slutad rustning;
19. att vederbörande sjöstyrkebefälhavare (chef å flygs tation ) skall beträffande varje honom underställt fartyg (flygstation) den 5 i varje månad till chefen för sjöförsvarsdeparte mentet insända uppgift å under föregående månad förbrul;; ad
kol , smörjolja och brännolja enli gt maskinjournal ens formul iir
samt värdet av förbrukad »ammunition » och >>annan materialutr ed ning,>>;
20. a) att ångfartyget Kare skall å tid , som stntionslw f~ilhavaren i Stockholm ~iger bestämma, rustas för att un ck r
högst 10 dagar instundande sommar ställas till ni-imncla b efiil havares förfogande för b ereclnncle av tillfälle 1ill prakti sk!
iivningar i navigation för eleverna i underofTicersskolnn s i
Stockholm styrmansk lass ; skolande övningarna så anordn as
- samtidigt med att största möjliga sparsamhet beträfl"an (k
förbrukning av utredning m. m. iakttages - att kolförbru k ningen under expeditionen icke överstiger 15 ton ;
att informationsofficeren i sagda styrmansklnss skall vara
ledare av ifrågavarande l'xpeclition och tjänstgöra såsom far-
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tygschef; skolande fartygschefens befälstecken hi ssas och nedhelas å dagar, som stationsbefä lhavaren i Stockholm äger bestämma, samt fart yget inmönstras samma dag befälstecknet
hissas;
att besättningsyistan beträffande unelerofficerare och manskap m å bestämmas av stationsbefälhavaren i Stockholm; samt
att underdånig generalrapport en ligt reglemente för marinen del II § 192: 4 icke behöver avgivas;
b) att eleverna i underofficersskolans i Karlskrona styrmansklass jämte erforderlig informationspersonnl må uneler
ticlen juli-augusti en ligt stationsbefälhavarens i Karlskrona
bestämmande medfölja i Karlskronaavdelningen ingående fartyg, då dessa verkställa övningar under gång, för att härunder
beredas tillfälle till praktiska övningar i navigation ; ägande
avdelningschefen för Karlskronaavdelningen för nu nämnt Lindamå l utöver i punkt 3 b föreskriven förbrukning elisponera
10 ton kol för fartygens gång.

G. O. 305 den 20 mars. Följande officerare skola å nedan angivna dagar inn evarnncle år avgå från nu innehavande
sjökommenderingar:
A. Kustflottan: som divisionschef för 3. pansarbåtselivisionen kommendören Ekström den 30 april, som divisionsadjutant i ovannämnda divisionschefs stab kaptenen Elisen
den 30 april, som divisionschef för 2. jagarelivisionen kaptenen
G. Lilli ehöök den 29 april, som divisionschef för 2. torpedbåtselivisionen kaptenen vV. L\lliehöök den 30 april, som divisionschef för 6. torpedbåtselivisionen kaptenen M. Giron elen 27
april, från pansarbåten Åran löjtnanterna Samuelson den 31
maj, Skjölcl elen 28 april och Hinriken Nordmark den 23 april,
från pansarbåten Tapperheten kommendörkaptenen av 2. gr.
Reinius elen 28 april, löjtnanten Naumann elen 28 april , från
pansarbåten vVasa komme ndörkaptenen av l. gr. Schneicller
den 30 april, kaptenen Lindblad elen 28 april , från pansarbåten
Oden k aptenerna Erikson elen 28 april, Lundqvist elen 14 maj,
Darin elen 28 april, fänriknrna Årfelt och i reserven Stenborg
den l maj, från pansarbåten Drisigheten kommendörkaptenen
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av 1. gr. Posse den 30 april, kaptenen Simonsson den 28 ap ril ,
Laurell den 14 maj, fiinrik::nna Liedstrand och Elfverson c] ('ll
l maj, från jagaren Vidar kaptenen G. Lilliehöök den 29 ap ril ,
löjtnanten Stefenson den 29 april, från jagaren Ragnar ka ptc·nen Rosensvärd den 23 april, från torpedbåten Altair kapten en
vV. Li Ilieböök elen :30 april , från torpedbåten Argo löjtnan ten
T. V. H. Thoren den 29 april, från torpedbålen Antares k aptenen Dyrssen den 29 :1pril, från torpedbåten n:r 14 kaptenPn
M. Giron den 27 april, från torpedbåten n:r 11 löjtnanten
Sahlin den 27 april, från vedettbåten n:r 25 löjtnanten Bol dl Christmas den 12 maj;
B. Karlskronaovdelningen: som divisionschef för 9. torpedbåtsdivisionen kaptenen \Vallin elen 30 april , från kan on båten Skuld kaptenen Grönberg den 23 april, fänrikarna \V irström den 29 april och i reserven P. G. Svensson den 12 m aj,
från torpedbåten Vind kaptenen vVallin den 30 apri l, från torpedbåten Bris löjtnanten Hedenström elen 2~) april, från iiv ningskorvetten Saga löjtnanten \Vahlquist den 30 april.
Följande officerare skola från och med nedan angi nw
dagar innevarande år tjänstgö ra:
A. J{ustfloltan: som divisionschef för 2. pansarbåtsdivisionen kommendören Ekström. den l maj, skolande elivisions chefens stab utgöras av: 2 divisionsadjutanter, divisionsin gl'u .JOr, divisionsintendent och divisionsläkare, såsom divisionsadjutanter i nyssniimncla divisionschefs stab kaptenen Ells h1
oc h kaptenen vV eller elen l maj, som di visionschef för ~L p ~m
sarbåtsdivisionen kommendörkaptenen av 1. gr. Riben den l
maj, skolande divisionschefens stab utgöras av: divisionsad jntant, divisionsngenjör, elivisionsintendent och divisionsläkare,
som. divisionadjutant i sistnämnda divisionschefs stab kaptenen Burman elen l maj , som divisionschef fiir 2, jagarcliYi sion en kaptenen Ehrensviird den 30 april, som divisioi1schef fiir
2. ·t orpcc!b åtsclivisionen kaptenen \Vallin den l maj , som di,·i~; icnschef för l. torpedbålsdivisionen kaptenen Öberg d1.·n 28
npril , å pansarbåten Aran lmptenen Lindgren (NO ) elen 2 juni,
löjtnanten vVesterli ng den 29 april, fänriken Licdstr:mcl el en 2
maj , å pansarbåten Tapperheten kommencliirkaptenen av 2 gr.
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E lliot (FC) och kaptenen \Vrede den 29 april, å pansarbåten
\Vasa Jwmmenclörkaptenen av 1. gr. Unger (FC) den l maj,
kaptene r na Bjurner (S) den 29 april och Neumiiller (NO) den
28 apri l, å pansarbåten Oden kaptenerna vVibom (S) den 29
april , E k strand (NO) och Granström (KO) den 15 maj, löjtnantern a vVachtmeister (KO , AO) den 29 april, Mörner extra
KO) och Fiirst den 15 maj, å pallSarbåten Dristigheten komm endörkaptenen av 2. gr. Holmberg (FC) elen l maj, kapten er na Wester (S) elen 29 april, Sjöberg (KO) och Ulff (NO )
den 15 maj, löjtnanterna Söderhielm den 2 maj och Arve den
15 ma j, å jagaren Viclar kaptenen Ehrensvärd (FC) och fänrik en vVirström den 30 april, å jagaren Ragnar kaptenen Vhjl'm ark (FC) den 24 april, å torpedbåten Allair kaptenen vVallin
(F C) den l maj , å torpedbålen Argo löjtnanten Hedenström
(FC) elen 30 april, å torpedb åten Antares kaptenen Strömbäck
(F C) den 30 april, å torpedbålen n :r 14 kaptenen Öberg (FC)
el en 28 april, å torpedbåten n:r 11 löjtnanten Ström (FC) den
28 april, å kanonbåten Rota löjtnanten Skjölcl elen 29 april,
å vedettbåten n:r 25 löjtnanten Tegner (FC) elen 13 maj, å
kanonbåten Skagul (g. o. 282/ 1919) kaptenen von Schoultz
(FC ), löjtnanten Tholander (mål-O), fänrikarna Elfverson,
Årfelt, i reserven Stenborg oeh Lindahl, samtliga från elen 2
maj, å k:monbåten Skulcl (tillhör Karlskronaavdelningen t. o.
m. den 14 maj 1919 enligt g. o. 282 11919) kaptenen Fevrell
(FC) den 24 april , en kndcltofiieer enligt fördelning av DC
för 3. pansarbåtsdivisionen (komm. O) ;
B. Karlskronacwclelningen : som flaggadjutant kaptenen
En ell från elen 30 april till 8 dagar efter avslutande l av i g. o.
28 2/1919 anbefallda yrkesskolor å Knrlskronaavclelningen , som
divisionschef för 9. torpedbåtselivisionen kaptenen vVarfvinge
den l maj, {i torpedkryssaren Jacob Bagge (g. o. 282 (1919) kapten en Palm (FC) den 13 maj , löjtnanten Virgin elen 13 maj ,
en reservofficer, som framd eles kommenderas, å torpedbåten
Vind kaptenen vVarfvinge (FC) den l maj , å torpedbåten Bris
löjtnanten N. A. Broms (FC) elen 30 april , å övningskoneUen
Saga löjtnanten Hamilton (FC) den l maj , löjtnanten Samuelson den 2 juni ;
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C. skeppsgosseavdelningen (g. o. 282/ 1919): som av ddningschef konunendörkaptenen av l. gr. de Bnm den 2 juni,
å övningsskeppet Najaden kaptenen Låftman (FC), löjtn antrrna Hofberg och Thorburn, samtliga den 2 juni, å övningss keppet J arramas kaptenen vVachtmeister (FC), löjtnante rna Hauil'man och Tam m, samtliga den 2 juni;
D. Ouriga fartyg·: å övningsbriggen Gladan (g. o. 28211919)
kaptenen Cleve (FC), löjtnanterna limmerman och Nordstrand,
samtliga den 2 juni, å kanonbåten Svensksund (g. o. 282/ 19 19)
kaptenen M. Giron (FC), löjtnanterna Schulze och Hum m el,
samtliga den 28 april.
Löjtnanten Fallonan skall från den 15 maj till slutet av
innevarande års skola ombord med sjökadetter i 1-3 årens
kurser tjänstgöra som ex tra kadettofficer å pansarbåten Dristi gheten. Kaptenen Grefberg och löjtnanten Erikson skola, den
förre från den 16 juni och den senare från den 25 juni, tj~i n st
göra vid sjökrigsskolan i Stockholm samt därefter vid inn evarande års rekrytkurs för sjökadetter.
stationsbefälhavaren i Karlskrona skall kommendera <'n
underofficer som fartygsch ef å vedettbåten n :r 10 under dess
genom g. o. 282/ 1919 anbefallda expedition.
Vederbörande stationsbefälhavare och befälhavare för sj östy rka äga att i de ovan angivna tiderna för officerarnas :ngång från eller tillträdande av sjökommenderingar anbefalla
de mindre ändringar, som med hänsyn till fartygens förlä ggningsplatser kunna befinnas erforderliga.

G. O. 350 den 31 mars har befallt:
att nedan upptagna officerare skola med utgången av n ästk ommande september m ånad eller annan särskilt angiven tid
fr ån träda följande befa ttningar :
såsom tjänstgörande officer i marinstaben kaptenen l-Htkanson den 31 mars 1920, som adjutant hos stationsbefälhantren i Karlskrona kapten en Åkerhielm, som chef för 3. matroskompaniet kaptenen Sylvnnder, som chef för 5. matroskom paniet kaptenen von Fieandt ;

ait f'ii lja n dt• ofl'ict·r~lre skola !'rå n och med den l niistkomm :w dc oktober Plin annan IH•dan angin•11 dag li/lsvidrtTe, med
11 nd :1 n l:1g :lY de lidPr, el:\ dc pi\ grund av ull'iircl:ld g. o . m[t llav: 1
er hå llit annan kommciHlning , lH'slrida fiilj:1ncle ljiinsteh d';lltningar:
s jöförsvarscle part em entets ko mnwndoe.rpedition som
a djutant kaptenen StrömlJ~iek ; i marinförvaltningen som tjiinslgörande officerare kaptenen I. A. Cassel, kaptenen Rudberg,
ii gande ämbetsverket beordra sistnämnda officer att under erfm·derlig tid innevarande år därjiimlc ljiinstgöra vid torpeddepartementen i Karlskrona och Stockholm, liijtnanten Anderberg från den l maj 1919, skolande löjtnanten Samuelson efter
avslutandel av genom g. o. n:r 305/1919 anbefalld sjökommendering tillfälligt tjänstgöra i ämbetsverket under löjtnanten
Anderbergs genom g. o. n:r 231/1919 anbefallda kommendering
till sjökrigsskolan; i marinstaben som avdelningschef för operationsavdelningen kommendörkaptenen av 1. gr. Schneidler,
som avdelningschef för kommunikationsavdelningen kommendörkaptenen av 2. gr. Tyden, som tjänstgörande officerare kapten erna Kilman, vV. Lil liehöök och Biörklund; i höysle bej'älh avarens över kustflottan stab: som flaggkapten kommendörk aptenen av 1. gr. Starck, som flaggadjutant kaptenen Håkanson från den 1 april 1920; i befälhavande amimlens i Kar lskron u kommendcmtsstob som stabschef kommendörkaptenen av
l. gr. de Champs; uid sjökrigsskolan som kadettofl'icer löjt nanten Erikson från den 25 juni 1919;·
å J(arlskrona station: som adjutanter hos stationsbcf'iilhava ren kommendörkaptenen av 2. gr. Tamm och kaptenen Blix ,
som adjuant hos chefen för underofricers - och sjömanskårerna
i dennes egenskap av beviiringsbeHilhavare kaptenen Koch, som
ch ef för 3. matroskompaniet kaptenen Erikson, som chef fiir
5. matroskompaniet kaptenen Braunerhielm, som chef för l.
eldarekompaniet , tillika befälhavare för uppfordrade båtsmans kompanier och chef för Karlskrona station tillbörande båtsmanskompanier kaptenen Rosensvärd , som chef för 3. beväringskompaniet kaptenen Låftman , som chef för sjömansldiren s skolor kommencliirkaptenen av l. gr. Dahl , som informaG. 0. !!JIO.
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l ionsofl'icera re

vid 11 nckroflicl'rsskola n k a pll'nnna D y rs -' v11
( siyrmansk l ~lSSl'n ) och Nl'umiilln (lorpcdliira ), som clwl' l"iir
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l. sl\l'p)lsgossekompan il'l kaplt'lll'll \\'allin , som chd l'i.>r lor
peddl"p:lrlenwnld kapknen Simonsson , som iilchlt· :tr!illl'ri u l·ficer vid artillericleparlenwn ld k:1plem•n Ekl'rnth , som loqwd ofl'icn vid lorpcddepa rlem c n ll'i kaptenen \Varf'Yingc , som m i nofficer vid mindepartementet k:tplenen Siiderlwrg, som gni stofTicer vid torp cddepa rlementel: k a ptencn Lundqvist;
å Slack halms stati on: som acljnlnn t hos slationshefii l ha,.;,.
ren kaptenen Bager, som chef fiir underofTieers- och sjöm:tn skiherna tillika he,·äringsbcfiilh:Jv:t rl' kommendiirk:tp!L' Ill'll :l\' l.
gr. Eneström, som adjutanter hos chefen för underofl'icers - Ol' h
sjömanskårerna kaptenen Ullen och löjtnanten Schu lze , som
adjutant hos chefen för underofl'icers- och sjömanskårern a i
dennes egenskap av b eYäringsbefälh:war e kapte nen An gl'li 11.
som chef för 10. matros- och 2. ekonomikompanier na, tillik:t
befälhavare för uppfordrade bfllsmanskompanie r och dwl' r;·n·
Stockholms slalion tillhiirande båtsmanskompanie r kapll'll t'n
Flygare, som chef för 2. eldare- och 2. hanlverkskompanit •rna
kaptenen \Vrangel, som chef för 2. beYiiringskompanitJ t kaptenen Hafström , som chef' för sjiimansk{trens sko lor komnwn dörkaplenen av 2. gr. Eklund , som inf'ormationsofl"icer are Yid
underofl'icersskol~1n kaptenen Ros (artille rikla ssen) oeh k:tp!e nen Lineler (lorpedlära ), som chef fiir skeppsgossekåren i Mar:s trancl kommendörkapten en av 2. gr. Elliot, som chef f'iir .J..
sk eppsgossekompanie t · kaptenen Bergman , som chef l'iir :).
s keppsgm.;ekompan iet kaptenen Måhlen, som ljiinstgörnnck
ofrieera re vid skeppsgossekaren i Mars t ra n el Iii j t n an ten S kjiild
och flinriken KlingenstiL•rna , som chef för l'kip:lgedepartL'll1l'll tl't kommendörkapten e n av l. gr. i marinen Lcc he, som chef
f ii r lo rpeclclepa rtemen te t kaptenen \Vi bom , som m ino!I'iccr a
mindepartementet kaptenen Aberg;
all nedannämnda ofTicerare skola fråtl och med den
niistkommand e oktobe r eller annan siirskilt angi,·en tidpunkt
uneler ett år eller in t i Il särs k i lt an g i ven lid , med u n cia n lag :1,.
de tider, då de på grund av ulf~irclad g . o. må hava erh ~i llit
annan kommendering , tjii.nstgöra enligt följande:
i nwrinfönJu/tningen som tjiinstgiirande offiePr liijln:Jllil'il

.!k rend t; i IIlUrinstuben som t jii n s tgiir:t nek oll" iccrarc k a p lenerJ ta Fkslrancl , Lindström , E ne ll och Spens; vid sjöl;rir;ssl.-o lan
som kade!lofTieer kaptenen Grefberg !'rå n den 15 maj 1919 till
den 30 april 1920 ; vid sjölwrleuerkct som tjänstgörande ofTicer
Jiijtnanten Humnwl ;
å Korlskrano station: som tjänstgörande officerare vid
skeppsgosscld\.ren löjtnanterna Hagman , Thorhurn, Ilnufl'man,
T:1mm , fiinrikarna Wirström och Kahl, som tj~inslgörande officer Yicl !orpeddeparll'ment et kaptenen Neumiiller , å stationen
för iiHig tj~instgöring komnwndiiren Juel, kommencliirkaptcncrna aY l. gr. Rosl·ns,·iird , Posse , Ungcr , Holmgren , nv 2 . gr.
N oren o c h :t f 1\:lerd>l'r, k n ptenerna Sy l vander, von F ien n d l,
FL·vrdl, Zander, Arnl)('rger, Schiisskr, Soo·t-Tisell , Nnm:tn ,
Akcrhielm , \Vahlström , Egerstriim , Hummel, Stcpht•nson ·Miil ler, \\'cstman , Flory, Oberg, Uggl:1 , Hallström , OdqYisl, Mu ll! ,
Laurell, Af'zelius, Beckman , Craaf, YOn der Burg, D:trin, löjt n anterna von Schoullz , .John~son , Fiirnstriim, Sah lin , flermclin,
Slriim , Gahn , Falkman , \t\figerl , Li li enberg , \Vcllerblad , Nord strand , Falkenherg, So llenh erg, Hogner och Noren, fii.nrikarm1
Oclqvist, Menlelius , Augustinsson, van H.ijsvijk, Norclm:1rk, Larson , Bacher, Ramslröm, Liedslrancl , Eclman , E lfve rson , Odhner, Krook och Ur sell;
r/ Stackho lms slution: som befiilhavare fiir gniststationen
löjtnanten A r ve, äga n de sbl! ionsbl fii l ha varen alt, om så erfordra s, jämvä l beordra sagda officer till tjänstgöring såsom
gynmastikofl'icer, som tjänstgörande oiTicerare vid varvsdepartem enten kaptenen Almgren vid artillnidepartemen tet, löjtnanten Gesler yjc[ torpeddeparlenwnt el som gnistofl icer , löjtnanten
C. A. Simonsson Yicl mindcpartcmenlet; å stationen f'iir iivrig
tj ~instgöring kontL·ramiralerna Lagererantz och i mari1wn :d ·
l( lint, kommendören Ekst1·öm , k ommendörkaptene rna :1v 1. gr.
Akerhil'lm , Norclenf'ell, I-Tiigg , av 2. gr . Lindsström , 1-liigg,
Braun erhielm och i marinen Meister, kaplenerna Odelberg, Cel sing, -:'lifalmgrcn , G. Lilliehiiök , Yon Schoullz , Cleve , Ström,
Unnerus, Numa , Asplund , Ul1l, Hillm:m, c~llissenclorfT' , Gran ström, Lindgren , 1 famillon , Sknrin , Grel'berg (den sislniimncle
f'r ån den l 111:1j till elen 30 scptemhe1· 1920) , Chris tiernin och
3
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W rede , Löjtnanterna N ordlin g, Martin, Laurell , W ciuherg , Sii derhielm , Broms, Lindet·, Tholander, Eckerslröm , Virgin , Land quist , Hedin, Elliot, Ekelund , \Veslerling, Hamilton , Dyrss Pn,
Naumann, Ågren , T. V. H. Thoren , Mörner, Zimm.e rman , Yon
Bornstedt, Hofb erg, Dahl , Hedenslröm., \Viedemann, BoldtChristmas, Bäckström , Ahlbom, R. V. A. Thoren , Balck , s~~
muelsson , Ftirst, Nordgren , Tegner, Stefenson, fänrikarn~1 Sl ~1i;l
von H olstein, Svedelius, Forshell , \Vesström, \\'allström , Eri(" son, Scholander, Boldt-Christmas , Sjöberg-Silfverli.ng, Liifgr('n ,
Crafström, Ahlmark, Årfelt och Janson-B roström.

G. O. 369 de.n 2 april. Följande ändringm· i genom

g. o

374/ 1908 fastställda »Föreskrifler för tmninintendcntsaspir:lll lt'rnas utbildning o mbord >> skola Jiinda till efterriitlelse:
1

I.

Aspirantskclan , 1 :cc årets kurs

-

Furtygskiinnedom :
hcsttimmes.

Allmän militär utbildning: ämnet omf:1tt:ir :
Sjömanskap :

UMF l I3 Kap. XI.
U.MF l A Kap . IV , V, VI, Xf.

Båtlj~inst:

tjänstgöring, j~imvill som slyr:m'
rodd och segel.

lnil undn

Semaforni n g: någon nirdighet.
n ågo n känn edom om fartygels artilh,ripjiisPr , 1:1 Vapcnliira:
vettagc och langningsanordningar samt oJll
niimnda artilleripjäsers·, ammunition och tilllw hör.
Torped Iii ra:
någon k iin nedo m om torped matcrielPn.
Undervisningen i detta iimnc m edde las av officer, solll :11·
Ycdcrbörande befälhavar'e bestiimmes.
fa r tygsiii lw ren.

Förbccndsliiro :
Tjiinstgöringen skall Undervisningen

-

i iimnena

överläsning .
>> farly gskiinncdom »,

>> aliJniill

)lli liliir utbildning >> och >> fiirb<liHlsliira » skall meddelas
mån si\. ske kan utan avseviird inskriinl.-ning
u ndervisats.

li.

den

Aspircmtsko/(ln, 2:a clre/s kurs ,
f n rtygsin lenden kr.

G. O. 371 den 3 april, Fö ljandt' ofl"icer<u·c skola genomgå be/ä/skurs vid nedan upptagna y rk esskolor, sko lande i g. o.
n:r 282 11919 punkt 9 givna besUimnwlscr giilla jämväl 2 . min eringsdivisionen till den utst rä c knin g hög.s t e hefiilhav:uen iivn
ku stflottan, med hänsyn till å sagda elivision kommeneletad
elevs fiiregående ulbildn i ng, fin n er erforderlig:
Vid artilleriskjutskolu: fiinrikarna Ericso n , L:trson, SclwJand er, Baeher, Boldt-Christmas , R:1mslröm , Sjölwrg-Si lfve rli ng , Liedstrand , Klingenstiern:t , Edman , Liifgren , Elfverson,
~)rafström, Odhner, Ahlmark , Krook , Arfelt, Ursel i oc h .Jan son-Broström ;
Yicl torpedsk ola : Jiijtuante rna H ede n ström , von Schinkel,
Ah lbom , R. V. A. Th oren , Nordgren , fänrikarna Odqvisl, \Virslriim , \\'ess tröm , och van Rijsvijk;
Yid mineringsskolu: löjtnanterna Tegnee och Skjöld, filn r ikarna Svedelius, Fonshell och Auguslinsson.
Löjtnanten Samuelson skall den 2 nästkommande juni å
Karls.krouaavcl eln ingen påbörja utbi ldning fiir undervallt'nsb åt Winst , skolande sag da utb ildning bedrivas i enl ighel med i
g. o . n:r 1015l l918 fastställt program.
Dc å i torp edskolan ingål'nde torpedbåtsförband komm e nderade farlygschefcr , vi lk a gencmgått befä lskurs vid torpeds kola ombord å jagare, skola genomgå utbildning i torpedskjutni ng med shiv tu b i enlighl'l mPd för å torpedbåt kommen derad ele1' i hefiilskurs vid torpedskola uWirdadc b esttimmel ser. H ögste befiilh:1varen öwr kustfiollan skall dels uthirda
de för eskrifter, som utöver i giillande reglementen och instruk tion e r int~tgna bestiimmelser må befinnas erforderliga betriiffande utbildningsprogr:11111 fiir ovanniimnda befiilskurser, dels
ock ertcr y rke ssko lorn as avslutande insiinda utlåtande iiver det
siil t, v<trl){t tTS]l. l'in·n till!.!od
o!.!"-"J·o rl si~
"-'
,_.. ull>ilclnin"l'll
.
G
.

G. O. 372 de il 3 april ila r lwht!lt:
:tll de i~ 51: a IF omf'iirmiilcla viirnpliktiga, som vid itrl'l\
inskrivningsfiir6ittningar vid sjiimanshus in skriv it s uhtn :tll
tilldelas hären eller marinrn , skola tillclei<ts murinen i nlln tiin
tjänst: samt
alt de i ~ 26 m om. l: b VL omfiirmi1 1cl<t viirnpliktig:t , s olll
vid årets inskrivtl'ingsförriittningar vid sjiim<tnshus inskri1·its
utan :ttl tilldelas hiiren eller marinen , skola samtliga tillcH :ts
mnrinen i ol/m(in tjänst.

G. O. 377 d~il 4 april h:tr hl'fallt:
:tll elen enligt g. o. n :r 1:39:1919 vid lliignniisvikl'n anord nade flygstationen skall elen 8 inneYar<tncle månad indr:t g:t~
o c h logementsfartyget Freja sa m ma dag genom Ya r Yse lwf'l·n s i
Slockholm försorg inbogseras till Stockholms Yar\' , skolan ek
flyghMarna clessl'iirinn;m genom chefens för flygsbllionl·n l"ii rsorg ntra återstiillda till varvet;
:tlt elen till tj~inslgöring å f"lygstationrn kommenckrade pl' rsonalen skall avpolletteras den 10 innl'varandc månncl och lo genwntsfarlyget sa snart ske k:tn efter ankomsten till Slo('k holm :nTustas, :tvmönstras och förläggas i 2. beredskap; sam t
att kaptenen Egerström skall f'ör s~irskilt ttppdrng tjiin s tgöra i marinstalwn från och med dagen dter logementsfarly get Frejasavmönstring till och med den 17 innenn·ande m(tn:tcl.
Hiirjämte har befallts , att fiiljancle. personal ska ll tjiin slgiir:t Yid de genom g. o. n:r 282 11919 anbefallda flygstalionl'r na, niimligen:
\ 'id 1\nr/skronu j"lygstution:
som che/, tilliku flygbåt{örure: kaplenl'n Flory ;
som {lygbätj"örure: kaptl'ncn i rl'serven Siii"Yerskjiild, li"ljl n:tnlnna \1\' ignl, YOil Bornsll'cll , Tornberg (från och nH·d cl:tg,
som framdeles besliimmes ), UO aY :3. gr. maskinist F. E. L:trs son, styrmän .J. O. :\ . :\hrl'nlwrg och S. O. Karlsson ;
\ 'irf Göteborys {lyustolion:

so/Jl che/, tilliku j"lybåtförore: k:tplcm•tJ Egerslriim ;

s(Jnt J)yy/Jrll{iirure: k:tpktll'll lk<"km:lll och liijlnnnlr'n Li li cnlll'rg;
{lyustmnurc: liijltwnll'rtl:l Yid kltsl:trlillnil'l llult cranlz , Hunius och lbrthelsson , UO :tY :). gr. sl~r rmiin P. (;.
M:tlm ho r g , ,J. \ '- S l'l' n s so n o c h .-\. V. J o ha n s son :
son1

iiganck chefl'n fiir m:trinens flygYiisende an lwf'alla de iind ri ngar i ov;m ni1mncl pn's otwls fiirdclning mellan f'lygslationn na , som :11· tji1nstens gång betingas , skolande anmiilan om s:1dan fiirflyttning omedl'lbart giiras hos chefen fiir sjiifiirsvarsdepa rlL•mentd iin'nsom 1·ad pcrson:liPU fd\.n fiollan betrilfl':tr
hos vednhiirande sbllionshefiilh:tvarL' s:tml lwtriiflancle kuslar1ill eril'ls pl'rsonal hos chefen l"iir kustartilleriet.

G. O. 384 den 9 april har lwf.tllt:
att konmwndiirkaptenen av 2. gr . Tyllen skall från och
med den l niistkommn n de j u l i t j ii nslgiira såsom fa rtygselwf
å pansarbillen Aran i shillet fiir kommendiirk:tplPtwn av l. gr .
Dahl , som med utg:'\ngl'n a\" juni månad från sagda kommen dering avgår;
alt kommendiirkaptencn ay 1. gr. Doh/ skall från och med
elen 9 niistkommandl' juli tjiinslgöra s[tsom avclelningschl'f för
1\ arlskronan vdeln i ng l' n i sliil k t fiir kommencliirkn ptetwn a y l.
gr. Holmgren , som med elen 8 i samma månad frän sagcl:t
k ommendering a 1·gå r ;
att löjtnanten Anclerbcry skall med utgång('n nv innevarande månnd avgå fr:'\n innehavande kommendning å pans:tr båten A ra n ;
atl löjtnanten /,andquisl skall f'rftn och mrcl den 2 nitsl kommande juni tjiinstgiir:l å nyssniimnda pans:trhåL;
att löjtnanten greve Mömers genom g. o. n :r 306 /1919 an bel'allcla kommendering a pansarb[tl(•n Oden skall upphiivas ;
nlt löjtnanten Fiirst skall uneler sin genom samma g . o.
anbef'allcla kommcndning :1 pans:trbMen Oden tjänstgöra s:1 som ex t ra kaelettofficer in t i Il slutet a v imwva ra n de års skola
ombord med 1.- :3. årc'ns kurser;

3()

all li"ljliWilit' ll 1/c:riin sk:il l l'ran och ml'd ckn l;) insluJHL 111 _
<Is m:IJ ljiillslgi·lr:t :1 p:tnsarl>ni t'll Odt•n;
1
all liijllwnll'll /Jrr/c/; och l'iinrikl'll \\ 1'sstrii111 skol:1 :11·ga
t'r:\n nu innehaYan cll' kommt•nd t•ring:lr i\ jagar11a lbgn:u· och
\'idar a dag efler :1\·sJui:IIICJct :lY i g. O. 282 /1919 anJwfallcJ ior peclskoJ:t , som :1,. hiigste lwfiilh:!Y:1ren iiver kustfiolla n lwsliim mes;
att fänriken i reserven J>. G. Swensson skall fran och mt·d
den 13 instundn n de mnj tjii n s tgiira :l toqwd k rys sa ren .facoh
Bagge ;
att löjtnanten Lour e/1 skal l fran och med dag i hörjan '''"
ni\stk omma n de j u n i månad och med embarker ing å plats , som
av högste bcfiilhava ren över lwslf'lott:t n beslii.mme s, tjänslgiira
s:\som fartygsche f' ä Yedeltbåle n SYeparen i stiillcl för liijln anle n Tornberg , som nii slfiiregåen cle dag från sagda komnwnclering avgår;
aU löjtnanten Tornberg skall ef ter av s lutad kommend ering
:\ vedettbåte n Sveparen snarast möjligt avresa till Karlskron:1
fiir att tilltriida si11 genom g. o. n :r 377/ 1919 :mbefalld :t komnwnclcri ng å cl~i n ·a ra n de flygstation ;
all kaptenen Svenonius och kaptenen gn•ve Spens skol:1
tjiinstgöra å kanonbåte n Sn•nsksun d uneler dess genom g. o.
n :r 282 11919 anbefallda expedition , d<'n sislniimnd e dock fi-,r~t
från och med clng under näslkomm :mde juni månad. som :lY
chcft"n för marinstab en bcstiimme s och Yarom niimnclc ciH·f
ii ger meddela sta t ionsbefiil ha varen i Stoek h olm ; sa m t
alt <Jvcl t'l ningschef en för Karlskron aavdelni11 gen m {l, undl'r
den tid sagda befiillw\'a re jämlikt g. o. n :r 26±/1919 ocll
282 11919 sl"lil ha\'a sitt hefiilsteck Pn hissat å kanonbåtP il Skuid ,
enligt högst(' lwfiiih ;tvarens ÖYer kustfloHa n lwpriiY<JnclP iin·rflylt<~ delsamma till logements f:utygcl Stockholm .

G. O. 388 den 9 april. DP bestämme lser i Signolimtm J,·tion j'ör marinen (S J,1l) och Instruktio n för utbildning i ~;nisl
signal e ring (G /.H), som a vs e underofrie ers korp ra l, skola j ii m \'iii
ti!liimpas i fråga om uneleroffic er a\' 3. graden.

'
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G. O. 405 den 14 april. 1-\ommendörkaptenen av l. gr.
Å k ermark skall med utgången av nästk ommande augusti m ånad frånträda sin genom g. o. n:r 55111914 anbefallda tjänstgöring såsom lärare i torpedlära i sjökrigshögsko lan s a llmä nna
kurs .

O. O. 406 den 14 april. I anslutning till g. o. n:r 282il919
punkt 13 a har befallts, att samtliga skeppsgossar av 2. årskursen , tillhörande skeppsgossekåren i Marstrand , skola kommenderas a övningsskeppet Najaden.
G. O. 408 den 14 april hm· befallt:
att kommnedörkapte nen av l. gr. Schneidler skall från och
med den 12 instundande maj tjänstgöra i marinstaben;
att kaptenen \Vrangels genom g. o. n:r 192 rl919 :mllefallda tjänstgöring i sjöförsvarsdepartementels kommandoexpedition skall upphöra med den 19 innevarande månad ;
alt löjtnanten greve Jlörncrs genom g. o. n:r 1119 /1918
anbefallda tillfälliga kommend ering såsom extra kadettofficer
vid sjökrigsskolan skall upphöra med den 15 instundande maj;
alt kaptenPn Rosensviird skall från och med den l instundande maj tjänstgöra såsom chef för l. eldarekompaniet, tilllika b efälhavare för uppfordra de båtsman skompanier oeh chef
för Kar lskrona station Lillhiirande båtsmanskornpanter i slällel
för l'aptenen Ekcroth, som med utgången av innevarande månad fri'm sagda kommendering avgår; samt
att kaptenerna Braunerhielm och Darin skola, elen förre
fran och med den l nästkommande juli till och med den 30
nästk ommand e september oc h den senare från och med elen l
instundande maj , med undantag av de tider, då dc på grund av
ulfiirdade g. o. m [t hava erhållit annan kommendering, tjänstgöra å egen stalion i övrig Ljiinslgöring.

G. O. 424 den 22 april. Kommendörkaptenen av l. gr.
Eneström skall, med tillfälligt frånträdande av innehavande
befattning, under kommendören Ekströms sjökommendering
G. O. 1919.
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tjänstgöra såsom chef för underofficers- och sjömanskarcm:1
i Stockholm , tillika bediringsbcf~ilhay:ue. Kommendörkaph'nen aY 1. gr. i marinen Lcche skall under samma tid tj änstgöra såsom chef för ekipagedepartementet å fiollans Yan· i
S to c ld10 lm.

G. O. 428 den 23 april. Torpedbålen Mil'(( (utnn toqwcl upphiird) skall rustns för alt utgå på expedition. Löjtnantl'll
Naumann skall vnra J'arlygsehef å torpedbålen under sn.gda
expedition och hissa sill befälstecken den 29 innevnrflnde m anad, skolande torpedbn.Len Cifter skedd inmönstring inga i 1.
mineringsdivisionen.

G. O. 436 den 25 april. Sed:m Kungl. M:l genom heslu t
denna dag bemyndigat statiollsbefälhavarna vid nollans stationer att, därest förh [tllandena å stationerna med hänsyn ti ll
rådande epidemi så påkalla, bevilja tjänstledighel ål Yärnp liktiga, som i('kc äro för tjänsten oundgängligen erforderliga, til bvidare under innevarnade ar enligt de bestäntmclser, som i
kommandoväg. utfärdas,
har förordnat s, att Yedcrhörande stationsbefälhavare 111:1
beviljad tjänstledigh et tillsvidare , dock högst intill den l juli
1919, åt det antal Yii.rnpliktiga, som icke äro för tjänsten oun dgängligen erforderliga.

G. O. 446 den 26 april. I r eglentenlet för sjökrigshögskolan § 2 omn~imnda artilleri-, torped- och minkurser skola
för instundande läsår taga sin hörjan den 13 oktober kl. 10
f. m. Oberoende av föreskrifterna i förut ulfiirdade g. o. kom ma högst följande antal officerare att avses för komm enderi ng
till ifrågavarande kurser, niimligen å urtilleriktLrsen 3 sjöofTicerare o d1 2 kustartiller'ioft'icerare, ä torpedJ..:urs en 5 sjöofl'icerare och l kustartill eriofficer, samt ä minkurs en l sjöoffic er
och 2 kustartilleriofficerarc.
Härjämte har, i anslutning till beslut den 25 innevaran de
månad angående framskjutande av i förberörda reglemente~
§ 7 mo m. 3 angiven tidpunkt för inlämnande av ansökning~~ r

c;m kommendering till sjökrigshögskolans !'ortsiittningskurser
instund ande liisar, befallts:
alt dc ofl'icnare av marinen, ~om uneler liisaren 191;~ 191-:1 , 1917- 1918 och 1H18- HH9 genomgall allmiinna kmsen
vid sagda skola och vilka iinsk a kommendering till nagon. aY
nvanniim nda fortsiiltn ings.k urser, iiga :1lt ti ll veclerhiirancle my ndigh eter diirom in siinda fiirl'skriven a nsiikan , skolande dylik
ansiik an Sl'n as t den 10 niistkommande ju n i vara inliimnad till
chefen l'iir sjiikrigshiigskolan, som sen:tst elen 16 i samma mamLcl iiverliimn;n h:mdlingnma till che!'en fiir sjiif'iirsvarsckpartenw nlel; samt
all ovanslående fiires k •-if t jiinl\'ii i s k;di giill;~ dl· ofTicPr:ne,
tillhiirande någon av nyssniimncb arskurser, ,-ilka l'iirul inliim ·nal elylik :lnsiik;m samt f'ortf'ar:md<· vidhitila diiri gjord f'r:lmstii lin in g.

G. O. 451 den 29 april. Medgiws, :llt hiigsll' hefiilllaY~l
ren iiver kuslflotbm mtt anlwfalla dc11 utstriickning av i g. o.
n:r 282 IHJ19 punkt ö~~ angin'n lid f'iir innevaran de ars mincringssk ofo, som :w i g. o. n :r -:1:25 HJHl beordrad minsvepning
a rikets iistra kus t hl'lingns; iigande hiigste Jwfiilhavarcn över
ku sl.f'loltan att vid behov liirflytla a l. miner ingsdiv isionen
kmllllll'nclera d personal ml'll an i clivisirmpn ingaendP fart yg pft
siilt, som med hiinsyn l iIl f'ii rliiggn ingsmiij liglwll'rna , u l bi Id n i ng
oc h mi nsv epn ing mä anses liimpligt.

G. O. 455 d·en 30 april.

,\ de: i 1. oeh 2. mincringsdiv i-

sicncl'lla ingaench~ lo qwd - oeh \'ccl eltb:ltar skola - oberoen de
n\' g ii iland e besii lln ingsl ist or och diir i('[;.(' personalbri st liigger
bes liimda hi1Hkr i viigl'n - - icke v ~ll'a kommencl pr•a dP viirn plik tig:l, f'iir sa Yit! icke dylika hiir!ill frivilligt :mmiila sig.
l anslutning till §~ 1 oC' h 11 i
kun görelsen a\· den 26ma r s 191 ö har hefallts, att inom IIemsii
fiistning s skyddsomrade l'ii ljand<• viig·ar och vatlenfarlccll'r mft
av ulliinn ing samt fii ljnndl' v:1lt('n f'ark de r :1v utl iind s kt l'nr tyg
hrgagnn s, n ii m ligen

O. O. 472 den 3 maj.

1
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av utlänning - de alhnänna landsvägar och i gällande
lobledsförteckning upptagna lotsleder, sorn förefinnas inom
skyddsområdet; samt
av utländskt fartyg - samma lotsleder, som enligt ovan
må av utlänning begagnas.

O. O. 484 den 5 maj.

I anslutning till tillägg I och II

till ASR 1914: bil. B har befallts, att hög,sle befälhavaren övn
kustflottan skall vid genom g. o. n:r 371./1919 anbefalld bej'iilskzzrs vid skjutskota låta uLföra skjutningar med kanongeviir
samt liten och stor tubkanon i1vensom med 12 cm. kanon i
enlighet med program, som av nämnda hefålhavare närm:nr
bestämnws, skolande am m u ni Lionsfiil'l.Hu lm ingen härvid lw
gränsas till nedan ang,ivna myckenheter, niimLigrn:
8 skolt
12 cm. granatkartesch ex. l. . . . . . . . . . . . .
f>7 mm. sk. p. exprj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
fJ7 mm. sk. p. granatkartesch . .... ... . .. . 12
per rlev
20 nllll. tuble-skott ... . .. .. .... . ....... . 270
G,;; n1n1. sk. p. . ........ . . ........ · · · · · · · 300

G. O. 487 den 6 maj. Från och med den l nästkommande
oklobet· och til lsvidare skall en officer tjänstgöra såsom milill'irle dsassistent i sjökarteverket och :1tt med avseende hi1rp:l.
t'iiljand e bestämmelser s](,ola lända till efterrättelse,
1. Såsom militärledsassistent beordras på förslag av chc I'L"n för marinstalwn L'fter· samrftd med chl'i'rn för sjökarteverkel
en uti marinstaben tjiinslgiirandc sjöoit'icer.
såsom militilrleclnssislent är ifriiga ')- ·. ] •s1' 11 1.1·:;ns'toiirino'
c•
n
b
varande officer jiinwiil undeJ'stii lld chefen för sjiiknrteverlu•l.
:~ . Militiirlcdsassist.ent.en bilriidcr vid handläggningen
inom sjiiknrleverket av iirenden, som heröra det militiira sji·, _
kartmaterialet, milihidcdsväsendel och cliirmed sammnnhiin gnncle spörsmål. Därjämte hör han h:'\lb å E'na sidan chefen
fii r m:trinstalwn och f1 andra sichtn dwl'en för sjökarteverkct
undrrriltlnd ont av den andra c hrfen t'iir niirmaste tid framiii
planlagda mätningsarlwte'll.
4. T_jiinstgiiringen i marinstahen fullgiires av militiirll'ds -

assistenten - i de!l mån han ej tages i anspråk av chefen för
sjökartevet,kel - enligt chefens för .marinstaben bestiimmande.

G. O. 503 den 9 maj. l anslutning till K. hr. denna dag
h ar' befallts ,
alt g. o. n: r 282/1919 nmf'iirmiilda Hppgi !'ter fra n sjiisly rl.;.ch diilhavare (chef' å f'lygstation ) lwtriiffande måuatlig åtgäng
av kol, smörjolja och h6innolja samt viirclel av förhrukacl
ammunition och ann a n materia l u l r edning ska Il in s ä 111das till
chefen för marinstaben i stiillet för til l chefen för sjöfiil'svarsdepartemente t.

O. O. 505 den 9 ma]· har lH'f<illL ' alt ö·1 l c) i huenon1 b'
.,., o .
n: r 1620/1915 (med diiri genom g. o. n:r 1279/1916 och 54/1917
gjorda iinhr~ngar), R M T Bil. 3~~, faslstiillda niirmare beshimm elser med avseendL" på marinstabens, verksamhet i fredstid
skall hav::t nedanstående iindrade lydelse:
till chefen för sfö)'örsuarsdcpartementel

c) å t~dl'r, som sii1·skill hesl~imm<ts, l'iirslag till iivningar
m e:cl flottans personal, i vad riir iivning<una ombord gemensamt
m ed hiigste befälhavaren över kustflottan; sko l(lndc hos marinl örvaltningen inhiimlus j'ör örmingsplcmens utarbetande erJ'orderligu llfipgiJ'ter dels å /Dr övningarna disponibla medel, dels
å de pris, som biira beräknas d J'ör Öt'ningama erforderlig utr edning m. m., dels, ock betriijfunde J'artygsmuterielens i.indumålsenligu anvr'inclawle m ed hänsyn Ull dess vidmukthållwule
i tjiinstbart skick;
d) SL'nas1 den :w juni

G. O. 506 den lO maj, Med ~1nleduing av rådande inf!Ut."nsaepidemi_ lwr hefallls, att fiiljandl' föreskrifter skola tillsvidare
hi nda till l'rl'lerriittelse med avscencll' på f'örliiggniug i kasern
av de viimplikt.iga, vilka inrycka till ijiinslgöring' under inne varandL· år.
l. Förlii.ggniugen i logt·nwnt<'n hiir ordnas så spridd som
möjligt, varjämte siingarml stä lla s, så ~11t bredvid varandra
lig1gandc komma med huvudena åt nwtsatt håll.
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De Yiirnpliktig<l, som diirtill anmiil:~ sig, skola tmth>rgtt ympning med sentm mol in fluensakompli kalioner.

G. O. 508 den 12 maj, hur fasts lill ll nedanslål'lHlc iindrin .
gar i Neglemente j'ör utbilclwnu nu J'lottons munsko fl ( skolrcrJ·

lem en te).
~ 2.

ulgi ires

5.

~'

:

l ) riMare vid lätt htiWll u jnuure och (t Uil!leruutlens l>/if.
2) riUare vid medelsvår uch riktare uid suur kwwn.
3) dykare.
6. Riktare Yicl liitl kanon a jag.u~: (undervallPnsh {ll), riktarl' vid nwdclsv<tr oeh riktare vid sv[tr kanon.
a) Bland vardem a\' flottans slaliotwr tillhörande to rped matroser (u ndervatlensllåt ma Lro ser) ska Il ~;t iictse finnas 11 ttagl'l
oeh utbildat säsom riktare vid lätl kanon å jagare (undervallcnshö.t) ell antal motsv<trancle l fi';r Y:trje å stalinnens ja"at'l' (unde n·attenshåtar) lwfinllig d yl ik pjiis. DL·ssutom skol:.
;intws ullagna ytterligare minst 50 o/c ~Jtsom reserY, resemriktare.
ah) Bland Yardera av fiollans :-,lalimwr lillhiirall(k <trlilleri malroser skall sliidse finttas uttagel oeh ulhild a l såsom rildare
Yicl nwdelsvar oeh sasom riktare viri !'\'~\r kanon elt a ntal ,
molsYarancle 2 l'iir va rj e å stationens ~lridsl'arlyg befintlig dy ·
lik pjiis samt bclräfTande riktare vid n1l'delsv [tr kanon ytterligan· l[) 11 ~ såsom n•scrv.
h)
-- -- c)
mån aY :1\·gi'lng hl:md i detta mom. niinmda rikt;tl'l'
"kcr [uligen komplettering ti ll föreskriVL'I a nbtl, yarvicl hiin syn tages till det antal vakanser , som ].;an heriiknas upps ta
uneler ulhildn ingsårel.
cd) Uttagning a\' rcseruril.:lnr<' t>id liitt 1.-nnon å jagare
(unclel'\'altensh at) skl'l' vid torpeclskol:l (un clen a ltenshfllskob )
bland de l'lever, stam, i rekrytskolan, Yilka hiisl synas liim p:t
s1 i~ !'ör l'tiinslrtöring sasom reservriktdre: uttagning :lY riktorl'
(.1

•

'-'

<.

vid hi/l kwwn a jagare (undt•ryatlemi wl) s ker vid skju lsko la
bland dc l'lt'\'l'l' i korpralskurSl'l l för Loqwdmalr'usc r (u ndervatte nshcltmalrosl' r) , vill.; a förut u tt:1gi t s l i Il reservrik ta n" vid
Iiitt kanon :t jagatT (undervattensh al ) och som hiist synas
Jiimpa sig l'ii1' ljiinslgöring sasom rikhre.
d) Uttagning :l\' riktare vid medc!svdr och rikta re vid svar
kanon sker ,·id
lämpa s~ig fiir t,Finslgiiring sasom riktare.

l')
-- ·-- f') \'id hörja n a\· torped- , undcn·;tlll'nsha l- och sk j ulskola
liimnar clll'l'cn för undnolficcrs- och sjöm;!llSik än·rna lil l chefen för wdl'l'hörlig skol a uppgi ft å eld an tal r ik tare av ovan
niimndn k:tll'gorier, som skall uttaga~;: sam tidig t
g) Et'te1· slutad torped-, undervallen~bäl- och s kj u lskola
>> Upp.llyttning m. 111 .>> giint anteckning: >. l'Uagen t ill (rese r v-)
riktare Yid Iii l t kanon a j aga n· » (>> unden attensbåb) elle r ''U tLagen lill riklare vid nwdclsv:'\r (svår) k:d10ll.>>
h)
-- - -- -- ullaegn Lil l ri ktare :w
hiirov an niinmd kategori, icke liingre -- ...- ~08.

-±) alt uttaga lill utb il dn ing t"iir
ljiinstgiiring silsom riklan• vid iiitl ],;mott :1 j agarp (undcrvattensba l), respl'klive riktare ,·id nwdels':år oc h rikta re vid svå r
kanon dem, son1 213 . B. Fiir lorpcdmatrosn :
l\ orJJrulskurs.
AndamåL

Oml'at!ning:

ö) --- - spriingn ingsiiYninga r .
Ä m nl'l kon l raminerings- och ~priingn i ngsö\'ninga r utgå r för
till (rese n·- ) riktare Yid liill kanon [t jag'are utt::tgna t orpe d matroser.
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C.

För vapensmeder:

241 12 . Chef för torprdskol::t i'll igger att hland loqwdmalro:ser, stam, elever ·i r ekrytkur·s, lill det antal, som av V\'dcrbörandc kårchef angives , iikat med 10 ;;. , uttaga till uth ildning för tjiinstgiii·ing sås1o m reservriktare vid liilt kanon f1 ja gare dem, som därtill hi1st synas lämpa sig, samt giira sftdan
:,nmälan: uch anteckning, som föreskl"ives i mom. 6 g), sko la n de, därest med hi i n syn li Il clevern:1s Eimpligh el såsom riktare dl stön-c Pli et" min.dn• antal ~i n eld av vederhörand e ki\.rchcrf angivna anses. böra uttagas , samr:\d häro~n äga rum nwllan c hefen för skolan och respektive kårchefer, vilka senare·
iiga alt Yidtaga de jämkningar i för uttagning b ehö·v ligl antal ,
som på gnmd härav anses liimpliga.
242. A. För torpedmalroser:
a. Rekrytkurs.
•~\ndamål:
1

Omfattning:
7. Rorgång.
Ämnet kontramineringsiiv n1ingar ulgat l'iir till n·sl•rvriktar\'
vid liit.t kanon å jagare uttagna toqwdnwtroser.
b. U mlerofficerslw r s.
278 J " ' Chef !'ör un<ll'r"v:llll'nsh:Hslwla ål iggl'r alt hland
ltl'nsbiilmatroser, slam , devt•r i n·k rylk urs, t i Il d \'l :lll erva
und
Lal , som av vederhörande k:"trl'lwf :lllgives, ökat nwd 10 ' /, ·
utlaga Lill utbildning !'ör tjiinslgiiring s{tsom riklar1• vid l i~lt
kanon å unclervattensh[tt dem , so m IIiirtill hiisl synas liimpa stg.
sarnl göra sådan anmiil:tn och ankl'kning , som l'iin'skrivr s i
mom. 6 g), Sikolan ck·, diir•esl med h~insvn till l'kvnnas liimp liohet såsom riktar\' l'll större eller mindre ant:tl iin. del <t\' vel ..
o
t">
clcrbijrande kårchef angivna anses bör:~ uttagas, samrad wnnn
iiga rum mellan chefen l'ii·r skolan och respektive kärchel'er.
vllka senare äga att vidtaga de jämkningar i för ullagnjng• he höv]iot antal som på arund härav anses lämpliga.
b

'

"'

O. O. 509 den 12 maj har fastställt nedanstående

~ind

ringar i Sk]utinstmktion !'ör j'l otton , Artilleri, Bihang A.
Sid. 17. 1) Underuottensbdtskola .

Rekrytkurs för
undervattensbåtsmatroser
!W. VI.
Ovning 13 skjutes rndast nv dem , som uttagits för utbild nin.'!. till reservrikt:trl' vid liitt kanon :'\. jagare.
Hi/. VII/.
Ovning l1 skjull's endast av dt"m, som uttagits för utbildning bill rik ta re vid Iii Lt k a non :\ jagm·e (underva tt cnsbåt).

15il. XII.
Ouningar i skolskjutning 11id unt/eruattensbätskola.
Rekrytkurs f ii r u ndl'rva t lensbåtmatroser.
-- -- a) kanong·eviir utbildför
Ovning 9 skjutes endas t a\' dem , som uttagits
llling till reservriktare ,-id liitt kanon å undervattensbåt.

G. O. 514 den 12 maj har hefal:t:
att torpedbåten Bris skall i och !'iir utbyte av ångpannor
ulg:'t u r J( a risk rona a veleini n gen sa m L avrustas , a vm iinstras den
l+ innevar:111de· månad och l'ii·rl iiggas i 2. ber·eclskap;
alt torpedbåten Meteor skall omP1klbar t rustas fiir att ingft
i 9. t•oqwdbåtsdivisionen;
:tll liijtnanten N . . \. Hroms skall vnra fart ygschef å Lo'L·pcd h~tll'll uneler dess uyan aniH'f:tllda Pxpedition , sko land e fartygs C'Iwl'en s lwfiilsl\'('ken hissas den 15 inneY:nandr m:"tnad; saml
att hesiiltningen ä torpedbå ten Bri-; skall - vad uppbörds miir trH·n het6ill':1r dock enligt stationshdälhavarens i Karlskro-na lwstiimm:1ndl' - ljiinstgiir:l ft torpl'dln'lten Meteor.

G. O. 526 den 15 maj hnr nwclgivil, att genom g. o. n:r
l27(i 1H)15 fastsiiilida

utmiirkl'lse!l'('ken M/ 15 fiir olTicer vid
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marinens flygväsende iivensom genom samma g. o. till b ru k
medgivna beklädnadspersedlar ma enligt bestiimnwl sern a i
niimnda g. o. hiiras jiimvii.l av annan vid marinens fl ygviisende
sasom flygbålföran' eller flygspanare tjiiuslgiirancle 1wrson:il.

s

12:1 mom . 1 l)
G. O. 539 den 17 maj har befallt, all
reglcmPnle fiir marim·n del Il skall h'lva nedansl fll'nde ii nd ra clc lydelse:
~ 123.
inkll:tgt•s:
-- l. Förutom l) att bestiimmelsc nwddelas , dels för huru manga dagat·s
utspisning provia n l och t·eservproviant ska Il å u n d e rYa Hensbåtarna medfiiras (~ 317: l och 6), dels angaendl' s ii LtPL. l'ii r
fyllande av brilnslel"iirnicll'L, s~'t all all erforderlig fiirsikliglw l
cliirvicl iakttages.

G. O. 553 den 22 maj har lwfalll:
att vedellbåtarnn n:r 20, 21 och :>2 skola snarast miijli gl
och :'i dag, som av hiigste lwfiilhavaren över kustfiollan niirmare bestämmes, utgä ur kustflottan ~, ~ tmt avgå till Stockhol ms
station fii•t att dilt·stiidt•s :tvruslas, :tvmiinslra s oelt fiirliigga s i
2. beredskap;
att torpedbåtarn:t Sirius, Orion och Firgo skoht rustas utan Lorpeduppbiirder - rör alt ingft i l. mineringsclivisio nen ,
skolande fartyg·schcfemns bcfii lsll'ck e n hissas dagen l"'"tcr del
ovmmii,m nda vedettb:'\tar :tvmiinstrats ;
all nedannämnda ofTicL' rarc ~ilwla vant l':ntygschdn [t lorped!Jåtarna under nu anlwfalld expedition , niimligf'n:
ft torpedbäten Sir i u s: löjlnan len .\gren ,
Orion: tilnriken Svedeli u s,
Virgo: fiinriken ForshelL
alt besättningarna å Yed clthatarna 20, 21 och 22 sko ht
vad uppbiirdsmilnnen !Jt>Lrilff:tr do ck enligt vPclerbiir:md e s taticnsbL1fälhavares besliimmanclc - lj:instgöra a lorpediJålarn:t
Sirius, Oruon, och Virgo; samt
alt, oberoende av fiit't•s,k rifterna i g. o. n:r 264/Hl19 , 8 :l'
stycket, H. lorpeclhålsdiv is,io twn sk:tll fr ån och med dt•n 1 O in-
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Xavigatiou.
Forslag til ny sjokalender

~-

T. f. S.,

~itl.

1"7:).

UJulervattensbåtar, torpeder och minor
m. m.
Thr mine danger on the oceans oE the
.. . . .... .. .... .. · · · · · · · · · · · · · · · ·
world
Fisket och minfaran ... . . ... .. .... . .. .. .

G .. sid. 14\):1.
1577.
K. T., sid. 4.12.
S.

1i'i:3~ ..

Telegrafi och telefoni.
QuantitatiYc Behaneli ung der Schwingungcn im Röhrcngenerator mit Hilfe der
Schwingkennlinicn ................... .
Ohcr Kcnnlinicnanfnahmf'n Yon Elcktro............. .. ............ .
ncnröhrcn
Ubcr· elen Sclbstinduktionskoefl'izionten von
Spulen mit rcchteckigcm bzw. quadratischcm ·windungsqucrschnitt ... . .. . .. .
T eknisch e Ent.wicklung der Röhrrnscndcr

J. d. T. T .. sid . :3:2(i.
J. d. T. T., si el.

3()1.

J. d. T. T., sid . :386.
J. d. T. T., sid. :395.

stundande juni tillfälligt utgå ur Karl.,kronaaYclelningen. samt
tillsvidare ingå i kustflottan för att deltaga i dc genom g. o.
n :r 425/ 1919 anbefallda minsYepningama i Ostersjön; ~igande
hiigste befälhavan·n över kustflottan att anbefalla den avkortning av genom g. o. n:r 282 11919 mom. 14 b) föresl<riven tid
f'ör kadetternas praktiska övningar :"t torpedbåtar, som med
hiinsyn till föreliggande omst~indiglwter må befinnas erfo.rclerlig.

G. O. 562 den 24 maj har faslsliillt neclanst~wncle nnm~irk
ning till J3jl. VI i Bihang A och 13 till skjutinstruktion för flottan, Artilleri (ASI) 1917 med diiri genom g. o. n:r 228-' 1918,
785/ 1918 och 509/ 1919 faststiillda iin d1·ingar:
Anm. Värnpliktiga, med unelanlag av sådana, som pa
grund av personalbrist måste uttagas till reservriktare v id lätt
kanon å jagare, skola skjuta övning Jl :r 7 med 57 mm. kanon
~1/ 95 D och övuing' n:r 10 med 37 mm. kanon, varvid för
sistnämnda ÖYning avstånde t sk:tll v:1ra 800 meter och medeltiden för serien: kortaste 10 sekunder uch längsta 15 sekunder.

G. O. 575 den 27 maj,

Ansökningar ti ll en kaplensbehigsta löneklassen å reserueller
mellersta
i
flottan
vid
stiillning
slat f'ör marinen må ingivas före den l nästk. september.

Sjöf:u·t.
British shipping, marine insurance and
......... . ............... . ... .
freights
Tysklands sjöfartsutsikter .............. . .
Transport av fruset g·ocls i fartyg ..... . . .
lJ trikeshandeln och örlogsflottans lång ro ...................... . .
scexpcd i tioner
Shipping boards hamlelsflottu .. .... ......
SrgPlfartygens r onässans i Swrigc ......

l s·.

· 1 14""
c., SlC.
. vo.
1547, 1594.
N. T.. sid. 371.
R. T., sid. 37G.

1000.

N T., sid . 383.
N. T., sid. 387.
N. T .. si el. 406.

Diverse.
Krig. uppfinningar i den fredliga sjöfartC'ns
....... .. ..... . ..... . ... . ...... .
tjänst
Svea kanal ............................. .
P sykologiens betydning for sovrornr-t ... .

K. T., sid. 408.
T. T., sid. 136.
D. T. f. S., sid. 4:20 ..

G. O. 577 den 28 maj.

Genom g. o. n:r 1018/190-± (s<'
jiimviil g. o . n:r 152/ 1902). uWirdad hestämmelse beträffande
vit kavaj för underofficerare och civilmiliUira tjiinstemiin med
underofl'icers värdighet skall h ava följ-ande ändrade lydelse:
Yit 1.-auaf, lika med den för officerare och civilmilitiira
tjiinslemi-in med officers Yiirdighet tii!:'Hna, skohmclc axelldaffarna, vilka för flaggunderoffi ce rare skola Yara fiirfii.rdigade av
mörkblått kläde och för övriga underofficerare av samma tyg
som kavajen , icke vara försedda m ed gradbeteckning, m en a
milten med fastställda (g. o. n:r 950/1902 och 991/1909) em.blem
till utmärkande av de s~irskilda yrkesgrenarna.

O. O. 579 den 30 maj har befallt:
att clivis.i onschefen för 2. pansar.båtsdivisionen, kommendören m. m. Ekström, skall elen 27 instundande juni nedhala
G. O. .1919.
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;itl befälstecken och divisionschefens .~t:1b - med undanta g ~l Y
kapten e n lVetter och marinl}\karcn :lY l. gr. \Vclllgrf'n
:,amma dag avgå från pansarbåten .\ra n; samt
alt högste befiilhaYaren iin•r kustflottan skall den 28 instunclande juni hissa sitt bebilstecken a pans~1rbMcn .\ran, s kolande marinl}ikaren aY l. gr. \Vallgrrll från och med samm a
d:1g intill utgångt•n :1,. juni månad tjiinstgiira såsom stahsliikan·
lliigstt• befälhavan•ns i)ver kustl'lotbltl stall.

G. O. 586 den 31 maj, Seda 11 genom hes l ut den 26 sisi lidne april Kungl. Mnj:t bemyndigat stationslwfiilhavarna Yi d
floll:1ns stationer att, diin·st fiirhåll:mclena ~l stationerna med
hiinsyn till rflclancle epidemi så p ~1kalla. bt>vilja tjiinstlediglwt
at ,·iirnpliktigu, som icke iiro för tjiinstcn oundgiingligcn er forderlig:1 , tills vidare uneler innevarande å r enligt de bt•stiim melser, som .i kom m n ncloväg u tf ii rclas ,
och sedan Kungl. Maj:t s:tmma dag i anslutning cliirtill
medgivit wderböranclc stationsbefiilhaYart' aU bevilja såclat l
tjiinslkclighet tillsvidare, dock hiigst intill elen l juli 19t9,
har K ung l. Maj :t medgiYi t, a t t vederböra n de stationsbl'l'ii l ha va n· nu\ ytll•rl igare bevilja dy Ii k tj}insllc-d ighet, dock hög st
intill elen l novem b er 1919 , åt del antal viirnpliktiga, som id.t•
iiro för tj~insten nundgiingligt•n nforclcrliga.

G. O. 604 den 5 juni har i Wlslutning till g. lY. 11191 9,
rtnm. 10, befallt, :tlt den 29 innevarande juni skall inryck:t
halv:1 nntalct aY kustartilleritjänst tilldelade , år 1919 inskri\'ll :t
och nwd dem tj~instgiiringsskyldiga ick e vapenföra viirnplik tig:t.

G. O. 614 den 6 juni, Kommendiirkaptencn :1v l. gr. i
marinen Lcche skall fråi\! och med den 28 inn evarande m a nad tillsvidar-e med undantag av de Lider, då han på grund :n
utfiirdad g. o. må hava erhållit annan kommendering, tjiin st göra såsom chef fö1· ekipagcd e pnrlcmentet å flottans varv i
Stockholm i slii.llet fiir kommendörkaptenen av l. gr. Ene striinl ,
som från sagda kommendering avgår.

4D

hOmmenrlörkapte nen av l. gr. Eneström sk:tll från ocll
med ovanniimnda dag till orll med den i30 niist komman dl'
seplcrnhcr, med llndanl:tg av de tider, då han på grund aY ut ..
fiirdacl g. o . må h:l\·a <'rhållit ann :tn kmnnwnclt•ring , tjänslgiira
a Stoe kholms sl:1tion fiir iinig iji\n s lgiiring.

G. O. 615 den 6 juni har bdallt:
att nwd iindring H\' g. o . :18-1- i1919, kommt·lldi'n·k:tplciWn
aY 2. gr. Tyrlen sk:tll fr å n och med el e n 27 inm•yar:mdc m:"i nad tjänstgiira sasom fart y gschef a p:lllSarhate n Aran , s l.;:olanck
komnwndiirkaptenen a\' l. gr. Dohl den 26 i samm:1 man :tcl
:l\·gå från sagda komnwnde r ing;
:1ll. liijtnantcn Lilienbcrr; skall den 7 inn c v:~r:tndt" man:td
:l\·gå fr:\ n sin kommendering som f'l ygbåtfiirare vid Gölchot·gs
llygstalion samt fr å n och mecl pMiilj:mde dag tillsvidan· tjiinstgiira som instruktionsofficer för den vid ~agda flvgstation an ordnadp ulhildningskurse n, fiir l'lyg'S p:tnare;
:rtl fiinrik en \\'esslröm skall frnn och med dag inJH~ Yaran 
dt> m ;\ n:tcl , SOlll :lY hiigst e Jwfälh:l \';l l'(' n ii v e r kust rtotta n , m ed
hiinsyn till l'iireskriflen i g. o. 38411919 ang:'lcndt• niimnda otri l'l'l'S a v pollettering från jaga ren Vid n r, lwstii mnws , t j ii nslgiir:t
it pansarh~tll'n \Vasa i stiillet fiir fiinriken v\'allstriim , som pa
grund ay sjukdom :IYgat" frän s in kommenclning a sagda pan sarh:'it ; samt
att fiinrikarna I: t/uerson och Ar/e/t skol:t dL'n 18 itllH'Ya rallde m ftnad avgå l'dtn sin kommt•·ncll'ring :1 kanonbåten Sk:1 gul samt frå n och med paföljancle clng tjiinstgöra å pansarbåten
T:1ppcl"lwten i sliiliet liir fiinrikarn:l Ahfnwrk och Jnn ssonnrostriim , vilka elen 18 i s:1mma manad pa grund aY dem
bt•Yiljat avsked :l\g[t l'r:'l n sin kommendering ft s:tgcla p:lllsarb:\ 1.

G. O. 617 den 6 juni har med iinclrig a\' g. o. 111919 lwfallt, alt kust:trtillcritji\nst Lillcklacle, år 1916 inskrivna oc h
med dem tjiinstgiiringsskyldig:1 viirnpliktiga skola inrycka till
repetitionsöYning först :'t tid, som framdeles hrsliimmes.
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G. O. 618 den 6 juni, Vedettbåten n:r 10, som jäml ikt
beslut den 23 sistlidne maj skall överföras till kustfästnin g,
skall stå till flottans förfogand e intill avslutand el av genom
g. o. 282 11919 anbefalld expedition.

G. O. 619 den 6 juni har fastshillt nedanstå ende ändringar
dc· bestämmels er för utbildning till värnpliktiga ingen jörer .
clektroingen.•jörer, intendenter och liikarc vid marinen , vilka
uWirdals genom g. o. n:r 630 1915.

Il . V örnpliktiga intendenter.
a)
n1penföra värnpliktiga, som jämlikt inskrivningsfö rordningen
~ 2 äro i viirnpliktshäns eende likshillda m ed studenter och
som idka eller idkat studier vid handelshögsko la , handelsgym nasium ell e r motsvarande uthildningsans talt.

b)
c)
Andra tjänstgöringen skall taga sin början det år, dii
avg~l ngsexam e n från handelshögsko la, hande lsgymnasium eller
motsvarande utbildning1s anstait avlagts , dock sennst under 4:t·
året.

d)

e)
f)
icke avlagt avgångsexame n frå n handelshögsko la , handelsgym nasium eller m nlsvarand e utbildningsans talt, äv ensom sådan
~- - , ·~irnpliktig ~~ -- -

III.
el)

YämpTiktiga liilwre .

.l1ilitärutbildn ingen anordnas dels i land å Karlskrolla sta tion under omkring 60 dagar , dels dtireft er ombord under
omkring 30 dagar å det eller de flotians fartyg, som efter aY

•chefl'n för marinstaben i samråd m ed högste b efälhavar en över
kustflottan avgivet förslag i kommandoväg bestämmes.
\filitiitutbildni ngPn skall hava ungefär samma o mfattning

G. O. 643 den 16 ju.ni har befallt:
1.

a ) alt logem en ts/artyget Slackholm skall elen 21 imw-

,·ar:mde må na d utgå nr Karlskronaavd elningen samt snarast
möjligt diin~fte r nvrustas , avmönstras och fiirläggas i 2. ht:>Tedskap ;
b ) att mariniiikaren av 1. gr. Schröd/s genom g. o.
anbefa llda kommend ering som stabsläkare i avdel/191\:l
:'\42
ningsc hefens för Karlskronaavd elningen stab skall upphöra
med dagen fiir logem e ntsfartyget Stockholms avmönstring ;
e l att de skl' ppsgossa r, som, med förläggning å logements fartyget Stockholm, genomgått torpedskola innevarande år,
·skola t>fter logem en tsfartygets avmönstring efter överenskommelse mellan högste befälhavaren över kustflottan och vederhörande slationshefiilh avare kommenderas å rustade jagarl'
dler torpedbåtar ;
d) att fiinrik en Nerpin skall från och med dagen efter
sagda log<'mentsfarly gs annönslring och intill påbörjandct ay
:genom g. o. 540(19•19 anbefalld tjiinslgöring å lorp edkrys.s aren
Jacob Baggf' tjän stgii ra å Karlskronaavd elningen med embarkering å fartyg, som a v avdelningsche fen bestämmes ;
a) a lt kanonbåten Skagul skall efter yrkesskol o rnas
'>
slut aY högste behilhavaren över kustflottan beordras att Lillsvidnrl' kYarligga Yid flo.ttallis måldepå å Miisgarn vid Hårsfjiirdl' n i och för utförande aY vissa r·epara lion s- och andr:l
Hrbcten vid måld epå n f' nligt de närmare· bestämmelser, som
högste l>efii l havaren över kustflottan iiger utfärda :
b ) att löjtnanten Tholander och fänriken i reserven Lindahl skola den 21 innevarande månrad avgå från innehavand e
kommendPring ar å kanonbåten Skagul ;
c) att frå n kan onbå len skall senast den l instundande
juli , eftl'r överenskomme lse m ellan högste befälhavaren öYer

52
kustfiollan och vederbörande stationsbefillhavare , aYpollettera ~
:dl så dan pers onal av underofficers och manskaps tjiinstcgracl .
so m icke niidviindi g lvis e rfo rdras för tjiinsten ombo rd och
f'ii r utförand e i mom. 2 a ovan niimnda :n·belen ; samt
3. att fiiljand e på expedition varande f'iirhand , som jiim likt g. o. 264 /1919 Yarit stnlioniin1 , skola fr:'l n och med el e n 21
innevarande m å nad vara riirlig:1 , 11iimlige n 2. juqur edi vision en
.-; amt 2. oc h 6. t orp cdbåtsdivision ema .

G. O. 650 den 16 juni har bdallt:
l. aU genom g. o. 5 7811919 (siirskild instruktion för
lliigs le lH'fiilhanlrt'n ön·r kus lflolt:m ) anlwfallda iiYningar und e r gång med kustflottan tillhörand e fartyg skola - utom Yncl
lll'lriiffar 3 . pausarbåtsdivisione n - pågå till och m ed den 2\)
niistkom nw n el c augusti , s kola nek kost naclnna u tiin•r de .
som angi v:1s i sjiifiirsvarsdeparten wnlets :n ·gfwndc skri,·clse n:r
3 48 /1919 - h eg riinsas in o m belopp , smn i skriYelse l'ran sjii fi irsntrsd e pa rl emen l et meddelas ;
2. alt hiigslt• hefiilh:n·arens iiwr kustflottan bdiilsleckc JJ
sk:lilncdh:das sistniimnda dag, varefler sagda bdälhaYare lill sYidare tillfiilligt sknll fiira befiild fr[m exped itionen i Sloc k lwlm ;
~:ilt komnwncliirk :1plcn en av t . gr. J-l o/myr en skali, se da n h iigsk bdii Il w va rens i'l\' l'l' kustflotta n hcf'iilstee k e n jiimlik l
m om. 2 nedhalats·, tjänstgiira såsom cliYisionsclwf för 2. pansarIJ[llsdivisione n under de n lid divisi o nen jiimlik! m o m. 4 hii r
nedan ta ges i anspr[tk för signalskolans iivningar m . m ., samt
hissa s itt lwhilstec k en ~~ pa nsarhalen Aran d e n 30 niis lkom
ma nd e :wgusti, skolande· elivisionschefens stab ulgiira s :1v clivi s ionsadjutant, division s ingenjiir, di,·isionsinl e nch>nl oc h cli,·is i on s l ii], a re ;
4. ;1Lt 2. pansarbatsdivisio:H ·n ulom p:111sarbaten \\'a sa
s ka ll snarast miijligt efter det divisions<.:hefens hdiil st cc kcn
j ii mli k t m om. 3 his sa ts, i nlrii ffa i l\ ariskrona för a nordnanclt ~
till och med dag i slutet av in s lunclancle oktobl'r m å nad ,
som framdeles h esliimmes - av signalskola m . m. , i)Ycrsyn a\'

1':11·tygen saml, i den mån skolutbildningen så medgiver, bert· d:1ncl e a v t j ii nstledigh et å t lwsii tl n inga rna e n Jigt hi'1gstc b efii l·
llaYarens iiver kustflottan niirmare h cs liimmande, skolande
elivision e n eftn :lllkomsll'n till 1\ :1rl skrona diirstiide s va ra
slationiir ;
6. :1 tl 2. jagan·cl i\'isionen utom jagare n Hagnar , 2. torpcdIJ:\tsdivisio nen utom torpedbåten. Argo s:unl (i . torpedb ft lscliYi s ionc n skol a snarast möjligt e fter eld högst e h efiilhava r e ns iiver
kustflottan befiilsi<'Ckl'n jiimlikt mom. 2 nedhalats a\·ga til l
resp . stationer saml dter ankomslen dit up p liisa s, elivisionsc heferna s befiilslecken Jll'<lhaln s och l'artygl' n :l\TU st:1 s , : lY mönstras o<: h förliiggas i 2. hereelskap nwd lwsii llning komnwn ckrad, iig:mcle veclerhiirande sta tionsl w l'ii lhaYa re a lt und er m;i n-aclern a september- oktober i d en m ån s;'\ lå ter sig göra
hereda niim n da lwsiittning:11· til lfiilll' till hiigs t 1 m ån :1els tjiinsl il· dighe l ;

6. att aYclelningschefen för l~arlskron:w vd l'lninge n ch·n
28 instundande ~wgusti skall iin•rflytl:1 s itt hcfiilsteck<·n fran
tor pe dkrys saren Jacob Baggt• till lo genH·n tsfar lyget Snga. \'arefte r torpedkryssaren detaclwras til l S to ck holms skiirg:'\rd
(.im r. mom. 7 hiit· nedan );
7. alt pansarbåten Wrtsu , lorpl·dkryss:ll-l' ll .Jncob Ruyy e.
jagaren Ragnar och torpedbMen Aryo s k o la nwd elen 29 instun dande augusti utgå ur resp. divisioner (:!\·delning) för alt jiimtl'
kan obilie n Skogul fr ån och lll l'd cl<·n iW instundand e augusti
till <1t·h m ed dag i sitlid av diirpå fiiljan de oktolw r , som fram ckles besliimnws, bilda en un eler h ögste bcfiil hav:ne n iin'r ku sif'l ollan stiil.lcl a \'clclning, sko/avdelningen , undn· befiil :1\' far tygschefen å 'vV:1sa , komm<·ndiirk:ipll'n en av l. gr. Unyer.
sk ol:indl' avdelningschefens sl:1b u tgö ra s av rtaggacl j u ta n l,
stahsingenjiir, stabsintend e nt och stabsliikare , de l re s is lniimnda tillika tjiin s tgiirnnd c såsom res p. fart ygsingenj ii r, far tygs int en d e nt oc h fartygsläkare å pan sa rbåt e n \Vasa ;
8. :1tl flaggadjutanten i högsll' lwnilhaYare ns öw•r' kust flollan ~t~1b , kaptenen 1Yette r. sk:1ll tjiinstgöra såsom flagg :lcljulant i avdelningsc hcfens för skol:wclelningen stah oc h
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kaptenen Enell såsom divisionsadjutant i divisionschefens för
'.2. pansarbåtsdivision en stab under i mom. 4 omförmiild signal skoleperiod;
9. att följande yrkesskolor m. m. skola anordnas i
iiverenssliimmelse med utbildnings.pbnen (SRF bil. 1) , niim ligen:
a) å skolavdelningen skjut- och maskinskolor samt yrkes kurs vid gniststa t ion; samt
b) å 2. pansarbdtsdivisione n från dag i början av nitslkommande september, som högste befiilhavaren över kust flottan iiger bestämma, s.ignalslwla och yrkesutbildning fiir
värnpliktiga, som uttagits för utbildning till underbefäl ;
allt i enlighet med vad därom här nedan föreskrives, skolande till genomgående av dessa skolor kommenderas slammans1(ap ävensom värnpliktiga, uttagna för utbildning till
underbefäl;
10. a) att högste befälhavaren över kustfloHan eller enligt sagda benilhavares heprövande jämväl honom underlydande sjöstyrkebefälhava re ·- i:iga att verkställa edorderliga
omflyttningar a v pet~sona l mellan fartygen;
b) aH pansarbåten Wasa, torpedkryssaren .Jacob Bagge
och kanonbåten Siwgul skola under den tid skolavdelningen
enligt ovan äti sammandragen vara skolbemannade, ·dock att
icke större ändringar än skolutbi ldningen nödvändigtvis kräver
må vidtagas i nyssnämnda panisarbåts och torpedkryssares
förutvarande besättningslislor ;
c) att å kalllonbåten Skagul skola från oeh med den 29
augusti kommenderas:
besättning jämlikt besiittningslistan i R M II, bil. l , rad
med de inskränkningar, som betingas av att å kanon dock
'26,
båten jiimväl skall vara embarkerad nedanstående pers.onal:
torpedmatrnser, elever i skjutskola, i den mån dessa ekver icke ingå i besättning å till skolavdelningen detacherad <'
lorpedfartyg;
en torpedstyrman ,

1j~instgörande

såsom instruktionsunder-

benil för dessa elever, skola n de instruktionsperson al i övrigt
:1\·clelas från jagaren eller torpedbåten ; samt
personal för måldepåns handhavande ; varjiimte å Skagul
sk:lll inmönstras
för bemanning av kanonbåten tilldelade extra båtar m. m.
(mom . 16) erforderlig personal;
allt. enligt närmare överenskommelse mellan avdelningsclH' fen för skolavdelningen och vederböranek chefer för underofficers- od1 sjiimanskårerna ;
d ) att vapensmeder, som skola geuomgå skjutskola, skola
jiimte en rustmiistare såsom instruktionsunderb efäl kommendC'ras utiiYer besättningslislan å pansarbåten \Vasa;
11. alt i fråga om i denna g. o. anbefalld utbildning ombord högste befiilhnvaren över kustflottan skall äga att anbefalla de avvikelser från giillancle beshimmelser angående omfånget av kurst>r, s,ä ltet för övningarnas bedrivande och
fordringama för erhållande av visst betyg, som må befinnas
oundgängliga med hi:insyn till förefintliga anslagsmedel , sko bncle i vederbörliga rapporler liimnas meddelande, i vilken
utstriickning avvikelser i hiir berört: avseende blivit gjorda ;
12. att beträffande sl>.iutskolan skall iakttagas :
att eventuellt å jagare kommenclPrade artillerima!rorseleve r
skjutsl;;olnns korpralskurs endast skola genomgå avkortad
kurs;
1:1. att beträffande signalskolon skall iakttagas, aU signal<'ring med glödlampor icke övas:
l·L att beträffande maskinskolan skall iakttagas:
att såsom dever i maskinskola till skolavdelningen komnll'ndcradc tm·pedeldare till lämpligt antal böra enligt avdelningschefens för skolavdelningen bedömande ingå i bes~ittnin
garm1 å i skolavdelningen ingående jagare och torpedbåt och
i ÖYrigt fiirl~iggas å pansarbåten; sam l
att iivriga till skolavdelningen kommenderade elever i
maskinskola böra enligt avdelningschefens för skolavdelningen
lwdi)mande fiirläggas å pansarbåten och torpedkryssaren;
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15. att ifraga om del manskap , som skall genomg[l oYan niimnda sk,olor, skall iakttagas:
a) <t t t cheferna för underofficers- o e h sjiima nskarl'rn:t
s kola lwlriiffande sjökommenderad personal före den 5 niist kommand c augusti och bctriiffande annan personal före den
20 s:tmma m [macl till högste befiilhavaren iiver kustl'lotl:t il
iiverlii mn:t namnuppgift å dem, som skola gl'nomgå hii r ifra -

g:lv:trande skolor;
Il ) att dc aY ny ss11iimncb manskap, som f'iir niin·:tr<llldt•
icke iiro sjiikommenderade eller som iiro komnwnder<tck [t f:tr
tyg, \·ar<t n :clt•rbiirlig skola ej anordnas, sknla före dC'n ;) !
niistkomm:mdc· augusti sjiikomnwnclnas eller iin·rflvtt:ts t•tlli(-(1
l'iiljande:
elen·r i signnlskohm å pansnrbalarna Ar:m och Tappe:·lu~ten enligt högste lwfiilhaY:trens över kustflottan f'iirdl'lning:
a lll t•nJigt ni-i r m are iin~ r enskommelse mellan resp . c hefn
!'ii r unekro ffic c>rs- o c h sjöm:m s k[uerna och Yederbiinmdc hl' -·
fiilhava n· iiver sjiistyrka, skolande i shillel för den sjiikom mencleracle eller ii\·erflyttadt• personalen aYpolletteras mot svarande antal man :lY s:'\\·itl möjligt samma yrkesgn·n och
sjiimansklas.s, lwt riifl'allcle 2. kl. sjö m ii n företriid c·S\ is s<tcb 11:1 ,
som niistkommande utbildnil~-;.{s:"lr skoia genomg:l korprolslltbildnin g:
att Yan·sclwfen i Stockholm skall i-ig:t att pa H'ckr biirlig rekvisition s tiill a till :tvdelningselwfens fiir skol:tYCiel ningen förfogande tre ångs lupa r, varav min.sl tv å biir:t Yara
l. kl. pansarb:J. ts:\ngs lupar, s:11nl y;trYcts molorpri1m l Ll P
jiimt<· iin·ig t•rforderlig båtmateriel m. m.;
16.

17. :1lt oYann~imncla skolor hiira Yara a,·s lutade !-,t'll:t 'i l
den 25 nii'slkom ma n de o k toher, skola n de u nderch'in ig ra p porl
om varje slwb1s avslutande avgivas och enligt ovan omflyttad
eller utbyt t persona l, i den uts t riic kning vedcrbiirande lw f ii 1havare efter samråd med Yederbörancle chef för underoffi C'ers och sjömanskårerna iiger besbimma. så snart liimplig<~n sk 1•
kan återgå till rl:'sp. fartyg eller stntioner; samt
18. att kostnaderna för skolavdelningen och 3. pansar-

håtscli,·isionen under lliir omförm~ilcl skolperiod skola begriinsas inom belopp, som i särskild skrivelse från sjöfiirsvarsdep:trtenwnll'l mecldcl:1s (kostnadstnb PIIer ).

G. O. 653 den 17 juni har be fa lit :
l. aLt S. pansarbcltsdiuisionen l i lllli.intnde f a rlyg skola
cmkring elen 27 niistkommanck september inlriiffa i Karlskrona;

:-w i

2. all elivisionschefens lwfiilsleekl'n skall nedhalas den
s:1mma månad;

3 . att kaptenerna Sjöberg, Ekslrnnd och UIJ'f samt li.ijtimn lem:t greve \Vochtmeisler och frilwrr c Palmquist ävensom {l
diYisi onen embarkerade sjiikacletl<•r skola avpoiiPlteras sisllliimnda dag;

4. all pansarbåtnrna Oden och Dristigheten skola, sedan
divisiollschefens bdiilslecken enligt ovan nedhalats, snarast
möjligt a\TUstas, avmönstras och f'örliiggas i 2. beredskap, den
förstn ii m n da jänwiil u nd~:·r repara tio n ; sa m t
5. att kanonbåten Sl;uld skall den 30 nästkommande
september upphöra att tillhöra 3. pansarbåtsdivisionen och fr:'m
och med påfiilj:mde d:tg ing:'t i K;Jrlskronaavdelningen.

G. O. 655 den 17 juni har befallt:
l. :1lt :1Vclelningschefens för skcppsgosscaYcleluingen lw fiilstccken skall nedhalas den 7 instundande september;

2. att övninsskeppen Nojaden och .Jorrwnos snaras t miij ligt efter niimnda dag skola avmön stras på tid, som av stal ionsbefii l h n varen i K a riskrona bestiimmes, och d ii r efter under
l' rforderlig tid st~illas till bemiilde stationsbefiilhavares förfogande fiir skeppsgossarnas· Övningar, varefter fartygen <lYrustas och uppläggas; snmt
att övningsbriggen Gladan skall avsluta sin genom g. o .
282/1919 anbefallda expedition och avmönstras å dag mellan
den 7 och' 13 instundande september, som stationsbefälhav:Iren i Karlskrona äger besHimma samt övningsbriggen däreft<·r
3.
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under erforderlig tid ställas till bemälde stationsbdi.ilhaYare s
förfogande för skeppsgossarnas övande, Yarefter fartyget :lY rustas och upplägges.

G. O. 668 den 20 juni,

Värnpliktig, som hemfödmat s
eller hemsi.ints från första tjänstgöring och omförts till 191 tl
{trs klass samt innevarande år är skyldig fullgöra återsHtendP
del av föesta tj ~inslgöring med ett större antal dagar iin Yact
vid vederbörligt truppförband finn es i g. o. -!54/1919 föreskriwt
för dc viirnpliktiga, vilka då icke påbörjat sin första tjiinst göring, skall inkallas till fullgörande allenast av den del a\
för honom återstående tFinstgöring, som icke i)Yerskricl rr
niimncla daganta l, eller, diirest han inryckt till såda n å tcrståen ck
tjiinstgöring, hemförlovas seelan han tjänstgjort sistberiirda
antal daga r.

G. O. 673 den 21 juni, Följande officerare skola Y:tra
elever i nedan nämnda fortsättningskurser vid sjökrigsskola n
instundande arbetsår:
i artillerilwrsen: från flottan kaptenen Oclqvisl och liijl nan ten Martin, fn'm kustartilleriet löjtnanten Eggertsen:
i torped'kursen: från flottan kaplenerna Ulff, Granstri)m .
Lindström och lö jtnante tl vVeinlwrg, sam t f n'\. n k u sta r li li e rit'!
kapten en Dölling.
G. O. 680 den 21 juni, Följande officerare skola i1 :m givna dagar innevarandt> å r avgå från nu innehavande sjökom menderingar:
j"r ån pansnrbåten: Aran kaplenen Lindgren, löjtnant en
Lanclquist, fänrikarna Ericson och Liedstrand 29 augusti; fra n
pansorbålen Tapp erhet en fänriken Löfgren 29 augusti ; j"ron
pcmsarbåten Wasa löjtnnnten Ekelund, fiim~ikarna Klingl' l1 stierna, Krook och Urseli 29 augusti; j'rån torpedkryssaren
.Jacob Bagge löjtnanten Virgin 27 augusti ; från torpedbät en
Argo löjtnanten Hedenström 29 augusti ; från övningsbri!Jf.J fll
Gladan Hinriken Anckers 27 augusti.

Följande officerare skola från och m.ed nedan angivna
dagar tjänstgöra :
å pansarbål en Aran kapt enen Laurell (NO) 30 augusti ,
löjtnanten Virgin 1 september, fänrikarna Krook och U rsell
30 augus.ti; å pansarbåten Topperhelen löjtnanten l"oren 30
augusti; å pansarbåten Wasa löjtnanten Johnsson, fänrikarna
Ericson och Löfgrcn 30 :mgusti; ä torpedkryssaren .JacoiJ
Bagge löjtnanten Hummel och fiim·iken Anckers 28 augusti:
å jagaren Ragnar fänriken Liedstrand 30 augusti; å torpedbåten
:lruo löjtnanten friherre Hermelin (FC) 30 augusti; å kanonbål en Skagul !öjlnanlen Thol:lllcler 26 :mgusti.
Fänrikarna Nerpin och Anckcrs skola genomgå befälskur~
vid genom g. o. 650:/1919 anbefalld nr till erisk jutskol a, iigancle
högste befiilhavaren över kustflottan att dels utfärda de föreskrifter beträffande nämnda befälskurs, som utöver i gä lland e
reglementen och instruktioner irtlagna besliimmelser må befinnas erforderliga, dels ock efter kursens avslutande insända
ullålande övrr det siitt, varpå ovan nämnda officerare tillgodogjort sig utbildningen.
Fänrikarna i reserven P. G. Swensson och Lindahl skola
i och för utbildning i utförande av minsvepningsarbet en från
och med den 1. instundande juli tj änstgöra å fartyg, tillhöran -dc 1. mineringsdivisione n eller 9. torpeclbåtsdivisione n, som
högste befällun·aren över kustflottnn ~iger· bestämma.

G. O. 683 den 25 juni, Följande officerare skola fran
och med n~istkommande allm~inna kurs början samt tillsvidare
högst intill den l oktober 1922 bestrida följand e lärarebefatt ningar vid sjökrigshögskolan: kaptenen Brom(m i kuslfiistningslära i allmänna kursen , sjöofficerslinjen; samt
kapten en Wijl.:nwrk i torpedlära i allmänna kursen.
G. O. 688 den 26 juni,

F edettbåtoma n:ris 23, 24, 25
och 26 skola från och med den 1. instundande juli tillhöra
flotlan station i Karlskrona, kommande beshimmelser beträffande vedettbåten n:r 26 förflyttning dit atl framdeles utfärdas .

GO
Kungl. Maj:l har, setlan beslut
.a ciYildepartenwntet fatl:lls ~mgående tilllwndahå/lancle d rikets somt/ig(( postanstalter cw blanketter åt vi.impliktig till
mönstringsrmmiilan , befallt, att med avseende hiir ~t följand e
fiireskriftt'r skobt liinda till efterriittclse.
l . Viirnpliktig äger at! årligt'n under november månad
mol uppvisandt'· nv sin inskrivningsbok [t niirmaste pnst<m stall utfå en blankett till >> Viirnpliktigs miinstringsanmiil:tl l >> .
r. F. form. nT 25 a och b.
2. Sjiirullföringslwfiil havare låter med hiins.yn Lill anlall'l
miinstringsskyldiga värnpliktiga årligen lwriikna det ungt'l'iirlig~l behont av miinstringsblanketl er för varje inom sjörullföringsområdet beliigcn postanstalt, samt i god lid fiire miinst ringnrn:ts hörjan tillshilla postanstaltl'rna lwhiivligt ;lltl ;tl

G. O. 704 den 27 juni,

blanketter.
3. Erforderliga upplysn'lngar angående Lillhandahålland l'l
av miinslringsblankett er å postanstalterna delgivas de viim 117 föreskrivna kungörelserna .
pliktiga genom de i I. F.
l samm;mh:tng härmed h;n· befallts, att därest mönstring sblanketter, utöver redan rekvirerade, skull e för innevarand t·
ar erfordras, rekvisition h~i.rå skall av vederbönmdP sjiirull fiiringsbefiilhavare- avgiv:1s fiire den l nästkommande aug11sli .

s

G. O. 710 den 28 juni har befallt:
att kommendörkapten en av l. gr. vVester skall från oc h
nH·d den :10 nästkommande augusti tjänstgöra såsom fartyg st'hef å pansarbåten Wasa, tillika avclelninschrf för genom g. o.
650 11919 anbefalld skola vd el n ing, skolande kommendörkapl t' nen av l. gr. Ungers genom ovannämnda g. o. anbefallda kom mendering upph~ivas samt bemälde ol'ficer d en 29 augusti ayg:i
f' d\. n s-in tjänstgöring såsom fartygschef å pansarbåten \Vasa :
att kaptenen Omberg skall från och med den 30 nästkom mande augusti tjänstgöra såsom fartygschef å jag·a ren Ragn :1r
i shillet för kaptenen \Vijkmark, som med föregående dag från
sagda kommendering avgår; samt
att löjtnanten Hagner samt fänrikarna Kahl och Mont elius
skola med utgången av innevarande månad avgå från sin
tjänstgöring å övningskorvetten Saga.
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G. O. 723 den 2 juli har hcfallt, att § 9 morn. 54 c i Rcg JemcntL' J'iir utbildning aY flottans manskap (Skolreg lemente )
skall hava l'iil,iancle iindracle lydelse .

.9

9.

Bctyussiit t ni ng .

54.

c. Belygl't skall vid bcstrofJ'ning för förseelser, som ~ir o att
hänj'öra till upfi}ömnrle, siinkas, da straffet utgiires av arrest
utan bevakning, vaktarrest eller skiirpt arrest unele r liingre
eller kortare tid eller av sträng arrcsl i högst ~) dagar eller ock
biiter till belopp :tv högst 70 kronor med minst 2, och då
straffet utgi.>res a\' striing :llTL'S l av liingre vara k tighe t än 3
dagar, fiingclsc eller slran·arhek, iiwn om lagen om villkorlig
dom tilliimpas , eller ock bii!Pr till högre helopp iin 70 krono r
med minst 3, dock så att eld i senare fallet unel erstiger 6 ;
om lwtygc t i fiirra fallet: iir liigrc iin 3 och i senare fallet liigr('
iin 4, lll'd siillt•s det till O.
d. - - - - - -

G. O. 796 den 31 juli, Fiiljandt• antal korpraler må innc \'aranck är uttagas fiir utbildning till r eservofficersaspiranter
jämlikt rcgelemente för marinen del l bil. 6 b, nämlig<'n sam manlagt vid Karlskrona station 11 och vid Stockholms station 3.
G. O. 846 den 15 augusti, Utiiver i g. o. 796/1919 nwdgivct
antal korpraler, smn innevarande år må uttagas för utbildning
till reser\'ofTic ersaspinmter , m å Yid Stockholms station uttagas ytterligare 5.

G. O. 884 den 25 augusti har befallt:
nU Yid (klli antag·ning av s.k eppsgossar , som skall äga
rum clrn :10 nästkommande september, m å tillhopa Yid båda
stationerna n1ttngas så många gossar, att skeppsgossekårerna
i Karlskrona och Marstrand uppgå till resp. 400 och 200 effeld.iva llllmmer; sa1nt
G. O. 19/fl.

6
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att ansökningar för inträde vid sk eppsgossekåre rna el en
:-30 nii stkommande sep te m ber må inlämnas t i Il och med el en
~5 samma månad.
Dc lorpcds lyrmii n , sum in \'rkcsgrcn frän Yrk es niimnda
till
n cyara ncl e år överflvltats
grenen signa lstyrma n , skola kommellclcnts till genom - g _ 0 _
G50/1919 anbefalld skolaYClelnillg för att {t densamma gcnomga
korpralskurs vid s kjut skola för lorpcdmatrosl' r s:unt förläg gas å det e ll er clc fartyg , som avdclningsrhl'f e1t t'ör skol:.wde lningen ~iger besliimma; iignnde bemälde anlelningschef anlw falla dc inskränkning:. tr i för kursen faststäiii utbildningspro gram, som med hänsyn till m·annämnda elevers fiircgåenc'k
utbildning må lwfinnas liimplign.

G. O. 890 den 26 augusti,

G. O. 895 den 29 augusti, I anslutning till nådigt beslut
av den 25 inn<>vnrand<' m [tnad har bd:.1llts:
l. att i tjiinstgiiring nu varande , marinen i ollmr'in t_iiinst
och sjötjänst Lilldcl:.tdc Yapenföra värnpliktiga sjökaptener,
slynniin , maskinister ;n l. oc h 2. klas s iiH•nsom stuelenter och
med dem jiimlikt § 2 JF i viirnpliklsftiins ecnd<' likstiillcht, Yilka
tillhöra års kontin gent l1lOtSYarandc ]918 ars klass OCh vilk<tS
tjän stgiiring enligt g. o. n :r 1!1918 tog s in början den 1-! juni
1918, skola ulrycka den 6 instundande september och befrias
fran f ull giirandc ~w fttcrs t åcndc dem enligt § 27 VL åliggande
tjiin stgöri11g i fredstid;
2 _ ntt marin en i stalionsljiinst tilldelade vapenföra viirnpliktiga, Yifka i Yiirnpliktshiins eencle ~iro liksl~illcla med i mom .
l niimnda v~irnpliktiga och tillhöra ~trskontingent molsYarande
1918 å rs klass , skola för en tid ~w 52 dagar hefrias fran s:lcla1l
dem enligt § '27 VL å ligg~mde tj~instgöring , som tagit e ller
l:.tgl'r si n hörjan inlll'\':t rand e år: s kola n de deras utrycknings dagar as Ycderbörande beHilhavare lämpas h~ireflcr;
3. att i tjänstgöring nu varande, marinen i kustartilleritjänst tilldelade Yapcnföra Yärnplikliga stuelenter och likshillcla,
, ·ilka tillhöra årskontingent motsvarande 1918 ~1rs klass ocll
' i lkas tjiinstgöring enligt g. o. 1/1918 tog sin hörjan den 28

juni 1918, sk ola utrycka dl'n 30 inncY:.ll'andc m [wad ocl ) wfrias från återstaende dem enligt § ~~ VL :.1 liggan ck första
tjiinstgöri ng ;
-!. ~tU marinen i sjötjänst tilldelade Yiirnplikliga aY 1918
års klass, för vilka jämlikt g. o. 111919 in- och utr\' c knings clngar framdeles skull e beshimmas, skola befri:.ts från dem jiim likt ~ 27 VL :1figgancle tjänstgöring i fredstid , dock att icke
lliirigenom g. o. 68/1919 :.tngåcnclc j'rivilligt inrvckta ,·iirnplik tiga upphiives ;
5 _ att marinen i kuslurl il/eritjiinst l i llclelacl c viirnplikt iga
aY 1918 ~l rs klass skola , seda n cle genom g. o. senasl fnst s tii Il da utryckningsda gar u l ryckt från sin enligt § 27 VL ål igganclc tjii_nslgöring, befrias fr:'ln t1tcrstående dem åliggande ely lik tjiinstgöring ;
G. :.ttt marinen i knslortilleriljii nst lilldclad<· Yiirnpliktiga
aY 191G ars klass, för Yilka imyckningsda g till repetitionsövning innevarande år ji:imlikt g. o. 617 11919 framdeles skulle
bestämmas, icke skola inrycka till dylik rcpelilionsövn ing ulan
frun clensam_ma befrias ;
7 _ att värnpliktiga, vill.:u icke önska begugna sig cw här
ovan nngiven befrielse, skola , vad betriifl'ar i mom. l, 2, 3 oc h
5 niinmcl:.t, k\'arbliva i tjiinst för fullgörande av återstående del
a,- ,·cderbörlig tjänstgöring ell er, vad belrätfar clc i mom. -! och
G nämnda , inrycka till s~tdnn tjiinstgöring på tid , som vederbörande rulfföringsbefii lal1\'are efter sam råd med vederhörande
be,·iiringsbcfi ilhanre Yicl flotian e ll er truppl'iirbancls c bcf vid
kust:.uti ll eriet iiger lwstiimma ;
8. att i mo1n . .Jo och 6 omförmii ld b efrielse från tjiinslgöring icke skall i:iga ti!Himpning bctrtifl'anclc t,iiinstguring, som
fc'imlikt .9 113: 2 IF sl.:all uneler året tnllgöras , iigandc Yederhör:.mck rul lf'iiringsbefälh anue i el en m:\ n så erfordras i snmr~'t.d m ed beviiringsbcfii lhantrc eller truppförbands chef besiiimma im·~·ckningsdag för hiiraY berörda viirnplikliga;
9. att n:•clerbörandc befälh avare må i den mån omshindig-heterna det medgiva och utöver i reglemente för marinen
del III biL 3 a § 30 nu m edgiven tid bevilj a tj11nstlcdighet åt
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nomga l'iirht' tTdan<le kur s ombord , sko lat1cle kadetterna jiimtt•
kad e ttofl'icnare embarkera a p:1nsarkryssnn•n i Karl skrona ch-n
l + niislkomma ncle noYemlwr :
h ) trt'djt• årsk urs en tillhiir:tndc skt•pp sgoss:lr ; s:11n l
l' ) stationstjiinst till ckla ck ,·iirnplikliga , som littagits för
utbildning till Y~irnpliktign ingenjörer och eleklroingcn_jiircr och
so m ickt• tjiinslgiira Yid m:trint'ns flvgYiisendt•;
:i. ntt pansarkryss:tn•n j iinigl skall lwmann:ts nwd led ning aY IJesiitlningslist:t , som l'ramd ell's komm er att ulfiircl:t s:

lorJ!I'rlbrilunw Iris. Thelis och .'ifJico.
uctlettbolurna n:r 28 oc h .S f!tiin uo r en. s:tml

louementsj"arlyget Stock h olm ,

fti ty alt i mitte n av oktober kllnn:t utg:\ p:'t t'xpcdi ti on;

f

h ) aH, olwroenck :lY t'iireskrifkrna i g. o. 6;);) /1919 och
98-J. /1919, flW1surbdten Dristighet en

o c h veclettbcll r n Sv ef! ru·en
skol:t dter i niimnda g . o. :ullwf<11lcl avmönstring kl:trgiiras
fiir :tlt, likal ecles i s lut et :tv oktobe r , kutma utgå på ny l'Xpl'dil.ion ; sko lande , m ed hiinsyn hiirtill , dels maskin- oeh e ldarpersonal i nforclerlig ulstriickning genom n·dl'r!Jiir:tnde s tn tion s lll'fiilh ~l\· nr'l' s fiirso rg kommeneleras alt tjiinslgiir:t vid
;~rlwtcn:t ombord , dels förut :ullwfallcl anustning lwgriinsas
till de :1rlwtl'n , som Yt•dcr])ii r:tn cle ,·arvschcfcr iig:1 hestiimma:

samt
G.

nll fiiljande skol o r och kurscr sko la anordna s {t pnn -

s:nkr\·ssaren , 11iimli gcn:
a ) sko la om hord fiir sjiiknclcltn:
h) i sko lreglcnwnlel fiireskrin•n utbildning fiir treclj,· arskursens s k eppsgossar i1 l'nrtvg , ulgaendt• på hingre expedit io n:
c) I':IC' kulbildning fiir viirnpliktiga ingcnjiirer oc h l'kklroingenjiirt'r, iin·nsom, cliircs l så l'rfordras,
el ) rekrylskola fiir 3. kl. sjiimiin och , i m:\ n av dvlik komnwndering, jiinwiil Yiirnpliktig:t, s:1mt
t>) yrkeskursf'r fiir e].;onomimiin .

c) f!Un .wr!J å! en 'l'nf!perhcten ska ll , seelan di,·is ionsclwfcn s
fiir 2. p:msarbåtsclivisionen hdiilsteckcn jiimlikt mom. 4 h )
lll'thlll nedhalats , utgå ur kustfl otta n , nvrust:1s, :tvmiinstr:ls
s: 1mt f'iirliiggas i 2. berl'dsl.;;~p ;
d ) :lit torpedbåten ' ' ind och övningskorue/ten Sur;u skola
den :10 september 11Lga ur 1\ : trl skro n~wnklningt•n , \':tn·id cli,·isio nschel"e ns fii r 9 . torpeclbatsdivisionen bdiilstecken tH•clhal:ts, ,·arefter fartygen a\'l'uslns , avmiinstras och l'örliigg:ts i 2.
l)l'rl'clsk:ip : sko lande förlii ggn in gcn :w till Knrlskronaa,·cl!"'ningen
kommenckr:icl 11-bi\.Lspe rsonal Hrkstiillas i cnliglwl med l"iireskrif'lerna i R ~M II , bil. 25 , nwm. 5 (g. o. 262 11919);

G. O. 959 den 11 september, J\edanståenclt· m:1ritlliikatT
skol:1 , nwd fn\ntriicla n de elen 30 i n nc,·aranclc månad :1\ i nnl' haYanck hdattningnr, från och med clt'n l instundanek oktolwr

e) :ttt uedettb ät cn n:r 10 skall [t dag j slutet aY oktober,
som lll'fiilh:IY:illdc :1miralen i 1\:trlskron~t iiger hcstiimma , nlg{t
trr 1\:trlskr· on:~awlclningcn saml :wmiinstras och , jiimlikt nådigt lwslul , iiwrliimnas till kustart illeriet ;

tills,·idare tjiin sl.gör:t:
l'iirs lt• marinliikaren J-/rtiJIIIlOJ'Slriim s:\esom k:1scrnliil.;:1re
,·icl Karlskrona stat ion , och
m:lrinliik<li "L'll :w l. gr. 'f' oruersnwd s:isom dislriktsliikart·
inom K:11·lskrona stati o ns 2. sjukv:\rdsdistrikl.

r) alt torpedbäten .\l eleor ska ll den 18 instund:111de oktoher in g~t till Giitehorgs iirlogsckpå , utg-å ur h1slflotl:lll samt
diirel"ler anustas , :n-mönstras a \· chl'ft'n fiir 11iimnda clepa s:t mt
diirsliidcs förläggas i 2. lwreclskap ;
g) nlt t or p edb åtn nw J/im, Sirius, \ ' irg o O('h Orion skola
:i. d:1g i s lull't ay oktober, som hiigsil' befälhaY:1ren iin•r kusll"lott :ln iige r bestiimm:t, ulg[t ur kustflottan samt cliirdll'r nYrustas , nnnönstr:ts sen:tsl den 28 oktolwr och fiirliiggns i 2.

G. O. 999 den 20 september. Bet r ii ffanck s:t mm a nsiit1 ning m. m. aY de rusl:Hk sjiistyrl,orna nncln instunclnnclt• ut bildnings:'\r lwr l)l'f:dlt s :
l. :t) :ttl utiiYt'r red:m p{t expt•dition ,·ar:tncle eller till rust ning :llliwl':dlda r:trlyg fiilj:m ck LtrtYg skola innt•Yar:tndl' ar
rusl:1s:

J,
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beredskaj),· s l\JJ lall(·1e .l . lllJiwrmgsc
·
·
l"1\"ISIOnL'n
· ·
med sistniimncla
dag uppliisas;

h) att knnonbäten Svensksunds ~1rhden med militiirleder
skola a\·slutas senast med elen 4 oktober, Yareftn kanonbåten
så snart ske kan skall avgå till Karlskrona station, avrustas,
avmiinstr:1s samt klargiiras för ny exped itio11 , kommande ge11l'ral order belriiffande sagda expedition att framdeles utf"iird:ls:

i) alt, seelan aHlelningschefens fiir skobiHlelnin"t'n hefii lsll'cken nedhalats å dag, som fr:lllldl'ies konuner all ~wstiim
mas , högste befälhavaren över kustflottan skall beordra d e
fartyg , som ingått i niimnd:l avdelning, att avgå till respektive
stationer, med undant:1g av pnnsorbdtcn 1Vuso , som sk~11l avgå
Ii Il Stockholms station;

j) atl tozpcdkryssuren .Joco!J Rugge och krmonb dtcn SJ;ayul skola l'f"tn ankomslen till respektive stat ion er utgå ur kustflottan, :t\Tustas, avmönstras och förläggas i 2. beredskap ;
2. a ) att 1\urlskronoovdc/ningen från och med den 1 novemlwr t i Ils vidare ska Il l y da under högste lwfälha varen över
kustflottan;

b ) :1tt fr å n och med den l n~istkommancle non•mber,
oberoende av giilla nd e mob .-tab .,
jaguren Rugnar, 4-. torpeclbätsdiuisione!l och logementsj"artyyet Stncl:Iwlm skola Li Il f ii Il igt i n gå i KarlskronaaYdeln ingen ;
e) att iivriga t i Il rustning anbel"a lida e l kr rusladt' stridsfartyg skoJa från och med dagen för hissandet av resp. divisionschefers hefälsteekcn elln nedan siirskilt angiven tidpunkt
nhålla taktisk indl'lning i enlighet med giillande mob.-tab. ,
dock med fii!jancle :wvikelscr utiiver dc betriiffanclc pansarb ålen vYasa (g . O. 650/Hl19), torpedbåten Orkan (g . o . 860/1919)
och kanonbåten Skuld (g. o. 653 /1919) förut anbefallda:
JlruJ.wrbäten Dristiyheten skall ingå i 2. pansarbåtsdivisitmen från och med dagen fiir hissandet av fartygschefens
llefälslecken jiimlikt mom . 4 a ) nedan ,
torpedbelten Argo skall ingå i 4. torpedbåtsdivisionen ocl1
kanonbåten Rota skall ~åsom elivisionschefsfartyg ingå i
:1 . mineringsdivisionen ;

(j\)

:1. :1 ) att ovannämnda till rustning anbefallda stridsfarty;.:
sko la erhålla lwm:mning i huvudsaklig iiverensstiimmelse nwcl
gii llancl e mob. -tab. samt logementsfartyget Stockholm t'niigt
:1\' Yederhiirande stationsbefö lh antl'l~' efter s:1mråcl med högste
l wfiilh~1varen iivl'l' kustflotUm med ledning av R M li bil. 25
mom . .J. och 5 (g . o . 262 /1919 ) uppgjord lwsiittningslista ;

lJ )

~1tt

fJmtsorbäten \Vusa skall i slutd av oklolll'r och senast den sist~1 i s:1gcla må1wcl L'n ii gt niirmare iiverenskommclsL'
melJan stationslwfiilhavaren i Karlskrona och sbltionsbdiillw,·arcn i Stoekllolm omlwmann~1s, så att pansarb:Hen e rhåller
besältning huvudsakligen från Stoekholms station ;
4. a ) alt di,·isionscheferna för 4. torpedbåtsdivisionen och
3. mineringsdivisionen iivensO'm hnLygsclJel"erna å pansarbåten
Dristighelen Lorpedbåhlrlla l ris , Thetis och Spica, vedettb[ttar;Ja Sveparcn , Spriingaren och n:r 23 samt logementsfartyget
SLcckhulm skul:t hissa sina lwfiilstecken den 29 oklolwr ;

b ) alt divisionschefen för 2. pansarbåtsclivisionen , kom mcncliirkaptenen aY l. gr. J-/olmyren, skall å dag i slutet av
oktober, som högstl'' hdiilhaavren över kustflottan äger be stiimma , nedh;da sitt hefiilskcken , skolande stabspersonalen
samtidigt :l\·gå från innehaYandc befattningar i divisionschefl'm; stall ueh Jwfiilet iinT divisionen cliin·l"ter tills vicl:tre ut iivas ;nr iilclstc fartygschefen ;
c) att vederbiirande stationsbcfiilhavare skall äga b es tämma Lidl'n fiir inmönstring' av genom g. o. till rustning anbefallda fartyg, vilka enligt föreskri [tern a i § 68 : l av r eglementet fiir marinen d e l I skola inmönstras av stationslwfii.lhavaren e ller chefen för underofficers- och sjömanskårerna,
skolande sådan inmiinslring iciga rum så snart lämpligen ske
kan l'i"Ler s l ulad ru st ni ng;
5. a) att kuslfloltans , m ed undantag av torpedbålen Orkau , samt Karlskrona:l\·delningens fartyg skola frfm oeh med
den l november t i Ils vida re vara sta tionii ra enligt fiiljande:
vid f{orlsl;ronu station:
p;msarlltttarna Aran och Dristigheten samt
i Karlskronaanlelningen ingående rustade fa.rtvg ;
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vid Slockholm s station:
pansarbalen \Yasa och :1. mineringsdi Yisionen , skolande nitnlll cla p:1nsarbåt fran och med d:1g i jamwri 1920, som hiigste
lwfiilhaY:In' n i)n'r ku s tflottan iign lwsliimma , fi)rliiggas Yid

Yl'mlwr I>Cil ,·ilk:l jiimlikl ulhilclningsp lant•JJ biir:1 genomgil
rl'kn·tsko l:t ombord . skola l'rlwlla i s kolrcglenwn ll:'l l'iire s kri ·\'i'n utbildning ombord e lit-r i land l'nligt fiiij:1ncle:
som lillhiira Siockholms ~la lion och iiro aYsL•clda lör
tjiiil slgi'1ring a to rped1':1rl yg , sk1 d :1 utbilda s a s lali om•n .
l'lkr
in ~•,. a minf:lr[vo·
Dt• , som iiro a\'Sl'dcl:l l'ii r l't iin sto·iir
b ~
~
d:t
Sl'cl
:tY
iiro
ocl1
11
o
ti
~l:l
n·dl'llbaL1r , elln lillhiir:1 K:1rl~kmna
:\l
H
i
serna
i>l•sliimmt·l
fiir torpedl':lrlvg , skol:1 med lcclnillg :1,.
l'lkr
llls
Il bil. 25 mom . .J. och j sjökom nwndt'l'a s a dl' logrnW
dcpaL1rl yg, so m i11ga i till \'t' cl <· rl>i ir:liH.lt• s lalio11 l'iirlagcla s la lioniir:l min - och lorpcdfarlv gs fiirlwnd . l'i'>r :1 lt , ·id l)l' hm· in ga
D1>,

station och Mn ingå i 2. pans;lrb:\tsd iYisionen;
b ) all ned;\nst:wn de rartyg mi\ uneler elen stationiira l'ör liiggningell \Trkstiilla i)Yning:ll' und\'1' gång till s:\dan utstriick ning, alt förbrukning en a\' kol , hriinnolj:1 och smiirjolja , ch
rartygel iir undn gang med ekonomisk fart , i nwdl'll;li per
\'l'Cka molsY:Jr;Jr fiir jagare, lorpedh:1t:lr , kanonh:'Har och n• dellbåi:lr hiigsl 6 timmars oC'h l'ör underY:ltten shålar hiigsl 12
limmars g:1ng mt~cl ekonomisk f'arl; iigancle dock hiigstc ])L·f'iil haY:Jn•n iin•r' kustflottan och hcfiilhavand e amiralen i Earls krona :11l l'iir f'ullgiir:Jnde :l\' jiimlikt siirskilt 11lfii rclade lw stiimnwlst'l' dem tillkomman de aligg;Jnclen lwlritfl'ande osk:lclliggiir:mclt· a\' minor m. m . ;mlH'I'all:l cliiruliiYt·r nfnrclerlig
K~1rlskrona

gång;

•

i n•cl<•rbi.>rlig:l slridsh1rlyg s lll'siillninga r.
ChTiga. som intriicla i tjiin s lgiirin g cll'n l Jlo,·embn ~·lkr
tidigaiT, skola sjiikommcn ckr:l s sn ara s t miijligt efler inr yck nin ge n , sko l:mde stamrekrvle rna sjiikomllll'IH l eras i l'iirsla lwnd
lll'h dl' Yiimpliklig: l , ,·ilka l'\Tntul'lil l'.f ktm1w sjiikommt•nc ll'I':Js ,
utbilda s i bncl.
Oniga, som intriicl:1 i lj iiml gii ring efter dt•n l nm·L·mlwr ,
s kola nhal1:1 ulhilclning a s latioill'l'llH samt sjiikomnwnd ('l'as

s~unl

G. all kostnadl'l'n: l l'iir ovanniimncl n sjiislyrkors Och far tygs expeditione r skola lJl'griins:ls inom lwlopp , som i skrivelse
från sjö fi)rs Y:l rsclepa rtenw ntets ko mmancloex p ed i t io n med de la s;
iigandc hiigstL· be f ii l ha y;Jn•n ii n 'l' k ustflollan ;lll j ii n n· ä l under
ar l 920 i Jwspa1ing.ss yfle och olll'roencle av fiir eskriflerna i
n·clcrbörliga skjulinstruk tioner anhel'alla liimpliga inskriinkning:Jr i fiirbrukning en av artilleri -, torped - och minanmnm i lion m. m. ; s1,olande Yacl si'tlund~1 nn])('fallts mcclclelas befiil hav:Jilcle :1mir:llen i Karlskrona och i den m {l!l liimpligen s kt•
kan lilliimpas jiin1Yiil i fraga om honom l'Yenluellt unclerstiilld :l
fartyg , s;nnl rapporl avgivas om de inskriinknin gar , som sa lun(b bliYit a,· oyanniimncl a

lwfälhaY~llT

- lj,

l

2. L' ti.>n·r IJl'siiltningsl ista n a logenll'nl s l'artyg ko mnwnckradt• elev e r sko la utbiill:Js :1,. in st ruklionspl'r sonal !'r:1n i n·derhiirligt l'artygsl'ii rh :llld ingaende I':Jrlyg , dock , i el e n man
pt•rson:dtillg [Jngl'n så meclginJr, {1 logenwn tsf:u lyg skall kommeneleras in s lruklionspt•rso n:d uliiYer elen , som kan l'rhållas
f' di 11 d<• ruslack fart~·gen.
:1. Sjiiljiinsl lillclelade \·iirnplikli g: J, som ar HJ20 imycka
till tjiin st Yid flottan. sko la ulhild:ls i land , d ock att l'rl'ordl'l'ligl :llll:Jl :J\' niimnda viirnpliklig:1 sk:dl sjökommen deras fiir
:1ll fy ll :1 s:'ida na l'\l'nluella ,·:tk:Jnst•r i lwsiitlninga rna. som
il'ke kunnat l'yll:1 s aY sl:Jmrt•kryil 'r oC'll allmiin ljiin s l' tilldela-

an]wfallda.

G. O. 1000 den 20 september, lklriiffancle utbildningen
m. m. av fiollans pnsonal undl'r insluncl;mdc ulhildnings{tr
h:1 r lll'fa lits , ;l! t följande hes l ii mml'ist•r skola Iii nd:1 l i Il dterriilll'l se.
l. /\om m endering <w slomr ekryt er oc h vc'irnpliktiga m. 111.
l. Stamrckryk r, ii,·e nsom ck :illrnän tjänst tilleldack
Yiil'llpliktiga a,· 1919 ars kla ss , som skola inrvck:1 clt•n 1 no-

den mtin lilll'iilk diirtill k:111 lJl'rl'd:Js.

"'( .

de Yiirnplikliga .
Il. Ullouning 1w IJ c.imJJiil.:li[!u till yrk esurcnar.
.J.. Fiir uthildnin g till :1rlill eri- , s ign:d - och lorpeclm:llro S('I' ulh1ga s i t• nligilt'l med bcstiimnwls l'rna i skolreglt•mt• nll'l
mon1. R sa sna rl liimpligl'n sk1· k:1n t•f'ln inr vc kningc n , i elen

-·)

l -

man tillgången å viirnpliktiga dl'L medgiver, av diteksmatroser
dt ~lilla!, som motsvarar behovet av yrkesutbildade meniga
j ii m te erforderlig reserT u n der det komma nde ö v n ingsåret, varvid fartygsrustningarna erhålla ungefiir s:1mma omfattning som
unde r senast fiirflulna iivningsår; skolande , oberoende av lw s tiimmelserna i R ·M I, bil. l a, § 4 : 3, fiirdclning ~w viim pliktiga till yrkesgrenen torpedeldare verksiiilias enligt samma
gnmclcr.
D.
Fiir utbildning till minmatroser utlag:1s av il Stock holms slalion inryck:mde :illmiin tjänst tillck-lade viirnpliktiga
hiigsl 30 man.
III. Sc"irski/da kurser å torJJed/ortygsj'ör/)(lnd eller rl stationen.
6. A 1\.arlskronaanlelningen sk~11l :mordnas kurs
lorJiednwtericlens hnndhrwande och uård, skol:1nde i fn1ga om
niimnda kurs giilln:
alt i kursen skola beordras d!·ltaga , i elen mtm tjiinsten
sa medgiwr, clc å avdelningen tjiinstgiir:mcle officerare och
underofficerare (underoflieerskorpr:iler), som hiigst1' lwfiilha' aren iiver kustflott:1n lwsliimmer;
atl såsom ledare av kursen och liir:IH' i clens:1mma skola
tjiinslgiira dc officerare, som högste lJefii.lhavaren iin~ r kustflottan iiger uttaga bland honom underlydaude personal, äganck Yeckrbiirande varv schef att efter frnmstiillning från ledart'n
av kursen sl~illa vid lorpedeparlem entet tj~instgiir:mdc officer
el kr ingenjör t i Il förfogande för al t lämna sådan undervisning
ri")rande torpeclmatericlcn , som lii.mpligen bör lämnas n,· tek niskt utbildad personal:
ett erforderliga undervisningslokaler skol:1 i m å n av till gang tillhandahållas genom v ederhörande stationsbefälhavares
fiirsorg , varjämt e l'iir lillelervisningen b ebiivlig :'\skådningsmateriel och elylikt må efter rekvisition hos v ed erbiirande varn chef erhållas från flottans varv ;
atl förslag till program för kursens omfattning m. m. ~kall
uppgiira s av vederbörlig lcclm·e av kursen efter samrad med
chefen fiir torpeddepartementet saml för Llslslällelse ön·rliim ll<IS till högste hefiillw,·aren ÖYCr knstflo1tan ; s:1mt

