1925.
88:e årgången.

Kungl brev,
Generalorder mm.
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f ii·r·klara r •aU g enom 1n. •lJJ'. d en .l 'r/ 1'!. 1~2:3 klmnmle m eLlgtiYa.nclcn
c·:ill:r l.illsYi llare •i nlill 192:> å r s ubgång, n ämligen.
;~lt

m~t

regcnJPnts- (kår- ) dwf vicl kustarbillcrid 'i'ing c ];} La till cla.g>lö-

n:rrr · r•dr rm cl m för kronan:; riikning in om k~Uisbfä:;ln'i.n g clJbtäll'Cla. arJJc l:~r<' . Yil'kas a.nsttällnoirng ej Yor e av tilHäll!ig lJ esklafTenh et , utM!mna por tion

Jl f1 :;:i.Lt i re.glem entet för mat'i;n r n, cl cl II!, ~ 75 m om. 7 .s tadgas hcträffa.nrclc
,ffir·t·r o.e'l1 Y·ecllcrl.ik e soa:mt underoffic er;
<tl L utan ·cr·s:.tt>t.n>i ng finge u~läm.n a.s dds till
Jane! t j ·änstgör.and e
,],> 'J< psg os;; c '2.,, ,gr:-um t vå l för· da.g·. dcb O•CII( till sjöl(.Oii11'11Wnclrnull skepps~"" '''

en LYiiJttiJors~G ocl1 t Yil sr t.~·c'k·c n •IHtndll•u ka.r;
aLt ulbc r.oc n'CJ.c av fiir·CSk·rilLern a i ~ 't av .gällande ·spbo•r dnring fö r
ft i,;ka •r md er t ,j ;instgö.r i.ng i lancl , flen •i n orrna.l-por Li on ssta.tcn ingåcncl c
J.\:r nLitcl-en l1eöcl (råg·!Jrl.icl orl1 Y·clelll·öd) finge mctl l10la s>iH pcnnin.':)-

Yiirr lc· .ingi'l i norm a.lp orti on cn,; pc:n.ningv~Lnll•P ; samt
att, .u tan <ilimler "" st.ali.ganllet •i r rg lc-nw n.uc L för mnrio en . d el L hi!. 08
.~ :; mom. i . b ckl·ädnad sfiitT [ul et lilll1önl'l1Ll c• p cr,; ccllat· å ·i an{lra JJ eeecbkn p
r;·,r· la.g<L fartyg f.ingc ·enl igt Y•CdC l'lliirandc· JJ efiHl1anu· e.s Jwpeijy a.nrlc fö·t'Y•a r as
i l;ln tl Y!id (.]en s tntio.n, cläe .fartyget vor e förlagt.
11cirjämLc för eskeiY·CS aU L·o slnad ce.JM rfö1· LYa! till skcppsgo,;.:;ar· m {t
u IC'LL m c1l 111 ii g,; t :!25 ](t'. samt f ije· tYclttlHII'Stc· oc.l r •l mndrl uk nr m ccl 11 ö.gst
:1.11llll :k r.
:\kdgivt ·r· att 2 st. c!-cUrisJ;a mas1k in telegn1f er
~•t Ya

för •u b . m;1 såsom

Lill TiD ii Karls1-:rona YEI.t'Y en1o Ltaga.~ av d'dnna. ''FI\-ts cin ey Crs Si·gnal-

Gl> !'ll l'atcn: ' •i H eng•elo.

l\11:1! 11. ill'CI den J2 . J:! 1!)21, .

Föeordntu· kom .-k tl]>t. Holmll ct· g c<.lt tilloYiLlac·c un1lcc· J; rJ mmcnclöt·cn
,;l; rJ'I'l;,; sj ul;d·om npp ch ilJ la b·C· fattning cn ~äs·o m ch •c.f f ör KSH:::.
:\lcLlgiHL' Jlt ·e tt lJelo·p·p rav hög•s L 8 ~1 0 J;t·. m å Jör an skaffa.n d e av för
l il<J I'iin en.s ny.gsLaLion er oc·lJ fJ)gsJ;.'olm· erfn r·Llc t·J;i,g facklittcr·atur >fHsp un er·as
,,. :.rarinfötTRI Lningcn för lJu.ll.ge l år>eL 192cl- 1925.
Bi·f .aller ,K :.IF rfram:;täUni ,n g rutt •f·å molLaga tF fram lidn e komm entli.,·l";pt cn H. CronsL eclt till sLa. l cn,.; .sjukrigsrlris~Ot' i<S ka ·samling ar testallu· n te rad e '• s t. oljemåln in gar a. Y ::'cl10Uitz . förcsltlllland•c hataljce från

l.r- i':)l't 1780-J7\lil.
Go-rlk:ltmer aY CciY a.vg·hr t förslR:C ,' ·: at'IDbJ•lan J:iir ,;,jiilklll'•l c \ cr·k c t
'"' J\l 25.
B c· m,·ndi gar h:_\lf' aLt ulan l1indr r aY Yarl H.\l inn·f',llöll c

t l ~l i' Cmot

,;Lri-

<l:r ndc•. utJ'Llrlia. •cl·c .förcskrit'Lcr för rcclo Yisnin.g av J' ad Y.!.;·cn s inv.cn ~a t·i ·cr .

'' •m

kuncl·c Ilefinn as ertorcl erl i g.

K . Br. 1921.
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Fi i t' OI't i ll~t · a~l ~

J.;j', l tl l> lll .

i ']'. .\1

lll'•'l l

K) Ii. l"l
l ll'' s ]'u ] "
s-; ':.,
'·'
l / J I!J·i~> ·• ·nlli'tlln twilanotn :lll!"iYna ~inilt·atle ]l·tl,•bt•:
;j

l'r.

O.

m.

.'it· n•n::;t•n ;1\· mnn,;kHj>l'l l'llt•J' Yiit·npl•ikli-:-:· Yi1 l tj~ln~L .~·ij ringrn~ l:illl t i
a ,;_jttkl-ili'Ji,;inr~il Lnill!-'. iigl'l' lt<ll1 mctl ilt'll in,,;okdnkt-1 in"· 1
" ' -;
~n·r l t':l , , ,.,·kd ,;ii~ ·"· :~tnjttl<t l' t· i ,;-<"t il nn Yitl'll rll·lt f't'Lt hikr'ttiCtlt•l intill des
'l tan IJI•i Y'i l till lt:iha n ,,;;J nl•·r,;LC111il. <III l1an 'l't'itsbkriY•t's l'l•IPt' ltbkriYcs··
dm· l; una <lt·nn it l'öt ·man. d:it·r•,;l L'.i tllHt'infönallming•c n f'iir ,;Jr,;kilt fall a n ~
h••l~tl\' il\. Yard

!llll'luntLl IJt•,;l'lt tttttl't' . ir·kt• a l n.it l la,; untlc•t· lii nrt't 't' Lid :in ell nr, t'iikna[ !' t·i\n
lll'it llli'ti tiH!'> ' Il dlr·t· l,jiin,;l.~ i'>t " in. gt•n,; ,;In-t .
.'it· otid l.IJ'l"'nllnrl. nll ,;_jt tkdotn t• n il'kt' ;ulragi l.-; untlt •r Jll'iliiLlr Lj:lns t:-:ijt·in:"· l' lin tliir i-:-:r· no.m '" ·~· ,· nn,a111l p<lYI't'k:t l.,;. ii t' ·tll'n ·,;j t t kl', nm sj ukdonu·n l'i'>t' <l lll i•tl<· t' ;11·· ,1;,-•tl r·lll' l' ''"' ll t t' iit·l, ,·nin ,:-:.

il'kl' .hcr·illLi -g nd -all d·ilt:cftc r
,;_jttkl'>ill'tl. Jlll'tl lll'i ntlt'l' tllllt'in[ijrnlllnlingen , pa ..-lilt'll/1! gjOtYl
ft'<tllhtiillnitt:-;". <l lltN•rlunrla l'i'w>~t'iln ;u ·.

i'trln_jttl<t •l'l'i

\ l l 'ilf!•h·r·r <tll t•r<lll tlin:-: aY :;oo kr. nll)('l<llar,; lill l;;lplt'nt'n Yill K A
:\ l oi Jt'l'.'l'L' I' l' l ll ' ltl!'ii l'l c<kj tth jll'l !'ijt• 'lrill l <l l;;l ll (J·/11t't '.
T -i ll t ·t·k~nllt"' mat·in•in lr•ntit·n trn n l' l . <-''~'· l l an~cll de b l'i'>r han•till ·: tnm·lc
~indt•t· <tt ·hrbarl'l ID:!:l- 1!12 '• iii' <lt'kil·l'l y.jtl flolians ,;tation i :-:lol'kholm e t t.
l>eh>]'p :11· :100 kt·. , ·<lr•b tll'k r;·,t · Jw,;I)T unliPr ,;;uHrm[l ill' Jll r·tl an~Jt'f<llltl utp-nll r i.n ·~- n1· l tan 1tll:in,c;·at· i IH ·t·r">t··r la ankil· r·ll l>dnpp :11' ~00 kt' .. e:;omL me:lp··il-1'1'. all: till tit•n fla~·1"' lllld•r •t·ol'f'it·l'l'. :'lllll hitt·idl. Yid "illl'i'>t'Jn~lltl<t ·u[g-alll 'ill•.~·-

n ta utlll•·i-al<~,; l'tt ~·~·lr•[li' nY ltl!l kt·.
:\ 1(''11 :-'·il'l'l'. <t•ll

till

Llt··kanllr· <tl' uL:-;i'.f lt•t·

lill ku-;ln;ul.-;·fri.<t

lt en tt'>i'oiO l'

lt ndCt' .i tt ll tt"lf!t'rt il l llt' l -a t'<>lltlr• ar l'iit· •,;i;,'l'l'"i'.'"':i:'at' tillrl,i'ti':Uldt' ~kc·pj>-,;go~,;c
l;;u·r·t·n<> •i J\;~t·l,;krlln;t "''lt ~LlL'-;lnlnd. mit. ltli',,.,,,,. i ·;.!~1llnntl c stat ltltl'fö t·
·uppla:-nJa nwdt'l. del,; i<t .en ,; i <tt1:' [>r<lk t•n a an,;LLg-1 lill ·un·tlr rl'i.~.nin\!:sma
l t·t ·iel ;:'-aml untlr• t ' l'i,;n•in.~,;;tn,;la l ll't' 111. m . fi'>t' of'.(iregar•ntlr• lmd ~··r tfu··· l t p p
'l~n.n 1 rn Pn ]l,f' :-' p;tl'1in,:.;- aY h·a l t l:--:,~nelt'l1-Jtndt·ill'h·;t 'kr·. nrl1 '':J r1t'r\ 1tel;-; '()(']C ullwlnln,; l t i'>;:.~l

hlll l !l l.

l't·mltt~~·n

ht'l'l'

dt• IJ

kr.

::1. l:!

Fi'>t · t·~kriYI't' <llt at·

f(ol'(ll'tillill' iii' l:'

]!1:!/, ,

1!1:.!~• ma nnl<lga,; Jtijt'·,;t.

W :-jiik-ntll'l.lt·t·.
[';·, ,. <11'111('/l.-i Yitlko'llllll flll'ti l' kH]JLf'lll'll yj{]

l'orlifika tilllll'll 1'- F . t:. ''"l'•lt I[ JL'Ii rt:·.~in.~···n,ji'>t'l'll. l'il. ":r .r. :\ l n ll ll l 'l' _jilrnLc. ,;;LSO !ll
sttpplr'<lnlr't ' I'C>t' 1\rrl'ill oelt .\lnlnH•t ·. li'>jlnanlt•n ·11itl )."nrTiand,; al'lillrrit·egcmPnl f' 1-;_ )."nt·tlqui,;l rwlt I'IY .~ing· p n_jiit•t•n IL i\_j i'lbn n. tlt· 1·~ u t'], J'ör marinrn,; l·irl·k lllllrlll<l!ltlt· l;aj,[t' lll ' ll Yid l'lrrl l an :-: . . \ . I•'JoorY •IJ-i'lt •i 1na 1·inflil'Yil ltnin.gr•n l,jii tb l gi i t·;tntlt• r.iY'ili-nt' ''·nF• t·r·n '1'. ,\n.c;·,; l rii lll .i li mlr. r;a:o·nm suppiennl er l'i i t' ·l·'] fl r)· ""''' .\n:-:·,;[ri'>rn. li't,j l.nnnlt •n Yitl .l'lollnn 1,. ~~- 'l'nrnlH' t'g och
fiit't'-;lnntlnt·t·n l'iir fi))!'YI'rl;,l;vtlt •n H Jlolt.a n ~ Yan· >i :'lol'kltttlm. ci 1·il·i ngt•n_ii'>t'r'n L. l·'_j:illl•iil'k Hll. untlr·t · kiln1:n,; 111· I'IH·[i'·n I iit· lllitt•in 1 ~ n.-; Ill'!.!'l'·il.sPnrloc
rt'="jl<'ldil··c ·< ll'lllt' ll.:' fl :·gkrJI I tj><lllil'·l i t'f'. l•i l l,l'i't l<t l' \' •l lllill't' iii ' 1 0~:> s:~~;l'lll ,:ral(l;nnni~· n 'ttlt'i'll'<l i i>t'r'Y•<'i tl1 •n 1:, _juni l f1n . an.e:aentlt• l'·nri,;iillantle i Y.issn

,j,•l ;tr a1· I'IYgk·utlllllli.:'>.-iiiJDr•n,; arltdt •n. lll ttl'i'il 'l tl.ii lrla. t l ll·tl l't ,;ci kn-i n.ga t· IH'Lt·ill'f;t llril' ul,-e•k ,;l'nll nll'tl mililiit·l 1'1:-.,~· plnn ~·llt•t· mil irliit· I'IYC'bal .
Fiit'tl>t'ri ll'Hr. rit· l,; ni l i t'l' ,\ !:lt•nwniPL •l'i'tt· tnnrilll'll. rll'l 1, ,.;l;uln inl'i'>t'<l'
:tlt .\!:i1·1· l in nr•,l~: < l l ,.,·,lt lll• l r·t· k nfttlr· :!!1 ' / , <>l'lt

11<1 11 ) 11 pa,r·:tg t· nfrr <l \' twtl :m

·?'!- l ' ! ,. tl•r·l,;
;;..; 11111

~~ ~ ~ ~

fl l' l' ' 'tll ~ 'iii ollllilll. :! . ~
n1·1i '! ~ O

i

:o-:tunllHl

1\)',, ~ '!Il 'lllll.lll.

l't').!'lt ' lll •P lllf'. tl t• l tl.

l . ·~ :! l :llllll/11.

~knl:l

i nednn ;ln;!,'iY·Ila

1l>'L11' lii-l l'il r;·,l_jnn rl <' 'i nrl r<ltll' IY:I1·I,;,• :

l 'nllrt· ,;in ansliillning· Prltallc'r untlr••r·ul'l'·it·Pr lwt:·f'· Ji\r l.iiinsllwrllrl
,,.,,, ttppr;·,t'il.lltit', 1·i lka lw L:·.~· i l illiimJdi,C:<l .tlr·Llt' i><':' l ·ii t<lolll<t:i r•nligl. d l' .')t'tt!l rlo'l'. ,;nm •ll r> l t•iifl'<l nllt• ti>· lik lw l ,·~,;,; •'i l lnin)-!· <lll.~:iY<I.:' i ;.:·illl<llltlt' ,;kn·lr<'.:-:·tr•llll'lll< ' l'i'tr l'lu ll an,; lllilll·:-ll'<ip.
H<· l ~·~~·~· n nY.!.!.1 i ,.,.~ i t;~n t l ;t,. t! Pn :-;.1\tf!l'lll ,.r. ,·1\ ]·er
\';tt'l':'t l t'l] >< ti'l t' llli' ll [ ,; l' l t t• l'.
'l••n l t•llr·t · <'l.it• ,.l tlt•n

Ii< h l ·t·n l >l'i'ii 1>11ill'ill't '.

,rr,;,..,.,.

t' lil·t· ,-,·ri •Tiil;,·,

rr11'

~kt·pp::-;· !.!·,li::~~f'k;u·.

;;_j n i; l t I l,; l'i kat 't',

'i'ii t'·l 'llt l>i i 11 lt' ll -

untlt'l' ,-ilk,•n

\t'tl <'t'lli-,rH\Ilil<''

11/ltll'llOfT•it-1'1' l ji1JblC'_jllrl, l'<l r jl' ;tt' i ,;lt tl ••l <Il' l)k·I II•IH' t' lll'itnatl t•lit'l' j •il jl<>
~t·tmtl <lY ll ll till'lt' '". lll'i'<tll tt inf!·. aL •srl lw,;lt'al'f n·in :-:· •r·ll<·t· al' <tllfl<lll anll·tl n i n,,~· hd ) ·1" a n st•,; lli'>t'i\ < illa ;; : ;; l;"lantlr• 'i lj >j >g·i l'l <l ll< ' l "i' '' n in,;ilntl a:i l iii
t'ltl'l't •n l'iir llnl i el'l> l'fit·t·t·,;- tl t'lt ,;_ji'>mnn,;ldlt'l'l 'll<l.
Omho t·tl ;w:-:·il·l',; Jw l ''1"'<'1l _jii tn l•iU llt'~lii mlltl'l,;t • r

i

t·eglt•nwnlt d

.fi'11,

lll<ll ' inrn. tl·rl Il .
~

7il.

rll'lt ma n.:-<k<lJI" k>~mnwntlrt··ing till
,;_j;·,,, ,;[ arl•!--'a·' i ~~ l !l't: l « ) , ~ 1 :1. l a ) , ~Iii .i) . :!Il'\ l' ) . 1 1 >~ '/, : l '"''' :! l !l: ~-

'2 .

131-lrilJ'f an tlt•

u ntlero iTit-<'t'<lrl'"

l. l i1\',:'t'l'lltlt • a ,;J; , til>lll'll l;illlli.>l'<llltit' l'al'l)!--' :ill>ll l ,:ii;HII l'i.tl'lil;..:f!·<i,; i
lll' l' t'i bl; a]J •t•ll·l' t' l'l h i a,; t•ll-v r ,;11 t1l :it· nt,;l<l l. < t li .~·:gr•t· dt·l ,;lnlion;;,lll"l'illtltal·at·r·n:
.a ) aLt ,.;i\ y fil ,-id l' ii t'l' l' <lll:illtl•l' llt'i,;l p<t u ndr't'll l'fit·t·t·iH't' or·lt u11 ansknt•
fi'11 · t'ar lygt•l,; lw m an n ing ~ ~ I :L l !Il ) ,;·o n l n il t· l'arl)YI'I t•nlig-l d:tt·om ttl fiirtla d·c I'C>r<'•" kt 1ifll'r ,;kall l't'ltnlln llemnnning :11' tl:·t•ik l "'r,;nnal ft·ån l •atl;l
Lr·i-il'l' a iil' l't 't' tl:i-l;•n tn ttl r' l:i<' tlt t·tl ''Lal·i·onsJwJ:illtaYat· cn Yirl clr•:1
anclr-a sLilli·o ne.n rörantir l)llbkn~ l ill'• k:-~ntlr· r·ll·l't' p rt·,;-onnlförc l t•ln:i n gen sla1i llnt· rn a eme ll an t' ö t' rart>·gl't,; lwmnnning: skola nd e. i ra·ll ])ris l i farL:·-

,;[nLionet·n a,

e:l'[,; b ema n ni ng JrikYäl ka n ·l'iiniinla:,;, r<lpJ>fll 'l därnnt itl·giYas lill <ltl'l'1 ' tt
r;·~~· J'iir:; l -a t··s'li cpartr nw n Ll'l :

h)

aLt tsi\Y irtl
·d en dödes bcgt·ayn•in.g.

'2.

:-:kola en li·g t ulifii.rrlm l l'i'>rr,,;k l'il'l •t•llcr <' n ligl: ti mom. J a ) nLlmntl
;·,,.,, t·cn sk-omnt cbr ttntl•t' t' OI'f'•i-l'l' t'•H I' t' ·r·llc r ma n skap •'knln tn tr• ntkwas Iran t<la l irn nen a'LL Ljö n stgöra tt ·lie n an tlm ,;Lationl' ll dlet' d·c,;:; l'art~·g. lt'ilfl'ar :ilal it llblwfiU llfl'Yflt'rn r•t·fot<rlrrl i1"·n nn,;la l trt· f ii r tl rnb

f n r l ,;k a ffn in g.

"""'
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§ 211.

,

lllt ei[ C·n Jör lind ~ '·"ITit·r,.,, _ "'''' ' s.jömnn,;k rt l'•r.rn~. iHigg,.,. ,i ilYs·rc nf lc
;l 'lllldt•J'tdTi·C•' J\•'jt CI',;Oil &fC' Il:
,._
l.

n.ll ) ::tll ,· ;r! ko!TlnH'nd r· ,·ing •in.nr11 slal.imwn lftla m odd PIR Y·c·cl c r·höJ':mde i ~ 2!1 '/., flmföJ' Il l iild Jw ra llni ng,;IJal·a,·r · 1~ppgil't il !l en k nmmenLI•c 1·aJl,•,; ,;r•n:tsto ilwly,g fiir L.ii·i n:;llh1Pi ld llr'fl UJ•pl'i'•J'Hntl••. ,.:11'Yirl Lilf:ioka skall
nn.g• i1·;~,; ·d•f' l .:;le~;.:· :n l,jiin,;t:c·;·, rin;.:·. :I'C11· l ·ill;•r·l lil'l)·,g, ·l .i l,jiin,.;lill:ll·I,•• L liliYi t
nl·:c·iyr(:

·J> )

l fl

al t l'iir,; l H

id r;·". '' ''' "llltnan•k f :Lil I'• II'Lil'a,.;. llii'Li i; Li;ll ag:ll1tll' ;dl ,. n,·;u· 111 a •i ,;i n
111 11 1
, . ,;; 1 tirl.igl sk e .kan l' l'·il ctlla t,illl'iillr :1 il Jlil"l'ii l'l' rl. ·llll'• fli'iris•ll i'l f ör 'llfif'1'1)·tt1 11
11inc:· i ,;jö m an,; t;lruss '' 'l'''' •IJI'f11rilran . i\l·en,o nl att Yid n ci nmd~ ko llltll:r• ndt ·1.;11v 1·. da sa a·n:;r,; e rford t·rl·i~; t r"''' 11l an oliig<· n.l l{'l kan ,; !;<'. rr ru1 ,.,.,l·'l'11ida'l"·' · l>efit l. "i t·kd ,,, ..na,; l. Il'[ l mililskel p e [,,; 11 tbd !dn i ng . i 11111 <lm la. "'' llf'l'-

l:·"ni n.gnr an::;·ile n.de " '" '" u ~ l1 r·n,; lll lli(Jf.i E;IfiL' I !'i_i1· ,·bs ljei n slgör in ·:~. "'0 11 1
; ku nna · c rli•~tlla:;; iig.ant!•t• ld iilii[J an·il"lll.' fen il i 1·• ··l;l fn1n I' L'de i··IJiil' anil e 1':11'111 1
t:·c·· ,;c lid lw·.')~Lm nu nämml:t 11pplys ni 1 1 ,~·:n :
cd )

at! Yid

HY.0 <Ulf)':'I'I III H ( pUllU H) !l är uYa!l ) :
i ) all Lill Lil' i11'iHd•<' ];(u T•fll'i' :ll'fji\';1,
Yit! ~·a1·j ,· ·ilnln ad :;m ii nsi l· i n.;.:· rr,,·sln;.:·
anlak l niin·:u·.ant!t·. 1;·11111ll ll'il lfl' l'<ltf t• . Sj U k a. ']JCI'illl i l!.t'>i'<t'd•t', cli'I'{'S•ki'ilth' . ,;a•Jznad L' o ~'<f l 1'). lllliH :
,J.cn Z:J i Yfl r}e m il.rwll fi',,·,;la;.:· i. fut··lll.
:1 Y•kl "' l a liun t' n ·t.i <ln;;Lc;ii l':lllth·
""'n,; l'<l f' , .,;om nw d mam1d en,; 11lgans fullf!}<JI'l ,rnntringar na fii·l' ]i d <ll'tfl'an
lill >ll ö.:,;T·<' Ljiin:;l•e·sTa rl ·eH er J'i'11' nppf'l:·tt.nlins till J1ö.;.:n· ,;,iiiman. ,;k\;~;;,; ,.If,·"·
llji filllll llll' illg!S I; Ia.,;,;·. iil'l'llSOill a lljipi'I:·Ltnin,g i l(llll'SI'ad ·P II C' I' ] ÖJW•k la:;s:

r,,.,.,.

•,n

l. Ol1 ef.cn för mwl erniT it'I ' J':i- tH'''' s,jö m anskarrr na. i'tJ:i g•gL't' i aYse•cnd c
sl:Tii•<tn r n t.ii·llil öran d c fart: ·;.:·. ,;om ,;l;clll fiirliip: .~ · as i hn·r·clska]' l'll er ru sta s
<•JI<f' i' ,.;11111 c'\ J' I"II SI'fli :
~~ ) :1lt 'i iil·crcns,;lii mnw l,;f' m .• d J'n ,.; l,;[.i\ 1111 JH•,;c'itlln ing,;l•i,,; l it samL .i hit.
1K giYml l'ör·EIS•l;riflC'I' bland ,;[ali nn r ns (Wl'""n al '' ra,·lyg·r·L kommc.n cl·ce:c
lln'llrl··n iTi renli 'L' :;a ml llf',;l.i·i lllllHl. "" Yill;n k ·nlll[JRillii' J' <H',I' m ed Yilkct antal
fri'u1 Yill',j e kompani llt':;iittrrin .c;s,.; t iTknn aY ,f;l)rp r·alf' r UL',ft m r ni.ga s kall

'' ''' agfl ..;: börancl c· ·l l ;;,·ydd iak llag11s.
al L .: ;jökomm cnil el'in,gal'llll n nln a,; pil ,;atlant ,;·ä lt, nt l
;;nm llliijligl IJPf iÖYil Yi dtaga,.; i tfläll r! !' l,; r HY fllflhi·li SI' l'ill g .

sa 'fit

n mh~·trn

ii:c·an<h' Jzom pani eill c.f'en ~lir eJ;l l'l'illl Yl' dl' rllii r an d<' l'a r·t:·g,;<'l i d h·L'gcil'a " '' '11!'[•J: ,;ni ng ar Scl'llll uppgifl{' l' 11 111 lli'L)·,g lll'fl Ö\Ti:,;·:~ f'url1allanden l'l'ii':Ul'lir' lllall ,];a pl'l. :;•on1 'i Jiit·ck onlmarHil ' rall ·l' l'i'OI'dl':b r;·il' aY,giirn nd t· "" k o.nlpl'i t•n,;
!iii nu ni~mml bcfol'dl'an elil' l' u ppl'l:·tt.ni ng:
f iit\:;lag. niir anl< ~ tln<i n::; tliil'lill l'·ö r ckomin wr [ör a LL Li~r

-

-

-

I'DrYara~;

a l l. 101rnh:· l<' n1· IJ<'I',;nnal unil·<'l' p:'tghrnr !t• ''' xped.i!.irm, utom :i il rl ;fall
,cu l nnl l'iil' ut.J1i ldn,i•ngPn "'·11 <'1' (•il .~rund n1· , t lmman,;kap,; aq;'i'tll i:) ll l' t.j iln•,; l ··n
··lll't' l'i't~· I'C'il'np likf,ig.a l'n,;hlii llil :lll')'l'knin;.:· ii i' nö<ldn<l·i·g t. <'n il a:;t undanlag:s.y,·i ,; m il il'l'ag'il'k·iJnllll:l. " '"fl 11 l l ni:il' d)·lil;! lllllfl)'ll' l'.i liLtnpli,; r•n a,a n II.Jlill·i,k a,; . ,.,., Jer•l l i·,,·andl' ,;j[,,;[)Tk••hl'l'ällla l·; u·, • t• l·l•·l' !'111l'l' <l t• nk r ll tl'a 1·tyg i "'H
gnd !<iii ,;o.m 111 i.i.i J.i.gl l l iil'lllil llll<i<' l't'illl a,;.
all. då l"' gr·u ntl :n t'\' l"'<l.iliunen,; f,än .cod' eJkt· a Y ann an anl cdn.ing
,;lC•r,·e perso nal•onilh,.l<' a rart:· ;: m ib l e ·it::;;t ru m. ÖI'·C L'C thk um m cbt• om
l id r n 111. m. tlicil'fiir triliTa s m.·tl l·ilr' l'llCil'>llld c :;ji'•:;I)Tk r :lll'fii lll al ·a ,.,. rllc r c•l1rf
·<• ni'!C l L ·I a.rt:·,g,
nl l till cl1 c f. a fal't:·g, ,;o n1
m edd el rus faety.gsc:llcfen ;

§ 218.
K·nmp an1ic[1 el' åJi.gg1er:
a tt föl'a
. ,.; l . mffrrgis~e r infö1·as;
t' ) ::tl l liH lj ärB igi''t'i ng knm·m encl l' ra knl'pral c l' •IJl''il nl• ' ni ga i·ill d et
:Hll :1l :-: :unl int1tn <J.r l.i il n~l 0p· r·:Hit·r· Pll! 1l' ~ji'I!Jl!i-lll~ikl ;l:-:;-;, l r· n{·.lr ~d·kfl;-;;!·pl' n : u·,
a)

-

g<illan·<il' .s!;uii'L'•!:" fl' ill'enl>l'.
,;,j öma Jbl;; u·e n,; ,-,f; ,J io r k •ommcndc ra cle n iTk·c i'<IIT llli1
,; k ukil ldt· n ]) eu,·dra en aLt lll<'ti hi•l, e1J[liland·e aY ,; ina ihrig·a alisgandc u
. 1,

lil alid

!iii

1

l,iein,;tgö·t·a , ;cbum :t'liju,l:mt.
~

l.

'.!,:!l ' / ,.

.\ ltl,;[ ,• in,.; li'llkLi o rhullkcl'l'll ,·id ~ji'llll : llhka P< 'll"' ,;k<Jl<il' f)·d·n

n'il· "" "'l lllltf L' I' t'•ll r l'<.·n l'(i1· d es ~H ,;ko lor.
B r·lnläh l>l' i nslu·I, Li o.nso iTi t''''' lill·f;l)l ll'lll <.' l'. ulum i ,·at! <lll·ö·;u· lltli ll'l'·t•ll i,.,T~"·'''"I an. ill''f,iilsrci ll öYer all l"''',;unal. so1 11 l,jcLn,;lgC11· i ti e nii111Ud <' t'fll'l'
lll ld<~·rolellkla ,,;!;oi'UI' : iiY•l' l' inslruJ;lio nsp ei'""'illll ud1 t• ft'\'CT dr•l'k cntlllsl tlll dl' t' ~k~ ,Vbtkl'. d a ch· d l' 1Vaga i unth·r,·i:-:nlint)'L' tl t·l l'l 'l' ii\ · nin~ar·n a ·i :-;lk"lo.L'Ult.
:?. BeLri'iiTan<.k ci lill:i LI' i n,.;lrukli<~ll•SOiliL'I' I.T ll' ljiinslcalig·gau lk ll i:i ltul1

.~ i) . ,; i ·" iilbnil 1' "''"'''·e.~·k nw nl < · ·r;·ll. 1'111ll:u1,; l ll i111 :'l;af'·

Utdrag ur Kungl. Brev m. m. 1925.

1\. hr·. :l l tl('Cl'lll ber Hl2-l.
F'ii r()nln(l l' c-Jng;lt•nll t• ,·idhlg; Jl!dt· ;~,- ,-i~S<-1 ;11-giinlC'r f(lr industric·:1~

k ,-j g·~o rg:l n i'" l i"" (i 11d 11 .' 11·i hr•rr·rl~ Lq1 ~l; oJ !l III i.;si on j ii 111 t <· i ni l' Il k l i"" l' ii r
.Jr•JI'<lllllliH .J
K. hr. 9 janaari.
·: ll<·dgil·<· r. :1ti. oHirnHre. llllri<·rofficerHI'<' . gift:~ UJirlt' roffict•rskor[r r:il n or-l1 ciYiilnilitiir JH'r~owd. lillhörnnrlr• flntiHII r·llr•r inom 1\ Hrl :,km ll:t. V:D: lHJ illl S. Ah·s·hn1 ·gs ('llr•r ll r• II ISÖ Hi si nin g-ar fij ,·] ag-rla trllpJ'fiir hu llrl. mil . rliin•sl i l'l'S JWktin· ·fH II \('rlr·rbii r<Jilf!<- st;,tionslwfälh:~ Y:!
,., .. h: · f~ lh HY :IIIIk :1111inilr•Ji i J\ e~ rl skr o 11:1 t•IIN kr!lllllll'!1tlan .tcn i \':~x
J,ol !IIS. A h ·shorgs r•ll r•J' f-l <'III SÖ fii s tll i ng ]Hi i Yar si'1 knn 11:1 s k t• . l i lls 1'i rl:ll 't' unrlr·r i\ r 19:!0 lllot. hmt:111t L'l'>diltning t•lllifrl fn.;b;hiiH llll'<klpris
l'ii r ihl'l' frf111 ,.,.<krl >iinlllrlr· 111/\lt·l · i:~l fii n i'J rl utiH•kollllll<J tör s ina h:• , t;id·r·,· nfor<lt•rlig:l glörll:iillpor. un dr'l' Yillkor Hit krr!llan s rätt ()(·]:
l'ii rrlr·l. c;fil'"kilt i "'·sr·r ·nrlr• ~ :fiiiT:1 rkls tilli·iicklig h c·t fiir diir llll'rl ,,,._
-<c> rld:l i!l'hoY. ickr· i 11:'\gol "'."'< ' llrl<· l ,-;id< ·s för n ii ra.
13if :illc,· f\ 'J1 11' f n1Jnsliillni11 .~ 11111 r'nlnitag:llillc• a\' 4 fu ll s t;inrlig· :~
ill• lniorl<·llt•r i ~ kede~ 1 : :l:2 ,,. uh. ~ : o 1 (f. d. 1-l :l.ir·n). \'nkn . •\lJrliT<'II
fl< ·li 11iil-<'l'll. sldinkh1 t ill sbtr•ns sjiikrigshisto ri >d;a S:l lllling:ll' "" IJI:!ri 111 1i J'l';dii1· Il . .\ ki'I'JII<J r k oc-l1 L1ptr-n T . .\ :,;on -, olHJ s"r'll.

J\: . br. Hi januari.
F ö]'()rdn:~r kOJllllll'lldi)rke~ptl • nt·n .\. GirrJII nit· ji.illl l'fil Y:.rn nlnri ll" li>IC h (· 1·irl il<' skirkllillt-!<'11 i fl <•lsin .r.d<ll·s· f. o. 111. :Z() _j:IJIIIH I'i l . 11. Jt •.
:.'11 lllcll'S 18:2:>.
inskr ' 1·ning SJlfi1nnd (insk ril·fij]'()rdJ:; \J'. Hit Ligf:J J'l' ll lt•<hlllloi·
lli llgsälllllil fi) r sjö11Janshu s ) skeiii fö r tj>i n st- gö J· ing 18:25 ;ign :Hnjut:;.
i'i jrllill lll iJuJ\lJIII l'llligt g[iJJ:illd(• bPS\'äJlllllf'iSC'l' J'ii Jk<JJ lllll:l ll<ir' l'l' SI"'I'>iil (ning oeh rbg-tnli;tnlll\' llt<•. :dl <11'\'ork :J\' (irJ kl'!IIIOJ' fiir l':ll':i< · d:r ." .
l'''" ,]<-JI:Jg-<'r i niinll l< l<'ns S<lllllll:llltri:id<•Jl.

•

3

2

plik ti!-!'' ~( urkult•r ocl 1 mr·rl rlc111 i l·ärnvliklshiiliSL'f'lFlc likst älltia <liiri
,.j inhl'g l·ipnn - 111å. i r nl iglwt. Jlll'rl i komlllflnclo\'iig mcrlclcladc n iirlllll l'l' lw sHimmclser. ÖYcdö ra s fr~1n marinen till hiircn.

K. br. :!J januari.

llfr'rlgil-r'l". n.it l1ögst trr YiinlpiikiigH Lllt<iliikal'l' nu] . r•i'lr ·t· . ,
l't'<ll'l'l,ijnlnrlr '' "l rilllii;I'Hrllighdn <liirom g,jo1·<l f1·Hmsiiillning . i k o;:1 ~
liiHndol'iig lll'O I'IIrH s <11 1 1·irl mariJH'Il f ullgö r;\ rlrm i\ligp;amlr' :f e~ck .

l(. br. den 13 februari 1925.

1-j iill.c.: t.gi-jrj ng.
l_

]{. hr. :30 jauuari.
Fiin· ~k riu •1 · .

0

Hii th Hl:!:) lllt l anbg:1s

llög~i

1:) kuc;inrtillerikndl'iirr .

K. hr. ti Jebruari. .
i\lr·<lgin·r. Htt g<'J lOlll lJl'l'l" rkn :21 noH'llllwr 1014 si :Hignt Jlyg1illhgp; 1118 I i l l EI)').!SJl:lll :ll'C' un,J,.,. kollllllC'nrlr•ring Yi rl liJclriJWn s 11r 18'25
tl ll orclnnrlr• :f ],~·g s i:d io nr'l' ·utg l\ llH'r l di· ti ll lio kl'llliOl' :för lll8ll nc] 1
d:1g f iid1ii.ii \lr·lopp.
F'ril'()l'till>l l'. lllr'd l1iio-.1·n til l Eiil·r·liggHn<i(' s ii1·sk il <Ll mnstiinrligbe l·r' l". >:it in skr il·nillgsniil ll llilr•rn:ls . slllll lllHll trfirlr•n inou l Mnlmiihu s sörlra
~VInlmiillllS lllll'l'll OC'li li<i ll,ln<ls i'l s kril'llingsomriull'lt S<llll t iiiO lll Kri:
,.;tinm;tull s l'llllfiil'ing ...;nllll'll ilr• <Il' lHr·kiJJgc· in s kl 'i llliJig·sollll'å(k ri\·en cc om in" 111 ~\Liln1ii sjönlilförings" llll' c'lrl'c oC' h Yirl sjÖJII<l~1Silll Sl'll i Va r lwq.~· . J'ulkl'n llr ·rg orll UullllSLlll inm11 Göir'horgc.; s jiirullförings mTII' flrlc
c; ]wLL uh111 liindr•t· a\' giilLln<l<• lws1ä ll11lll'i se r. tilhr1·ithlrr•· Jlllcll'l' högn
i1· i'1 lll<l llrl<i<' r llJlp~kjuins; dock e~tt iusk1·i1ning 111 1 ärnplikhga stu<knir'l' oc-1, nu•il rh' lll i Yi:ii 'Jlplildcdliinsc·r·lllh' lik sbi ll rln iubegripr ~
<ic'lll. ' lllll 1·id ll fllige~tionHskolu lll·h1g't sjök<ipil'n s- eller si-;· ,·lnansPXrlllli'JL e]],,,. !'! Jll:l skilli st.llY<klning rlllll:lll PX llllll'll iin lllll sl;illistf'x :l Jlli'Jl rll' ln·ri.j(• khl 'iS sbtlJ. l'ni igt ri1• lli:il'lll :ll'l' ];psti:illllllt'iSI'l'. SOJll
Jtt å i knllllll <-tllrlnY~lg lttC'rlfl<']fl ~. tiga L'llllt \'i(l s~lr s.kjl t i:l ll CJ!' (ln clt sa lllJliCIJ1t rfi<k lnr·r1 in~kl'il·ning,.;Jliinmrl r •ll i'ö r Lill llls ndli'iiring cO lll l':l rle se~mt att
l"iil'llplik iig. t illhörcmd e någon <11· ifr~tgH. ntran:ll' katf'go1·icr . Yilkc tl
ic kr· iir ho.w ti i I,ullrl. Jll å . dtr·r di:irOJll gjorcr 1msökning. blin1 inskri
11'11 r·nli).!t för in skri1·ni11g utan pr•rsonlig insii:il lr-'lsC' gi:i-llrlll rlc• bestiiln lllf'i s<'r .
\'i<llll'l' fiirorrlnur T\_11ngl. ~L1:i : t . <~11 <~ns. öklt i ng:llr on 1 upp sk oY mrrl
liimpLikhijiillsigijriJlg. Yilbl c•nlig1 ~ \F5 inskri1ning,;fii1'0rdningcn
skcol:1 giir<1s hos iJl~kril·niHgsnillnlHl. i fö n ·lig gn lllic• L1l l i sbilld sk olil
gÖl rls h tJO ll'il e l·], Öt'lllHk in s kri 1 ningslwfiil.ll<ll'>ll'l' rr •spf'i.:ti\' r' s jörul lf C,I'iltg:,;hdhlilH\· a rc'. so1 11 .c.; k,dl ägn lli:il'ÖI'l'l' filtta lw'i lut.
Tillib1 förordtHlr Kung .J. .:.L1j: t . >lit chl'fl'n "fij 1· fö rsta armeför dr•lningr• n ll 'SJH'Jdin· siat ion ;;lwf iilh anll'l' ll Yid flottan s c;tntion i Kaclskmnn sknll. dil'l' S<lllirå rl Jnr•<l l'l' <lr·rlJiir·:lllllr• 111\' llrligbl't.PI'. hos Kungl.
Ma:j:t giiru hnrn st ällning i fråga ou1 t i<kn "fiir l'l' l'ksthllrmdc· fl\' dc·u
st1luntlH 11ppskjutna in s k1·.ivningcn.
l\fr•dgi1r 'l', liiC'<i störl a1· i >lgr·n <len :2:2 fch r·w1ri 19:24. att s Hlll t li g<l
1iil'lqdikiiga <ll. HJ:Z4 th s kL1 ss. t ill rleLHlc lli >Hin c•ll .i s:jöljiin s t - y[irn-

;1 \.

"iYil'clg iH· r. att cH helopp a1 högs t 700 kr. 111 å ui.g[l fö r be1·cclan.k
L:lllLlY (lnl {d. lllnnsk;:lp å kust.flottun unfll'r bullgctärct 19:24-1925.
K. br. den 27 februari .1925.

_L iinmar marinfönailningen belll,I'JHligan<k ati. för· <lnorrlnanrlc
fii r ö1·ningsiinrh1 lll ål a1· tl'å fö r 75 mm. luftkanoner· ll\' SI'rlcl a 1 illfii ll ig:l
ll ppstä llningspl<d;sl'r i nköpa ett på. Ha ssclö sörl rn eld Lelfigct. on!l' ädc
lö r l1 ögst 500 kronor.
J(. br. den 13 mar~ Hl25.
TvicdgiYr'r, ntt fö r utförunrll' iml l' l·anln<k t1r iii' liikcHl'\llllk'i'SÖk lliugn r ll 1lem. som sko ln tltlJilrla s t iLl ri]d;ll' C' . drllcclningsmän och ;t\-,;t ;]ndsobscnatiirer (ant:1ndsmä1arc) Yid flottan, m å utg å et t b elopp
'" - högst 4:000 kron or.

K. br. den 20 mars 1925.
MeclgiY er, <lH. kolllllll'll'rliirkuph'llrll Iluiifl'lilt mrl e rh,11Ll lw[rir'1 sc
[r,] n fullgönincle <W åi.crsto1kn <Il' rlcn t jlin s tgiiri11g. som ålegat hono n< ati f ullgöl'll under tj~nstgö ri ngspcriorlcn 1 jul i 1921-30 juni 1923.
Bem yndign r bl. a . Marinförl' altningen att bärland te r p å rckl-i si iion n1· ch dcn för Sjöförs1·arets Kommandoexpc rlition från Sjöför.'i l;lrcis an slag ti ll tryC'kningskostmlllcr anYisn uwdcl t ill g äld anc}c av
kosin ucl ct·un för tr·yckn ing . häftning· eller bintining aY sådana reg]<•llll'nl cn, instruktioncr m. n1. , Yi lka en l igt i krJmmunclodg nteclclclaclc
lJcs( ä uunelscr k ostnudsf ritt t i l! ha ncluhå Ha s tll;ll'i n e n s mynrli ghcter eller
person a l.
Meclgil' e L ntt en iilclrc torpc,] a1· lämplig m orki l enligt nw rin för ~·,,li llingcn s Lcp rönmd c må ut;m e rsiittning utliimna s t iJl Hö gste lJcföJlwnll'l'll Ö\'C'l' ku stflottan för att inncYaranrlc ~t r spränga s p å sält.
ilc·nne äge r 1Jcs1.ämm a .

K. hr. den 3 april 1!125.
M etlgi.~·er. att f lygpl'rson;d från <ll'JtiCll och n1nrinl'n må. efter
hi1·il Jig ;mmälan och med YPderböramle chd s meclg iYandc. med kronHn tillhöriga flygpl;m dc lh1g a uti en aY s1·ensl'n ae roklubb en inuel'<ll'iln rh- å 1· nnordnad flygup[wisn ing. s kolan1lc ifr~g <1 o m <ll'l öni ng ,H,
pc'rso nal,,n och bestridanclet <l\' sa mtliga u ta 1· cl ct nu lämnade mcdgi l'and et föranl edeJa k ost n ade r deltagandet .i upp1·is ning c n anses såso m militär tjä nst gö ring .

K. Br. 1925,
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K br.

dt'J I

8 aJiril 1!125. ·

Finnc1· 1\: ~M~" fr.an1stiill11ing 01 11 ;unisaJI 1clc· av mcclcl Iii] ~ly röntgctHinlclning. J.niJor•a t·orium 111. 111. fl Jlo·ttans sjukhus i K ·, Hlskron'a icke
föranl ed~• niigon i\ l g ä r el.
l<'öror•d nar IIIHrinint cndc•n ic'll Hl' 2:a gr. ·J. Bring •nit fr. o. m.
Lll"ll ~- juli 19,25 t. (J. rn. 30 juni 192·6 WlJ1a rrg is lrator och aktuari~ i
111 a rin s ta Len.
]<'inm' r USV f r11mställning· •att -helt f!\ ·dispulll'l'a ö1·c·r 1·isst omriklc omkrin g sjökartcYcrkcts f·Hstighr'i !\ Skc'ppsholmen icke fönanbda
nclgon \·ich1re {\lg.ärd.
Föror>Clnar. ln l' d häns,,·n till fö rr'liggmld<' särskilda OlnsWn·clighelcr lJl. a.
el c l s R l i· iusk rin1ing snii mnd c rna s sil·lll'n llanträrkn inom M·ahnöllus söclra . Malmöhu s ·n on·.a och T-hdlantls inski·hnings·omn1dcn samt
inom Kris1"ia.nslr:ds rullföring sområd0 a1· I~I C'kingc i-n skrivningsområ-de
ii 1·cnsom in om Ma lm ö sjö rullföri ngso mr!hll' ·och Yid sjö m anshu scn- i
Varberg. 1Falk1•niJC'rg och H nlmstacl inom Gökh a rgs sjö rullföringsom ri\ ·do s.kcJlla . utan hinder a1· g·iillanck bestämmelser. til lsl"idare upps kjuta s. men t·ag•a sin början så li-cligt. :att dc' iiro -avslut·ade före den l
a ugu·s ti 1:92.3 ; clock ·a tt inskt·ivningcn m ' Yär•npliktig.a vid sjömanshusan
i ·S imrishamn ooh IKrbtianst,a•cl skall snarast Jllöjligt äga rum ,
el e l s ·o c k •a t. t chefl'n .för ,första a rntcfi)rdelningen r espektil"o
s lationsbcHilhanll'C'Il ,-jcl fl ottans s tation i T\:arl sk rona skall. efte r s amnh l •Jned Yeclerhiinancle myncligl1rln. hos Ktmgl. 1"Nlaj :t gö r ;l framställning i fråg.a 0111 tiLlL'n Eiir vrrhtiillan:rle ·aY elen -s älunda uppskj utna
in-s1kri ,-n ingen.

K br. den 17 aJJril 1!125.
,Mcdgin'r' •att 'l-00 kr. mil uthl't•alas till marinintencl c ni<'ll ' av :l :fl
gr . Berg för \'iss utrc'tl'lling för 'llHtrincns t' t'gl t'lliClltsswkk unnigl' rör.and 8
u tJ··äkning .a l" p c r son alens <n· l ön i ng och lwnlro Hen cHi rå.
1Föro·rcln a r
lw ncnl cnclörki<Jj)t"n Simonsson att fr. o. m. rlen 23 inlll'l·a rand c lll>l'll <lcl till.s,·idar<' unrl e r elen h el. l' OITIHI<' J1'döre n ·G·is.i k o s jök·ommendo ra t s så son1 f lott i lj c hd ;] ·1:-a u niCk n··a ttensbåtflotti ljl'J1. fullgöra dr :i·ämlikt ii :2 mom. 2 och:~ uti insl r·uklion cn för inspektör en för
undc rwrfi ensb~l,··il[lll<.'t nämnd e iii·SlJl'ktiir p :'ll"ikmdc• [!liggancl c n.

K br. tle u 24 apr il 1!125.
1Bifallc r KME' fra,m ställning . att till rnannrngenjor Zl'tlwlius för
bilräcle 1nPcl utar1Jd1ancl r a1· en silhucttbo·k Öl'('r öste r sjöstat e rnas och
<'Il •cll'l andra natimx-rs örlogsf.<Jrlyg må utlwb!la s 400 kronor.
Bif.allcr OK A f r,am stiillning RH inncl'lfiJ'.an'llc år fil ko,Jnm eudera
i! man stam•JJianskap till tj·iinstgö ring ,,jc] irii11gkilr -Eör uM1ilclning till
hil- cllr r motorc_,,krlförarc.

.Länmar stati on s inten denten YiLl Karlskron a st-a tion b enwn •Lli,·aurl.· att aq2;in1. anbud å hakning till stats- och ·k ommunala Ycrl( m~ silt'Ulltl bröd lyper. som kunde f ram ställas i kr-on oba g e ri ct i K·arlskr J>Jl:l.
·JI·jäm l{' uvpdrag~s åt KMF att utfärda d e närmare för2skrift e r. so m
·
'iir:11· kunna erforrlr.as.

K. br. den 3{) :lfll'il 1925.
IB.ifallc r SBS l'ramställning 0111 beruyndigm1d c att utan .k ostn:lll
fii r s lat SH' rkd anställa e n extra ba i a lj onsp r edik.ant Yicl flottan s sh:tion i Stockholm dock högst intill d 2n l juli HJ26.
Il\ ungl. .Jf,aj: t I öro rclnm· h l't rii ffanclc el l' und c' r å r 1923 ru 31citL'
i1~· g.;L\t i c nrr att p e rso nal e n vid clc 1·id \Km-lskron :1 s tation och 1-i:l Göt .. J,o rgs örlogsdepå anordnade flygstati one rna skall åtnjuta cnalmnd:r
fi, nm~ IJ C I'. som en li gt bcstämmclsc•rna i ·kungörc] sC'n den 3.1 tl ('cc n 1bc 1·
0:2 1. tnc·cl Yissa tilliiggsbcstämm-2lsc r till dc militära .adöningsrcgl c''lc'n 1c n•a Lrtgå und-er sjötjänstgöring vid st-ati onär förläggning. sramt
·1tl i (jni~t _före sk1:iHcrna i rPgl:'mcn t ? t Eör mnrin rn . del II. kap. 22.
•rrc'd h.!l .. l tlllämplJg,a clc~lar skola Hincia till e ft :'riittcls:.' un cL;r iakttaQ·un cl: alt för flyg si·· al.ionschd. sorn ·rir l'mbark ern cl å Jadyg, s.lwll gälla
'<Hl 1 sag chl •k.ap. -rn. ·m. staLlga s b ('irii.UtmclP anlclningsc:h d. oc h för
rmw u ·f lygst.ation schd Yad clär .finnes förcskrivrt fö r 'fartygschef.

K. hr. den 8 maj 1925.
Bifaller HBK f ram ställning ·at t Yicl 1ilbiklning i lyssn in gstjänst
111Hkr !\ rc ls ub-sk.ola få a.nlita mP.rinliikar2n al' La gr. E. D. Jlucl·b 2rg.
•13ifa ll er OSV .f r·amställning. •att :Fe å •clet sjömiilningsfariyg. som
.
lllll C'Y•annHlc år kund e komma -att. stälh1s till f.örl' ogandc för ut.fönmdl'
:11· ma~:w :'tiska mii t ning•ar gPm?n s-ami med 'mynclig·lwtn .f ri\n Finland
GC111 E stland. m<lttC' un ck r Ll:;n tid. 10SV kun ck anse' skähg. få uppbära
r<'pre sc'n tati onsp2nn i ng'~ r till ett bl'l o.pp ·a,, 4 ·k ronor om clag en.
:Nid.gi,·c' l'. att rH Lclopp av högst· lOO kr. mil utlJetalas till !(·VE'
fö r· :mor·rln•anJe ->11' förP clrag inför officera J' P. tillhöra nde VW-garni so n.
BiLtll e r KMF fr•a nt st-ä llning -a lt under inncnnande s cmrm:rr. d:'l
utspisning från skoppsgossekårens i .M~1 r st nmclmatinrättning ic·k l' [ig eL '
rum . p:; rti onsc-rsättning måtte f!\ utbet alas till i Marstt·and kn<n·.aPanrl<' pc r srmal av m:.lnsk.aps grad mrd Ptt. b e lopp aY 2 'k r. 30 öre för
ma n oc h cl•ag.
il~ämnar R ·M F begiirt bcmyncligal1'de. •att ä•niJC'I s lcrkcts clwf o ch
chefe n för Llcss i ngcnjör8anleln ing måtte i s.a mbanll med 1b csiktniJur
och pr.odu re r a,- en a1· ·do i England b eställda motortorpedbåt-arna
mitten tll. inne1·ar-ancl c maj mån-ad få >H\Tesa till England för att tillsam man s med kontrolJ,a.ntrn för båte n s bygg,an-de unc1 c'r högst dO clagar
st uelera m otort.orpC'-cliJåtars b~·ggancl?. anordninga rna för clcr.as fön·arin g och s:kötsel m. m. sål-äl vi-el Jcyemntörens YHJT oc-h yerksttid e r.
"o m iii"C'n l' icl dc bri t! i>ska marin::llis ctahl i"lsemang.
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K br. den 15 maj 1925.
.F'a>ststäHer va.] av 'k ·aptenen \·id Karlskrona kustartill8riregementc G, W. lE1nglund till ordförande och Hot1tiljchef i Karlskrona frivillig 1
motorbåt skår.
,Föreskriver, att driften. y,jc] ång.J-::varnen ''id ·Hettans station i
Karlskrona skaU sc·dan det i fö.rråd varande J.agret •a\· spannmål därstädes bli,·it 1slutmalt, til,Jsvidare 'lWdlägg-as.
Medgiver. 'att värnpliktiga, vilk·a de·n lG maj 1skola utrycka från
vämp1iktstjä·n,stgöring vid Vaxholms kustartiHcriregemente, må kvarhållas vid Jl'ämncJ,a regemente under så J.ång t id, ·s om regem\mtsehecen
efte r samråd med v·ederbötancle läka re finner erfo rderlig. för unchikanrle av fara för smi ttals spriclancLe.
1

K br. den 29· maj 1925.
,B e mynd,i gar fortifikationsdepart ementet .a tt i ~sa mråd mo{l intendent,sdeparteme,ntet i :k rigssk'olan i [(arlberg tillhörande byggnad ano rdna ·en' för a rmens i 'Stockholm för l agda truppförband gemensam tvättinrättn~ng av ,s å{lan omf.aHning att Yid derl's·amma jämväl må kunna
ombe·s örjas tvätt för elen till Stoekho1ln1 förJ.agda ·delen av Hottan's personal s·amt ,f ör pe rs•:l'llal å flottans fartyg.
lE ifaller KiMF framställning att 1såsom lån från firman Anschiitz
och :C :n 'i KtiC'l få mo:t taga en för tmclervisnh1g,s ändamål m·seclcl full·
s't ändig gyPoikompaslsutrns.tning för unclen·isningen i fl ott'a.ns Eikolor
och kurs·er å Stoekho1ms station.
'Föroskriver, att ott state11s isbrytarfartyg 51k all tilldelas flottans
statd:on i Stockh1oilm och cförlägga·s Yid flottans YarY clärsctäcles.

K br. den 6 juni 1925.
1Meclo·iyer att för ·b estridande m· re pres·entatim1s- m . f l. l.;:ostnacle r i sa mb~llld' ;ned uH ändska örlogdartygs beök i Sverige m å till chefen för Sjöförsvarets Kommandoexp edition mot recloYisning enligt av
chc•fcn för försYar1sc1eparte men1:et goclikända räkningar u tlJet alas ett be·
lopp av högs t 5,000 kPonor.
Medgiver, att 2 O och 4 UO ·del marine n må i kommancloYäg b eo rclms att genomgå den kurs för uthik111'i,ng a \· lek och idrottsleclar 2 :
s~m :kommer aH ·a ,nordnas i 'Göteborg und•e r ti clen 13 juli-1 augustt
im1eYa rande år.
'FÖPeskrivcr att å m'::;{ort orpcclbåt, ,som är skild från cl2påfar•t yget,
b2sättningen skall bespisas i cnliighet med d2 ·bestämmels er, som gälla
f ör hesättming å u nclenattensbåt

T
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K. br. den 12 juni 1925 .

Bifaller dels chefens fö r I a nnefördelningen h emställan att in'k ri,·ningsnämnclernas Sclllllll cll1träclen inom M a lmöhus södra, MalmöJ1 11s norra och Hall ands inskrivningsområden sa mt inom. Kri stianst ads rullföringsområde av Blekinge inskrivningsområde måtte få taga sin början tidigast d en :29 jun i 19:25 dels S B K fnlmställning aH
iltl'l'ståe ncllc insk ri n1ingsförrä ttning a r m ed sjö ma n.sh u s m å t te sruEast
möjli gt få ta ga sin b örjan .
.Mcdgin•r. att poliskommi ss,uiebcfattningen vid flott ans stat ion
i Karlshona må tillsvirbre från och med 1 juli 19:25 ti ll och m e el 30
j 11ni 19'26 på för ordnande uppehålles av äLds te p ol isöverkonstapeln v;cl
flo ttans poliskår i E nriskrona m ot åtnjutande av ett ex tra an·ode av
:iO kr. för måna cl.
Föronlnnr. att b estäm melserna i n å Jig t brev de n '23 januari 19:22
,:n gåC'nde adöningstill;igg till 'tliPn v icl skeppsgossekåren i Ma rs irand
tj änstgörande p e rsonalen skola äga tillämp n ing jämväl tillsvidare 1.ll1<1L• r buclgeU\ret 19'25-19'26.
Föro rdnar. att m edel st fullmakt eller k ons titutori al å aktiv stat
Yid a rm en eller marinen anst iilld b cst ällningshanre, vilken nnmäler
si g till fri\illig öwrflyttning till öwrgångss tat. må, d ä rest hem ,] stun•la r att i ,n·yaktan på besht t röra n de öve rflyttningen åtnjuta tjänstlC'di ghet och sådan ledighet bevilj as h on om, tillsvidare uncl'er tjiins t lc·rligheten uppbära 75 procen t av honom Yid ledighetens beviljande
t illkomnum,le lön enligt Yederbörlig löneldass för hans best ällning
:'\ stat. Yan·icl lönen Lloek beriiknas efte r ortsgrup prn A i gällande avlö ningsreglemente för officerare och u nder offic er a re m. fl.
Härjämte för csk ri\'l.'r I\ ungl. Maj :t ; att Lläre st Yeil c rb öntn <k1
myndighet {Clwf) nnsrr sig icke kunnn b eYilja uneler onm angivna
förutsättning lwgii nl t j ti nstlecli ghet. ä re n de t skall unelerställas Kungl.
Maj :ts prö n1 ing·.
Medg iYe r, att till H B K må såso m bid mg till brstrirlnnrle uy
l'l'Jll'C"ent.:~tionskostnader un1ler kustflotbms besök i nn cYara mle somm'J r
i ntländskc1 hanlllur ,·id Osterjön utbeta las ett belopp 8V 3.500 kr.

K hr. den 18 juni 192l\.
:M Nlgi\·er, att Yeclcttbilien N :r 4'2 m>'t uneler ti clen 9-11 juli 19:25
sl ällns till sege!siillskapct A eolu s förf ogm11l e fö r <lit tjänstgör>'. :iOT:l
pri sdomarefartyg un tler Yissa ti:idingar i hrvat tcn uta nför Göteborg.
Föreskriyer . ntt gottgörelse till re krytcringsomlmrl och Yän ningsfördittnrc sk all lln<l 1•r bwl gr,H\rct 19'25-1926 utgi'l llWil 30 kr.
för yarje ant agen man e ller skepp sgosse .
:l1edgiYcr, att värnpli ktig sjökc1 pt cn . som umler Juni m i'tnall
:J 9'25 i n rycke r fö r f ullgö ra n de n v ho nom å ligga nrle dimpliktst- j ii nstg ö-
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ring 111å. 11i Bn l1intlcr :Il' lwstiirnmel,cl 'll'l i § :2 mom. i c).§ 3 lll om. t
och ~ 4 lllO!lt. 1 av förlltT'.iill lJHlrr kungört•lse rkn 18 :juni Hl1fi. inncntrandt• ih anblg<lS till rf'scn·offic<•rs ns]li l'<lllt Yi<l flottm1 , <Hirf'st l1o.n
den 1 oktober 10:20 J'ullgjort mim-t ettlnmclrn rlngnr HY Yärnpliktst.iiinstpölingl 'n oeh fiir<' utg,"mgen a1· si,tnrinl!HI:I Jlli'tn;l<l hlil'it godkiiwl i ,· 1 k,·~tdhild ni n!2· virl s i(.! nnl;;kol n ·[ör s:~dnnn Yiim p.liktign. som
uttagi ts. för uthil<ln in.g till tlll<kr lwfäl. cch därYirl <lY l'l'<lcrhönmd e
chef,fiirkln ru t s liilnpiig fö1· 1ilhild n ing till n•st•n·officr•t· snmt. inom fyrn dngnr d tf'r ~igJJnb k oLITl '' al'sl uLliHlr till sjiiffir:' \'<:rets kommancloPXJll'tlition insiint cgcnlli:in<ligt skril'en, till ehden fiir fö n-nu ..o •l'cptll'tl'llH'lltd sliill:l <•Ch JIH'tl l't•derl•örliga hilngor för ,-t•:ltl an-<iiknn .
l\J pd g ii-PJ'. ntt i <k fnll. 1lå unrle-r JHnYlu•·er nwrl dC' i unclcrYn i t<• n sb'tt ~<'ll fl ing>"H'll<lt• llll <krYfl ttr·nsl>tJ t n rna bespisni n g olllhm·d av
he<iitt11 in g<' n för iil·ning,;t idt· J ~s hid t re u tnytt.i nn <1P ii r l'rfonl0rl i g . må
H\' rll'rt jiillll ik t I' C' glcn !l'l1(C' för JIIH I' i11 ell . l\c\ J1, ~ 017 J110!il. () liiC'IlfÖJ'da l('S<'n·proYia nten högst l' tt llli'tl för sam tl ig a i be~fittningcn ingi\pn.rJ<• ut,cpisa s fiir Ynr jc ]J l'Odnrs<l ag ; skolamlr kostnnrkrnn för , a g1.h
utspi~n in g ut g~ ;n· f'.ii'>Iörsl'ilrch anslag ii \l fö!pliignn< l .

K. ht\ den 26 j n ni 1!)2;},
Fön•skr iH·r. ntt ,.r,c!C' rhönm<lc S B skfl l l ägn ntt för lmrlgctåret
:1925--19:2() t1 riffn u d u] om unstiill nmlr tll' Jii1nplign ciYi ln Jä r,tr<' Yirl
unrler offi c-t•rsskoln fiir undct l'i!-ining i iinnwna ~~·en ~ka och Pngelska .
Difnlkr K ::VI F frnm!-itfi11ning . aH 1W nppkonlmen re,;cnntio n å
anslaget t ill nurkrslörl åt. föreningar . Yi lke n virl slutf't av burlgl'lå;·0t
192:3-192,1 uppgick till 2)l62 kr., ct t . lJclopp il\' 2.000 kr. nli'\ttP få
dispont•rns för tnllk rhåll :w dc sjökrig,hist or is], a Sllmlingarna.
K br. tlen 3 juli 1!\21}.
Fö1 ordnar do ccnt.l'n Yid St oe kh olms högskol a. filos ofi(• <lok torn
O. A. l .ilj !'.;trönJ at t fr . o. 111. 1 oktober 1925 tills1·idare unrler en t id
a Y e l t är \'ara l>irarr i fy sik vid Sjökrigsskola n.
!1iLlll Pr C M S framstiillning . att ett hdopp fl\' llöf!_st 5,300 kL
mått<· få rlisponNa s av flo tt.iljsi yn•lscn för Stockholms frivilliga moto rh :Usilol tilj fiir utfii rnmle uneler ang il'd an tal dagat' inm'I'<Hanc1o
SO J!llllflr a1· militli ra ö1·ningnr .
:Metlgii'Pl'. at t en fiin•Hi sningskurs fö1· ä lrln' sjöofficerare må
<·1llig:t i komnHJntloYäg: utfänlade förpskrifter un,lt•r nästkommanr le ~r
unoJ·rl'n ns vie\ floit nns sta tion i Karl sl-:ro nn för ett belop p n1· högst
4.000 kl'.
DifnJll'r K M F fnnmHillning , :llt för verk.-;hillan<k av Yis:,;J.
!H Ol' med <len n:v i nstallc!·<i de ecniralriktano nlninf.! <'n å pa nsnrbåtc·n
8ver ioc skjutnino·ar mJ'\ ttc- få för C' t.ag as för en kostnn tl av 8,000 kr.
eMcrl~iH•r . "'att l'tt bel opp n1· högst 200 kr. m:"1 för bu<lget?!rd
1925- 1926 ställas till B A K förfoganrk för anortlnantlt• fl\' förc<1rag
inför officerat:e, t illhörand e Kar ls kro na fästning s ga rn ison.
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IL br. den 10 juli 1925.
An.bc·f.aUe-r i övcren•slwnun dsc m c'cl> Y·acl j,!:l2<
1 års pellls.iJo.w kiom 111 it•t(• hPmstiillt uti si tt den 212 maj 191213 n.vgivna hctänka:n:clc m rcl fö>rJa.g till milibär tjänst.C·J)Onls•i•o nslag (1s-i!d. 123 och 1J2i6) , dir-okti-on<m Ö~'Cr
, l"I l <um;. pC•llLSio,nSJl"as·l'l a . att upp.gö·ra försl:ag· till -nytt rc-glC!lll01Jito fö·r en
fi ir OI!Jhc:sö rjran·cle t av pcnsion.c·d -n g,cn av än 1kor och barn efte r miUt'ii r n ·och 0i l'ilnr.il.itär.a be.s t'äN.ni ngSihaY•a.rc yjlcl m-a ri•ncn a:v.se-chl pCilSi•o:nsk:J,;;lsln.
·MNl.giver, att .såsom l'CJWC.se ntaho:m;:bidra g högst 1,500 kro-n 'O J'
, fii l-krs tiH JlHK förforganclo att i mån fil\ " be·h o•v fö!'lclc ln·s moll am unlclc r,ffier·rs mii ssa rnn å kustflottan ti llhörande f;~ r t.yg .
·13:i:f,nll c r K>M·F :.f i•amlstiill n•ing- att :f ör umler vi-s ntirngc·n i Hottanrs
,kolo r och kur ser s <1•som Ut n :f rån rSven•Sika u\Jkbic<b.ola-g<'t IJogg f::'1 l'mott ag':l en J•uHstiin,dig 'SaJ-logginsta Hat1on.
K b~:. den 17 juli 1925.
Mc'cl•giYcr att för •anslmiJan:clc av ma rinJ.ittcra.t,ur, s jökort, knrtor.
i id,n:ing''ll' o0h t id•s-kr i:Hor må uncle1· brud:grb1r<,,t ~~:33~·1 926 -u tbe tn'lia:& til'i
l:l•;ll"·in:l-t.taelH'In
L o.n.c\io-n---'O slo ett bdapp a v h ögst 6{)0 b·. sa•mt i•ill
ll l:JI"i : n'att~c'hcn i l3c,rl •in-Köp C'-n:hwmm~lle l,9 in g1 fons e tt belopp av h ög•st
1\J>LI kii'·Oil 10 1' .
.M·ecl:gkc r, att för an-orcln,aJllcle a:v före<l:i:i•sning-ar oeih i-cl r.ottlsö\·ninp;n r m. m. samt anslwHni:ng av -i-dro-tts- 'och g-ymn.asti'kma ic rie•l fö r
flo tta-ns och -ku•s tarti.ll c riets ·m an kap U!Drcl:c-r b tHcltg>Dtilr•et W25---l2G n11:•t
ui'h l'l·a:h1s ett belo-pp a•v hög•c;t 6.800 lk r cmor att utg-å m:cd 4,100r kronor
f dn ans lwg0t ti'l•l ,f lo tt.a.ll!s ·kl1iglsbl' r•::'itl<C'J kap ooh Ö\'n,i,ngar samt mc-d ~,700
k ronio r hån a111s l<ugrt t ill k u,s(Jwrti ll c'l 'iets kr:]g;sbr r·0dsil( ap o-oh öv:n i,n:g-:1 1'
Y:trjri ntt(' J \:ttn;gl. Maj : t för r:slkr:i vr r hu l"U iEri\g·n wtranrl c bP}O'p[l Sllml :1
löl"(k+a1.'l .
Meclgh·.ar a t t ett bel-opp m• hög-st 20(} kJ;onor må unde r Jmdg'C'tfn·et 1191210-·W::JG -utbctn las iill 'KV1F för tli!Kl-1'-cln,amclc av Jöred·ra:g inifö r
O. tillhöra.nrcle V·F g:a 1mison.
·Fö rorcll11:.1 r ;Jtt 1-i.:llldillägg nmt räknat fnän, och m •c'c\. dc:n 1 j:u\-i
1!J::2r~. til:lidt•b s rikt are:>, ko r·pr,akr. c ft<' r fj iir•cle ial!liS bäl:l n:ing;s[trets s}ut m0rl
k mton ·k r•c.n•n r :för m•ånacl t.il l d iktarr Yi-d mc·cl cd.sv ur km1on•. ti•o· k ro.n o·r
l' ii 1· ,j w'ma.<l l!i:ll rirktarr 1·icl hd't·v·äml:sk:vn.cl n 1oe'h tio k ro,no r fö r m:åmHrcl ti ll
ri'ld,nr-8 Yicl jag:tr:Lmo n j,nti ll eld tmta,l för vard·om tl!V fl.ottJan ~s lbfll\.a
sta tione r oc h Y<! r je sii roik·il·t p:jiis::;hr.~·. so m m a l'i:nfö rv:xltni ng•e n i BHnnri\d
mc,d chr·fen för mur!in,s t arlxw ägr r hc\sUi'lll'lll:a, untcler i ·a:kttage~. n-cl -c ·att det
i föi· c nä!n n.(la st:1t fö r 3n·rlluimlbt· upp fii Prl a bol·o.p pot 20,lGO kron o•r, idke
U\'{' rs'kl"i•cle.s.
1

1

K br, !len 7 juli 1925.
M{' r\:g·i·l'e r n i·t ett ·bc·l opp av ,hög,st 1.'GOO :k rono r må ·töt· anor c\.nlnrncl{l
tmckr lb udg•c tå rd .,W•25- :L!.J:2G ·a \' sinn- oc~1 ]i·,·rädd:ni<ng,sö·l·nin:glHr m c•c\.
dcvm·:n a i sjö:mnnsklå r.ri i•S sk•olor vkl f:lrotta-n:s st8 ti•Cln i rSt.oekhohn stä llras till SBS förfog·an:d o,
K. B T. 1925,
5

11
K hr. den 18 jnni 1925.

ORIGINAL DANNEMORASTÅL
MARKNADENs FORNAMSTA

VERKTYGSSTÅL " KONSTRUKTIONSST ÅL
ROSTFRITT STÅL
SNABBSVARVSTÅL
= ANTIMAGNETISKT STÅL = = = = =
HUVUDSTÄMPEL:

DANNEMO RA

11\: uJJgl. Maj:t, som vid uppl~OD1imand e ledighet i officcr·s•llcs,bälllling Yill 1raga u .ndor ö1·enr•äganclc, huruvida bcsl·,ällningon må iltcrhesiit lns l'ller icke . .fim1-er gott förordnn , att i rvrsc-c.ndc å lctlligblivJla und!'l'nff'ic crsiY'311ä llningar än•mum ci1·ihnili bära lw~tiil lning ar, hclriif.fan.lc•
\i lkcts åtcrhPsäbtanlclc odc·t anlk ommcr på umkrlydande my,mlig•l1ct att
YitNaga åtgärd, skall t.il!svidarc d'r. o. rlll. den 1 juli dJJ2,) gäll•a, att :fdgn
o•m dyliik bes.tällning·s åiel'bcsätta:ndc eller Ollll \1i.cltagandc eljest av iHgi.irtl d'ör såLlan·t ändamäl S'k·all unclcrs•t"ä'lJa.s Kun1gl. Maj:ts prövning.
I sarrnlland häm11e·d förc,~k ri n• r Kungl. Maj: t. a tt bestä.m~nl.'l~c ra1a
i !Jr<' YCt rclen G mars 11!).:~5 angt1emlc \11ssa åtg•ii roder bctr•iifran.rk kclig;J
l)('.,jiilJniHgar ~· i·d föi'Svars\·äscndct .-;ko.Ja mod u(g;lngc•n ·HV inn.C I'tlr:Jnrll•r '
lililriJratl upplhör.a att gälla; dock •att rförordnaoJClc. scm på grund uv sagrln
brev m2cl·cl1QJ.a.ts f10rlfarnndo må •äg'a gåJrtigrhot ti ll srud!are.

K b'l'. den 31 jnli 1925.

GIMO-ÖSTERBY BRUKS AKTIEBOLAG
DANNEMORAV ERKEN
öSTERBYBRUK

~Sättkurs
efter

HUSUNS

'DEAD-BEAT' KOMPASS
och Ni går säker.
De världsberömda
HENRY HUGHES &SON'S
KOMPASSER.
SEXTANTER
KRONOMETRAR
LOD- och LOGG-

APPARATER m .m .

användas av m a rin -

Tfl

och handelsfarty~
på alla världshav .

C.C:son
CAR LCESON

K. bl'. den 7 augusti 1925.
•Mcd@il·;'r, att ett be1opp a1· tiJ!hopa högst 7.50) Qcr. må utgå till
UöolPLorg's, K ·adskro11a, Nonköpi .ng~ och H ernösanLl's fri 1·illiga m ot'o rbåtsflot.t.iljer för utförande virsst antal dagar scmnvaren :1!!}213· av militiira
Öl'ningar.
!Lämnar wdcrl.Jörancle chefer för undcPoffic2rs- och sjönwnc;ki\rcrna för ,flottans båda statoi:m:•r ll 2myn,c1iganrd c för buclgdtir~t NJ:21)- 2G
att tillsYidare unele r rtiden 1 augu~ti-3.1 <OlcbGb~r l•Cc~5 amt.aga i Karlskrn na hög,st (l[} och i 1Stockh<oJ.m högs•t 30 stamre-kryte r uncl0 r ful'lltsiittni:ng att moils· Yara· nd~. anl'al manskapsberställningar unde r ti•tkn t no\'C'if!ll])('r UJ9!213-3'1 jrunuari 'i'f):2rB hilllas valvarut-a uncJ.c r lika lil rng 1.ill ;:;om
cl o sålunda ö1·ertaliga \'DrQ an·stälkla uneler augJu·sti-·oldoeoher, J,r,ek, att
d et i stat uppförda anrta.l et man skap sheställningar icke Yicl m~gon tid
må Ö\'ersikridas.

K b'l'. den 14 augusti 1925.

Generalagentur för Sverige :
HL'"'""

iM·edgi1·cr, nit högst 3,lr3 Qt kr. må utgå lfi}r St•ackhohns och 1\onköiJ:iings fril'illiga mo·l!orhårts:f,lottiljers drcltag.ancle i kustfloHaJJS kr1igsÖW1ing JrQ!........rJI( augusti :1t903.
IFöPorcln ar, ·a tt fullmäld i ge .i :fliOttans p crnsu c nskasrs•a s.ko•l a sam maonträd a i •K arl.skrona den G okbobcr 11.191~3 för 'a1·givan.de av ytl ran ,k
ö1·.c r av 1] !]131 år·s p e<n i c•nsl"ommiH6 avgivet lbctänkarude med för·slug till
mil.itär tjänstepPnsionslag och Ya·d ·clrärmecl 'ka.n äga smnband samt för
fullgöra.nrde av \' ard på fullmM;:-tige i lclcJtta samman•h arng i önigt m~t ankom:ma.

Lindb e r ~ s M as kinaffär
S TO c K I-I o LM
10 DRO T TN1r-:GGATAN 10

1E.nHercliJgar rc:ktom Yird skeppsgoo•s·s2skolaon i Mamtramd O. O. E.
Emirnelin •frå,n honom cl2n 2B juni 1<9i:215 m cdcloladc föroOr.cl nanJ ct att

K. Br. 1925.

G

12

13

tiHsvid:are uneler en tid av b··c år, r:äknat fr. o. m. L
1 juLi :L92·3 hestrida
pektom'be•fattn.imgon vid ;näma1:da ,sko·Ia.
:Fömnclnar, a:tt i § G2 b \CämpTibt.slag'e:n den 112 juni 1!9~6 onuförmäM rbelfri•elsc för vrissa mar•irnen tillicl-Pila:de v-ärnpliktiga [r,~vn viss tj.än.stgöring'sskyldig•h\'t •s:kall .ä ga rum genmn h•mn rförl:ovn•itLl rg av i tjänstgöring vanun.de vän1pliktig:a enligt i k:ocm:man.cl:o•vä!g anocldda:cl:e för0skrift.cr swmt att ,·är,np]lj,l.;Jiga, som r8åluncla ib liv1t :hcmlförl1o:,·ad10, skola h elt
befriUJs .från ätenstående ulll·cler ll.r Hll26 rcknr If ör d•e ras ubbilclning ål:iggaulldo t j,änstgörimg i bcväring•cn under fr ercl:8tkl.
!Bi,faller l(•M F framställning att till :besätt:ningen å le:gerrKmt•sfartyo·.2t 'Fr.c ia., clå det uncl·er inne1·arande år aiwäncles så~.c:m måld2påiart.yg
r 1 cnJio·t ;fqrtvo·schefcns bcprij,·a.ndc utöv·Pr vacl i allmrinhet hestås enl~;t gälhmrl'e r;pisonlning för fris:ka å flottans J:utyg få utspisas cxtm
m'rtl·tid, !Je:sH1emde av 'j, lite r mjöl'k: eller i ·brist 'lläntY '/, liter öl ävensom
1 st. bröd it 117·.) gram och 23 gnum margarin.
I_Meldrgi·, ,er, ·a t•t ett lJcl•o·pp a v 'l1ö:g-s t dJ8,()()0 k r. må cs•:'\ som bi:tlr ag
f(j 1· rfratmlstöUning av ·m il i tära un:clc rYirsni ng.sfillunc r under i.nnrva r·:mclo
ft r· utihotalivs med hö,g'st 1J2,0rOO· .k r. från la:n:trförsvarets s:wnt. mrd hö·~·st
G,oon k r. :f rån ·sjOfö•rsvarcts a11.sL1g .t ill extra utg1ifter.

l

K br. den 21 a.ug·nsti 1925.
LFörorcl1nar clooerntem vid rSt·oo!<Jholms högs:kola fil:os·o·fi,e clou~torn
O. !A. ILiljeström aH :f.ortfmancle fr. •o. m . .1 oktober -.1J81215 t. o·. m. 3:0
sopbe rnber' rJJ91311 vara lärare i :matematik och mekamik i högre kur·serno
samt :i rmatmnat1irk i ,aLlmänna :l~upsen vid sjökrig•shögsJcolan.
iB:mnyndigar :K.M•F att de1•s .f ör st.wt:sver'lmts räkmimg emoHa:g.:1 en
av aYlircln:e ,f . d . .ma:jorcn I. F. :Linclhorm gjor:d cl:oma:t1on arv :medel till
förmåm för !KungL Maj :t o.ch Kr.ona.n att använJclas till stär,lmncle av
S·,,erig·e•s sjöiförsvar .cl:eJ.s a:tt, i den mån clonation:smecHem bli:va cl:ispon:i·bla, :mJo:tta·g a desa:m:ma tiH ·förval:t:nim.g ä\"en.s:Oim a:tt i sinom ti·cl t:i.ll
KungL Maj :·t inl<>cmma me-d förrsl.ag :till medl:cm; .anv ändning.
iF-öt'Ordmar, att 'kostrna:dcr•na för per,so•nal, til~hör.ande m:1ri11l'll.
t illilmmlm ande trarktamern1Jse rsättnin.g ro ch tj:äns:tgör!ingst r aiktamcn te, sorrn
utmå enligt k•ungörel:sB.n elen 2:0 juli d.J9121:5• (n:r S:Bl) om ändra:cl lycl·0lsJ
i \~issa :c].o.l ar av til1ägg1s:bes·NLmmelsern:a t!i.U de miNtära avlöni•ngsrogkme:ntana s:kol.a fr. o. m. cl·2n 1 ·augusti 1r9215· och t1il1svicoare uncl·cr buclgeMre•t ~91215~1:9126 rb estridas av \ne:clerbör:liga :för ~fråga·k:cmmamle än:clamå1 avs·eiclrda ans.lag, \llllecl clert :belopp, •s om merd Hll:ä:mprning av de för
tåJclen n:ämn:a:st före den 1 augu·sti JJ9:215 i .rummet tillämpade an.slwg, samt
i övt"igt a•v sjö:försvarcl.:3 anslag till :n öj•n ing a:v dag>tralktamont•8ll.
CFast:st.äller 'närlagda inJJstruk:ti:o.n för chefen iför flygvapnet art:t
o·,älla tiJ.Isvidare t. ,o. m. elen 30 j l]l1ii d.:9126.
b
!Härjämte f.ör.cskriYer Kungl. Maj :t, dels att kostnac1errua f''or d~·~
r·eso•r som ·m ed stöd aN berör·cla i'lllstrukt•i on :företa:gas av chofen för flyg -

'

111ptl L't •GCih till rbnncs föpfc,ga·nclo ställd p~tli>:J nail ur armen, skola lx:,;! J'Ii•th:s av lanrt:fönsrvarc,ts ·ansLag t.i.Jl extra utgifter samrt ko·s·tmaclcrna
r;·11 · dyl:irka reso r s-o-m förctaga•s av t.ill CJhdfons lf:å'r fl,ygvapnot fönEoga.ntk
st.älld personall ur mar:Lnen, fn1n sjöför:s·varets an:s]a.g till extra utgifter,
dds odk a:tt för ·i,frå:g.ruvara.n ck resor nödvän:cldg•a för·slwt1tsmedd ävensom
t• r.såttning för kvit:te ra:cle re:scrä,lmU[Jgar ·sko.Ja utbetalars genom ve'derhiimndo iförvaltn i ng:s k.aSisa.
:Virclar:e uppdrager Kun1gl. :M"aj:t •å t rurmMöncaJrtnin.gcns fo·rtifikai i:ornrscJ.e•par•temont aH i \S.amråd me el chefen för flygvapn e t. och, å tl:cn
mån d:crt berör ck m-ari1na myrn:rliglhetcr•na.s iförvaH:n.ings:o:mr':ldo, även
~ 11 ·ari.nifö•r. va1tn:ingen, uppgöra fö:r:slag t~hl tEly1
g eta'blis2mang jämte byggnarcler. fly.gf:äit, .slipar m . m.

lnstnLktion föT chefen [Ö1' flygvapnet gällande tillsvida1'e
t. o. m. den 30 juni 1926.
ll.

iChden :för ,fly:g,·-apnet lyder direkt uneler Ko,nungen.
iGiwfen för flyg•v.apnet biträders a:v elen perso:na:l. som. i leomm ail1:cl:o.v:äg .n ärmare he.stämme·s .
B.. [)et åligger CJhefen för flygrvapnet aH i:nko1TIIma med förslag
till de ,:J.t:g.är:cl·er , som erfordras för flygvapne.t•s upp:sättanrcle enligt av
pj:ksdag,e·n go.cl:känd' pl.an, samt i övr~.gt rfÖir:ber-ecl•a organisatåonens av
11 äm:ncl•a v.apen g'€nomf•ö rancle.
4. IChden för rEl,Y'g'vap:net äger att med tiJ.l förlf ogand e st.äll'Cl
personall :ce.h unrder •samverkan med lämplig1a svensika in1cl:urstl"iföretag
Y>e rkrsbälla ·utr:ocl·ni:ng rörande tilll'•c~-k:nin.g a•v lf•lyg1materi-el inom land-et.
6·. ICh-e·fen för flyg•1ca1met åligger att för·e elen 1J5 septemhor 191215
inlä1111n a försLag rörrunde ·f lygvapnctrs medds'be:l wv för iJmclget·året l19t2r5
--11121217.
'6. :För·sla:g ti:ll erfo·r:clerliga regle:rncnten och instruktioner utarrbcta:s genom ohcfens rf.ör flygvapnet d'örso•rg.
rr. IOhe.f en f·ör ·flygvapm.et :äger ed'ter öv-ere•ns•kormmdse med vcdcrhö ramk my.n•clig'hetm att jämte a:cljut·ant 'följa övningarlll•a vid arme'll'S
och J111tul1inens flygf•ormationer, od1 rsi]wJ a p1aner rför u.t:bildning oeh
övni ng ar Yicl de:samm a delgivas 11-o:nro:m. För följ am:det WY :särskild a genom gemoralorder :JJnbclfaH:cla övnringar e1if:or.ctra·s docik beordrande i k om~~-

man·clo~äg.

18. IChef•en för flyg'\':apnet äger att, efter till chc•fen fö.r föDwarsdepartementet g jord anm:äla·n, företag·a på grund av förc·s krhltenna i
cl, 21nna instruktion erforderliga r·esor , .äJvenSQim att t·i ll sådana resor beordra .tm hwns· ifönfogande :ställd personal.
Föreskriver, att fri,-i.Uiga ut'IJilcl.ning,slkunser [örr UiO 3. gr., UO!K
och förtjän:t.a K i och .f ör h erocla·ncle av (Jkacl möjliglhe·t till civti.la:nställning efter anst•äHn~'llg'Stidcns 's lut :sk•ola, på .sätt i ko'll1r111Jan:d:ov·äg nrär-

15

14
nia1gså r ct 1Ge3-Hl1'26 ä 1·cn 20 G11
m a ro bmtänmws, anordnas u ndl'r u t bil(l>
att iför gä lda.nck av dc med ifrJgayarnncJ.o kul'iB<' r fö rc·na(k kJ•s·t n ach:n,
tlär 1i iniher,äkm1t ik·:;>s tnatkn för anskaffning· ~v :f:ör kurs·cma l'rfo r clcrlig
Ull{lCrYismi>n gsmat <' r id m . m. må utbetalas högst ,f öljan•cb L ~'lop p , nämligrn : till Karl s kro·na stat~on 3.0:)(} kro.nor, till Stockhoolms station 1,700
l;ponor och till K ustart.illerict 2,00Qo k rom r.
IR f'•rn~·lldigar bL a. OFD a,tt hllka Ha 011 oHic8 r ur mal"incn f ör
ai't •i <'g,enstkap av sakku nn•ig bitr äda med utartbctanclc av föns l ag t iJl
cr.fordcrliga ämdrin.gar Ii gällrm<Clo inskri•I'Jlin.gtslf öro r cl.ning i vard clot:;amlma kan komma att beröra marinen.
Meclg,h•r r att till komrnenclörkapkllCll 1.3tac:kcll nH1 ut,h ct alas '2 70
kr. st1-scm ePsät;hl~ng för utarhctanclct m· bcskri1·ning å pb. S 1·c rig·:>s
cent r al rik>ta·nllägg.n 'i ng.

IL hr. deu 28 ang·usti 1925.
Medgii1·r r. att hll kapt cn•erna Ebstramcl och Öberg må .~åsom c r~ä.ttning för ntarh ctanclP aY ''IIamlbGk i prop :-llcrf.artygsmanön: r " u t·
betalats ett an·c·rh' ru\· 1,~.):) ikr., cliiri inberäknat gott.gö r clsa för ko rr cki U l'l ä•s.n'i,ng.

K. hr. den 4 september 1925.
IF örklarar {l e ] ;s att i k. br. den 1•2 juni 18<25 mccklelrudc kstätm ll K'ls (' r 'Skola äga till<ämpning i alla cl8 fall, dä r t j äns tl edighet av i b rc\· ct ~~1siiH.ad :om l rclmin .g· sötl.;:t3 ocll beviljat1s eHe r den 23 ma j 191213, och
uta.n l;~nde r r1.~ r a1· a~t .fm.ml ig anmä l an om övcnflyHn.ing !'t iiv,c rgJå ng.s·ild id.;:r ägt r um fii n··än efter s11\cl:n tjänstlecl,ighet s b evil jand e . el e l s
O C k att d·2Jl i hl'C'YPt medg1in1a fä,rmån :må åtnjutas först ,f r. O. m . den
llag:. d~'\ wm111ähm, Y<lJ'I()Jll nys·~ sagts, ingi\1its oeh i in;tct fall fönän
Ir. o . m. elen '13 juni 1923.
1Bi•f alle r ,S>BtS h emställan, at t en 'a1v clc i s.faten :för skeppsgosse,,kol,orna uppförda. extra >O r chnade ,äm n,csHirarcb e·. fattninga r.na vicl
"krppsgo:'lscsko,J.wn i Marstrand m<ltk 1få t>illsätt.a<s d'ör läsåret 1 '\)133~1 ~9~13.
·B emyndiga r '19:2>3 ;'\rs fl.ol t<k ommtitte att irån n·dc rbö ran<dc ämht'hol·erk och m~·mlighet{' r infordra ickB blott de handlinga r och u ppl.wmi,ngar, s:Jm för f.ullgriramlct av d? sakkunnigas uppdrag kunna h2finnns •erford'r' rl<iga . ut.1!Jn j·iLnwäl yttran dc•n, fHir så pålkall.as.
.L ämmar ·T\HYJF b:-gäd hcmynLli<ga nde att 'från den unele r anHl agJt
ti.Jl ,,juij.;:'l'åNl för mari.ncn u pptagll'a a'n slagspo,.s·tcn tilJ bc- rc-dancl c av
sjukd\rd å fartyg u n'ller e;q}e>dition am·>isa c rfo r{k~ rl.iga m·:ccld till bestri,cl.an,ck~ ay lwstnacler för tancl\"<hcl M manskap, tillhör.a.n<CJ.c fartyg å
ex pccl ilion .

K br. den 11 september 1925.
0

.Di.f alJ.er I(tMIF framställning, (l e1s att c·n sj ukYi't Pcl· l;<ons tapd av
gr. och en wv 3. gr. eller en 1J.eo r pral f rån no-ttams stahon i K.a r1s-

k rou1a, elds octk a tt en uncle rod'lficcr sb or.p l'aJ från V ax!holms ku st artille riregem e nte m lå tt.e f å ge n omgå en kurs ii cyanv,ä,bede sincfektion i Uppsala
unde r ått.a d•ag·a r f r. o. 1111. den 14 inn1e'Va1'antCLe september ,för e n lmstnad
av tlilJ.s.rumlmanl ag·t h ö~st 913'0 kr.
Lämnar .K MF be1111yndig a:nde att t illde l a ci.vti.l in genjörc n T. Än gs·triilm ett r e,selbi clr ag av 150() k r. [ ör att unde r en mån ad utoml a nds lf å
bed riv a studi,e r :w mctrullkon.si: rubt'io'n a•v m i litäm f ly•gpla n .

K br. den 18 september 1925.
iLiä:nm.ar 'K M·F b~gä rt b emyndigrunde att h ea rd r a elektroinge nj ör en
R. II. R cndalh l att ruvresa till B erl1n för att där·s täd es under h·ö gst 8
dagar, r e·sclagar:na inr äJ1z,nade, t aga Jllärmare k ä n'lllcdom om vti.ssa för hä:ttDinga r i avseende '·å r.adiomaterie]JC,n.

K. hr. !len 26 september 1925.
IS,:xlian :IC.mng l. M aj :t g·e11•om ])l'ev d'cn 27 juni j92,i del s fa'S tställt
hruvud'l"itn!in.g tciH e n :w de h åJd,a torp.edumle1~vattcnsbå tar om vilkas
b ygg•a;nde 1,!),214 års r<1ks clag ;f a t,tat b eslut, deLs 0 1cJk h em y nclig,at m arin,för v alt lliimgen a·tt gå !i fö1•fattn i!ng om by gganJde t å tflo>tilan·s v arv i K.a rlskrotn a av on· dylik båt av s ålu ruda d'·a'ststäHd typ, hm· m a rinförvaltn,Lnge n
i sk r ivelse den 8 sep temb-e r l 9t'2'3 h em ställt ·o m ib em y nd'ig.a nde att g1å i
f örifa.t t ning om byg·ganidc å samma ya r v av j.äJn>v'ä:l d en !lin dra av i·h ·ågav·arande to r pedu ncl e r·v,atbe~l·shåtar a<v d en genom •f ö re•n,ämnd;a brev de n
27 j wn~ HltM f>a st•s täl,J.da typ en.
iKumgL M aj :t liä!lnnar mal'in.för vaLt·ni>n.ge n icl.et sålun.d·a bcgär.d·a
beuny.ndigamdc t, m ed rät t för ma r i n.för v.altni,ngen att fram de les v·i dtaga
s ådan a m ,i,ndre avYti.k elser frå n• 11i t rnng'a r.Jl a f.ör tb cr·ör·d a bå t , som unde r
byggm,a clsa·Pbe>tets uMö ra11d e b e•fi n.nas änclarnålse,nHg,a, u nd er iakt tlagamde
av att kostnaderna f ör f a l'tygc t 'i cke m å övensti,ga d·et av K ungL M aj :t
'o eh ribscl>ag·cn i såd ant 'hämse endo b erä<J.Gnade ih elo·pp, skoJ.ande ~\!ostna
de rna fö r p.åbörj.a•n(le a·v nyby ggmaden utgå av d~·t u t av r ik sdag cm fö r
b udgetå ret ·1'9135-'1906 un•de r ·f järde huvucltitclm anvisade e x t ra r eserv atio n.S/a.n sliag ay fe m milliorue·r sexlh u,nd r,atuseru k>ronor f ör fl.oiJt.ans e rs ä1:.tnin.gsbyggmlad.
B~f·a1l.er S:BS <f r ams,tälln,ing att ävo81ll d en andre av de i st aten
för skepps.goss s1..:ol orna u ppf örcJ.a e xtr.a olid1i,narie l.ära rebe&attning ar.n a
vid sik'i:''P'lJsg,o-sses1col<a n .i. Ma rstraqJ·d må tte M t iJ.Ls·äHa:s fö r läsåre t '1912!.:5

-1f't216
Förordnar &J3:S, l]wn te ram1iralen G. lA. ·wa e~htmeistc r, at t Yar a
o rtcl.:Eöl'ande 'h oc f uUmäJktig.e i flottanis perus~on skassa -v1id fullm äktiges
saunrma,l11hiä cle i iK ,a rl sJlcrrona , vilke t sk.aH taga sim tb örjan tclen 6 o~cto
b er :lJ91:?J3 .
J(.
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K. br. den 2 oldober 1925.
Fastställer kadJCtts tcrminsavgirl't ,·id sjökrigssko lan för läsåret
1912!Zi~HJI2(i till 75 kronor för termin.

K br. den 6 oktober 1925.
Förordnar kaptenen y·icl 1KA .Sjöl,;:vist att tillsvid,aro t. o. m. den
3n s·eptember Hl31 Yara lärare i ya-pen-lära å kustartiJl.e rilinjen Yrid sjökrigsskolan .
K br. den 9 oktober 1925.
·J3emyndiga r chefen f•ör tförsvar.sd•ep artementet att; tillkalla hö~gst
tre sakkunniga personer - jämte sekr-ete rare - fö r att, i anslutning
till inneiVarande års heslut rör ancl·e för!:lvarsväsen•clets ordnande i vad
angår re·s etwpersona lens Yid flot•t an org·anisati·o n, inom d.eparte m entet
biträda m ed -u tarb-etande aN förslag hll e l"lforderliga nya bestämmels er
anglåenc1'3 ifrågamrml 'de p :>rsonals antagning, utbildning, tj-änstgörin g
odh förmiånor m. m.
U ppdra:gcr år chefen för marin.staibe n att i samråd med ehef·en
fö r g ene ralstahon och chefen ,f ör kustarblle r iet sannt eHer l:Je 1f·äl·ha~·and c
a:miraiens i :K arls•krona och kommen dantens i Vaxholms Mstning hörande avgiva förs·] ag boträfif•an'cle ordnandet C1fte r överg1ång'en till den
nya förs•v ar.sorganisa tionen av befälsför'lu ållandena i l«ustfästnin garna
såv äl und er •f r ed.stid som ock dter det Mrsvarsbert>cl:s1wp intagits eller
fästning förklarats i .bclä.gr'ings tillstån•cl.
AU'befa:llcr 1K 1M,F och OMS att gemensamt och efter samr,åd med
Ilil3K aYgi~ra förslag iJi.Jl c1e ändring·ar ruv bestämmels erna om person·alens särskil·da förrrnån e r uneler sjökommen d12ring, som må bcEnnas erf·or clerlig-a för åstadl;;:omman•de a•v minskning i anslagsb~hovet ru,· il55,00::J
kronor.
Före skri Y·2 r:
.1. a-tt ananskapss tyrkan Yid kustartiller iet må till svidare fl' o. m.
tlen. 1 novembrr 19125 uppg'å till 11ögst tSGOman, vanav högst' 300
korprale r;
'2. att vid Al.vsborgs kustartilleril~år nyan ställning av manskap
icke rmrå äga rum samt att rckap•i tulation därstäcks ej mlå ske [ör lä ngro
till än h ö.gtst in t i 11 de n 1 novomber ill216;
3. att närmare bcs tämm.elsC'r röran'clc förcsbå ende mansk·epsr·2krytc ring .skola utf·ärdas av chC'•f1·2n för kustartiller iet.

K. br. den 16 oktobe·r 1925.
Finne r KM1F framställni ng angäend·e re paration a,· f·lygl:Jåten n:r
30. som sistlid·n a scm1mar lidli t haY•e ri utanför H almstad , icke föranleda
11"ågon åtg.ärcl.
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-L ämnar KMiF begärt hem.yn•cl•i gande att bcorLlra i ämbetsverk et
ijiin,s·tgör::mcle kapten('n YiLl kustartille rie t 13. D. J3engtsson att å t•id,
.<J m •ä mbetsverke t äger bestä-mma, anes a till utland et för att und·er erl orclerli g ticl, av ä m be tsY<et'k·e t iberäknacl til1 •f yra veckor, i Tyskland,
llolland, FranJkr ikt> ooh E.nghnd strucl:cra vissa lu·f .tförsvars·f r·å gor e nligt
närmar-c direktiv :w marinförva ltningen smmt ;förordnar, med tillämpni ng av § !1:3 i a.v'lönti.ngsr~e gl·cmentct den 219 juni 102t för o-fficerare och
un-ckroffäcc rare m. fl., a t t elen beorcfracle ska.Jl und er ticlen för uppdra gets fullgöran•cJ.c äga uppbära oru\1lwrtad lön.
Härjämte Wieklar Kungl. Maj :t Bengts·son såsom särskild e rsättning för omlfönnäld a uppdrag i ett för al'l t ett stip•:mclium aY ettt us•e nifcmhundr a kronor att ut.g;å a.v d·e mecl:cL som jämlikt bre·v d.en
:24 septcmb:>r 1•9i20, angåend e· fö·rdelning av Yissa g1åY-omedle~, anslagits
t'ill st.ipcndi emedel för kustartiller iets off.icerskår .
Mcdgin~r, att trill avlöning åt Hirare i s1öj·d Yic1 skep1Jsg•oss·eskol.m
i Marstrand må utöve r i gällande .stat för skeppsg•osseskolorn a anvis·1clc
medel, för innevarand e budgetlår utgå ett ytte rligar-e belopp a-v högst
600 kronor.

K bt'. den 213 oktober 1925.
M•;)d.gi.l'er, att fartygso1l'ef.en å pansatlk ryssaren FyLgi a m1å - i
likJret med' va:d jämlikt brev elen 24 oktalber 11912/4 ägt rum under expeditio n med fartyget nästlidna ,-·i nte r - jämväl unckr fartygets nu föresNien-do vinte r-cxpeclit.ian. d•är så med hänsyn till ansträngan d-e st•u di3r
,·id si,dan av den praktiska tj•än.sten och övningarna visar sig crrfo r<le rligt. låta u · p isa någon extra förj)'läg'Jl,ad åt ombonl konmnend'e ra ck~
kadetter, ·3lever o01h dylika, yil'J.;a där:w kunna vara i bc<hov, allt clock
utan ändring av gälland•c be·s t!ämmelser rörande åtnjutan'd e av manS'k apsporhon ombord i n n a tura.
B1fallor IC:M:F 1framställn•i ng, att kapte nen Y~cl kustartiHcr i.et Englund och löjtnanten Yid• flottan T-egm·6 r. vilka kommende rats att instunuande vinter genomgå viss kur.s för marinaffic erare Yicl Tekniska Högskolans .facka~·clclning för K-e mi oc1h K·emisk Teknologi, måtto heredas
f' rsättning 1för clämnd e r ha~·da kostnacbr för te rmins- ·och vbligatoris ka
:1vg,itft.cr .s amt läroiböCiker oeh f•örhruknin:g .smate riel vicl' lahoratorisö \·ningar ävensom att dc för termin ibeJ.äpanclc utgiiftcrna ihäJ'IÖr m1åtte flit
till näJmnda O. för.skotts1·i s ·av ämbetsvcrl ,ct uiJbetalas mot rccl,odsning
vicl• Yarj 2 termins sl·ut, dock att fråg•an, i vad mlån e r sättning stkul b
Ullg-å för anskatffack Hlroböcker , finge b2r o på ämbrtsv·c rkets prövning.
•M·2clgi1·<) r. att ett bebp1p aY 8.00(1 kronor må m ot redoYisning sskylcligJh8·t utb etalas hU farlygSCJhei'cn •å pansarkrys sar 2n Fylgia att
under ifartygf'ts e xpedit ion till •al'l•ägsnarC' farvatten vintern 119)2(5---<11.;: 1.20
användas till bekostande av oHicie1l r c:presentati on i utländska hamnar, skol:lndc nämnda b elo[)1J •u tglå m-2el 6,0ll0 kron•o r fr,å n sjö•förs~·ards
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anslag t·i ll extra utgifte r och m e.cl 2,000 kr·onor fr,ån handels- och sjöfartsfond·en .
meclJo,ive r aH - u n ele r föru t sät·tning at t floUans musikkassa i
Karl skron: a~·g:iftsfnitt tiHhancla:hålle r musiki nst rument och musikalier
till musikperso nale ns utbild ni ng 0 0h övning ar samt i Ö'vrigt '>'id i tjäns te n utförd nl!usik i land - ett 1b elopp a v 1,000 bro nor må för ~nn eva
rand'c budg<eiJår utbet ala s till .nl'usikkassan såsom bidr·ag till täckancl1e
av de re p a rat ioner och und e rhåll sl~os tna·de r, som 'åsamlkas kass an ge.nom
{less f örc n ä:mn d.a åtagande.
F·ö rordnar pro<fe.ssor, ftil. d:r T. G. T. tCa rl~man ·a tt t. o. m. de n
30 september 1!927 vara lärare i m a t•e matil;: jämte mekani k vid sj ökr igsskolan .
Uppdr ager åt IGMF a t t snarast möjligt ut a rbet a och till K•ungl.
Maj :t .ink omma m e'd f örslag till be st ämmelser rör and'e mlånadslönm·es
m. f l. i0ke orcri narie b efattning shav aPcs vid marinen anställning, avlö·
ning och p ension.erring, varvid hänsyn skall t agas til·l HJ0l års pensionslkommittes utr edning Hråga om icke ordinar.ie p ersonals p ension sförhålland<en.
1HJärj1ämte :Hirordnar Kungl .Maj :rt, att utar!betandet av före nämnda
förslag skall ske uneler samr.åd m e·d tv·å av marin·ens civila ~jänste 
manna:förhun'Cl utsedd'a r epresentanter för v·e'd<er•b örand·e hefattmngs<h avare samt att, där så betingas med hänsyn till önskvärdhete n att i
bll ivamle förslag vinna överensstämme.Jse m ed de motsvarande bes1än:melser som rräJ.la näl'mast likställd p ersonal vid armen O·Ch kommumkationSJverJ<"e~l, biträde vid ar'hetet 1nå ·ä skas av ved'erböran'cl·e myndighet
' 'id f.örs·var·sYiäsendet eller kommunikaEonsve r1cen.
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K. br. den 3!} oktober 1925.
Fö rordn,ar kommendö rlm pt·enen 1Arnberg'8r aH, med tiHfäHigt
frå ntr:ädan,de av sin bof::tttning såsom c'h ef fö r· <mind13p a rt<2m2.n12t i
S1ockholm, ,f r. o. m. {len l noyc mber 11181213, t~l l sYiclare Hinder d·en t id,
kommendönkaptenen Bergmark är heordracl abt tj änstgö•ra såsom farty<g:whc:f lå ptansarb åtc·n Gustaf V, uppeh1ålla <hc.fattningc.n Gås:om• ehd
[ör ma.rilllfö r·,-alt,ning•ens m in:anlelni.ng.
B i,falk) r frams~ t äll ning, att W.l SBIK födogandc för an•orclnamle
<'nl igt i k·S'ITI'!l1an:dc yi:ig rn·edclelacle beshimm PJs.er ·a y en mari nens gy m.na'tikk ur s und,er tiden cl·en l .no.,-cmb2 r :LSI23- chm 3,1_ janu~ r i '1<9:2<5 må t1·r
-;t.älJas ett h2bpp '3 \' l 1il00 kronor. a \·sett, tbl.a.nd annat, till a n ··oclcn åt
tr·e o.f;ficf'ra r·e, yj]k.a s<ku.Jl.e best rida lärar·ebcfattningar vid k ur sen .
1Bi:falLer fr.amstälining, att Yid tonpccldepart·emcntet vi cl tflot.tn.ns
Y·arv i :Stcck1h ol:m anställda ing,enj ör·cn K . G. ':\o ren måtto . i Ekhct m·2'cl
nd! uncl•c r ,föreg,[vencl•c år ägt ru m, f il st ällas till \Stations,bc,fäl hm·aren;
1·,id .f.lo.Ua.ns E,tat'i1on i ·Si'ockholm ,f.örlfogancle såscnn bi·träcla.nck instruktör
\'itl fömta sk·cdet av dem s-panarku rs, sorrn YGr e 3\1Scllcl •a tt taga sin hörjan de n 11 instu.ncla.nc1·8 l1'0I'·embcr, till en kostna<d av J1ögst 330 kr onor .

K. br. den 6 november 1925.
IF ör or-dnar ko mmendörka p t<2men tSimonssc,n att uneler ckm. tifl, i,n .
spe k tören ,f ör unde rYattens.b åtl·a.p net, komnw.nllö r·en J~y,hcck, j<ämlikt generalo r·dler elen 2!6 juni 11\}2::) N:r :Je,s, bc.ord r ats umler instuncla.nde ~'inkr
såsom oska'llc rchcf för Yintercsk•adcrn . fullgöm dc inspc- k tör·en <för
.nä·mnda Y:l<p en •2nligt 8 2, ano,m. 8 i den d~ör sagd<2 insp2.l dör g·;illancb
i.nst n rkit'i•on, t<illJmmmancle åliggu,n·dcn, ds ck utan 11i'r:·L1er för marin1fejr
\'aHn1ng'Pn at<t efter ·s,am råd m ed h ögSJbC)· hc.Hilhanrcn Ö\·8r k u stfl.otian
inbeordra 'l~:vbeck till .t jänstgöring i nämncla iimbe-ts1··e rk, därest· såd,ant
p r Ö\"as enfordcrligt Iför ·b ehandling 8\" ären<clc.-n ·bcträHancle unde ryaUe.nsbåtvapnct.
!Lämnar utan bHall :Wrste mari,ninten:cl,P nt.en i marininte ndc.nturklåren Etk man.s a1nhlållan att .:fiå komma i ·åtnjutande ax Yika riw1ens ättning
för tid, ya ru n·dcr h an på grund a\· kcimmCJlilkl'ing bcstmdc st·ahon:sil1te<nclcn tsbc1fa'ttning .
IJ,.iimna.r ut.an b1fall gjord fram1ställniing om ers:ättm.ing ttt kapt enerna Yicl flottan IIåkans•&on -och K·c·eh :för cle ra's bitrikk 'Yid utar•botamb
av instl"ubbon fö r expeclitio.nstjänst·en 11id sjumwm,k[wens korn:pamicr i
K·a rltslno n a.

K . br. deu 13 november 1.925.
!Mf'dgi\e r på !Clär<om gjmda .framstä,Jlning'a r a1tt un cieroff.iccr m·
:2 :a eUcr 3 :c gr.aden \ 1icl 'flotbn ·e Her k ustart'il1criet, som uppnått en
tj.änstdilclcr av ;1:9 res<pcktive 14 år siclis<J;m un ck: rofEiice r, uncleroflficer'sk orpral odh k·orp ral, och vilk·en i övrig1t är där av ,f örtj<ämt, m1i\ R.V Ye<cl18r-

K. B r. 1925.
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bö r ancl :' m ~·n ,Llig lret, clä r så ur tj än S't{) sy n p u nkt bdinnc s l äm•pl ig t. u•tll'ii mnas iill rflagg u ncl c roHi ce r (u ndcro;ff,ic:; r a 1· tl :·a g r aden ), r c sp2M i~·{·
unde ro.ff ice r av 2: a grad en i flo tt an cHc r ku startilk ri:·t.
M ed giv e r att b rställ l1'1ngar 1sås•o m .fl ag.gu nde roH ice r (unde r OJ:f.fäcc r
a1· 1: a g r ade n ) s am!t u ncl e i'OMi cc r a,· 2 :a gr a ckn Yirl flo tbn c JI.er kln t;l J":ti U.? ri ct, :;om cu·n'Cl,e r t ri do n f r l'm oc1l 1nccl de n j juli 11\Y:2Ci. till och m cLl
d en 1 no 1· ~ mb;; r 1 9QI6 rbliYit d kr b li Ya l edig'a i a nnan or cl ning än g·~n:;m
YCde r bör aml c b eis l äl.l.n i ngs:fw ,·a rcs Ö\"C)tlf ö l"i ng .i_•j]] Ö\'~·rg ångssrta.t. må til l
de t antal, s·O JTl mo ts~··ara r !h älfte n a\' iuwm r-e-s,p ektiY·:; tjän s t egr acl s ålun'ch
l c•di g b \ivna b 2stä Jlning•:11' , upp e~11å1l as uwcld1st rf öro rd •n ;1nde 1i]Js.y,i.c]a r·C' .
J än·id cl e11 fö r OI"Lln·C~ d.c sL1ll ä g-a att . mo t ~w ::~t åen cl e aY cl l' m 2d ih an:'
inncåJava.n ck bc ställni111g på s tat föwnalcl.::) .a döningdör m åne r, unele r
t idc~1 [ö r fö r ordnande t låtn juta (k ·n lö n o ch ct e ön i ga förmlån 2r , ·~'a m
enligt stat och gällande avlöningsb cs t ämm elS'c r äno f öre nacl·c med ckn
högl'C b3stäJlninge n , dock m e•cl aYclrag U )ÖnC<n a\· ·b elopp , Jl101t SYaranclc
s k•i.Jl n adc n m cUan 1)en si on sm ·gi Et·e r•na å dc h årda b est äll ninga rna.
iF1innc r k aprtem•n Yid •f l otian Kro oks a n hi\lla.n at-t .S.t!som t j än s tetid
fö r p laocri ng i löneklas s få r tillgodor äkn a s ticlen elen 1 j u ni 1 19•16~d c.n
8 mars. 11911'5 . v a ru nel e r han C'.ftcr c rbi\ lld an<],,ccl s åsom lönlös lnarsMtt
i f.l{) ttans s tam IS•am•t tjän s tgj o i' t i pcpu h l ike n Obiles mC~ r in . ick e :föP.an Jc cla någon Kungl. M :1 j :t s Yiclar.e Utgärcl .
Meclgi Y·~ r, a tt t ill lll a ri nllng'P'Ujör>Cm a 1· j :a gr a•d·en Zd t c rström Jlll<l
s ådam ersättni ng ,f ö r u tarbctanlcl·e av en htr ohok 10m u nrcle r vatt.en shlå:tar
jämt.e ,(Lär'.för hanl·a k •ostna•cl e r u H)(• tala s e tt :h el o1pp >l ett ,f ör 3ll t a1·
3,600 k r onor.
Lämna r K IMiF h egärt ·b c'lllyncl•ig an.cle .alt å tid sollll änl'bet w~ rkct
ägde b cstännma, h eorclr.a ka p tem:m Yicl .flottan Flo r y att fördaga c~ Eht1li er 2s·a t i U Ha l i en fö r 3 t t {]>ä r stl\;(]e;s s tuebra f·l ygbåt sk :J n s truk tion :- r .
s ä r skilt >s j c j aktplan s amt för o rdn•a r, Jll('•d t illämpning a v § 1J.3, i aYlönin g sl'e•ghme.ntet 1dcn. 1219 :i u n i ,j 9211 för {) J\flicc r arc, uncl•o r oHic" rar e m . d' l.
a tt Flo ry skall 'Lmdc r tick n för upip,J r a'g.2 t s •f ullg•öra n.Jo äga uppbär a
o ayJ..:•o rtad lön .
\I-Iä rj.äm'te tiHclPlllr K u n gl. M a j :t Flor y e t t r esebidrag för ifr å g: ag:a•Y•a nanc~e re·s a m • i ct't för a•l lt 1\K!O. krono r att hos.tr'idas av Iöre å r 1!9•2•'3
il an slag~ t tiJ.l rcs,P•.; tip.211'l1ie r uppk·o mm:-n ·h 2..;paring å anYisn in.g\'11 t ill
Cl'iiättn•1 ng .åt •o>fficc ra r e, j,n g·c n jön ' r och åmt cnclcntc r unele r a nlst allni.ng
plle r komme nde ring utrike s .

K. br. deu 2il. november 1925.
[Jä mna r utan b i•fall k a p t;"ne n Yicl fl.CJlttan. JJå ft m aus a nhå J,Jan ait
få komm a i åtn ju tan,clc ·a v yj,ka r iats·c r sä ttming för ti cl , Ya ru•nld·e r h ;c·n
inneva r a nd e år tilHälligt t jän st gj o rt s å.'>cm chd fö r sj ö maTI·~k 1 årcnS' sk olo r i K a rl,skr on.a .
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ledigbli, e n lll a jorsbcs t fi llnin g vid kustartilleriet. m åtte fä uppförus
<·ndast en k a pten.
Finne r S BK an h å .l lan 0111 föreskrift. huru,·icla Yid ut.hcta lnin g
av c~vlöning t ill persona l , som enli gt 36 § j 1110111. i n'gle\llent.d Hi:·
marinC' n, del I , fått s in t j änsteti d förläng<] och so m uppburit rekHpi.tulationspremier, avdrag sln: ll göras för ely lik a premier, icJ,e fönml rrla någon Kungl. Maj:ts vidare åtgärd.
Medgiver, att e tt ];dopp av 500 kr ono r må ul·b ot aln s till marininleu cknten nv 1. gr. 13. E. Han sell. vilken un ck r r~ rlwt,ilrd rlcn 1 oki ob<• r j 924-llen 30 september 1925 rlcls om h ii nd<•r lw ·Et fön-r~ltningcn
H\ - arkiYct Yi cl flottan s station i Stocl,holm sa n1t o1 nbcsö rjt. a rkiYr ts
korre sponden s m. m .. del s ock. biträtt med vissf\ åt. rik s arkivet anför i rod<l a ordnings- och förtcckningsarbC'tcn inom fö rs tn än tn<ht arki,-.
Fö reskri,·cr, ;tt.t ko stnNl e rnn för pnn sarbåht rn ,ls Gustnf V och
Droi.l n in g Vieturi a s n m t första jagarrl ivi s ion r ns C'X]Wfl i t. i on till H rls ingfors s istlidne sotnlllar, kr. 31,505 . skola lJ es lrirlHs f r:'m ansbg:d
till flottan s krigsberdclskap ocb ö\·ninga r.
Bifalle r CSV fn1mst ii l lning dels att chd<•n ·[ör sjöka1·tc,·r 1·kc1
Yid l ä mp l ig t idpunkt un-<l (' l' imwYaranrl c rllr•r börjHn 3\' nti s tkomlllalld c :'\r m å tte få fl\'l'('sa ti ll li<'l s ingfors föt· ntt tliirstfirks u n der hiig:;t
:fy r a dagar konfe r e ra mcrl chden för finske meiC'OI'(>logiska ccntl·ala ll s l.all:cn angåcnck ge m e n sa mma jorclmagnet isktt Hrhden. dels oc~'
att a k tmui c n Yicl sjök adf'Yc rk ct H. Q,cl clsiö. Yilkc n niinm1st hamlh nH
,· e rk d s rlcl i nänmda a rbc!C'n. a mtitligt m ed Ye rkel s chef nt :'itte Ht
a \'\'e sa t i 11 H e ls ingfors för a t t d ä rsHiclcs und e r ~l ht <la ga r Yerk stfilh
Yissa be r äkn i ngs- och r erligc rings arbct.en för en ph\Jllagd gc uJcns,lm
jordmagnetisk publika l i on.

K br. <len 11 <l ecembcr 1925.
M edg ive r. att fö rorirlnanrlen å l cdigblin1a t•llr•r fö r<' rlr·n l J>O \'ell dw r j926 l ccl igb l in t.nrl c bcf.Httni11gar s ttso tn marinlrikarC' av 2. gT.
ri,·ensom marinl äka rs tip endiatbcfattningar yj{] lli ill'inläkark å ren 1n i\
fö r klara s till ansöket n le elig a för ticlen högst intill s isl- n ri 11.1 n <ht <la[!·.
Förk l arar al't sa n1 tli ga en li gt k. hr. {len 14 dec. 1920 och 5 de c.
1924 lämnad e m ed g i ya nrlc bctdiffa nlde
att r cge m e nts- (k ft t· -)chd Yid ku start ill r ricl :f in ge l ?il.a l. ill <Llg;lön,lrc och a ndr a för J\ ron a n s räkning inom ], ustfäst n i n g anstä ll rL1
arbetare', Yilka s anställning e j Yore aY till fä lli g- besbifEcn h el. utUitn ua portion på s ätt i r <'gl e JIH' ntct för marine n , de l 1T'I , R 75 ll\OilL 7
sb1clgndes betdiffande off ice r och Yederlikc sa mt und <' roH iccr ;
att u tan e r sä ttni n g fing e utlämna s del s ti ll i Ja1td t jän stgöran de skeppsgosse 2,5 gram två l fö r dag, del s ock till sjö k ommenderad
skeppsgosse en t\'ättborste och hå handduk ar;

Hit nl>L'rOt'!Hk nv :tör<•skri ilt·rn a i ~ 4 '"- giilla ntlt• s pi;:;o r<lni :tg
fi'>r fri sk u under ijänsigöring i lantl. rlcn i nonnalpol'i irmsslatl'n ing[JCIHk k nml itt'len bliid (1'?1ghrö<l och vclebrörl) fi nge llll'tl he la ,- itr
]•<'n ning,·iink ingf1 i JH>l'I\Ja]pr•riirmcns ]WJlningviirrlt'; Sfllllt
nll. utan hinrle r H\' stadgamkt i n'gleJuen!C'I för marin<•n, rkl T,
hil. :38 §::l mom. 2, lx·kliirl nuds förr ?llld 1illhörunrl<• Jll'rsrd iHr [t i <11 1111':1
IH• r·ed ska p förhgt Lll'l·_,·g f i11gr• <'nl igt Yerk rb önill':l -:' lwfi·iJha,·:trl•s IH'prÖYH THl<· h <'nlr<ts i lund Yitl tlt•n sta ii on. rl ä r Lnl_q(·d \' 0 1'1' Wrlagl:
111 <'1 giiiL> jii1nviil dt{'l' ing~lllgl'll H\. tll' 192G lillsYid,il'l' i11til l inl!t'I'<I I'Hlldl' hu<lgl'tf>rs uigi\ng: sko l:tmll' koslmHI<'I'ml för u1liirll l1Hn: l<·
l i Il skr• ppsgosse H,. l ,-:J] lll<'.rl ltiigst d1l1unrlra t oh kronor 50 ÖI'C lH'stridas <11- anslagd iill briinsle. ly se . Yatlt•n . ren h å l l11ing och h·riil 111. m.
s;1 111t koshla<lrmn för utliinlll<lJHle t il l sk,•ppsgo sse n,· hiilli>orslc· oC'lt
lnintlclu l"ll' Jn crl hög~t. e ttu sc nfclllhu n<lra kronor nY anslngd till fl ot lans krigobf'rl'dsk ap oeh ö\·lling,ll'.
1-hirjä mt.e ]J('myndigar Kun g l. M>Tj: t marinfiirntllning<'!l ult ulf iinla clo närmare föreskrifter. so m kunn,1 c donha s Yitl tilHi1npn i ng•.•n
<lY ·förul'llänm cl a nwdginl1ld<' i Trflga om fön·nr in g<·n fl\' ])(']dii·tlnarbf iirr ~ .IJd tillhiirnmk JWrS('rlln r ft i nnrlr:1 bercrlskap föt·l ngt fartyg.
Hifall l'l' ~{()D fnt !li Si.iillning. nit enär unrll'r ulbildnings}1rd.
1!!:2!5--Hl::'G enrla st. en nspiranl. A . E. Flt'l'g . ti llh örtll' trc<lj<' [11.·skur·sr;1
rwl1 <l r•nna uh1n större olägcnhl'l: kuJl(lf' gr•nmug1'1 ifn'lgaYnrnn.rlr sp<'ri;il k urs u n<l f•r i\ret 1926-19:27 lillsam\llans mC'd ,r](• Mt Yflnl1lck marin ingt'njörsas pirnn l rrn a i trcrl.i <' i\rskursr'n . onmniimnrla sp ec ialkurs ich·
111<111 e an onln.n,; un tlf'r in ni'\· n ranrk His i\ r och "t t kotlllnenrlf'ri ng a,.
ll<•rg til l gr'no m gl'l<'nrle a,· stHLm kurs ntan h in·r kr a\· fön'niimnda hr·slii 111 ;nel ~r 1· måtte ansH1 l. i 11 J ii så rr1 HJ::'G-1927.
Gorlkännf'r fl\. C:SV aql;i\'et fiirshlg till nrl>etsp lnn fiir SjiiLwlt'l"<'rl'd 3r 1926. 11 1('(] J'iitl fö r hOJt(JJil att i Jlfillllldf\ Jliall Yidiag<l d1•
111in rln• jii111kning:1r. som''" omsl.iinrl iglwte rn a kunnn. p?1L1llas. :i\iinmll n plnn omfa11ar a tt sjii lll iilni lt gs:ll'hd.<•nn fil' Hl:2 6 koJI IIIl a all u!f:ir" s tmrlr• r· o1nkring ft'lll 1ni\na1krs tid. llll'tl hörjan i sl ui<'l av npr il lllc"l 1\<l d rlt·ls p å llall ;mdskusl<'ll. rlt•l s i Siirler1nanlnnds skii rg}l t11l och rkL.;
p;'t ;\ng:·cnuanlmHls l' u st. nHjii 1111 l' chefe n fri r sjö k n d<•vnkcl sk u! !r·
iig: 1 att låta nrksiiilla tri;lngull'ringar och anrlt-a sjöntiil ning·sa rlJdl'll
so m a\· oJnstämlighderna kunna påk a ll ns. B dr iiffm1 rl e dr Jllagtwiiska
Iniilningarna sk ulle' t' lll igt <~rildspLuwn uppmätni nge n ay dci i fii!'('g!lt' ll lk !\ rs plan nJIIfiirm iilrla h 11Y111ln ä t d. YilkPt på grun rl ;\\· llll'lLmkt>llll!JHll(lc ltinrl<'r ick<• k o 111111it till uiförumle . påbörja s unrll'l' nii -<1kollllllmHle år. \'arjfimte rlc för Svr•rigr och Finlan1l g<'lli('llSHIIlllla nrlt
intW\' <tntnrlc år för söksyis p;11Jiirj;Hlt' magneliska miiining<ll'll<l i ;\LJnrl.-: lta,· och Södn1 KY<Hkcn s kulle lii'S lttta s för att diit'l'flcr p å bö1·jn s i
!\orrn }\,,·ark en.
Föror:clnar att kosbJ<tdcmn för marinens :fasta rad iostation e r
skola s ä r sk i lj ns och bestritlas s !l, a 1t driftkostnaderna, som huvud-
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sakligl'n fi)rani<·d,ks <ll' sta ti olll'Illil ili11·i.itHlning fi! 1· Öll!ingsiindaill i'I l,
' kola p:Höt'i!S anslagd t il\ flothtns kri sg lJNC'<lsk<tp och ö1ningar. att
uwl!'rh{t!lskostnarkrua skola påföras ronslaget för undf•rlt ~t\1 a1 flottans
f<11t~·g och byggnarler !Il. nt.. r.tt upp1ännnings-. lll'i;-·s nings- och n•nlti\llningskc;stmHll•rnn sl;o\a p ~tfö ras anslaget till i>riin sk. lysl', Yattr11.
rt'nhå\Jning och tl·iitt 111. !ll. saitd att telcfonaboun('!ll<ll1gs- oc h amhn
l'X\H'nsu tgiftr•r skola p}t:föra s and:tgPt till skt·ii'Illil!<'r it'l er och cxpc-nSl'l' tn . llL YHI':iiilllt•.• inkolllsicrna för sanuna rmliu stati olll'I' skrda till·
godoföras anslagd 1'i l\ 'flo t hm s kr i gsi.Jl•rcdskn p och Öl' n i ng a r.
Stäl1cr till C'SS för[oganrlc för inköp u1· .fi!r rlt'n praktiska Ull·
dl•nisningcn 1id ~ kolan i i.vsik (rarlio) cdor<lcrlig mal<'t' i cl ett belopp
a1· högst 6,800 krounr att utgå il\' bdinilig rc;;c rnilion <"t det i rik~
st at c u före å r 19~~ uppfönln l'l'Scnahonsanslagct i i Il ;;jökrigsskoh~J.
Förklarar på gruwl al' förd~OllllllmHk om sUinlli ghcte r jäntl!kt
~ t,tdgamlct i il5 !;i 1. mont. a i föroHlningcn den 16 janu ar i 19:W ~1ng .
upplwnrlling ocl1 arbl·tcn för st;ltens hcho1· su mt försäljning :w st:licns tillltörig lös cgcnrlolll att intl•ndcntsdcpartcntcntl't har ;ttt unrkr
ltatvl trtiffa nvta l på fijt• ann(·n möjligast :[öt·ntånligu ,·illkor llll'{l
l '(•rlc rhöramk wymli g h c•t · Y.id JtturiJtcn om tilll·erkning vi el marinr·ns
ccn t.nda b('k\ädnatiSYI'!'bt<t<i tll' 8.000 p a r \ti t;r•rs k odon 'fö1· ;HJilCJ1S
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1\ or·t r·cd o·s·urcllsc l'iir· 1~11 ·, ;u·,; pl; rn •l' ur· dd .ro,,; La J; usli'G r·,; nu·ds sk\r ·l;and c ;;a llllt Yår.a 'kustl'il,;lnin.;.tnr·,; nrrn1r ·and f' f'Crr~YGrs;rnor Lln ·i n•g·ar·.
Pr in c ip er lfi.il' •elocll!'d nri n,g rn ot nra l på sjön.
Sjoij f ronten,s IJ.r ·,·aJmi ng nrt •d llu\'lrtba·kl igt m ·scen'll c r:LstaL Yid i n- oc•lr
ll~p a:;sc rand c •Samt foö.r1l)inrl ei SJc n m elln n •ku s tt'äsl n i ngc n ocrlr ul.a nrl'ur d ess
rupptr·•äJda.n·Li e sjöosl)Tka.
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1\r· : co· "l'")· l; nlc r .~ i .

tl enwllen s ·i g nalapjJ<U'a Lc r.
H eLl o.gör'Cbe l'u r· :t'öriJin•f•·l,;c"m edlt ·.tb l e:k r1bka utn)·Lt,jandv .
Rc{uog;ö r-elrsc t'öt· Jörllinclt'h e m ed l c n ·~ s trategds ka oc lr takti ska

G. För.· 1'ö r c l'lhnJin•g :u · 11 1. ·11r. •·r·of ordcr·Jri.ga Jo.k a l•er sk ·OI<L .S'tki.Un•s t ill
fiJ r·rugantl·e a,· cllc t'cn fiJ r· ,;jöJ;r·igs,;ko liln. S;r'lllhn g för ktwse n s början skall.
•r nli gt s l a t.i o·n sl1f'ä lrlraYfll'l'l1.,; i :-;[u c k.IH•Im n.ilm Jo<rr·e bcst,Lmm:and e •ii·g··i.t J'·LI1ll
d sjiYkri.g!:ls•kola n m äntl a·f!·c n tl en 2 fe iJrmH'i 1;1. !J r. 111.

G. O. JJQG, •ci C' n. Hl. IL I!U'o. lldallc·r· •i <tn.s lutning till å j ·o t'tll l r·uk•stl epit.rk ru en tet uUoä t'dflt nadi gt 11r·e,· tlt•n l ~ i.nn•c Ywr<tncle m å n ad sam t m n l
iindrin•g a,· g. o. 76S / 2.4 llll. a.
a Lt I'Hr l)··g·.s<Jll crl'cn a ka n.. nl•al!· n :-;, en.,;u;su ntl ·~· ];all •lJi ssa ·i t t lldiii:<-

.~·,,

1.7 ·i nn.c v<wand•· m [lnwcl.

Ull. III.

;·,uli'l l('>ill' ll lli\·i l l'aslslillll. liindcl lill erfli•rr·illld,;t •.

u nd er· i.n stu nd ;l'lld l' .ianuar i m iln:l d il~'''' ' ' all d r.Jta f!·il i Yal;l~i_i t· i np· r n il llr··nl trtd r\~il t r JI!tl:-i ':-il rlll t•,nJ.igt 1lt' n ä r.nl < ll'( ~ h estitnlrn t• lsrr. ~-n n1 ,·; ,·t'r-k ·t i !IInlL''Ildrrt nl-t-'ln
i :-; J,,t·k'IJ o lw ••fl er ,;amri\d rn Prl ,;lati n n,.;lw fiihltHYHr··•·n di1t·,;Jiirl cs •i.l1!·<' r ull'ii.rtla..
(;. O . .11 5 1. ·il en :W. U. ~ ~~~ ·,. •llWt J.g·iY<'r all ·i g . ol l. IIJ:l:J/ 2 '• allJilJrf'alld
..-l u'fli l'r'C',; fl till c-;ron lamcr·i k:1s F ör enta :-;l,ltPr · l'·i'•e Hi.iln anlrn \\'i.g·c r·t m;< ul,.;[r·iit-k:rs 'lill iln.g· •instundand e .i:rn:rari rn nnH•I. ·" ''n ma rinf' i'•nal l ninco·r·n iig 1•, ·

I~J·! 'r .
~

~ifi

l tt• l'; rllt·r· all n t't lan illlgi\'11il

.Cindrin .~· ;rr ~k ·d;r

niLIIrl.i;.;cn:

i ll 11h ' !'•kl'fl[-!: ('

dr·'ikt -

-

i l\"

YiLL l:·f!·.

-- -

'Pi ll rll ii·,;,;-

-

\ '<tjlt' lll'<ll' k. k t• llf'll 11 dl Yil lict\'Cl.i l1 i\l'i1'
lilll<n·ii J•ttla - - - - - - - - - - - - - - - - -:~; al' l'" ·

f: . O. ll(il , fl en :l3 . .1 2 . .1 9-t'r.l'a s l.,; Jiill rr· ,·i,;,;a lws l·i'rn 111 1rbr r· hc tt·.:Hfa nd c
f: wlml •l1ilclni•n g,;ku r·.,; f öt· ITI <Winlilk :·li',; Lipr•nd i:·l l r r· ,.., ,.,.,. ,;IHL •w ir dl'll.J•I i l< •l:ig; r
Iii kil\'! ' i nnr -nw<wtl•c Yi nlr r.
(; , 0. 1.174 , tl en 29 . .1 2. :l!i:l 't, fasls[lfiii·P•r
''f' o rmrrlär· l ill läk;Jr·hctYg Wr l1 r fnnlran til' l ~hi'• gr· r rll es k i llnin g iin
l;np tr .n s",

uln~·tt 

.i ande·.

(;. O. tl ::ti, tl i· n 16. U .
Yi tl [u,;.;;r,; i H ~\ 1 .1.11. :k.a.p. III.

, ,.,J,

1\l ;]ll,;.k a-

Fi\r•loindl'lschi m.
H l'dogö r clsl' för· fiirlti n• kl,;·r'nll ·dlt ·n. lllll l'it l liwLi c r·adill ll liilt•r·i <'i-L' LI·S u l ,.,Tl< lin g , tr · ;l{lförJJi •nrJ.cl~r· "''lr "'!Juhl;;r I'C>I'llind dsc•med v l. lll yclro f onn. lJn -

Lcck.c n d en

"lf ijr· csl;rirtr r il n.g;r cnd r·

IJP•,;li'imm~ .

;11 i l i tiii'JH'di1!1 O!J i k .
pd,; r•-tikr·c·avinn <lr<ll

Yli,;,,;.a.

(;. O. ·JH!o, tlt •n l~i . l :l. l~ i't't. .JJr i'HIIt'r. :lll I JCr · ~ n n ;ll l'nt n fl n t,tan s1kall

ula n t'Ur kustfib lni nga n l::t.

Lan t lo·i!J Skon s t .

Y:1rltl'S kr·i g el s •erfa rr' n'lrl'l c r
n r·g;lll'hHl i on ocllr Lat llik.

(;, O. 11 :19, den .Il. U. 1~1 ~. ·,, IWI'ctller· al L

liil;a r'C' Illltl e r'~i0kn· in.1-!· {l\ p e r·son~l fr ·an •l<ll ,;tar· l ill•·rh·L a \·srcl d för Ljil n stgöri.n.g
''" " '"l d)·J;arr'' .,;kt•la lill,; yida r·r•. int i ll tJ.r' " n.)· Lt n·f!·.l'f• n rt •nl t· rr'iir· 1\.\ ~knlnr

"F•o r·m11 lär till läkat111Ct)·t' l'ör h cl fm·d r· an L. ''· rn . .ka·ptcn ... snrn l
"Form ulär .Lill intyrg· aY ögo n hiJ<a !'e ofiJ r· antagni ng till sj ö ka·cl el t, för·
lw.J'.or ·dr·an t . .o m. kapt.en '\"iorl •' ll·r r' ·i l'l n lt >m ;;amt fö r ul.l ag n'inco Li>ll t.iiin sl
l ' " 'Jlrd far l Y g'·.
ll' rå .~·a ,·a r·anlk i'CII'inll lii r· .,~; ,,];r l:i lll r;l!lotinl tiill ;b :1\· ;;l;rli,n,;lt t',iilll;l\.~1"11.1. .

(;. O. 1178, llr·n :l l. 12. 1~ 1;!', , l'a,; J,;[i1lJ, •r· ii n dri ll ·.~ i "l'lt l illi i .,c; .~· l i-11:
H.\ 1 J f' n r' ll1. l ~ l 11('•11 :lO: H.\ 1 Il ~ I:,;J rtlo< ,ll t. l : h . .i k. 111,nr. :1 " '"lt 'r:
Hi l l: J';;l,llll Hi l. ?tl.

Utdrag ur Gene ralor der 1925.
G. O. H, de n 3. 1. 1925, hc•tttytt Lligar sta i ion,;bd älhann t'll
i 1\:ar.l sk rrm a >lit Dl'l'.n i ann>lL än i HJ\1 ] ~ :200: b Ot tJ'fiirmii lt
:fall , jJå. f örsl a g
:n· f örs tP Hik<J rL'll s amt d i{'r Jll~r.inÖ H'rHikawn s hiiral1Llr
' fiironln a såsom
tlis trildsl äkart' ljän s lgörand c' Jäk a n ' alt. i de n m :'m di~trikt
ssjuk Yå nlen
tle l ·rnNigi vl'l'. i läm pli g a delar biträda ka st'rnläkn rc11 i
,knn c·s :11igg,ancl o
:i iim lik t r eglt' mclltl' för marinen eld I ~ :214:2 mom . il.

G. O. 111, den 5. l. 1925, hdalkr . alt ma r ining Pnjören a1·
L gr.
Lund t'Cjl·i s t s l0all unde r erfo rderlig tid inn e l-clranclc- il r
s tä lla s t ill mat·infö n ·a Hninge ns Hirfoga nd e :f ii r tjän stgö ring så so m
kon tr oll an t v i el
Yi.SS .f,artyg,s iJ.vggna d : iigmHll' l1fUil1llda iimbctSVC I'k att
IJc orcJra if råga\'Cll'<llld P ma rini11ge njör a1t !i Himul ip; dag anr'sa till Englan
d fö t· upptl tmget s fullgöra mlc'.
G. O. lH. den 8. 1. 1925. bd,alb ·. nwcl ändring >11· il· o.
11.:2-5/:24.
a tt .k c mnwmlö r{'ll'Gisi ko sl;iall tji=inslg<ir;t s:'is ont k rian' fii
t· i onmn ä mncla
p:. o. <tntbc>.ftal lda förel äsn ingskur s fiir ii ldr;' sjii:>frf
ir l'nll'l' .
G. O. 18, d<'ll fl. l. 1925, hc'ntyntl ig<ll' marini'i in·altnin gt 'al
a tt in JH'I·,u·an dt' flr lwo rdt·ct i iiutiJP1.SI'L' t'k r'l tjtinslgi inwck konttllt'
ndö t·kapten e n
a,y l:a gr. lkrgm c1rk att anes a till England :[ö r 1a1t
und r' r <'n t id av
högs t ~J el ~ g a r bt'clri "'' ,-iss H s t u el i r' r d ä r s täli c's.

G. O. 3(i, deu 17. 1. 1!)25. lJl'-Ealll'r at t lllH ri natlclch ('n . komm
cn d ii rkap tPnen m · 2:,a gr. G ir on s kull instä~la sig i lHL'Isin
gfors för t jän stg iiring 1· id clän,ant nd l' lwskirk ning uncl ,, r tiden :20 .iann
<tri - 2 0 mars
i n nPva r anJ ~, i\ r s amt d ä rdtc' r å tr rvä nd.a l ill Be rli n .
G. O. 50, deu 23. 1. 1!125, [aslstäl k r » Före s kri ftL·r tiit· utbilLln
ing
a 1· k usta r t il lt'ril.'t så som :u·ti lkri kknik:' t' t ilhldarl c· viirnpliL
tig;l stucl cnt<'r oc b lik sti=i lJ.da » s amt
lw mynd iga r OKA a l t tills 1-id-are u Hä rcl a best ii tnm c'I 'S l' l'
Hi r u tbildniug a1· kusttart illnil't i dckrkk stjän st iiJl;]e lad e dt·npli.
ktif!·a.

2
3

G. O. 52, den 23. 1. 1925, ,JJ,,hdlet·. att marinundc rint cnllcntcn
Biörck skall. mc·d undantag a1· dc tider då han p ~1 grund aY utfärdad
g. o. må hava erhållit annan k owmc'ndcri11g, ]"1a rstå såsGill bi.träclancle
kårintc·nclcm t Yid Ahshorg.-; h1start.illcr ik:"tr 1. o. 111 . den 30 nästkomm an ck scp te m h c r.

:.!,'il:-.:

.... ,;l._O._ n:r' lli\ lll'l':~llt: r. ntt 1'>11'\''dwf:t•n i ~lnckliollll

G. O. ti3, d(•n 29. 1. l92il, lJdaller att Ltptcncn YOU Hahr sk•all
avresa till Portsn1outl1 för att i s•ä rskilt uppdrag Yistas därstädes uneler
högst b·~t äagar i början a1· nästkon!Tita mlc fclJr ua ri. mån1ad samt där-

ltl i\lli. H!:

G. O. 77, de n 31. 1. 1925, lwfnlln. mt·d ~nd rin g a1· bcsblnnnels crna
i g . o. 11!2'ii:24. att koll1lll l'Jlclörkapk n cn a1· :2. gr ]3pck- Friis kall. m2ll
hubehåHamlc' a\' imwh·aTall'dP lJC'fattll'ing, 1jänstgöra såsom förelä sa re i
s trategi i fiir l'lä sningskurs Jiir >lldrl' sjöofficc rmc i stäi iPt för in sjnkna,cle ];•o mm crl'clörcn Starck.

l'rft,r-

l,ii1· intriiHn

~ tJ III t

;lit b ip tl'tll'll Flor\· sbll tj[instgÖ I';L Sil.-i<J IIl
flyglJåtEii r:Hl' oc1 1
lllll l<·rliijtJ:Hutcn i floltllll~ rt''l' 1·1· ('liristl'll s:'isOJJI
spa n;Jre n nfiJllllf1:J
1' 1.' .u l ,;J! .
G. O. u:r 1'f:;{) ])('l' a l kl'. ]11('(1 ;llilt•<ln i Il g a\' n:'lll
i g l· heslut tll'll r,·
h· l•r. IIIJg:;'l.-ntlt· .tr' 1III J't
" .. <1 Il lllllg.. · Olll IIJl JI SkO\' III(',] insLriYnin.Q·sfÖI'I'iittllillg;JI'Illl illUIII .j\j ' 1l 1110 jlloJ.-; so: l rn
111. fl. inskrinJino· sonJråtlcn- m . ',t'...
;,j l S 13 1\. .s'.
lq iii · l ."-'.l.( 1 lJa, .lUJlOIII
1
"
lJt•ror. C'ftt-' J' (in•rc·nskOil
lllll' ISl' 11\,"1'1
,., lidf'n
för. 1. . 111 ' 111~' 1UJ''-'.~
1 1mngL'll och YC'IlnbönJJ
·l' . ' ..
IIll' länsst ,n·elSl' tr iiLLL
~..~. _r,Jdtllli!i: nn,;l:~ltr·r :for yc•rbtiillan dc al· inskriYJii ng al· dt· sjÖI'itllr,JI!Jg~oJIIl'lldc• n:~ s YHrll]llild 1 u· 11 YilJ- .1 p·1 . .
l
..
·
digH bre,- ~knl· . . . •••
t--. ·
.. _ '{ . _- (
gJun, cJ Y o\·anllanntd a 11 ~t.1 1 1.\HS l'ld f-8 1'S);}[t HJlOI'{)lJ<Jt· Sclllllll:llll.i'iilJe
. ·.. ,· . , , .. ' lllS,,
III ('.J
l ll,kJJ\ ll iJJgsn<lllllldt·n för J.und s ru]Höringso mr!Jtlc.

G. O. 81, df'n 2. 2. 1!)25, b:ofDJ<lc·r. .a tt JJIHI'llllllgcnj(J I'~'l'IHl aY 1. gr.
C:rLin·bcrg och Sk:1g skola umlcr <'l'·f o rclC'I'lng tiLl stfi llas till mar.införYaltnin-gc'ns f iidogamlc· för tjänstgörin g säii:J III kontrolkvnt f'l' Yid elen
c rs äHning.slJ~·ggnacl '" "j agan·, sOlll inlll'\·arami l' [n ko•rnm cr ~tt pi'ilJörjas.

1

G. O. 83, !len 2. 2. 1925, meclgiyer. ·at.l i g:. o. 18;23 anghc n tid
Hir kommL'n-clö rkap tl'n cn a1· 1 :a ).!T. Jkrglllar]; s Yist-anclc i l~nglancl må
fiirlängas 111Pd 6 dagar.

G. O. 11:1' 122 lll's thJIIIIII'I' il Il llllf.('l'l
l
lo
· H <I I ISÖkninn·ar t ill t'll
anq.!:
l<•. . <iJ).!'IJll\'l'JI
lll>IJOI'SIH'Siii iJn i 11 t--u· å rl'S('
I'\'"(
"[ fo"
. tll<:l t,·JDC'n l l UJo"' <-l,. off'ieC'.
__ . ~
·
,, n ·
- 1
~ ...IIl'~ '.l, l k;tllppf~·JI,l <11' för Öl'<' ri'l yttni ng t iJI bt•ställning cn fön·skrin 11
,Jilkuli n. Jll).!IHIS lllOIIJ IHit·n t . o. III . den 15 ·in >lundandc lliiii'S.

G. O. 87, llen 4. 2. 1925. lJdaJl er , att. SPelan § 194 mo n1. 1 a) i
reglemente för llliar·i ncn del J genom n'åcl i-g t beslut dL•n 3t dccrml)(' r
1'tlt:24 e rh i\l li t änclracl lycldsr. g. o. 148/1900 sJ,,a ll upphiira aH gälla.

G. O. 101. tlen 9. 2. 1925, b efaller. jämlild nåcli;.!t lJ:'slut de11 6
tlt• n D!l'S. 1a tJ mar1nen i sjötjänst ti lldelack Yärnp l1ildig:a a1· 19,24 å rs kl ass
-dc fö r ma!'<k i nanlL'lning cn a1·sccltb sa mt dc. som J:ön1t innehaft fa st
~nsiällning Yi.d i]ottnn. ii 1·c·nsom st udentc• r ·noh mrtl tl::m i \'ärnpliktshän srl'mk likställda däri icke inhcg ri pna - skol a (i,·c rfiirn s fr:'\n warinen t-ill li än'n oc h ti ll dt)las 'infante ri et.

fl~·ghi1<·JI

n tl

Pi'tt'l' !'itc'rl'iilllb till London.

G. O. 91. den 5. 2. 1925, bcm~·nclig:<tr ma rinfön·allni ngcn. att untkr innev,a randc :h Yid henne sä rskilda ti lHällen och 3 d c tide r. som
J'lllarinfönailt ningen ägL'l' bcstfimma. -u tsända L'n i ämb c'tsYC' rkct tjänstgöl'landc o.f&icL'r t i Il H olland för be• sikt n in g a,. Yi ss m a t.cricJ.
] samband hiirmcLl bar Kungl. ma j :t lJf'fallt. att Yarjc sä rskild
·clyliik resa skal\! omL1t.ta <'11 1icl a1· hiigst 14 tbagar . I' C'scb garna oräknaclt': samt
att en ckk troingcnjör ,·id flottans YU I' Y i K<ll'lsk rona skall unde r
c·rfor·c lerlig titl ställa s till marinförYa ltning:ens förfog.anclc för att de ltag a i den seJHt rc a1· onm niilllmla bcsiktning:s rcsur.
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G. O. n:r 128 lll'fnllt•r IJ l.

•

11.

1.

<t l i tr •rpt•d!J3i ,Jrna Rl'
. 1 ttl ot
:~( ()('}] ll'l' ·.1 1 ( · i 1 . _ .. 'i.('UIII s o('h 11 .·r 5 's·tJilt·
( ' 10l t' , )(J Cll' _ll(l l l :!'
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lo1 ,d. l n_n•_lt'l forn1 h ni ftt'Jl <1\. insiund<tncl c lll<li'' 111 ,.o111 ,.11 1
klililla u tgi'1
Jll l l':\]J<'I l ltiOil f(ir iiV:J!I<J'c il\' l ,L !. O. 740 /_•)4 JllfJIII. L[
s ista st_,·c·];ct och
II :PJIJ . H h OJIIJJti 111 1Jd ]Jt' rsOJlill.:
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f·Jrh·u·
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c~ g ~r 1 1 11 l'l't l'l'lJui'<Jl](lt· si<Jti(J 11 Slwftillial·a
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nit' l'<'<lt·tll,å1arna sku l 11 s nara s,' l' [1 e r \'Prk.,tfilld inmiiJJst r i n;..
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" 1·g;J till StockhoiJIIS stntir!ll:
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,
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L
JL
''('l ·'

tntt '".'ntligH iFråg<t\'<ll'CIIlLlC' E.<Jrt~·g .:;];oiH Yllra sko llwm·JJl ll"
'l Si·orklJOims ~tatinn t . o. 1n . rkn 14 ' ;i ~~" ''l bOl
· la r l ·f"'"'l 11)-!'fl 'l ,.,r
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·)

5

4
k"''''''"''til' <1pril. ,.,.,](.Hh~liill'lla <lo ck fijrst Fr . 11. 111. rlni;t'll t'flr·r :lilk"""kn 1i Il Si<Jek lwl111 :
i'J . :Ii t i ur p ed hi'li a I'JHI sl; o l" ':Il· a und<· r.-; t ii lid'' .• bli i u n s lw fli Jlt,, :1l't ' ll i Sit<l'kli"l'" och Y<'< l <'llln1lill'il " ingi\ i kustflot-tnns 1. llliW'I'<'pningsdi,·icion . .-dwlandt· .lt• Sl' ll ill't' i lll>lll '". lil'hol' stiil la s till .-;tali"n sl:d~ lhnl':ll't 'IIS i Stockholin -frjrfugantlt•:
Ci. :lit iii. ,,.,J,·ilh:He~nlil"' lH'IIIaJIIling- t'n 11 1inkonshqwl :wnli· III<Ln··
.,ka JH ' i s kall. ul;ill liillllt·r :11· Jij rt •sl"·i ft<'l'll;l i ,-,·dt•rbiir lig lllohi li -;,_:rin .!!·sta hr•ll. k()lllllll'lldt•J·as -friln Sjr,eklwlllls shli·ir,n.
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1. Dt-'11 .iii111likt g . o. ii ::l-+~4 ;~nonl11i1d1· fJ,,·gsliliioncn ,-id 1\ii g• rJJ~i;..; skc1 1l .i11drct gas i ~HJJ !iJHIH! tlll'd logl'lll(' lll~Llr lygC' i s Fn'.ie~s 1H'dt 1 11
:lii hd;~l\d, :ll'lllijnslring :
L og·t'llll'nisf;~rtygt·l Prt·j :l skall g<' 11o n1 ,.,11'\'Sthdt·ns i !:itnrk·)
llo\111 [;; ,.""·g· d<'n ~7 illllt'I'HI'IIIIIit- nlåll;i<l inbogst' I' 8S till Slockhol11,;
,l;:li"n fijr :-lit. st• :lan flygsLiiiull<'llS p t· rsoniil kltlt·gjort ,,,·fonl'C'I']ig '
:1111:11 iii. i 1110n1. :) Ii) 11t'dan Ollllliillillda -flygli:'il<il'. <1\l'li"Li'. ill'niÖilstJ·n ..;
och [i;rHiggas i :!. l~t•r:'dskllp: iig:llltli• ,.a,.,._,rlwfc·n HH . n'''" nnlt-dning·
Hl' <~t' l f<~rtyg-c·i ii r ''""l'lt il H inst und:llldt• ,·;"11· ulg11 p i'1 11,1' l'X})t'llitiol' .
i lii'nlJlig 11t' s triiukning lwg-riim;H ,J,, :I!'I H·!t-n. 'l llll iiro illllw Ldl<le~ n1l
\"i d t :.t g <l s ,. i d i f r tq2; ;1 ,. <l r<~ ntlt· l H' l' l'! h-d.; <l p:-.:JCjr\ ~i g).!' 11 i 11 g:
:i :1) J\e~rlskl ' tlll:l oeh (;ijl,·horg-s fJ,,·g,;tHI'i<<!l<'r s \;o\;1 fl·. o. n1. ;hgl'll dt,c•r 1"!-!'t' nll'nhf:~l'lyg-t'l Fn·jn s ;1\' nlijn stJ· ing tillsYide~rt' l'ill'<~
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IJ) T il l ll fil lliHin fJ,,·g,;tationt'l' ~ko ln i dt•n m i'm (Jnlo tii ndiglidt•t'l ;;,
lll t' dgi\·cl fiirLiggr1s sa Jlllllt.ll1lclf.d l1fJ~.r~t 11 FI.Y~·b:"ll:1r t•n lig·l p\nn ~~llJI
"' lll,ll' in fii n ·:illn i ng·l'll till:-;iiilk s st e~liom;l,diilli:ll':ll'liCI. ,-,u· ,·schd,·n ;
:-l!'<,ckhldni orl1 c- lwf1'll fö1 · Götc·llril·gs iirlow;d, ·p;"i : iig>llllit• sliil ion slJ"fiilh:il':ll'l'll i 1\ nr\skrllllil oc-l1 l'ill'i't·n t;;,. Göli ·hot'gs ijr\ogs<kpi'i uti f(',,· .
'""t:JII a <11 11 l'lnottagaiHk lwil ,.f11·rl ,,. till l\ :11·lskronH Jl(·\i (Jijtt•horg
l'l'l'n{tll'i\t ·f(jl'l' HIIIJl'fii\\d l'liSining·~ d:!g- ;JJi\iilltl>Jndt• f\y!!IJi\1:11':
c·) Vc•dt•llhilit•n n:r Hl skHI I ,],·n 1~ n~:11·, <)('h lt>I 'Pt' <\l,;"li,•ll Altn>
:lit tilldt·lus [\;ll·l s ki'ollil l't'"JI · Giitt·horgs Fh-.t::dc·n 1 IIJ>Ij I'II Sins
' l:l[iiJII i slfi\li 'l fi)r i l'l'd!'I'IIÖI'Ii.t::· IIIOh .-t:JiJ. nngi1·nu 11jii\pf>11· t. .1·g. :-;!;o-
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d) 'l'oi'Jwdh [i1l• n Alt:Ji1· sk,\\ u11 ·n ij,·ning·s lwnl:lllnnll. iif!·:llldt· ,·h·· ·
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liid".!!>illll<· stiil!, t• J·f'rmll'l'lig" lok<ilt·r f'ijr :förliigg11ing nl'h lw s pi ~ 11 i:• ..!
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C' jl >ln>ll'l'kur.< . ~. oelt ;), ckt•dt•nn: skoLm1ll' niin111dn Lu rst'l' hc· <lri,." ' · Y" d IJl't dff,ll· o l'fi <'l' r :ll't · i '·n l i g·h t·t nit' d i o ffi ct• rsu t bil d11 i 11 g·s l'<'f!·l ,,
1Jt•lrii-l'f' 1ti' ijnig· i''' ''"'
""''lit-l (OUR) liillll~>lll<· lll' ..;tiillllllt'l-;,•r 11Ch
11 :11. i d<•n n1 i\n lid llt·li ijniga onJSiiindig·lit•it'l' <k l lllt'<k·i,·;1 enlig-t rlll• fl.Yg\·~is~·nd(• Jl~irtll<-11'<' hc:·d~illllll<llld~'. lll<'d l,<'clninL!·
l'c-J t:-1 fijr lllnrint'll'-i
n 1 fiil 'i•S k riflt·l'n<l i gt'IIOIII g·. o. ROO :!Ii f'aobtii Il t u l hi l <in i ugsprogr ;J;;,
fij;· nl>ll'in<·ns flyg·,·iist'll! tl'. n11·d i:~klliig<~ll<ll' :11· ,1{{ ull,i l rlningc·,~, i o,·,•n
nn llt'f,i\ld kill''i \ijr flyghiiiiiiiJSkilli:-;[,. ,. sbl \ i tilliini p\ig:l <lt•l>il' 1Jt't! 1·i '"' <•nli .!!·i i g . "· 1-W/HJ :ll li-( il'l'11 ull,iJ,]JJingspl:ln för >> liigl'l' 11\l'k:llli kl' rku r ~>i :
h) Fi;,·utolll i fijll•g i'l l'n <l<' lnl!lll. niinlllde~ lliiJi\dningsknl'st'r skoln
1 <11·n n1: 111 tid och ijnig:~ lJins l}iiH!ighdt•r dd 111t'dgi1·:1. t:Jkti s kn ij.,·.
llln.!!'>ll'. disi>Jns- Ol'li fijrh<illdsf J,~·gning- 111<'11 flt'I'CI tilliilll pning- ~ÖYning·H 1 ·
l11· d r
C' ) F;;,. Sil!Jiiil·nin.t::· llll'd ku st-f'li,.;illillg·:ll · n:~ S< lllll llli'd kusl:tdil ll'l'i '.'ls :-k.i u t·,.;kol:~ IJC'II li 'liJlJl fiji'!Jil!ld sk:i\1 r,·,olll K :ll·bkrollH [\vgsL!tion :·l
J,., .. n1d IH'Iriiff :~, · ~ :1111 ii1·n ing ,,,.,J .:\. ii ·,J "'~'g·,.; fiist11ing·. l'r[,, Ciitc•hor;,;·fl,~·g~l'lltiun . undt•J· tidt·n 1 n1aj - :](l ~<'Jllt•mlwr stiill ns 1 l'l lt•r s:hi1l.
lHijj!igt ·J flygliilt:11· till kllsl<~rtilkril'l'i födog·an<il': iig:lllllt· t;'lil'i'<·u
fij,· .kll,.tilllii!l'ril'l >iii n~t·d ,_,I:J[ic>IIC'IIl'fii\Jt:t\'lll'l'll i 1\ <ir \,.;krunil i'l'.'ijl.
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IJ) Stalion•lll'fii!h:II·>II'<'JJ i i\ i11·lskrun:~ n111 ,.r,,.,. :fr,llnsliillning n 1·
r·lu•f,.ll fiir nl:ll' ill<'ns fj_,.g,·ii;;vndc• l•t•ur<i1·11 tillfiillig· fijt·liiggning 1ill
il llll:lll jlt iiiS iin J\:111'\,.;ki·onll III' lll>IIOnl lllldt·rl\·,j illldl ' f\yg·,.;hilitll\ til\dt• oel1 111 "te·,. i l' l :
j "d Jll' l''iOII <il
c) Clwft•Jl fijr 1\ :trlskr"n" liy g,.;l:tlion ;;kal l iig-<1 ;:Il 1·i,j ill'h<, 1· till
l'rilli_g·t s tiill;~ \.,,,],·tll,llt'n n : r Hl undc•r lwfiil "'. lio11fln1 nnd, ·rl_,·dn 11,]<.
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G. O. 11 :r 1-11 IH·fallt•r. i H11slutning 1ill n . J,, ... lllhird;tl [l _j ,,·,]_
ill'llhdl'pal'!t•lli1'11ir•l S;lllllllH d>~g. nH kanonhi'tlt'll 1ht•n ski<U ilil sbdl dt'l'
1ii ill~tuntbJllk 111urs n1·g·i'1 till f'lo1Lms station i 1\. ;lrl skt-on;J i oclt [ö,
ii\'I'Ustning. ;1\·nlönst r ini!· orl1 fijr!iigg:niHg i :2. l)('redsknp.

<') l ' <~ttsarkil<'ll l\Ltnl ig·ill'l<'ll sk<dl cu ligt ltö.!.!·s l<· i>c(iilh,l\·nn·J•'
ii1Tr kustfiollnn lliirtllart' lH'sliiiiiiii:IJHle unrll'r " ' llill'(' Jkl.l'll 111· il.[1l'tl
,.,.,. ust:! s or·h il\'llliin str;JS : skr.Jnndt• \'ilr\'sc hf'f<·n i 1\;~rl sk rot l<l hetriifriii ~
,Jr· "' l'll.'tlling., ,;r\Jl'(< ' ll ;ls '"''f,ttlnillg mli><•f,ilLI a1· Olltsliindiglw!t·t·•t:l
lH' fil!gctd(' i!!~krtiJJJ\J1ill[.!.<ll' (1110!!1. :}

p:) .

ii) nll !-;t.tdt • ,;;llllf t•IIJil!·i dt'JIIIil oe\J g . O, 1:3(),:2!) t.iiJ l'UStnill!..!
fi·,.,, d<'ll 1 iltlg·liHti illl]ll'fn!Jd,i f'<trl.l·g · oeh ·fiyghtllilt.' sko Lt f'r . o. 111 .
rlt•tt :27 nprii t•11r•t· Tll'riilll < 11 1gi,·n;~ dngal' 'fiit· hi.'-siln<lt-1 n1· rt'SJl. hdiil ,;lt· c·kt·n t i IJ _,,· idut·t· '-<11111 . 1·nd Il(•( r ii fL11· hiigstt• hdiillt:-1\'ill'C'll i),·c·r l;u :, l I'II>ILIII lllldt•rsliilldii Ltt'l\·g. lll<'d dt· 111inrln• HITikr•l;.;t•t·. ,;om niitnn.J.:
J,d iilllil\'ill'i' m<'t ];ollllll<l iill l'idliig·il. Y<li'H indt·lnrk i :fiirlliillli c·llt•r 'l\'
,,,, fi ir ii n <l" 11 ~e11 <' 11 i i g l !'ii l.i <l III il'.
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G. O. u:r 1-l!l iJd,Jil<·r. ntl bl'sliintnwlst·rnn i f.' · o. 08:2:20 ti\'l'Jl sk<<'" .!.!tilJa för \'ii}WII'förn Yii1'11]1lildigu ingt•njön•r. t•kktt·oingt•njiirl'r. illi<'ndt·nkr ocll läk>irt' . \' il ka <'nligt lagl'n ""' ii11.inHI uli>ildllings!i,J
fi1r d t·nplikt.ign il\' 19:25 :'trs klass hHHI ;ltt 'full!!ÖI'>I :-):3(1 d ;l!..!'ili' S ljäl> oi gÖJ 'jllg .

1. p:--li!Sflrh }!l-~-dj, · isitHI<'n: Cu~Ld" \' (-fl:--q.!.·g:-:k<·pp f.(). tll. rl 1:1g. SIJ!t~
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S pt·iing<tl'l ' l1 (st• :jiint\iil iorJ"'' I;.; kolii\·tll'illillgc•tJ).
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1. lllillö\'l']lllillg'Sf](l[j jJ_jt•ll) .

G. O. n:r 170 nl!·dgi,·c'r. ut t ,.,,,]et·biirundt' st ut ionsl!l'Eiilh;l\·art' ,,,}t.
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G. O. n:r 172 J,l'fHIIt·r . <tll fiirsl<• IIIHI'inliiLtl'l'll Lt!.!'<' rh ollll ~l"tl]
"" '" dt'll 14 inil<'\·arclllli<· Jlli~lieid <1\'g'R fr[m sill IJdnlt.ning sow iilrlst<·
liik;ll't' ,·j,,] J\nrl sk rotl;l htsl:ti '\illt•rit·t·gt' illlJlll<• s;lltd fr . o. 111. <kll j ,j i
~:1 11111\il 111 ~11<1<1 t.iiinsty.·iit·; t s:~S<JJII l'iislning·sliik:tr<' inlltll \'n);holms Hist.n ini-! or·h iilds(t• lriL<Ii'l' 1·id \';:xhollw; l;ttsLtrti ll t•t·irt•gt•illl'llte: sHmt
;dl lliilrillliik;i!·stipt'llliiHI<·tt ii1·<·r sint Lindgt't'll sked ! h . o. 11 1.
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1id E:al ~kro11<1 kn:diirlillt•t·irq.!·<'llll'lli<· fiir<'lliltk }tli;.::g;~ndc·n .
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( \){' -fart.Yg) . \Y nchln1 c iskr. H.ag-11<11' och \'icbl'.
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7. !ot·pcdiJ<ltsdi, isio11l'll: l)l!•j;HI (DC -fctrt ,q~) ('il' jiillll'iil sjiikrig.,
ckoln\'dt•Jnillgl'll). lllllt'odOrJWdh<l1i11'lll' ll:l' 1 och 11:1· :2 (.se !110111 . 8 ;.:·).
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1. <l) E sk>tdt· t·chl'ft· ll l'ii t· ,·int<- t·t·sk>"l<·rn o<·h di,·isiollschdt·ll fö•·
<k 11 gc·notn g . 11 . (i7':?:2 -l <ltilwhdlrl:t 1. lllill'l't'Jll1illl!'sdi,·ic;iont'll skoLt
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sn m t und e rYa tt cnsbi't.t a rna Hajen, Abborr en.

'''l'.

ku.,Hl11lhtn ickr· ing:1r·tll!t· fiit·l>nll(l och bd\·g .
Sjiikt·ig"ko\;tl·rlr•lningt·n. "'/,-'; ,.. (sr· .iiittll·iil k tt:<lf loll;tn):
(,\C'-f:li'J,,·g). Skuld. Skngttl och 1'\t•.ittrl.
Ö\·nillg<ll'

rl cn

i:JYC'tl

april:
J>silan1ler och JacolJ Bagge (den sistnämnda u tan
t<ll'J't'<htJl]Jbönl). torpeubi.itarna Polaris, P e rsens, Rigel, .Piejad, Argo
(<lt•n ,.,jctniimnrl<l uhm torpeduppbönl'), n:r 7, n:r 8 och n :r 9. motor lmJ>C'< ll>>ttar nn n:r 1 och n:r ~. km10nbåtarna Skagui , Sn'nsks und och
:-ik rtlrl s nmt Ye<let t lJåtm·na n:r :28. n:r 29, n :r 3~, n:r 36 och n:r 31
1' ' ' nttl i g a 11tan \.o rpednppbörcler) och v edettbåten Sprängaren;
r·) <len 1 maj:
logr•nwntdartygct Freja;
kustflottuns flyg station, skolande i dr'nsamma ingå oYannämnda
i <~r]"'d kr;·ssa rcn Jacob Bagge oeh torp edbåt en Argo i stället för i
1uoL .-trrlJ.
F n :r I angin1a hjälpfartyg;
5 flygbåinr , ägande marinförYaltningcn meddela högste b efäl Jul ,.,11'<'11 ön• r kustflottan och nnYschcfen i Stockho1m vilka flygbåta r,
'1:1\l ,koJa Jt[it• H\'SC'S:
<l) flpn 4 maj:
ihningss.k cppen uf Chapman, Kajaelen och Jarramas:
<') }t <lag i maj e ller e 1'entuellt juni, som framdele s kommer att

'l'ur]w<iskoLII·rkilti.ttg r·n (tillfiilligt fiit·hlln<l tttllkr Ilen t id tu rpr··l .s k oln p i'tg:h) : Sk;t[.!ttl (AC - ftll'i\g) . :-ikuLl (hgr•ttwtlisfart.q~ : ,;t• jiitttYii\
Jll<tlki lt). 1 ..i>t.l.!llrrlil·isit<tH'Jt. 1. Jorpr·tll>i'ttsfloltiijt•Jt och :-ilJI'iittgttt'f'll.

Ff)r :.;k<·ppsgos:--;nrs

april:

torp r'clk r~·ss nrna

[\u slfloii<tns fh·g,iniion : ~n co h H:tggr' (il<'pi'tfnrlY~.d ocl1 Aq..>:o.
1. Jl.1·g<li1 isiotll'll: iJ J'l.1·glJi1htr (.-;(•

~2

ol r•pi\fnrl:cgd
ll t' tt;( t'n och n :r :);

ti\'

.oilt:t l:diilsl<• c k .·n <l

fiiljnmlr' d :tgn r.

-1

pa n sa rbåt en 8,-crj ge;
f) dc•n 1'1 mnj:
pansarb·yssrnen }'ylgia, skolm1de ;t\· den för fartyg e ts cxpedi1 ion anerltln lw siittningen manskapd tillhöramle maskin- oeh han lICrk«ll·dt•lningarna från såväl Karlskrona s om Stockholms stationet·
~a m t ltllllc•ro:fficr•rarna, i.illhöramle :wdclningar från Karlskrona st11tion,
klntntJr·ncl'r'ras till tjänstgöring il. f lottans Yan· i Karlskrona sc na.s t
ir. " · m. llr'n ~9 upril;
;,;') tlcn 14 augusti:
lJlll tS<J t'båtr·n :M a nliglwtcn ;
h) den l7 augusti:
plinsarbåten Niorcl (utan klargjort propdlcrmaskineri) ;
i ) elen :2l augusti :
jagarna Ilngin , Munin ·och Sigurd samt nnrkrYattenshåtcn Svärdfisken.
4. ::\cdannlimmla förbandschefer (jämför mom. :2) skola hissa
~i na l1cfiilstecken å följande dagar .
a) hög ste befälhavaren ÖYer kustflottan elen 27 april eller å dag
i slu tet ay april e ller under maj, som nämnde bcfälhayare äger be·
s tän1rnn;
h) den 22 ap ril:
oliYisionschcfen för 5. undcnatten sbåtdiYisionen;

.c:. ().
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c)

den :23 april :

flotti lj chefen för 1. undcrnJttC'n shåtflottiljC'n;
d) den 27 april:
<l i visionschden för 3. tOI]1Cd båtsel i visimwn. d i 1·isionschefcn Eöt·
5. torpcdbåtsclivisioncn. division schden för 7. tnrpc·tlbåts1li1·is i mwn, •li1·i ~ionschcfC'n föe den g1•nom cknna g. o. >inbdalld,i L minsn•pnillgsd~l-i
sionen, divisionschcfrn fö r :2 .. lllin svcp nings<liv isic!lll'll, :Elottiljchdcn
för l. torperlbåtsflottiljC'n. flottil.ichcfrn för :1. min s vep11ingsflottil.kn
samt anlclningsch efen för torpcclskoLJYdel ning rn :
C') clen1maj:
d i ,-isionschcft•n för 1. :El ;y gel i ,·i sio nen:
f) elen 5 m aj:
avdC'lningschdC'n för skcpp sgossC'anlelningen:
g) å dag i mittC'n >Il. ju li . so m högste' lwfälh anH C' n över ku:<tflottan äger bes tämma:
cli,·isionschden för 1. kryssa r clivisionen; sa mt
h) elen 25 augusti:
n veld n ingschefc•n :fö r sjö krig ss kol a wlPlning<-'11.
5. N edan n fi111 ntlH förbr111clsehdn skol a nt·tl hal a si n n hdälstc:C'ken å följande dagar:
a) å dag Sll>l"ast efter avslu tamlf't ;~v torped'Sko lrms ÖYningar ..
som högste bcfälh:l\'<t rcn övC'r kustflottan rigC'r besHimma:
avdelnin gschefen för torpC'LlskolavdclningC'n;
b) å {la g under St'narc hälften a,- aug usti. som högste bdälhn va r cn över kustflottan äger bestämma:
fliYisionschefcn för 7. torpedbåts.cliY isionen. divi sion sch efe n för :',.
undervattens båtL[i,· i siotwn. divi sionschdC'n för :2. ntin svcpningsdi,·isionPn, di1·isionschefen för l. kryssard'ivisionen. f lotti lj chefen för 1.
unclcrn1ticnsbåtf lotti lj en och flottiljchdt·n för j. minsvqming:sflntti lj cn:
e) ucn 5 septr·n1bc r: anlclningschdcn fö r skeppsgosscanl elnin gcn s::unt
d) den 7 oktober: anlc lningschcfen för sjökrigsskolaY<klningL'r..
6. n) F öljande fartyg skola å nedan angin1 a rlag<lr a1·gå till
resp. stationer fö r anu st ning. avmönstring och förläggning i :2. ]wredskap.
.A dag umkr förra hälftC'n a1· aug usti . som clwfcn för marin stabten
locstämmer :
kanonbåtC'n SH• ns ksu ntl:
A cliag uneler SC'nare hälft-en av augusti, so n1 högst(' bdälhanlr<cll
övc1· kustflottan bestämmer:
pansarbåtPn Drottning Vi cto ria. pan sa rkryssn ren Fylgia, jag aJ·na \V r angel. \Va chtmcistcr och V idar. torpedbåtarna Argo, n: r 5 c ch
n:r 7, motortorpedbåtarna n:r l och n:r :Z, unclPn-attl'nc;båtarna Abb er-

n•n. l3r;lXC'n och n:r 3 samt vC'dettbåtarna n:r '27. n :r 28. n:r '29. n : r
:)J och n :r :3:2:
Ä 1lag i slut et av st·p tr nlbcr. so m aycJrlningschcfcn för sjökri ,_,·~,;]a.Jav<lclningcn bestiimmer:
torprd båten Ple:jacl:
DL'n 7 oktobr r:
kanonbåten Skagul;
b) Ovningsskcpprn X,ij8<l en och .hnnmus skol a, Sl'rlun anh·ln ingschcfcn för skt•ppsgosS<'anlelningen ncdbabt s itt bdiil st- cc k J' JJ,
, nn r ast rnöjligt avmönstn1s S >~rnt dlirrfter anustas och uppläg p t,;:
.-k olandi' tippläggningsa rhd<•n a enligt n1n·schdrns .i Karl skrona nii r JIJ an• ])('Stfilllllla!ldE' hegrfill SfiS llll'f[ hänsy n till att l1filllllfla fa rtyg ;1\'
,;,•s att utgå på ny expedition i'1r 19:26:
c) (hningsskcppd nf Chapman sknll snnrn st ltt öj li gt dter å t<-r
ko msten till Karl skrona i början a1· sept<•mbe1· anustas. al·nJönstr:lc
oc h 11ppHiggas i cnlighC't nwrl i fö rcgårntlc punkt Himnarlc• llC's täJnml'l'-c :· .
7. a) FöljanLlo und<'r vintrm sbltionärt fö r];~ gcla fiirban<l. niim liw•n 1. pansarbåtscliYisionrn , 1. jnganliYisioncn, :2. och :J. LIJHlerl'ntt••mhå tcli vi sionerna sa llit 1. rnins1·r•pningsdivisionl'tl skoL1 lllL'<l den 14 ap r i l
npp höra >Jtt vara stati onä rt förlagda;
b) Kan onbåt<·n Skuld ska ll Yara sLiiionärt förlng •l i 1\arl 'k romJ nlPcl undantag för dr tiLkr. tl å kanonbåten skall. Yant under st älld högste' bdälha1'a n •n ön•r kustflottan (mom. :! a) och b) , ind
i sjök ri gsskolavde lnin ge n (mom. ~ a) ellPr am·ändas för s t~· nnan skl,E
tiC rna s övningar (mom. 1:'3) .:
c) Kanonbåtrn Bl<'nd ;i skn ll dtt·r 11cdhalandd >11· ;~vde lni ngo 
clwfrns för sjök rigsskolaYdelningen hdälstr rk cn vara stntionärt ffir lagd i Stockholm:
<]) Minfartygrt Clas Fl<'ming skall fl- . o. 111. ,LJg lltH'i<-r sr•mm·
tlPlcn a1· augusti. som högst<' bdälhavarrn ön·r ku stf lnttan ;ig:cr ht•stärn ma , yara litat ionärt förlagd i Stuckbolm.
8. H) ~<'<lanotåenrll' fart,1·g skola vara ö,·nings lH'IIIHHll>lfl<' :
kanonbåten Skuld; skoland< · fartyget. umlrr •11-n t id clrt jällllikt
mom . 2 a) o\·an ingår i torpe dskolanlrlningen, tjiimtgöra så::;om ]rogC'mPntsfa rt yg.
kanon båta rna Skagul oc h Sn·nsksuml.
kanonbåten Blrnda och torpedbåten Pl eja1l untll'r rl<-n ti, [ rl, •,os,t
fn rt.vg ingå i s;jökrigssko la Yd olningrn. sa mt
pan sa rbåten X i o rd (logc tncntsfartyg) :
b) Till tjänstgöring å k ustfl ot tans fJyg rli,·ision. å to rpr•rlki·~· s"a
ren .Jacob Bagge och to rp edbåten Argo ska 11 kolllmcnrlrras marinc n .flygväsencle tillhöranrl1' JWrSOlH11, unrl<:'rofficcrarc och man skap. till
dC'n utsträckning och rnligt den fördelning . som chden för marin l' Jt.c
flygväsende äger aH fö r esl å vrclcrbö rancle station smyndighet
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P0rsonal i önigt s], ~ll :[ör kustflotta ns flygdi1·isi on kommend cras hån Stockholm s sb1tion samt för Jacoh B agge och Argo frän
Enrl skrona sb1tion: tigande Ycckrbör anclic si"atiomsbcftil'h<ll·arc efter
iil·<'n'w,ko n l!lw] se med högste befälhava ren ÖYer kustflotta n i besättningsli s tornn Yi di ng a <le förändrin gar. som bet i n gas uv att ol·annämn
da f:Htyg sh1la inga i kustflotta ns f lygstation ;
c) _\ kustflotta ns flygdi1·isi on tjän stgörande pcrson11 l smnt ·[ör
kl1s lflottan s fh·g:diltio n i önigt. H1·serltl 1J<'Jlh1nning s kall vara inå to rp erlkryssar en J ucob Bagge;
<l) J'an sarkryss~ ren }\] g in, Yeclellbå tarna n:r 28. n :r 29 oeh
fnrt:·g skols. vad
~t :r :l:2 sulllt för skeppsgos sarnns övningm· :wse<l1lu
hC't1·>iffar JMll S:ukryss u rt'n och Yeclettbå tarna utan hinder a Y föreck rifkrnn i Yl'lkrbörl if[ mob.-tab .. e rh ålla bemnrmin g från båda st::t·
rrriin~ Lrnd

1i Otl<' rn <l:
e) A p<lns:nkry ssa rt'n Fylgia sLill fr . o. m. Llag unile r sena re
dt·lt·n u,· lllaj. s oJH aY s hrtionshe fiilhan1rc n i Stockl1 olm efte r samr;1cl nw1l lrögsk hdälhaYa ren ö1·cr ku s tflottan bPs binunes. u iön·r b<-)
-iittningslist~l il H lr a komn tcndc rml e 5 stycken musikkon staplilr ell er
horn hl åcs;HC Pller såsom l1 om blåsare 1il hihhi dc f örr ådskonsta plar från
:-;tockholm s station för att tillsil mm aus wccl f<utyg<'ls ord1i narie hornJ,lfi<o<HC hi l da en fil'Xtctt j ii w t e trumma;
f) ;\ pans;H]Jå tcn Manlighe ten s kall unrler rl0ss enligt Llenna
nnlwf:1ll cl>J exrwditio n. i rlcn omf'attnin g statin n sbehlha n1ren i
o.
.
.'l·
Knr ls knllla i s anuåcl l\Jecl hög ste bcfälhaYa ren ÖYC'l' kustflotta n· äger
!Jt'8tiimma , i ställd fö r sk0pp s maskini ster och skrppsl'lll :u e komm c'Jl
.,Jeras iorpellma skinish·r neh torpcdclcl arc för lwr eclnncle åt sistJ läJllnd.a Jll'roon:ll <Il. ÖYning i oljcc·ldnin g;
g) Såsom LlPpHfa rt:·g för motortnrp c'tlbåtarn a n:r 1 och n:r ~
-kall ijfinstgö1· a eld fartyg. so m högste bdälhu1a rcu öv e r kustflotb n
i
iige r lwsHimm a; skohmcle motortorp edbåtarna s besiittnin gar under
ygd
clcpåfart
å
strade
inmön
yara
n
expeditio
nlld
,(t.nnn g. o. :1 nlwf
jf r [q2· n.

9. Yid kustflotta n s fl::gstatio n sk all utbildning <'ll lJeclriY:lS enligt högste bdälhanH ClJS ÖYC'l. kustflotta n nä r marr bPstämma nde.
jO. a) 1.. :2 . och 3. årsk nrS<'rl1i1 S sjökadt'tt er skola genomg å
.ckola oulbonl å lJ<Il1SHrkryssarPn :Fylgia under ticlen l4 maj-:24 au"·usti S:ll llt å sjökrigssk olanlelnin gl'llS fartyg lllltlPr ticl en 25 a ugusti-·7
11ktoher: dock att 3. årskursen s sjökadett er må <Wpol letter a o mc dclknt efter nYlagd sjöofficer sexarnen;
h) :För tl<' sjökade tter, Yilka undc'r in stundande so mmar antagu" .
uneler ticlen 15
~ kal l yjc] 1\:arlskron a stalion anordna s rekrytkur s
m t, i elen m:1n
sa
tter
j u li-- :30 septembe r: skolande ihågaYar a n de kade
å dag fö:·e
ieerure,
kadettoff
avsedela
m
e
d
för
-:'t befinnes crfo rlk rli gt,
dt'n ji5 juli , sorn a1· ch efen för sjökrigssk olan bestämme s, inst älla sig

i 1\:,ulskro na samt unrl0r rek rytkursen Yara för l ag(la i skeppsgos seI; H,<'l'll!'ll:
c) L lllOlll. ],) 01·an omförmäl da sj öka eletter sko l a fr. o. m. dea
J.i •·k1ollC'r nna sjökomml 'mlcr a rl c å kanonbilt en Skuld sa mt å ch~·
11 11•kr förra hiilfien <11· n o1·e mher månad. so m station sbefälha n 1ren 'i
1\urbk mnn efte r samn'ld med fartygsch efen å sistnämnd a fartyg ägc·:'
J,t·-bilm rw . ö1·rdl:·Hn s till det · fartyg. som kommer att a.Yses för r'xJ"''iition iill Hdägsm\1·r :f.tr·Yattcn :
d) ('llcfc· n för unrler offic rrs- och sjömansk lirrrna i Earl sk ronrc
-k.ill dh'r :framstii lln i·ng aY leL1aren fö1· nnm i pHnkt b) omniillH,d
,·, · k 1·ylkm~ kmrmlc·nll<'rn Nforclcrli gt DDtal insiruktö rcr sa mt ekon o.1\lt- och k1nddick ningspe r snn,1 1 till nämnda kurs.
1 J. K us1 e~rti l le rik atldtrr Bamt TH'rLi n Olllförm älela elen' r oeh
""l'ira niC'r skoln <'n li gt högts< ' lwLilhal·ar<'JI S Öl"l'l' kustflotta n niinna:·l' fö rdelning gcrJOJngi\ fön· skriY<'n uth ild ning enLigt följande.
n) tl pansarbåt :
rt'~rn·o fficer saspi r<llltt•r. ~keppstjänst :
ktlsi:lrtil il'rikatldi l'r (14 Jllaj - Vl juni):
ltlnriningl •njörsclc'I·Pr n,- J. ;\rslnu sc n (:W juni-2~ nngusti);
lll:l rilling-t'njöl·s<'lc'Yer ay 2, å1·skursen (15 juni-~:2 a ugusti);
h) i'1 jag<~rc eller torpcilhåh H:
til<lrining- c njör s as piran1 Pr HY :3. årskursen (6 juni 1ill clag i slutet
a1· «ngusli som högsic bcfiilluwa rC'n ö1·cr ku stflottan äger besti:i nnna):
-':\Jitl
c) f1 min - cl l< 'r lllilr sn·pning-s-Earl.'·g:
rc·scryoffic ersa.c;pi n1n!r·:·. iii in t.jiinsl .
1:2. <1) Skeppsgo ssa rJl>l skola er hi\ lla td.bi l<lning å önlingssk t·p en ligt för J'l'l nf C:l1:~prn<m S>llllt i\ 'keppsgos: -Pal·:delni ngc' ns Lntyg
a n sam t
sinsemell
san1r:'irl
dtcr
chefr·rna
sgnsst'k!\r
p
skt•p
111\11
so
dl'!ning.
lll!''l J'ndygsch dcn å iiYningssk 0ppl't ,if Clwpm;m och aHlclninQ .·sclwfpn -fö r f'ki' l'P·'i'OSSl':lYlll'lninge n lwsl'iimmc s; skohmcle härl'id iakttngas ,
<11 l >kPppsgn "n r a y :2. i\ rslnnsen företrärles 1·i s kommentl eras å ö1·nings:
""l'JlJWI a-[ C'hnpman samt 11tt dc gossar. som ti.llhöra skcpp sgossekår cu
i 2\f:Hstrmll l. och som <l\'Sl'S för s kepp sgossC'anl c lningrn s fnrtyg, s>'\.,- i.tt lllöjligt ],OIIIlliC'nclera s !\ ettde ra a1· i llle nna HYrleJD ing ingåcnJe
iin1i ngsskl'J>Jl .
b) l skPppsgos s!':lnle']ni ng<'n ingå<'nell' farlyg skola en ligt stllhruisbC'f iilhaY an•ns i E nrlskrrma b0sHinlll 1an<l P under erforde rli g tirl
r·ö r·• ' orh dtPr nnlwE~llcln <'xpeelitio11er s tå till närnnclu befälha1·a n'S
förfogand e för ön1 in g <lY s kepp sgossar: sko lande skt>ppsgo ssar. tillhö
man
och
cerare
uneleroffi
jämte
,
r·an<.l
Marsl
i
cn
r
sekå
r·nncle skl·ppsgos
~],ap. tillhöran ek Stoekholm s station, >ll·scclcla för skepp sgosscfar tygen.
un<ln iicl . som :lY s tationsbd älhaYarn a i s amrilcl bes tiimmes. cTänirl
ljiimtgö rn å flottan>-: station i Enriskron a för att deltaga i rustniDg:L t'
1<':=:1' · rl Y ru stningar

a,.

Ö\·njngsfa rtygcn.

15

14
:13. EleYerna i underoffice rsskolan s styn nn n sk \n sser i K a rhkl' onn och Stockholm skola å kanonb åte n Sk tdd nndn liimpli g- t id fiin·
rkn 9 augu st i enligt närmare överenskorn tttdsr md\nn stat iOJl sbpf;ilh~II' <Hna brn' da s ti\lHi\lc- till praktiska öntingHr i Jlt~Y ig<' ring. Erfordrrlig information s pe rsonal skall h ii r Yid merlfölj a . skolan<l e if rågay;;nm<k information spersonal S<11llt l' ll'l· rr na för 1·arjc <lag, så dan Öl"nillg pågår, ,-a ra .jnmönstradP å k.anonbåt<'n.
14. n) ]''ör rlr sjöt jänst t illddall c 1·iirnplikl ign. som imycka nndi'r inneYarand e å r. s k a ll rekr ~r t utbildnin gen olllLtt tH a llnt iin mil i t ~~-
utbildning· sa mt den utbil rlning i öu igt, SO II\ ,-e•lerhöran•k hdiilh antr< '
iign b est iin1m :1 .
b) Un dc n·isning i korprn l skola in st ullllanrlr somm<ll' sbtll f'i1 lH'·
dri1· ns. alt kursernfl iiro anlutade mrrl utgången a1· rlrn 11 augu.- ti.
15. Därest till l tnrlerYattcn s båtdep å jiimlikt förr skrifterna i giil le~nd<-) skolrcglr·mcnte komrncn<lPre~t s ch'H' r ·föt· grnottlgfien<k <1 1- rekt·-'·; .
kurs. m å å dag und e r :juni enli gt Yed<'rböntn<lP Yan·schefs b <'prö,·n rH1 :·
f' \1 i rpsp. drpå i n gåe nde umk r n1ttensbåt ru stas fö r att Ull(kr rn tirl
Hl' ltögst åt ta rl,aga r utgå på ex Jwrlition i'ör övning aY lläiillllln c-11' ·
\'l'r; skolande för df'ssa cxp cd itioDer föLjHtHk b<·s tfinmwl c;<'l' l änrL1 t ill
d t<-niitte lse .
a) S åso nt far tygschefer s kolH tjiin s t gö ra å resp. llllile rvattl'Jh ·
l· åtul' på t.i ii ns tgöramll' officPrnrl'. äganrk n1n·;schdcrna 11tt. me rl i a},tiaga nrlr av oYan ståe nrl'c bcstämmrl s('r lw tdiffflmk t• xp c <li. tioncm ''~
län goL förl'S kri,-a ang ående ti{lpunkt för bdäl s t ec knrns hi ssande och
nr rllHllanrle.
b) D<-•sältning<ll' i övrigt å unrlPrve~Lt<'nsb:HnrnH skoLt kolllnW n
<lc rH s enligt ö\·r rcn s kounncl se m e llan vf'rkrböranrle Ya rv schd och chd
för und.e rofficcrs- och sjörnan sk å r e rna.
c) Undc' rn1tt<'n. h~tnrna sk o] H unclf'l' nu <tnlw -En ll<l expedition ,-,l -ni s lationii r t förlagd ia till n'sp. sta tion e r.
u) Ull{k l'l-a tkn s bå tarna skola efte r ex pedilioll ('n S fli'Slutawl e ;]\'rusta .-; och fö rlä gg as i 2. lwr erlskHp: ägnnrlr Yl'rl e rllörnn<k v nn·sch d
ntt inskränk<~ ut - och avrustnings<trb ctc n<l till dd f>unclgfingligr 'n
nöd\'ä nrli gn .
16. a) I\anonb åtrn Sn'nsk s tnlll .iätnt r fyrfl Storkhol1ns stati on
tillhörandl' motorbåtar skall undl'r kHnonbåtPn s rn lig1 ri<'nna g. r' .
nnbdallrle~ r'XPP<li tion aYses för arbeten 11W1l lllil.ihil']cder l' ll]igt· cll<efl'ns för nt ~H in sta lwn n ä rmare l'öreskriftcr.
h) Dl' (']dare. som aY ses tjä n s tgönt å i för egi'l<' n <k punkt n iimn <la l!lotorb åta r. s koh1. därest de icke förut erhållit nthil,lning i nwto r~kötsel, f L o. nL dag i början a\' ap LiL Yarnm s bltionsbdtil ha ntrn<~
iiga träffil öi·Pl'rn s kotnrn e lsc, g en omgå ],urs i motorsköt sel Yicl flotLm:Y<HI' i Stockholm.

G. O. u:r 18H lll'faller. alt fö lj anrl<• fön's krifter skola läncl'a ti ll
, ·fl •·tTii t l •· lsc ],,.Jriiffa nrrlr sjö mätningarna sommarrn 19~ 5 .
1. ::-ijiimätn ingsfa rtyg-en SYa l an. Pf'ier Gedda, F<llkcn. R a n . .l ~;
\t :III ):onl<'lHmckn r och Ejdem s a1nt :fö r s jömätningamcl. c donl erli Q·,,
""'' 'rhi'tl<II' skoh1 g-<·nom Yarl' schcfens i Stockholm för so rg nu·a k l n r'-'.i"rdn fii r s jömii1nings<'X1Jf'<lit.ion de n :16 inst und andP ap ril: b ö ra J\Il •'
,J,· -f'llll-'1 1ll' 6 <lpril Ynra. bnllastadl'. rigga rl c sam t i edorrlP rlig 11 [-1 riiekn i ng m :l l <t< k iDo llllJo rrl s.
·>
]curt~·g .-;c lwf< ' n ta skola hi ssa sina lJdiilstPckc'n och inmiin stitr g ,.,. t·l; s\iillu s f1 ti der. som <Il- s tution sbdiilh >i l'lll'l'n i ::-itockh oltn t'fl<' r <~il ll lii\an <11· chr-frn fö r sjöbtrtl'l'(' rk Pt bes-1"ä111ma s.
:).

V:-lrtyg<'n s k_o]a h c' Jllallna s cn-\ jg t denne~ g. o. bifogade

bcsiit1·-

ltll g' li s1or. 1lock <IH Y<·rkrhii r unrlr s t<Jtion s bd ii lha,·an' skall äga fltt
r 1'1!- r (;,-,'l'l'll Sk n tllllll '\S :' ll l< 'd c lidl'n f ör sjök<Hll'l'l' l'k et Yilltaga cle än rl l'ill .'-' " r i b e• .s ä t tll.i ng-, li storn<l , "'m a l' omsUi n d ighdPrn a beting<ts.
~L C'hden fii r sjöLtr1r' l'l' rk..t. skn \1 hd t' fiffamk rl c tnätuillg >H ,
l'iir Ytl bts utför,m•k prrsomtl s kall i'ii rlä gg <~ s i lund , m e ddela Yl'clerl,iir<t nrl<' .-t n tionshdfi lh<~ Ya r c tid· och ph1ls fö r prrsonale ns inställ cls,·.
5. lhanniillll lda L1ri_yg skoh1 d'tl'l' aY s lut ad.c lll ätningoexpcrli t iotll' l' oc h dlrt· Hnmäbn Hl' chefen fö r s jök a rte1·crk et till st.ati on>"i>d iilhantr<'n i ::-itocld1o llll <JI' Jli Ön s tr as och uppl iiggas.

G. O. 20;) fii l'l' "kt-i,·er Yi ssn b esliillllltdsc r i nuslutning till g e n om
.u . " · 600i19:! 11 f H st st ii llt SR P' : l V.

G-. O. 210 l>dulkr. nlt l wtl' äff~tll <ll' lnllrl konttll~ncl e r illg a\' of.fi cc-ni rr ' 'fö]jn nrlc skul l Hindu 1i\L d1C t'l' ii1'1l'lse.
Xeclanstårmlc nffi c•·rn l' l' sko ln :
<1qri't fr å11 innelt anmd<· t jän s t·Pbd' attnin gn r m ed JW<l au <lllgiYn<t
rl Hglll' i ll'll{'\[ll'Hllr\(' i\ 1·. l'l'SpPktiYe
ti llh iid >t Yiss lJC'hitniJtg fe o. m. nPdan angin1a dagar inn<· 1·,1r;tn rl <· å r samt ti \J s ,·.idarc dle r mHler sä r skilt angiven till. med undan u.u· a1· •k ti<lcr <l <'l <lr p å grund a1· utfärdad g . o. m å llaYa e rh ålli~
:lllll :tn Lontnlcn<lc ring, tjänstgrira e nligt följanrl c .
:Mnrinfön·altningcn.
;oåsotl\ t jän st g·ö ra nd c officP r tillträda: h nnm c n <l örkaptc ncn a Y
gr . i l ll<trinc·n St.,tckdl den 1 waj.

<J

Sjökrigsskol a n.
såsom k a dettoffice rare tillträrla: kaptcn<'n ]3olclt-Uhri s tma s, ,]en
:!U .i 1111i-;,!O april :1926, sJ, oJande i g . o. 200/25 an befalld s jökomm cn<il'l'inp: upphöra Jllcd elen :1.9 juni;
löjtn <mtcn O<lhner, elen :1.5 maj , skolande oYa n angiYna kilcl ett"Sfi r·c r<~re f r. o. m. resp . da ga r för t illträdande aY nämnda kommen-
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der i ng tjänstgöra Y iel sjö krig s~kolan i Stockholm samt rlä rdtcr virt
inncYa nlnck å rs rck rylkurs för sjökarl etter.
Sjökartc,·crkd.
si\,;om tjrin slgör ;lnrl c officcr tillträda: kaptr•nr•n Dnrin. tlcn 1 ap,.!L
Stockholllls stution.
siiSO III kasr•rJIIJl'fiilhiii'Hl'c }l\'gå: krHlllllC·n<liil·kaptcn cn a1· ~. gr.
l<~rikson. dcn 3.0 np1·il. l<lt'd iindring a1· i g . o. 845/:24 :lllgin•n liclpunkt.
såsom chef fö1· fi. skcppsgos>t·kolllpan ict aq:·}1 : kaptt•Jwn ,\Jzclin>.
<l t• n :30 sPpi'.Pill her :
tilltriida : kaplr•m•n Elliot. dcn 1 oktober.
såso m t j ii nstgörandt• off i c<' r Yi<l sl;eppsgos,cld\ rcn
:U n rs tn1nd
;IY.!dt : löjtnantPn Thcmwt•niu s. <kn 30 >'CptPmb<'r:
t illtrii rla: l öjtnnntr•n Ratn el. dc n l oktober.
såso m ch d för <1rl i l krillcpa d<'lll l' Jltet a Y gå : k o mmr·n,Jiirkaptcnen
i l\'~. gr. i mariJH'<I Sb1ckr•ll. drn :)0 april:
tillträ el n: koiiiCndörkaptc nen a Y ~. gr. Eriksnn. rlcn 1 mnj. nccrl
iimldng a,· i g. o. 845/:24 nngivcn titlpunkt.
silsom ljiinstgör>lnrlc officer å to rpcrlrkpad t•nJt•nld ti\Hrä rlu: k:IJl lenrn R. A. E. i-JITÖIII, drn :27 :J]1l'il-3l ok.tobr· r:
lllin rlcpnrtcJnrnl<'t ti ll träda : kc1ptencn Hedin. dr·n ~8 <lpril-5 lllclj'
lö.ilnantPn )chlmnrk , <lc·n :20 apriJ - :2. lnaj.

J\: a rl skrona station .
s ii som \w fä !ha ,·a n• för r<ul iostati on en till träda: kaptenen Skarin.
mc<l bi lw h ftllanrlr nY in1whan11Hlc befattning. under den t id löjtwlnten 'J'horen jämlik t g. o. :200/~5 iir sjökonnnenclerad.
si'1som cltd för artillerirlcpartcmentct til ltr äfl>l: komtucndörk><pt enen HY~. gr. Pal111. undrr den t ir] kommenrlörkaptcncn a·; 2. gr. Oi'll hc rg jämlikt g. o. 200/:25 ä r sjökommcndcrRcl; skol nJI(l C kom mendör
kaptenen Pa lm hlinmdr·1· tillHilligt fr:'inhlicla unbdalld tjfi.nstgö1·in :.;·
i llt:JrinfönaltningL·n.
såsom iilrlslr• <·ki]Jngr•officer tillträda : kaptc•ncn .Tohns:-;on. un.lr :·
rkn tid kaptem·n \Ynllin jämlik t g. o. :200::25 är ~ jökomm en der>J < l.
G. O. 211 ]J('lllYII <liga r mnrinförYalh1ingen at l a i id untlcr lll >E'>
<'ll rr <lpril mån ,lil. som ä nll wt~H· rket iiger bes tämma , b<•orclra rhckn
för lll>lrinens flygdi srndc. att fö r t•n tid a1· högtit 4 <hlgnr . rrs<bg·arn:l
orä knade. Hnrsa till Tysl;lrmtl för yisst lllJ[Hlrag.

G. O. 212 lx·Ealler bl. a., <ltt pansarbåt<'n Ar<~rt (utan l'lnrgjort
proJwllcrmaskincri) sknH in stundande Yår rustas samt genom högste
bcHilhanucns (il'er kustf.lottan försorg bogseras till Stockholm: att
bcHilhanHcns Ö\'<' r ku s tflottan försorg bogse ra s ti lL Stockholm:
:1tt fart~·gschd<'n ska ll hi~sa s itt bcfältcckcn rlen ;30 <lp ril:

n l t p an sa r båten ska ll efter ankomsten till Stockholm s s tatioL
a\·miinstras och förlfi ggils i 2. beredskap: S>~ mt att pansar\lalt• n f r. o. m. den l niislk on un a nde juli i iJlsyidm· c sk a ll tillhö r :1
'-;[oe kholius stat ion.

;~nus i<I S .

G. O. 221 bdallrr. }ltt 11tön•r i g . o. 181/25 till ru~lning aJ; lJCIul !<ln fnrlyg 111. 111. 111:'1 för flol·tcms stationer och () yningar <·rfonlcrligl }JllLll i'mgs lupHr PCh lJ:'ttcll' rus1':1s.
G. O. 224 h•fcllll'r i nmdulning ti ll nå,ligt l1rC'Y <kn :20 lllill'S l\b5.
,:t t lll:ll'inattachl>n . kollllll<'lldörk;lpt<·nr·H n,· :2 . gr. Giron ~k }1ll, 11tn11
J,i nri<• r u1· bl'slämllJclscma i g. o. :-)61:25. tillsl-i<hll'e tjii nstgönt Yi<l lw-k ickn i n gen i 1-lel si ng..fo rs. BdriifLmdc· b ii r;l\' förunlc<lrla kns tna,lcr
hii n1·isas till o,·anniimncln n<'Hiiga breY.

G. O. 231 mcdgii' CI', al t e n flotb1ns flygbåt m i'1 under lllars clkr
<IJ> I'il m i'maLl en ligt Yal'\'s chdt'JIS i Stockhohn nänttm·r• lwstiimmand<·
11 l:m kostnad för sbtlSYrrkd sUilln s till kommissa ri aids fö r Skanrli IL<I vi~k-Ba lt.isk a 111ii ssan födogH n dc fö r transport a Y rn d('SS rrprcsent nnt till Renll. skolmlrl<• Lapl r n<'n Flor,,- tjänstgöra s:lso lll f l,,·gh<1t fö r:Jrc å nämmla flyglJM.
G. O. 24!1 bdallr• r. a tt P<'rson;ll från flottan skall Ullfler H[ll'il må
ll >lcl a\·scs a t t dcltug:t i Ynktgöringen å Drottnin g h ol u1 s s lott cnlig·t
dc niirma rr h rst iimnwlser. som ö1·rrknmmen<lnn ten i Stockholm dt (•r
~a lllråd med statimlshcfälhantrt'll clärstfidPs ägrr ntfiinla .
G. O. 255 bcfallrr, att. i g. o. 181t:25 mom. :1:2 b) gi1·na fö reskrift er
;;,,. n skola gälla ÖYningssl;rppd af Chapman.
G. O. 257 lJeh! lt• r. att Il Hl r i nntt.nchl<ns. koltlliH'ildörkapten cn ,n2. gr. Giron, tjänstgöring vid brskickni n gen i Hels i ngf:o1· s skall upp hijra med rlen 4 april; skohH11lr k ommendörkaptenen Giron tjä11Stgö:·:1
1· id beskiekningen i Köp enhanlll unrler tirkn 7- 25 april inncnll'<lll•k:lr sa mt rläreftpr åtc rl'änrh1 till ·11c•rlin.
G. O. 264 hdallrr. att ·f:örslc marinin te ndenl'<'n R~·<lc·n s kall me r1
d<·ll 15 apri l '1 1·gi't från inn e h a ,-a nde b efa ttning si'tsom sd;:rctcnll'\' h o,
,. ,n,·schd<•n i ILulskrona. sa 1111 fr . o. m. pi\fö]j;l n<lc dag t i ll sl'irhv.·r .
lllc• d unrl>lntag a\' tle tirle r rlå ll<Jn på grunrl a,- utfärdad g. o. må hn '<-• 1
<· rh å llit. annan konllllcMlcring, tjäDstgöm såso m si'H tion sinte ndc nt ~l
f lottans station i J\ar]skronn.

G. O. 265 brfallC'I'. atl; <k inskrin1ingsförordningcn § 5l:a sarni:
i y;impliktslagen § ~5 mom. 1 b omförmä ld a Yärnpliktiga, som Yid

19

18
"1·ds in:<LriYHiJlgsföniit.tningnr Yirl sj(irnnnsh us inskriYits utan ~ttt
ti!l,ld<ts hän·n eller Jllarincn skoh1 tilklelns marinen i allmän tjänst.

G. O. 274 •h ar i nå,cJc'r f.a~t.st•ällt .ncd,ansti'te,nclc tilltigg till !Rt>glc-

111r·n t c för mm·i ncn del II.

§ 292 'f,.

G. O. 21l'i

h e f<~llr•r.

iJtt ck genom g. o. 860/24 meddelade bestämllll_'l!'r·rna :mgåcn<le ]lC'Jitförlm·n ing aY Yärnpliktiga skola gfilla samtliga Yiirnpl iktig:J <lY å rsk lassc•n Hl24. tilldelade mnrincn i allmän tjänst.

<
F ii r ot·rln till ror ocl1 mnskintC'lcgr;l<fe r ti1· s·iirskilt st.arlp;nt (hil. r2 8).
Bil. 28.
(~

G. O. 278 lll·mynrligar marinfön·n ltningen att beordra en i äml,d.•n·rkr·t tjiinstg iirnmle mari11ingejör ;itt unrler en tirl av högst f\
Yl·r·k or iTmcYn r:ITllh' ~'\r hc•JlriYn Yi ss n s lutlit·r i Englm11l ocl1 T.\·skLm<l.

292'/J.

Fii l'rskriftC't' föl' ordC"r till ror oelt maskintC"IcgTafC'I' :l flottans fartyg·.
~ F~cls1· sUilhln g< 11t} ll1 g. o. ~74 /;:2.-1.
1

§ 1.

G. O. 282 befaller. aH Jn;uinintr·Jlllent<'n <lY 1. gr . Syhen s k all
ir . o. m . den 16 Hpr il. mrrl Jmilnnh1g nY .,]:,. ti1ler. rlå han på grund
'". 1Jtfiinh1d g . o. må ]Jayn Prll tlllit nnnnn kommemlc rin g, t ill sviebre
r.iiin s l·göra såsom sekrctPriii'C ho s Yan·sclwfen i 1\nrlskrona.

G. O. 285 bar rlcls befallt. :lit i g. o. 14:20/19 Hinmad föreskr ift
ltdrtiffancle e n llllrlerofficc rs Jri\n kustcntillcrict st ällande till milirii rlwLilh<t\'31'C'JlS på. Gotlaml förfogande. skall nJc•rl u t gången 8.\ inne\-" r,;mlc <ipril lllfllHid upphön1 <~ tt gälla .
cl:el s bPmylllli)2at militiirhdfilhaY:Hcn pt1 Gotland att tillsvida,·c
,-j,] ±ördalhmrll-' behov clirekt ho s chdcn för Vaxh olms kustartilleri -rqtCllH'lll<' rcb·]n·m Himplig umkroHi cct· för att ycrkställa cksarrn c;ring aY minor. solll ilondfl ntit på Gotlanels L:Ltster eller iakttagits i
.tc·,;s närhet.

G. O. 286 har lwfnlli . nit. besättning slis tan för pansarbål-ar nv
:-;H•rigP-typ skall 1illsvicbre ökas m c-d föl.i>m:k personal, nämlig en:
löjtnfm1 Pr oc-h rmdcrlöjtnantcr (fänrikar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·>
nrtillniulatt·osL'r: korpr>tle r elln l. kl. s jömän (så Yitt möjligt
1 ill unrlerofficcrshdonhnn kontpdcnta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
si gmJlmatroser : kon1ral dlL·r l. kl. sj iilllan (så yjj·t möjligt till
Ttn •lPmffic<·rslw:for<lran kompetent) .. ......... . ...... .... . . . . ... .
:2 . kl. sjömän. lltlli]rla·rk till cl<lleclningsmiin . . . . . . . . . . . . . . . . !i
Aum. Fd:t siffror häufiirH sig till fa rtyg
: i2a s iffror gälla samtlig a fartyg.

Jlll'cl

central s iktc ; ö\··

G. O. 301 har lwfn lH . att 5 Karlskr ona station tillhörnnde. för
t

i ii n stgijring å flygstation instunrl an el e so mmar ay sc drla underoffice-

n ll'e skoh1 :Eör utbildning i flygmaterielens h and h aYancle kommen'b
ra..; att h. o. m . d en 15 ,cJ ennes -tillfälligt tjänstgöra ä Stockholms
Yan· ; skolande s<~gcla tjänstgöring upphöra å dag under innev arand e
m>,nacl, som av Ylll'l'schefcn i Stockholm b estä mmes.

1.

O t·clr r till r ord

g i ya s ,nwd ,k omn1 a1Jrl.on rfl C'! kr tecke'n .

21., ;1 \:omrnan{l om·<d. i Yilkn o rrl d ;;t;-·t·lJo r cl (hahorrl) ingi'1r. h r tycln.
:tl 1 J'·lln't skall l'ägg·as s;l . taH Earryg'<E'l m ed ·fart för Ö\.C'I' gir.ar sty rl1orrl
(hnl1o rd) .h än.

'För lägg.8Jn•clc' a\· ror et i \·iss yj -n,kC'l ,komm<'n<clc'ra s :
sty rbo rd (h >lbon l), nä r {lc•,n {ör gir mrrl '"nhcfalhl SYängndngs,J iiilll<'tf·r edonlcdig <l ronin .kcln s k <~ ll nndind<as.
sty rh o1·cl (baborcl) 'h ald ren. Där ~Jiilft,P n a1· elen stö 1·st'a ron·in kc ·l n sk·nll an1· ä ncJ.as;
styrhor-el (babord) lite t. när en obetydlig r orvinkc-l skall an\'änrl.as :
styJ'borrcl (babo1xl) bätt re, nä r ron·inkC'ln !>kall ökas ;
s l·yrbotcl (babor-d) tc likt, ni:ir >Ck n största l''lJl'Vill'kr l n skall mwrinc
rlns; S·amt
st;y t·b ord (babol'cl) 00 graders r o r. när ro1·et sk,all låggas i såluncl·a
Angi\'Cn vjnk.el.

iFör minsk,ande ,a•\· den p,'1gåell'clP giren s hastigl1Pt kommendera s

Ji-it-1:8 p å ,·o rd. Hittn li tet. lätta biittrf' Plkr mirlskCJlllc;. vanicl rlen anYän>Cla ,· o n·inkcln v>1 angi1C't siitt minskas . u hm alt ro ret lägges ÖI'C 'l'
~H I~l ols <t tt s ida.
,För hastigt 11ppllänmclc a1· lJågil cn'd :> gir k omm c nfl r ra s s tötta.
Y>H I' icl rord läggf's Öl'e r ål rk n 'lllOts atta s icl ~un 8å lll.l'l)k'E't . ntt gircJL
up p,lväves. uJ ,a,n aH gir ;'tt. rno h att håll åsta<elkommes.
J) å fta rty get ä r pä ditt kur s . kom nJ c llllera s t·äU så. Yanicl l"O r ot
utan ,k ommanrlo lägges pi\ ~rEo r,cl c rligt s:ätt för fartyge ts lJib ehållan 'cl r
11å kut·s cn.
iVid git· t ill ny kurs rk omme ncl eras sty rho rcl (bab or d) 00, st reck
[l<l kompassc-n eller sty rbord (bab o r,cl) 00 gracler pi\ J.;:ompasscn ellc-' r
s l.yrborrcl (babord) till kurs - .
'3. T cckrn böra i allmänhet enelast mwändas vid sm ä rre gir,a r
r ll c'l' i anslutning t ill givet. komnm.nclo o r'cl. IHäni'Cl gällrr 'a t t amteJls
utst räcka n:cle ell er vink nwcl hanelen sty rbo rd (babord) hän betyder,
a tt roret &kall lägg'as så, ut t fmtyg e t med far t fö rÖ\ C' l' girar sty rbord
G. O. 1925.
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(haborcl) hän. Rör clsrm storlek. ellc1· hastigl1rt ·angil'f• r girens hastighet. Handc-•n rätt UJl)J hdycle r >> ditt sn>>.

4. A Ila nrcln t i IJ roret. n1 re ~i g de ä r<' <1 q,!, i 1'11<1 n1crl kommanclonrfl
c•]],• r tl•cken. skula a1· I'OrSIIIMliK'n mcrl iydl ig rö .-; t r 2p~·t2ras.

8 :}.
1.

(li'cJc•r till lna·s kintcll'gTa l' c• rna giw1s llll'cl kommanrloorJ .

2.

A fartyg nwcl l'n j)I'Ol>f'lif'l' an1·iincl·as fiilj,lnrl e komrnanchonl :

högsta möjliga ,frarnåL nä r l'-arntnt.al 2t Jiir E-art fö rii n• r skall
uppclril··as till dPt 'fiir lillfällf'l .högsla möjliga 1n rcl forcering:
.högst•a framM. niir \'•Hrwmtal:-1· sk8l l liJlpLlril··as till rlPt fö1· t illIällct högsta möjliga utan f~J I'C 2 ring:
fullt fr-am}d:. nä1· clct l'·fHI'anl:al skall li:lllas. som mots1·ar;H clc•n
anbefallda CYolutionsfartPn:
treknuts framåt och hah·t fra nult. när cl ct ' "a n ·antal skall hi\llus,
som motsyarar i följande t>a.bell angi1·ct .a.nt·al knop 1·icl cliir Lt[lptngna
eYolutionsfartE'r. iiganrh• förbandschef (fartygschef i\ fnrtyg . som ej tillhör förband) -aH i rn3n <Il' hPh~JV ntfär-rl.a mctsi-·<II'HllCiL' hcstämnll'h:•r !'lir
Pl·olutionsfm·ter undNstigan'Llc 8 knop:
E1·oluticnsf·al'l
knop

Trck1·.arts fart.
knop

Haldart
knop

30 oc !t högre·
'20 intill 30
112 intill :20
10 in till 12
8 i n till 10

:2:2
l-i

l ii
Hl
6

10

8

G

l
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sakta fl-amåt. när .cl2t minsta 1:1n·antal sk all hi\11-a s. nwcl ,- ilk~t
maskinPn kan 1··ara i jämn g<lng . s•knh1ncl2 Jörbamlschd (fariygsch :•[ :1
f>art,·g . som ej ti llhör förhand) uHäi' Lla töres krift om ,-il-krt ant·ul kn :J p.
son 1" t1 uncll'l'lnlandc· [iirhand (fad..1·g) sk:1H ·hålla s på :l c·nna orcl:'r;
.
stopp. ;1i:i r JHGp r lkrn sk>1 ll st:nlJJas: sa 11J\
högst-a möjlign hack. hugst •a back. !'ull ba0k. t1·r·kl·uris b:1ck . .h<1i1·
back r·llc·r sakla back. niir .':1111111:1. 1·anantal fiir flirt :ild ~ rö l' : 'r skall
ldil1as. son1 onm fö n •.skri1·its 1·icl m :; tS~·nnmcl:• kDIII 'IIl'inFloonl fiir hrt
fÖL'ÖI'E'l'.

3. ), fartyg 111l'd flrr·a pmp r·Jlr,ur <111\'i:intlas n1otsYnnn cl:• kOIIJ Illllll-llcor cl so m [1 fnrtyg llll'tl ;•n pnprlll'l'. d ock alt till dr•.ssa k >nllll:llltloorJ lägg-as o 1·clcn:
1;,'\ styrb o rd s (!Hihnrds). rlå ko111111:111rloor .lc·t 8\'SC'r st.n bod (1,1horcl) olll fnl'lygeh h'\ngskrppsnliHr•lple~n plncrrnrl t' [ll'O[Wli1·:H: snmt
på båch . då k om mand oo r eld ·:li'Sl'r nlla JHO[l 21iramn.
4. Ar s-ii 1·_s,kilcl rnan al'llc•J ,ncl nl:t ],l'tjiina lnaskintl'kgrafrrntl. s-k:i ll
<lcnll'l' 11H'rl lydlig 1·iist r r' p dc• 1·:1 alla rll'll:•r lill lrkg r:1fc•rn:1.

§ 4.
l.

rodersl-;:vallrorn.a sk'Ola på lämpligt sätt särskilt utmärkas
Jfi gena för midskepps och dikt ror.
Ä

2. Ä maskintelegraferna skola. i mån av tillgängliga fält , utmii r kas order i överensstämm else med nedanstående schema:

Framåt

Högsta

lFullt 1"/"1'/'1 Sakta

B a c k

Stopp
Sakta

Diirest ·antalet fält icke uppgår till -det
nt l'slutning ske i fö lj -ande ordning:

1'/,1 /41- Full l Högsta
3

schemat m1gi l' n a, ska ll

tre kvarts back
full back
trekvarts fr:arnåt och
'högsta framåt.

3. Order 'Om högsta möjliga framåt (back) gives med maskinteleg raferna därigenom •att ·dess-a med två på v-arandra ·f öljande, med
tydligt mellanrum (omkring 3 ·s ekunder) giv.n a slag instä.llas på det å
t elegrafen befintliga fält, som utmärker elen stö rsta ·f arten framåt
(b ack).
G. O. 298 bemyl11digar chefen fö r !kustartilleriet att efter samri\cl
me d marinförv-altningen bestämma och .fördela den artille ri-, h:anclvape ns- och minammunition- som, i elen utstr·iickning tillgängliga med el .
nwdgiva, må .för:b rulc•as för kust,artilleriet.s ö1·n.ingar uneler ti·clen 1 juli
1(),2.' 5-30 juni 1926.
G. O. 304 befalle r,
•a tt bef·M·sövnd.ng·a r innev-n r ande il r sJ-;:·ol a anordnas vid sj ölk rig shög-sl"olan (kustartiNe rd.l:i.nj em •a ) sa mt att för desamma följande fiir -:: ' krifter :skola J'ä ncla tilll efte rrättelse .

1.

Befälsö,-ningarna förläggas till Karlskrona fästning.

2. 1öv:ninga nM ha,· a till- än•clamål att genom t iluiimpningsöYningcll'
lJilbringa ellever.na öka·d utbilclni,ng i kustfästn ingstaktlik samt o:mfa t ta:
taktd.·sk1a Ö'Vln,ingar,
utJbiklning i inom kustfästn'i ng före'komman:clic stab-stjä nst sa mt

k r i g1sispel.
Cheifen ·för s j ökrigshög-skOllan äger u tfärda närmare frir es kriftc r
a ngåe nde övningarnas omfattni n g m. m. samt erforderliga instr!ti\t icrner.

a. o. 1925.
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3. 'l' ill ÖYninganla beordras:
:Såsom lärare: kaptenen viclJ kustartilleriet öhngren, kapt:nen \·ia
kustartiirl 8riet :Möl·l er (tiJl,ika ad jutant h os ledaren). kaptene.n del flottan
Lanclquist. rävensom en' fr,å n armen beorchad officer.
D en till tjänsteställn in gen f r ämste av lärarna tjänstgör såsom
bda r e.
rSå som e•h wcr: löjtn atnterna yj d kustarti !rleriet 1Smi t h. T ottiJ,
::fyman, Ca~~crström, 'B or.genstam, .Rolin oeh P ·uke.
4. [n•ryokrn ingsdragar bl,i va: för lä r are :clren 19 april och [ör elcYer
den .20 apri·l m ed anmälan respc.J.;:ti;-e dagar å rh d och plats, som tled·a·
ren ögcr b2stän1'1U·a.
U t ryckningsdrag ckn 3 maj :
'3. Chefen för rK a Plskrona kustartiUeriregC'mcn t: e skall ställa bU
Jcclarem förfoga.nck• :
.
t•vå ång- c:Jl.e r m oto,ns1upar un eler t icle,n ~O april-.2 m •1j :
er{'o'l·clc rliga •tmclf)n isniJngslo kale r : samt
på framstä•lrln•ing av bclarm1 ocJ1 i mån •ay tillgtmg den p ersonal
och materiel, s•om 'för lx~fälrsövnringarnas bedl"ti\·ancl•c kan b efirHBS e rforclerl,ig.
(}.. !J.\ .ng åenclc häraY för'Rnledda kost:nader stad·gas i nå clrigt br ev
tkn 8 april.
I rsarn,band h ä r med ,ha r J( 'mgl. Maj :'t i nåder bemyncliga.t chef2n
för k ustartilleriet att in,s pektcra ·h är ifråganna,nck befä'lsön1ingar.

G. O. 3()5 bemyn'digar chefen •.för k u startirl tleriet at•t efte r samråd
med chccfcn fö r sj(lk rigtShög9kolan beor.cha hög.st ;3 officera r e Yid kustartiJ,le r.i et att följ·a d•c genom g . o. 30•4/25 a·nbefal1da bcfälsönJ.ingar.

G. O. 333 b0farl1er, •att urb. Va·J.e:n skaLl sjösättas den 5 maj Jt9,25.
G. O. 355 befaller. att ut·an hinder aY bestämmelsema i g. o.
797/12· o!"difÖr·ande i årets i,nskrivn•ing,s nämncler för Simrisha.mns och
Kri.s[,i•a·nstads sj öm a·nshus äY•ens'Cm ~·äkare skol a bcordra•s a~- stati ons'be,f älhaYa rcn ,j KarJ skl•ona .
G. O. 363 fastställer lJl'stämmelsePna cm >>tjänstgöringen å marinens rustml>e Jilyg.st ationen> .
G. O. 3fi5 b ef.aLlcr. med änJching •av g. J . 1.81125 . att fartyg,seh efcn
å torpedk ryssaren J acdb Bagge skall hissa s1tt tb efä.J,stcck en el en Li maj;
a1tt chc,fen för kusHtlottu:ns flygstahem skall his.sa tSitt b 2fälst ceken
å torpedbåten 1Argo elen 28 apr il: skol.&nde befälstecknet flyttas till
t crp e.dkryrs3'a ren Jaocb Bagge i\ dag i maj månad, som hög'* " befälhaTar en övor kustftlottan äger bestämmrr;

att rför 1. flygdiYis·i·onen aYsedd persona~ skaH, intill clcs.s torpcdkrns ar cn Jac o1b Bagge ingå tt i kustflott·a:ns flyg,s•t at,ion, til.llfälliigt vara
'n;nön siracl å l'o gemcntsbrty.get ·Freja tilrlr elen utsträckning och i en.Jigll<'t med dc närmare föreskrifter, som högste bc:fälhavaren övPr kustilottan ect'tc r sam r åd med vederbörande stati onsbof ällraTare. äger bc-Ninnn·a .
G. O. 378 .mcdgjv 2r . att h olLändska pansarskeppen >>Tr omp>> ·ocCr
,,Heemskcrcb åtd'öljda a;- två j argare och iJ\·å urider vattensbå tar under
cp nare hälft:<n av jm1i månad 1925 må besö.ka ;SiJockhotlrns k r igshamn.

G. O. 379 medgiv e r, att amer,ik anska s1,agsrk eppet »'Pitt.sburgh>>
um1er juli månad• 1192,3 må besöka Stoc>k holms k rigshamn.

G. O. 380 m edg iY~) r, att tyska skoHartyget >>il•i•ohe» under ung 2Hirligen ticlen 28 nl'a j-2 juni 19123 må besöka \Ka lmar.
G. O. 387 kfalk~r b l. a.
att ö;vn~ngsbrigg 211 F alken skal:l l' ustas fö r att i slu.tet av juni
eller bö rj an aY juli inn eva rarrxle år kunna utgå på omkring 3 månad ers
ex.pedi tio n ·f ör övande av sj ökadette r m . tftl.; skol'ancle farty.g'schd ens
bef älsteck en hi ss as å dag som fra.mcl eles bes tämmes;
·aH •.f.ar tyg.e t s besättningslis.t·a tSkarJ,l lbest:ämma'S av statiro:n3befälha,·a rc11 i K arl•skron a efter för.s l ag .av fartygsdhefenr.
G. O. 400 !befaller.
1 . a t t ned anstå ende of'ficcrarc och ci vi·l militä ra t j än ste mäm srk ola
fr. o. m . den \1 ·okto ber 1926 ti1b\·ickne t. o•. m. utgången av septembe r
månad neda n angivna år Yara l ära r e vi ll sjök ri gshögsko l an. nämligen :
i altlmänma •lml'!Sen: -kaj}tcme·n Ström'bäok i S•t rategi, 1:9~9. och
ka ptenen li'l·aumanD i navigation, 1'912:9;
ri högre kurserm1: m:ariningenjören av i: a gr. Zethcliu s i skeppsb:·ggnadsklo nst och maskinJära . 1>931;
,j ,artillleri-, torpe d- och minkurse1ma : kaptellen vid kustartill eri et
öh111gren ,j kustfästningslära, :.Lil:3:0'; •s amt
\2, aH ticlen för neda111ståenck ·of\ficera r cs tjän ~~tg öring såsom lärare v~d s j ·ökr~gshög&lm.l an ska U •f örlä ngas t. o. m. utgången aY s2ptembcr måna cl :1.9,2 7. nä'lilligen
i aUm äuma kurs en : kaptenen vid k usla rt,ill lerie t Eng1strörn i kustfäsh11in,gs.lrä r a å sj ödrficerslinjen, k.a,ptenc.n Fre·ndin i ,artilleri och kapte•ncn ·Wm rhi•nge i to rp ecllä ra .

G. O. 418 medgiver, att föreningen u~. rme- och Marinfiltm mi\.
utan kos,tnad för .s jöförsvaret, u nder inncYaranclc år verkställa upptag-
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ning av mi1it·ä ra filme r ·d el inom marin en förekommande ÖY·ningar till
sj-öss eller i l,ancl' i el en män så u tan olägenhet för tjäns ten kan sk e;
äo·a·nclc vede1<bör·ande ,befälhavare att efter ·s a mråd: m ed nyssnämncl'a"' för ening utfärd a härför e rforderliga närmare föreskrift e r.

G. O. 42(i befalle r i anslu tning t i11 nåd.igt bre1· elen 8 m aj , att
ehefe.n för m a rinfö r valtn i·ng·e n ·och chcfc.n för näJmncl a ämbet sve rk s ing cnjörsawlle!]ning sk o.Ja, ä t.i d inn1evarande å r, s om marinför~·a Hning en
äge r 1)es tämma. ,av res·a tiJl 'Engla:ncl, fö.r a.t t un'Clcr en tid m· högst 1i o
d'agar !för vi,ss t än chmfll upp eh åUa ,sig där.s'tiides.
'I s:a:mlbandl h ä r med •h ar X ·u ng·l'. tM·ad: t i nåder bemy.ndiga t ma rinförntilt.ningcn at t k ordra en i äm1)etsve nket tj änstgör.andc ma.rin di rok~ör eJJ.e r ma riningE"nj ö r ·att. ä ti'cle r. ,so m ,a v ämbet sve rket bestä mmes,
m -resa till IE,ngbnd' Iför a tt delta ga Ii ~x·si·k· t-nin g vid lc~·c nms av viss
f a rtyg.sm ateri el.

G. O. 442 biifa],Jcr FO F .>'lgia lframstäl·l•ning att ci1·il hätta ro ut an
kostnad för s t.a,t,we rket måtte få m edfölja f a rtyg~ t uneler fö rcs tåencb
expecl•itiom
G. O. 445 ;befall e r. betJ,äff ancle genom g . o. 387/23 anbefa,JJ,cl ''xpcrl.it.ion med ÖI'Jli•ngs·brigge n· Falk•c'!1.
clhefens för sjö'l. att f a r tyget under expecUtionen s'k all stå
. krigssk olan förfoga nd e för att i sve nsk a farvatten am·ändas för övand e
aY sjökad,ol!tc r m. fL
12. aH f a rtyg·scihef.cns b efäls tecken ;sk all ·h issas den l n,ä stlwmm a nde juli och nedhala s å dag fö re ·den 15 nästkommande scptembrr,
so m i rno.m. 1 .nämnd 'b cfä1haTare äger bestämma wmt
:3. att •len för farty get avsedda besä ttningen fr. o. m . .cl'e n 22
nä,s tkonnnande juni skaLl .s,tällas tiU fartyg, chef·e ns ,lförfogancJ.e i K·arlskrona för att bit räda vid <fartyg ets rustni·n g.

tm

G. O. 451 h eifa11 e r. att rnarin!Läik:arsti pe ncliaten OaYalli-Bjöt'kma n
s•k ·al'l unele r tid en d. ju n•i-3.0 se ptC<mber inn e va ran de år tjä.n stgö ra såsom rxt ra läk are å .K a rl sk ro•na kwsta.rtillcrireg·em ente; samt att m a ri nlä,k a rc·n a'' 2:'a g 1·. iLunclgr::>n ska,]! unel er ti cle n 1 juli- 14 a ug us•ti inn:'y,a ra nclc år tjän stg;öra .s.å so m extra 'l äkare 1·id AL\-,sbo·J·gs kustartille rik är.

G. O. 459 hemynldigar VOS att beOJ'clPa stationsi ngenjören· H oim gTen at1 inne 1·a J•ande so mmar ancsa t,LJl Köp enhamn för at.t unclE' r en
t id, ru1· högst tre dag'3!· beclri1·a 1~issa studi e r dä r SJt äcl c-s.

G. O. 460 m e'clgive r KMF att bemdr.a kaptPnen \Vre de ooh m a rin in g,cntiöre n aY 1: a gr. Zc tt e rst röm att å tid in•ncnran cJ.e s omm a r. n rom

iimbctsn:rkc,t äg e r ÖI'CH'n•skomma med y an·sc hofen i St<Ockholm: res pekt i,·c 1h ögste ibcfä<lhm·arcn ö1·c r k ustflot tan. ·aYresa till H olland, för be<ikhlinp: aY Yiss dä r s täide s be<stäJUd, mate ri e.!.
G. O. 462 bd.alJ c r med iindri·ng av g. o. 368/.2-5 att färclpl a ncn
Er. o. m. Il arw.ieh sk·all e J"h;]·Jl a lfölj ancJ.e l ydels~:
1-Lmvich : 23 juli-29 juli 7 dygn;
1:la nviclh-s;l·t'n ska ' ' ä stku stm11: 30 juli-10 a ugu•sti 12 dygn;
1SYenska västk usten: ·t l :augu sti---<24 aug•u.s•ti !14 dygn.;
S1·cn ska 1·ästkus'le·n-K a r! krona : 25 m 1gusti-1 september 8 cl,yg·n ;
E a rl :Jkmn a (avrustnin g) : '2 S•2 p tcllll'ber-9 september 8 dygn.
1

G. O. 472 bef a ller. att marinatt achen Yicl iKungl. M aj :ts bes kickn ingar i London och Oslo, kaptenen vo n Bahr, sk all und e r inne varande
il r tjiinstgöra:
i m arinstaben :de n 1- 18 ·augu SJt.i.
" ild 'K ung'!:. Maj :ts b es kickning i Os J,o d•en il9-31 a ug usti.
,j Inarins:t abe n d<e n :1 -30 september s amt dä refte r åte rvända till
L ondon.
G. O. 479 meclgiwr. att fran ska avisafa rt ygen >>Somme >> och
<Mcuse >> samt jagaren »Glaive>> uneler ungefä rligen ticlen 16-Hl
.n ugu sti må besöka Göteborg.
G. O. 480 bd aH er, att kapten e·n vid fl 01tta n S. K iP :.s on W ctt c r,
som jä•rnli.kt g. o. 972/,2·2 i\ J.antförsva.rets konrruandue xp e<Cl.iHo n föro rd•
na.ts silso m lä r·a re i sjökrigs,1·e·tenska p Yicl krigshögsk o],an uneler ticl·C'n
1 okt obe r 1:9,2 2-.30 september 'W25, ska J,J .f·o rtfara·nlcte uppehå lla sagtla
.lä ra rb c'fatt.n:ing t. o. m. •el en 30 se·ptt'mlb e r n·9126.
G. O. 48fi mcdgi1·e r. att följand e t yska örlogsfa rtyg lllå unel er :w<lan a.ngiY'll'a unge,f ä rlig,a ti cler lbesö'k a
'1. m;in sl'epnling,s.halvfb tt.ilj en Göteborg !1:7- 211 juni,
2. torpcdhi\tshahfl ottilj cn Vi sby 24-28 ju ni.
G. O. 501 h a r bdalH.
a t t e n. !knigsöl·'mi ng. ö1·e> r ~·ilk cn 11-f. iM. ,'f{ on ungen fö rkJ,a ra t s ig
1·il ja unrl er v iss tid' sjiill· ön•rtaga led ni ngen. sk a ll unel e r ti d e n 10--17
nästk. a ugusti äga rum Yicl ku stfl ottan. och skola dän·icl. utö1·er
f öres,kriftern a i KrigsöYningsins'trukt.i ::m för marinen samt prog r am,
so m k om m er att fra m~drl :>s u t ffi nclas. ·föl•j and E' bc-stärnmeJ.scr län :ln till
c'fte rrä t tel'se.
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I krigsön1ingcn deltaga:
ru stad e del ar av ku stflott,a.n;
kan:mbåt:: n Sn·nsksun cl ;
rus ta de flygb åta r. tillhörancl•::l iK aT!sk r ona och Göteb ::J rf!.''
sta tion e r:
·dc ku stmd•i.Js.ta tione r och elen el·el a v ku·stsignahäscndet.
frRmd 2les k omme r att bestämm as; samt
k å re.n.
>m<:vt orhå t.a r ur :Er i vi.llig·a rnotorbMs>
H. >M. >K onungen ic•ke
då
tid.
::n
lcl•
r
de
un
des
l::
2. ön1•i ng:-n
utö1·a r befälet . a v 1·ice amiralen ~·o n 1{ rusensti~rn·a'.
1.

f lygso m

själv

3. I lecl ning2n tjänstgö:·a :
,;åsom st a:bsc11d h os leda re n u nele r elen t icl ll L .M. K>o nun11· -•n I::Llc:
k ri g,söYningcn': 1··iccamirHJkn vo n [(ru se nstic rna ;
lk omme nclörkap.tcnen ·av l:a, gr. iLind•s st röm. jämväl sta·b sch::f h os
le daren u nck~ r elen övriga tide n; och
·:oJå8Jm a1cl ju t.an tc r: k·aJliten ern:l lBiörl:hmd oc:h La·n dquis t samt löjtnant e rna ,· wette rblacl o ch L arsso·n .
Su nämnd• pe rso nal e1111ba rk e rar å ·p ansarkryssa re n iFylgi c1.
J. Till l2cl a rens fö rfogan cb s täHas:
kommendörkaptenerna aY 1 :a gr. Li.ibeck . Tamm och Bjnrnor
sa mt .k a pten en l"J ory.
1::\>u .nämnd p:c rs·on.al emb a rk era r enl igt >s ärskild för esk rift.

5. Vid ·BJ,å .sty rk:t tjän stgö ra :
såsJ'm .fönst:; s·tridsd c·m·ar e : k ont c rami r· al e n vVachtmei st or. c mh ark(' racl å pan.s a rbåten Sve rig·2;
så•so m hi t rädande striclsidco.nare : Jk ornm end•ö nkapten-:; ma a 1· 1 :a gr.
II.o·J>rn be rg och Selamkr s·a mt a 1· 2: a g r. •:Mö rnu och .Cassel . emba rk ·2rade cnJ.igt särskil d förcSikrift: <Sa mt
sås·O·m ad.j utan t h o·s för st e str!iclc;dom a r en : kavte nen ö berg .
13. Vkl Röd sty rka tjän stgöra :
•s åsom 'förs te stricl:sdoma re : k•omme111d>öre.n 1Gisik o; e mb a rkera r] å
clcpHartyg e t ,S1·e,a ;
såsom biträrlando stridsdomare: komm en dö rk ap ten ern <l aY l: a gr.
Hä gg. s amt av 2: a g r. S im>o>n&son, Lilliehöök , ,F riis. Beck-Friis och Arnhc rge r , embarkerad e e,nligt särskild d' öreskrilft ; samt
såsom adjutant hos för·s tC' st ridsdomar e n löjtnanten Lili cnbo rg.
7. !Såsom lbcrfä lhaY.are för Bl>å s tyrka tjänst g ör hög ste b 2fä lha1·a ren ö1·c r kustfl:J tt an : e mb a Pkera.d å pa.nsa rhåtcn r.Svc ri ge.
8. Vi Ll R öd· ·s ty rlk a t j.ä nstgöra :
sås·:ll1l lbcf äJha Y a re : k omm2n:clören Lybed-k: embarkera d å tl.:: påfa rtygc>t ,Sve a;
såso m stflb.3eih::f h os be:[äl h ann e·n : kornmcndörk·aptene n ay 2: a
g r. •Ehre.n"OJI'är·d ; .oam t

,;åsom ad jutanter h es befälha·1·arcn : .k apt c nema I'Oll• B ah r oclt
1\ahl>"trö m.
G. I m orn. 3-8 nämnd p 2rsonal, s'J m icke är emb ark e rad elen
fl clugus1i. s·kall nämnJ>a cLag e mbarkeJ"a i :\ynäs-hamn.
1.0. Statsråd·c t och ChcfC'n för Fö rsY arsclep a r tementet samt k onieramirabn !Lindberg och k omm entlörerna rScJmeidler och Åkermark må
Eölj:1 ön1 inga·rn a unide r den t id·, ck sjäJ,,-a best ämma, komm e ndör
Schn eiclk· r emharkcrcl å p:ansmhåtc.n Drottnin g Victo ria och ön•iga å
l J:l nsa rbåten Gustaf V, äg·a:nde n u nämnd p er sonal t räffa ÖYcrc n s>k omnwl., ? me d· högste b::Jäl bav are n ö1·e r .kusttUottalll .a ng§cnde tid och p.l ats
för ::mha rk 2r•i ng•::n.
11'1.
'K o·stnaderna f ör i :denna o·rcler .an1)cfa llcla ön1inga r skCJla
bC'g ränsas i.n om b 2 J. ~ pp. som bes t ämma s ay l2cl·arC'n fö r krig sÖI"n ing::n
ph gru nch:tl a1· in om mariiJJsta•b en ,-c rkstäUcl a •b:: t· äikn i nga r.
G. O. 504 h a r ·b efallt. att fö-l j ande fö resk rifter sk.Jla lä nda till
efte n ät~ cJtse

b:>trä.Df a·n·cl·e 'flottan s ÖHJing:H instuncland:: •h ös t :;amt ru s t:ning av !fartyg cc h flyg båta r 1·in1'crn 1:9125~1.\)213.
A.

Flottans övningar

aug· usti~oktober

1925.

1. iSkjut-. ·signa•]- ooh ma sk in sk>Ol.a anor dnas å •k ust'fbttan tf rån
dag un(ler se nare hä lften av augu sti till dag unele r sen ar e hälften ''"
okt ober. scm •h ögste b efä,l>hanr cn ö1·e r k ustHott an <äge r bestämrn•a .
. a) Unele r d:Jn' 1Jicl i rn ~m . il o mförmäkla sk o·lo r och kur•s cr ä r o
2>
il.nordn:lcl<c å ku stflottan . äg er h Ö>gst? b efälhavar on över kustflatta:n att.
obe roende av qJ estä•rn·nw ls2 rn a i g. c. 181/23 m on1 . 2 a) IJC't räff'a ncb honom
enol igt ~ i stnämn:da cc·h denna g. D·. und ~·1·st älkl a .fa r tyg . anbefa·ll a sådan
ind 2lniJJg i förband oc h dära,- f öranlc :lJ ädchriJng i bt~fähför håJl.anJ 2 rw .
n1rtill om ständigh eterna ku n n a föranlccla .
b) IH ögsto b:Jf.äl·haYaren 61·er ·ku s·td'lott.an må jänwäl und e r s:tgJa
tid för Yis:Sa övningar t illfäl>lig t .st.ä lla i >kustfloUan ingå 2mcle to rp2·c1c ch YCd2ttib åt u n·clc r bdäl a1· anna.n h c·nom un derlyJ.a.nd:; offic er än Jartyg :oehden . dock Att den så luncln beo rdrade bcfä lh rn-a ren skall inn~
han1 hög re tjänsteställnin g än far tygschef en .
3. ·Pansar.] )<ltama M anlighene-n ·ooh ::\i>oPcl, jagar.na Jiugin. :Jiu·nin
ceih .Sig·urd sa·mt uncle rYattensbåten Sr1·ärclifi skcn skela und ::r g ::n 8m
g. o. 181/25 mom. ;3 an befalld expedition ingå i kustfloHan, ägancl0
högstP bef älha n tren ÖYe r kustflottan fö r anstalta om p ansarbåt C' n
::\i urd .' förf lyttning ti.ll oc h från lämplig ÖYningsp lats.
J. IFömtom i g . o. 11. l/23 m Cint . 7 .b- . c- och ll- ;mbefalld sbti :mär
förliigg·. n>ing aY Yissa fa rtyg un cl2 r •h östmånaderna &1\!c.la >följ ande 'ltncl:> rYattc n.,b>Ha r :Er. o. m. dag i septcmbL'r. som högsll' lwfiilhn:nucm ön•r
ku stf loHa n äger bestämma. tillsYid are Yara station ärt förlagda. nämlig::>llJ JllC'rn och Utt2rn i E: :n-Jskr ::: n:l. s•mnt IH aj::-n i St :.: ckholm .
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5. Kcd a nnämnda fö rband schefer skol a å dag unel er se n a r e h älften <lf okt ob er, wm högste bdäN1aYarcn ö1·c r ·k ustflottan äger bestä•mlll il, n:)cl·h wl a s.i na b ef älstecken,, ~nämligen:
högst e bed'älha1' ar c·n öve r k ust-flothm,
f lo1tiljc1wf en för iL torp eåbåtsflottiljen,
eli vision sch efe n för 3. to rpeclbåtsclivisioncn ,
di v,i.sio11 SC'hr,fe n f ö r 0. tot•p eclbå tsclivi,s1oneJ1,
(]iivisionschcfe,n fö r l. minsvepnil11gs·di visionc,n samt
che-fen för k•u std'l ott am:; fl yg.station.
(). Följand e fartyg och flyg•båtar •sk ola, m ed ia:J dt agande a·v i
p u11'k·t e .nedan' u-tfärdade .bestämmelse r för pa.ns.a 1fuåtcn :N~orcl,, å nc.d,an
a.ng.i1·na daga r a,y gå till r cspek tiYe statio111er fö r avru stning sa mt, bet r äffand e fart ygen , aYm önst ring och förläggnin g i 2. beredskap, nämligen:
a) å dag i mi tten e lle r unele r sc.nare .ckle.n •av 'a ug u sti, som chefen
för Göteborg'S örlo g,scle p å i s·a m dkl med chefe•n för ma r incns HygYä Sf'Jl dc äge r bestämma:
, tJorpe.c~båten v-\ lt wi r, samt
4. lflygldli visionen.s tl ygbå·ta r , ·cl10ck m e·d und antag ·för de flygbåtar,
som cml~gt marinförv.altn'ingems beostä·mmancl-c k unam ·k omma att ti,l lllcl•a.s .a.n·nan flyg station;
lb ) å dag un clt)r sena re hälften a v aug,usti, so m •hög.s tc b efäJ,h a,var en.
öve r l"ustfilot ta.11 äger bestämma :
två av 1. f•l:yg'cli vi sion cns -fl ygbåt·a r, so m av ma l'in,f örntlt ni-ngon
bes1ämme.s och m c·d:del.as . bcmäkle befälhm·ar-e och va•n s chcfen· i 6tock holm ;
c) å .dag i sep:tcmbc r, som högste befäl/h a va re n över kustHott a·n
äge r ·b c.stämma:
unde rYatten·shåten V ah ossen;
•Ll) å dag i mitten .a:v -oktolbc r, som s tat~i-onsb elf älh !l!'l'ilr en i •.K arlskr·ona of•ter fär.sl ag 'a v ch ef en ,f ör 'ITLar~nens fl,yg vä se.nlcl c äge r b est ämm a :
'l' b n: r 'LI:l OC!h
3. fl ygdivision e n s Jilygbåta r ;
c) å dag unde r se n a re hälften av oktober, som h ögste befälhs.vat'C n ÖYcr ku stfl ottan äger bestämma:
·p a n sa rbåta rna 'M:a n'li g hcten OCih 1 \riord; torpc-dkrys.s arn•a P siJ.ancl er
och 1J aoob B-agge: to rp ccl'bå ta rna' iPolar-is, P e t•sc us. R eg ulus, Rigel, n :r
8 00h m.: r 9; u.nde n .attc n SJhåt-arn•a äle.n ocrh ,Svärdtfti.sk en; vedett:båtar.na.
n :T 3<4 . .n:r ;}6. n:r 37 och Sp rä nga r en sa'lnt CJ] av l. f<lygcli1·isionens
flyg,båtar, som av ·mariDif.örvaHningen bc.stänrmes och meddela·s högste
bc fälrlmva rcn över k u·std'l ot tan och va rvschefen i Stockiholm; skol an;cle
pansarbåten Niord härdelo åmyo ,f örlägga s såsom l ogem eDtsfa rtyg vi cl
fl.ott.a·ns station, i 1Stockh olm jämlikt i g. o. '9 3lfi24 lämnade för es krifte r;
'f) å dag ,j slu te·t av ·okt,oflJc r ell er bö,r j an av nov emb e r. som av
hög.s tc befä·lih a yarc.n öve r kLiistflottan bc.st•ämmcs:
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logcnt ents.f artygel Fr(• j<J: öalllt
g) <"t dag undPr f öna h~ilft ::o n flY n m·rmlJ::or. som sl a ti on,ob ccfiilha\··:Jrcn i Km·l.skrcna m ~' d iaktt ag<tnLl P a1· i ör P3 ki·ift ~ rna i g. o. l81 :j.j m o11t.
Hl: c iiger hestiilnma:
kan :m bMen 1Skuld.
7. a) GötclJ o rgs cch l{,nl skr cna flyg~Lt'ti cnc r ,k:;la m ·ru s tas i
s'tmlmnrl m2d a\·ru2tning ell er f örflyttning till aJlll:lll Jl,Ygstati on av
ti ll t'E'S.]J Pkt'iYc stati01wr fC',rLlg <l•n .l'lygh<H,a r: sk olan·de Yi rl ~K ·arlsk re.nD
flyg.,i <ati oHs anm:tning dii r,tii .d es k'fintliga 1nn·ntari t' r knHhl·i1·a i tll'n
t: tllf a!tning. sr; m lwting :t.< :11· i ll11JJ!l . J.l nL'cian ginw Hir t' 2krifi :.•r :mg;tf' tHk 1. flygrliYisiOJwn. ol'h nY \':l t Ycehf'ft>n i St ockh olm !'hill<t:; t ill
hög s te lJPHilhaYnn·ns ö1·r•r ku"tf l ntt an förfog amlc :
h) 1iti JlårdjiinL• n ktintliga in H'ntarir r tillhöran de kustfl o l t ans
flyg,tnti :m . Yilka ej l' d c rdr:H för 'L f.JygdiYi,oi:: n c·n unJ :•r d· •,s enl i g·t
m ont. ,u ll'~dnn a,nhdalhla flil'liiggning i Karl~kP c na. sk:ll:1 p H tid. <Oin
hög sll' Jwf,i ilh:n·arcn ö1·er ku,;tf b 1t<ll1 ~ w st.ämm c r. g :'nom k miild ~' befällla\·,arc s förs ~ rg åtPn,tälbs till fl otians Y>HY i ~ ~t s ckk: llll: sk ol·andc i
Ratnhaml hän11Pd' Yid ku,:tf] nli<m' .f lyg,;ta! ·i ~;'n tjänstg·uranJ :• p:'rsonal.
s·Onl ej iir lH-'h(,\"lig icir L flygd 'il·i,i onL'\11 unJ2r lh'ss :förliigg,ning i 1\.•a rlskrc-na. m ·gtt .från sin ], o rnmf'n fk ring och un de r crf.:n tl<.:•rlig ti:1 ställ.ts
t i l! Htn·,:cltefens i 1St ockli1 olm födog,m•t12.
1

Fiirbands indPlnin g· och rustning :n fartyg· Yintem Hl25-·192H.
d~'nna ell er tidigare g. o.
äro ay,ccd-da alt un•lkr Yintl'rn 10~ :5-110:26 Yara p;] e xp:' cliti on . skola
fr. c . m. d'ugc.n dl er aY,;lutan d-et a\' i m om. '1 oHm mnliirmä ld<l yrk :'·~
skolor elle r fr . o . 111. 1wcl:un angi1·na daga r för hi,;sandd a1· r L'S]J?ktin'
)ypf,älll<na res hdiilsteC1kE· n li]J,,\·idarC' "amt. Yacl lw triiHar kustf ld ,f.nn.
md ck· mindre a\'\ ikcJ..;:' r. ,:om hr:gst 2 l1C'fälhaY:Hl'l1 Ö\'l'l' k u sHl ott:m
må l'omn1a fltt vidL1ga, \';Ha in tlf'lmlc i förlJ:md cllrr H\'SCS för Yissa
~indanti'tl L'n ligt följamk:
B.

8. [Fartyg och flygh<1htr. Yilka enligt

0

E u s t f l o t. t a n.
\' intc rcskaclcm.

'1. pan .oarbåtO'dil·isi cn C' n: Sceriye (fla-ggskepp) 10Ch Guslaf \' .
\1. jagar-cliYi~;ä c n ?n : Jlluni11. liJug.in. Ragnar vch 1Sigurd.
3. cmd·:- n· altt'n~lJ åtd·il'isi o n c n : ll/er11. Uttern . Bä\'(:' I'Jl och SY ?a
(llcp!lfart:·g).
11. :Llygch 1·isic n cns ,1 : a g r upp: f2 flygbåta r.
()niga förhand.

1

12 . unJ2r"atte nsh3td il'ision 2n : Hu jf'J1. Y.alen (e nligt o nl c'r iframrlcl e~ )

och Blcncla (rlcp~fnrtyg).

u. mins\·epl1•in.gE<Clil·is.icm en :

Clus Fl eming . <Swpar 2n och Söka r en.
Amn . M ed 'k ms·iy stil ang•i1·?t fartyg är DC-fartyg .
6
O. O. 1925.
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I ku·s tflottan. ick e ingåoncb •fartyg .
För cxpcd ition hl l a\'lägsna fan-atten: Fylgia.
tFö r ÖYen··aka.nd1e [ av Yintorf.iskot: IS1·-c·nskswnd.
[{ägcrsnäs flygstat i on: 9 Jlygbåtm och tFr cja (clcpåf:artyg).
!J. 1'\E'clclnnämmlia fö rbamlsclwfer skola hissa sina befälstecken:
a) ii ·d agar enligt högste lwfältlta,·are n·s iin'r ·k u stflo ttan bC'ostämmawclo och .cft r r el·et sagJe befälhaHHe. r cs pc kti1·c di1·isi onscheki1 [ö,r
1. mins,·cpnin,g sJiYisio-ne.n jämli>kt m om. 5 ovan nedivaJat sina bcfälsteckC' n
e~ka 1d2rchcfcn för ,-j n t•e reskadl' J'll och
dri ,-isi O"nsch c Een f ö r· t. rnjnsl'c>p ni ng s ch 1·i:;j on2n.
1b )
elen 8 jc<.nuari 1{)2:6
cl1?f011 för Häg2rsnäs Jlygstat ion .å loge'lllentsfartyget Freja .
11.0. ~edan .nämnda f·a rtyg skola e fter eJlil jgt g. o. Ll81 , ~3 elle r mom.
G i denna g . o. Llllb?fallcl •a Ymönstri ng o oh ·a nustnj.ng !\ny-o rusta·s :fö-r
att utgå på e xp ~'ll,it i eon för äncJ.ami\1. snur •f ramgå a1· Jnom. 8 o,-,,uJ; skoJan·de fartygsohcfP J'na hi ssa ·sina b2l~lsteck·e n å. n2cl1all 1ang·in1a dagar :
<l) i't dag unrler förr a häl ften a1· no1·embcr. som framdl'lc s bestämmes :

IJHnsarkryssarPn Fylgia;
b) å da~ i rlccemlH'r som franulcles hesU:inunes :
kanon b 8 ten Sn'nsks und; s nlllt
c) rlen 8 januari j926
l ogementsfartyget Freja, ~kolande fart.)·gct förses med radiostation en li gt a1· marinfön·altningcn lämn ade närmare anYisningar
samt fa rtygets upvlJönlcr klargöras och ombord medt<lgas i rl en ut.·
sh·[ickning. som ,·:u\'schcfcn i St.oe1d10lm dl<'l' cht'·[rns för Hägcrn[is
flyg:;tation hörande anser för exrwditionens änrlamål erforderligt.: samt
!Jögst 9 fb. enligt dc nämwre föreskrifter som av marinförYaltn:in gcn mellrlc·las nlt'vsch efen j Stockholm, skolaude bemälde
Yal'\'schcf p å rekl·isition stfilla för ÖYning:unas brdrinmdc crfordcr·
liga flygstntion s im·entarier till chdC'ns för flygstat ionC'n förfogande .
11.. a) j, flygdi1·isionen skall fr . o. m . .c1~1g i oktober. i'Om av
hög stl• beHilha,·an•n ö1·c'r kustflol'tan beshirnmcs. Y<ll'a förlagd till
l~arl s kr o na samt inmönstn11l å det eller dc Hl' kustfl olicl ns enligt 1110111.
12 ne{l:l n till K a riskron a station ä r t fö rbgrh1 fartyg. som a\' be mälde
b cHi lhHYare bcstämnws.
b) Flygstationsomr:'\clC'i' i J\ a rl skrona skall undC'r elen tid 1.
flyglliYi"ionC'n en li gt punkt a) o1·an är förlagd till Karlskrona ställas
till hiigstc bchlhc~Yarcns ön·r hrstflottan förfogande för at t a\' nys:;nämnd:J flygl1i1·if'ion rlispuneras. undr·r i<Jkll,lgal1Lk ;n· ntt slcrtionsbPLilhanuen i Earlskrona äger utfänlD Nforderlig<~ or·dnings- oc~1
s iik r•r ltC'lsföresk riftcr lwl räffanck sag,la ornri'rlk .
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e) 1. 11:-·g•li,·isioncn sbill tll111cr .Cörlfiggningcn till Karl sk ron .1
,-,nn lli'IIJ:rnn;Hl fn'\n flolL1n s statimwr e nligt .försl ag. so m chefe n fö r
tl •::r i n c·ns flygYii sl'lldC' iigr•r· :n·gin1 t il l Yl'dcrlJ öranrl e sta tion sbdiil·
iJ il Hl l'('.

U. <l) Fiil.i crnrle fiirh1n1l skola fr. o. m. cl:lg under sena r e hälf l<·n a\' oktolJPr Plkr· hiirjnn :11· noYC' tnhn. so rn hrfiilhannen ÖYer ku s tflotLr n iig< ' r he.stii llllllll. till sY irhll'e y;rrn s teltionärt förlngrla, nämligen
i 1\nr lskr·oJul
1. pnn s nrhi\lsdiYisimwn ,
1. j,1g:rnli1·isione ns 2. grupp,
;3. unrlcrnd,lc·n sbi\t,liYi sionen och
1. :fl,l·gd i,·isiorll'ns l. grupp;
i Stockhollll
1. jngarLli Yisione n s j, grupp,
2. trllllcnnite ll sbåtscli,·isioncn och
1. min sn• pningsLli Yisionc•n.
h) För i Stoekhol 11 < s tationärt JörLlg1L1 ·f,lr'tyg rnå hög ste b<'fiilllnl',ll< 'n iil'l'l' kus!'flotlnrr n11bdn ll fl tillfällig .Eödäggning i Karl skronn, drlC'k ej lrn.h·r t irl c•11 :ZO -rlc cen1bcr-1 nrars ; skohl nd c' el e n s tu iionär,r l'iirläggningen ,·id s iiluncla anhdallt on rby le av fö rläggnin gso rl uncl C' r t iden för hänn· betingar] fö rfl yttning enli g t nyssnämnda
bcfiilbui'< II' C'S n~r111a1'C bcs tärnnramle upphöra.

C.

Sii r><kihla b!'mauniug·sföreskrift er.

U. lklriiffanrle fadygf'n s bc' rrtanning Lmcler flottans övningar
hiistcn 1 8~5 oc l1 1·inkrn 1025- 19:26 skola följande sä rski lda bestäm ·
llll'i'<'l' giilln ulii1·c• r 1·ad hiinrtinn :lll i gä lianrlC' rnobilis(•ringstDbC'iil'l'
oeh RTII l f föreskrii'C't:
a) l sa mh ;lnf! lrll' il 1l\• ]lt' r w nalo~rrhytcn. yi Jk a under sena re delen
:11· <lllgm;ti cdonlrus fö1· cl ll O['(lmmlle Hl' i morn. l nämnda yrkesskol or.
~ka ll. 1'<111 beträffar unclPro fficPrare och sta nnnan skap, jänl\'äl såcLlna
I;JnlJyll' ll n·rkstä ll;rs i ku :;tf ]ottan s :E a rtygsb 0sä ttningar, att des am rna
i stöi·sia r11 öjlig~r ut s träck n ing under minst elt 1\.r må kunna kvarsl':"t
orubhad(' i'1 ,.j,[ i fr :'q,{ <ll·arnudc tidpunkt rustade fartyg. eller å de fur
t~·g. so11 1 i llC' . <><ls s tiillc kunna konrrna att ru s!H s.
h) .lagal'(' n Munin s k:lll under gC' nom g . o. l8li25 a nbefalld expr·dition 1·:rr:r irL' IIIaun :Hl fr :'1n Stoek lwil ns s t:1tion; ägande s tation..;.lw
l:iil lJ<li'UI 'I'Il i Stocklwllll på grunrl h ä1·av att j erfo rderlig tid för e be·
f ii istPek rw 1s h is>< r rHl r' kont rll i'Jlllera f ii r .i>lgarcn a 1·seckl a uppbördsmäll
i iii tjärr c lgöring i'r T\ ariskrona sL1tion för uppbörde rna s cmottagandc .
c) n c·p:}LJJ' tygct Sn•a sknll fr. o. rn. clag i slutet av oktob er e lkr
l•örjan el\' no,·c· rniJI't', ,-,n·orn sla tion sbdii lha\'m·na äga träffa närrnt~rc
ö1·crC'n~komnre l sc . med unrlanhlg a1· uppbönl s1nänneu bemannas från
KHrbkrona statiou.
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el) Uneler elen tid p~n sa rhi\t e n S1·erige ing å r so m flag gsk0pp i
Yintc reskrurl'crn. skal l ;'t :f:ld~·g et. utöYcr b0siit tnings li sh1n kolnnw nclPra s e rforderlig mu s ikp0rson t1l fr:'\n Karl skrona stnti on [iir att jämte
fart ygels ordinari e hornhl f1stn e och i eskarl.c rchcil' ll S s t.:1b st1som skrivbiträelen kmmn cnd e r>l cl c mu s ikk onstapl ar bilda en sextett med trumma.
c) Minfart~·gct CL1 s Flcr11in gs bcs ätt nings listc1 slu ill fr. o. m. elen
1 oktober t . o. m. (]Hg i apri l, som högste bcHi .lha1·a re n ö1·er kustf lotta n äger best~imma, Yfll':l 111 i11 Skacl med l minkon s tfqw l av 2 graden
och 1 r ustmästare.
f) Pun sarkryssa ren F .Yl g iu skall, yacl bctr ii .ff::t l' twcl cr officcrare
och manskap, uneler i m om. 10 ::t) anbefalld ex pedition erhålla bem anning i ÖYE'ren ss liimm cl.SC' mccl l)ifog ad c besättnin gsli s t a (bil. l );
ägande dels s tation sbdä l h a 1· ~rna a tt efter s:llnr:'ltl s in se mell a n däri
Yicltagil dc mindr e ä ndring a r. om ay mn s tändi gh ct c m a beting as, dels
cheferna för uncl eroffic0rs- och sjöm :m skårE't·na att. med i<tkttagancl<e
av bestämmelse r n a i n ;''uligt brc1· cl(•n 13 oktobe r 19'2~ <Ing åe nde) antagning 8Y man skap , inn CI' fl i'81Hk sommar så vilt möjli gt unställa
de t cmtal clclare rek ryt e r. som l1ör kommcnd c rt1S å fHrty g ct, och låta
dessa före exp editionen å sh1lionen genomgå rekrytskoln , period I
(se bi laga l , hänvisning G).

14. E skad e rchefens för \·intereskadem s lab sk all utgöra s av:
2 flaggacljut a ntc r,
l sta bsingcnjör,
l stabsiutcndent och
1 stabsläkarc, tillika fartyg sl äkare å '.fla g gs k 0ppet.
15. Ko stnad erna för i ,d enna order anbefallda övningar m. m.
skola begränsas inom belopp, som i.nom marinstabe n be räknat s och
som meddela s g enom sjöförsvar et s kommando exp cclition.

G. O. 50(1 ha l' b efall.t,
att fö l jande s ärskilda bes lämmelser skola be tdiJJ'ande 11tbi ld11ing och tjänstgöring lända til l efterrättelse för nedan angi vna, flot lan tilldelad e, ih 1925 in skri1•na och med de111 tjän st göringsskyldig:t
värnpliktig>\.
l. För de a ll män tjän st tilld elade värnpliktiga. som inryckt
den 3 i nne1·a rand c j un i. skrrll rPkry tutbi ldni ngPn om f<1 tt a alhniin mil itfir ntbil dning s amt d e n utb ildning i övrigt, som vP rl c riJörand e hefälhanrP äger bcstlinlmn; skolan<lc s agclrr värnplildig>c tl (](1g under
se mu·e de len a1· augn s ti, som a v h ögste bcfiilhantre n ön•r ku s tEloHn n
efte r samråd med v0clcrbö rande kå rchef bestämmes. s jöko llllllemlems
t ill den utst r äck11i ng, som edord'ras för att e rsätta dc nll män t j änst
t ill delade Yärnp liktiga, 1·i lka skol a utrycka den J4 nä s tkommande
september.

9
För rle alllllän tj ä nst tilld elad e värnpliktiga, so m inrycka
,](>n l f e bruari 1926. sk a ll rrkr;d utbilcln ingen m ed nedan angiv na
nJ1 rl :m t ug omfa tta a ll män milit rir utbilrlning samt cl r n utbildnino<liir11 tö1·e r. som n dc rbörancl c briälh an1rc ii ge r bes tämm a : skoland~
dl'" :l värnpliktiga om cdel bu d t> ftcr inryckni nge n sjökom lllcnd cras
t i Il den utsträcknin g. som e rfordra s del s för Ya kan sers f yllande, dels
fö 1· att ers ätta rlc a ll män t.jiin st ti lldelade v ärnplikti g a. vi lka skola
1rtrycka el en :lA f c bmrrri.
3. Till yrkesgren en minmatros uttages t>nli g t s!alion sbcfälhanl rcn s i Stockholm niirm a rc hestlimmande högs t 30 man bl a nd de ii.
S tockh olm s stati on elen 1 f ebruari 1926 inryckandc Yärnplik!i g a. Sål und a utta g na värnplildi ga :n·scs att f ylla b Ph ovct a1· minm a tr ose r
rlr ls å under Yintcrn ru s tarl c minfarty g och vc rl cttl.J i\ ta r, dels å y tte rlig nrc 8 ved ett bå tar. som E'v c ntu0 llt komma att ru s las Yå rcn 19'26 ;
skoland e tle av 11u nämiVl::t v iirnpliktiga minmatrosc r. v ilka unde r
1· int crn icke kunna sjökomm c ndcra s, unrkr li rlen f e bru a ri- april ut], ihlas p [t sät t s tationsbciäll1an1rCn med hänsyn til l rlc1·o s bliv anek
ljiin stgöring ombord ii gc r br•s liinllllil .
4. I rcgl<•mcntC' fijr· marinen del I , bil. l a, § 2:5 omfö 1·mäld
Iörd<·Jning tl\' vtimplikt.ig<~ lör utbildning ti ll artilleri -, s ignal - och
l. OI'JWtllnalrosPr skn ll ick r iig n rum.
5. Till y rkrsgr(' ncn 1·adio1nat1'0S uttagna värnplik ti g a skola
rrh filla allmän militiir tdbil1lning snlllt utbildning i 0g cn yrkesgren
r nligL vede r börand e s t.ationsbcfii!hantrcs närmare bestämmande.
6. För så.lan <1 d irnplikliga . som uttagit s iill uncl c rb eHil, ska ll
den i j 9 L(l års skolreg lc nH•nt e kap. IV omförmälda yrke sutbi ldninge n
anord1 1 ~1 s i land jäJU irlt-s m ed rkn allmiinmilitiira utbildnin gen. i den
uts tl'iickning så l3tcr sig göra. s:1mt dä refter i samband med höst0n s
.)' l'kt•ss kolor å lms lflotbin tillhörande fartyg enligt. :fö rdelning till
drss n, som av högs t" bcfiilha1·nrcn ö1·cr kustflottnn bcstiimmcs.
7. VijrnplikLiga ingcnjöt·cr och clektroingC' njöt·cr sk ola för
fa ckutbildning ombonl. utan hinrller av föres krift e rna i 1910 :'tt-s skolrcglcmrHte JJlom . !ll ' /,. sjökoJIJJJirnclcra s å de ku stflotta n s f a r tyg , fö r c h ·ällcs,·is pansarbålrrr. s om hö gst e bdälha\'aren ö1·c r ku s tflotbn
ri g cr brs tälllrna.
8. För dc Yärnplik l i g ~ k(' mi stcr, vilka inrycka rlc n 15 juni,
skall tjiin stgöringcn om f a Ila m ilitärll'tbilclning. f flc kul bildnin g och
f ncktjiinst.göring enligt dc nä r m are f öreskrifter, so m Ycrl c rbörande
s bti onsbciälhavarc efter Jnarinöl'crdircldörens h örand e ä ge r at. t utfärd a .
9. Vurnpliktiga flygare. motorskötarc, meteor ologer och foto grafer skol a kommcnrlcrns till tjän stgöring och uLbil cli<cs e nligt de närmar e före skrifter, sum vccl c rböranclc s ta tion 8bcfälha 1·arc efter över enskommelse med chefe n för m arin cns flygl'ä senclc ii ger beB t.ämma.
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G. O. 519 b efa ller. att ycd 1ct th åta r , f. d. l
s],ol8 tillhöra 3 fartygslda sscn.

35
kla ss torpedbåtar

alt kap!etwn TJimler sbill ljiin stgöra såoom förhinilelseoffilO Cr
hos den r.1·skc hrHi!h ::tl'<ll'en.

G. O. 541 befaller, dels al t samtli ga inom II . <ll'Jrtc'·[önk\ni ngsområclct inn eya r aml c i't r insk 1·il'na i cke Yap('nföt'fl dirnplild iga utom stud rnter och l ikst iill1l a smnt sk r iYb i triirlrn -- t i \ l,leb<lc ma t·inen i kustnrtille ritjän st , Yi lk a P.i r erl an firo inkull ark till ljrin s\gö rir1g
den 28 juni 182ii. sl,ola inkallas till f ullg ö r·a n<lc a·1 fll'm i'diggande
tjän stgö ring i e n [öljrl Yid 1\: arlsk rona kus la rl i\ \e J·ireg<'tJJt·ntr tJIC' <l i nr~· c kning .den 15 ju l i l825 c lkr tirli g::t J' (', rliires1 rk s~t öw;J,n. rlof'k l idig ast drn 28 juni 1825,
del s att sa mtli ga in om :M a lmölHIS sö rha, :Ma hn ölws norra och
Hallanel s in skri Yni n gsom d td·en ii I'C' ll room E ri st i ansta-Lls 1'1111 föringc;områcle ay Tl l rki n gc in skriYnin gso m l'ilrle i n nenll'a nde å r illskt·i yna icl' o
npenfö r a Yämplikt.ig a - utom stml.entl' r oc h ]i],stiilld n sam l sL.rivbiträdcn - t ill del ade marin e n i kustartilleritjiin s l., skola inrycka till
t j änstgöring i e n följd cl'en 25 ja nuari .1826.

G. O. 580 hdnll0 r. nl l förutotn i gn!Ltnde reglPmcnlcn och inruktion,•r JlwJli,Je l ark Jijn':o krift cr föl.ialllle särc_k ildn hl' '<tlimmels er
,;kola Hind:t till dl<•J'l'iiltdsc lJC'träf:f< JtHle iinJingnmas ;moJ'<l namlc yirl
hJ,,bJdillvrid tm<lcr (i<lrn 1 juli HJ 2f5-:10 .iLmi 1026.

G. O. 542 bd >il l er, att fartygschefen å p ansaJ·båicn SYrrigc unrle r d e tta fartyg s i g. o. 181/25 a11 befa llrla exp e rli iion skall hissa sitt
bdäl st ecken den :26 jtmi sa m t
att nä nmrl a f a dyg di(•r yo rk st äll d rushting skn ll u nde r erfnrclcrlig tirl stä ll as t ill m a rinfön·a ltnin gcns fö d oganrlc. rln ck ltiigst tet ill elen .11 inst u nclanclr juli.

,.;j

A.

Heg·cm<•uts(i\'uiug·ar.

D essn ö1·ningur J'iil'liiggus l i l\ l itkn 25 nugusti-80 scpt.<•mbrr;
iig<JllrlL' l't'< leriJiil'tltllk kiiJJJlt JCnrl;tnt dkr truppfhrlrnn<lschef , i <l en 111~1 11
JJH' :irl fö r· iindaJ JJ i\ leL -Einn ~ts iillgriJtgligo li\tn ihtJgaY:tran"J.c ÖYJJing:1l'
d :"1 " "1 edurdr:1s iif.!n l' iiJJl <l l i:iJ 11pli g pla t.-, i niirhcl cn a1· ,·crlc t·hörli g
fiistni ng.

D.

ömiug-arna i önigt.

l . Minrt ingsskolor anonlnu s Yi<l \'tnl tol J:J s kn s lnrtille rin'RC~
llrcont r. Enl'lskro1tn k ust a rtillr· ri1egr ·montL' och Al,-~horgs kustarti lleri kut· S<J liJt förLiggas i n•spcldi1·e Vaxholltl , Earlskrcrnn och Ahshorg·s
iäsl ni ng.
\T<·rlt· r \,öuJ JHi<· tJ uppliit·l l<lll<h;roh dcr :-;L"la Yirl behov stiilb
crfonlcrlig JWI'son>tl ti ll l'f'rlcrlJri r: mclc komJtJC'Jl<lallit:rs f:örfog>mrle för
u lfö t'cmrk nY 1·is:-;:1 JlJi nrr i gs;HLct.PJJ.
2. VL·<lct·l: ri t nn :l t· t r n]JJrf i irbt wl s~ h drr IH' lll yn <lig ns al' L rl å så
cdonl ras och i <lL'll m ft n mcrlel för iiml c~Jnå l c l finnas t illgä n g l iga . fö:·Higga Öl'll;ngmna l il\ l~iltlplig plal.s i niirhelcn a1· n••l,•rl, örli ga fäst-

G. O. 561 faststfiller >>skolregl e rn c ntc för fl ottans ma ns k ap, 1TT,
u ndorofficcrs skola (SRF :U f) >> .

n -it1 gn r.

G. O. 572 m e cl g i YC l'. att franska 8vi so fnrt;·grn >>Sommc>> och
>> :Mensc >> s amt jagaren >>Gla i Ye>> må besöka Gölrb o 1·g 1lcn 10-15 nlist-

1. För utbilclningc·n cdonlPrlig Jl l<rtl't iel. til l hcirnnile dc ffistning·nr. i no m Yi l ka ulbilrlrJin gPn nY kusinrti ll c t·ir•ts personal iigcr
l lll il .. sk all ttl' rl t• ll t)'Jl'rli;.dwtPJ', SO ill h c1 1·a Jll<ltcrif-'len un <lrt· si n YfJ :·:!.
ptt reh·isition oe h i dr·n 11t shiickni ng fiJr Jnateric·l cn.-; lli rustning r,ch
u nrl erMtl l t ill g~i ng liga JJJ C'r irl rlrl metlginl u tlii111nas till YC'tlr'rLrirlig:l.
tr' Ji]lllförb n nd. med <"t lii gganrk lör intpltföJ·km<l sc hPiL'rna ull s nar~~t
JJJöjligt JiiJJJIW n iinl!l<l n myn<lighd <•r metl<ll'l anrk om <leJt ti<l. mnieriL'len i fr[tga är !'rir iil'lJiJJgai'J Ja L·d ur rlc rlig .
2. )._ flot lr1n s YMI' lwfin tl ig, .för km;lnriillet·ids önl i Hg<lr cr'fonlr•J\ig 111 <tlc•J i<·l m i\ p i'1 rrk1· isit ion i mi\n :JY til lgf\ng fitii lLl s t i! ]
l r uppJ'öJ·hnnrl.-;cli('JeJ 'mJs .EörfogHTllle: l rör:wrlc aY 'flen tn n ir'J'id. so m så lunda kan i[Ji'Jg< Jknu nna <Ii i. llilii lll ll ll:i l'ri'm finttuns l'ill'\·. <len flit· Vn:·:lwlm s ], n st~11ti Il f' r i rcgcnli'JllC' r• t [rm ll'rl i g :J n· kl' i n'n1s ]w,, 1· n nsC'\J{'fen
i Stof'k]H,] 111. {lr'Jl l'iil' l (at· ls k ro Jr n kw;lnrii ll <·ri J'L'gr'JJJr'nlc erfonkd i ~>;a
hos Ynn·sch dcn i K<Hl skron<t m·h rk·n :för Äh sltorgs k usb1rtillerikär
(•dJmlnliga lws I'<Hndrdt'n i ~tockholm cllet· cl1cfen för Götebo rgs
örlogsdcpct .

kommamlc angu s ti i st äll et för fö l'll t mcclgi I'Jl>t tiden
månad.

16~ 18

sa mm a

G. O. 574 b e fall e r. att a rm en tillhöranrle jnktllygplan till •ler
a n taL som chefen för f or ti .Eikntionen ef:ier sa JJHI\r l JJ!C'<l cll c·f cn fö r
mari n staben ä gror bt>siä mma. skol a rlPli21ga i geno m g . o. 501 /:!il anbefa lld krigsövn i ng 1·irl kustflotbn nwrl inryckning tt Mn \m r;lii I l r! en
13 n~ s tkommandle augu s ti och utr;)'d:ning :"t 1icl. som lerluren <lY sngda ÖYning bestämmer .
Hära v föranledd a k ostnad <-'r lJcsl rid as nY :fö 1· <li' IJl l'llS fl~-göY
ningar anslagna m e del.
G. O. 577 m e dg iYcr, att. ry ska soyjctt.u tlioncns örlogs.Enrl.yg Aur ora och Ko m samalets und er un gef ärli gen lide n el en 18 ti ll 21 instundande jul i m å besöka Götebor g, samt

(' . J\'l alf'l'iel.
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G. O. 583 med giYrr. at t t~·sh
till 30 juni 1ni\ besöka Söderic lj c.

j

to rp cclhåtsh ah flottilj en den 2:1

G. O. 584 bcfal lc·r med än drin g a\' h ä rutinH a n f örul uti ä rtl a de
g . o. 3(i8;25 och 46:2;:25 . aH "~'ii rdplancn ·för skc']Jpsgossea Hl el ni n gr n
s btll eftrr d e11 10 augus ti erhå ll a föl:j an clc lytlol sc :

:llalmö
RH·nsk a osikust rn t. o. 111 . S t ock l1olm s
sk ä t·gå rrl .... .. ..... . ........... .
1\arlskr o n a (a u ustnin g) . . ... . . . . . . .

11/8-14;8 4 trlty gn
15/8- 1;9 18
:2!9- 9;9 8

))

))

G. O. 58') lJ efallor hl. a .. att j agarrn \\Ta l e skal l ru stas för att
deltaga i gen om g. o. 501/:25 anbefalld k rigsö\·n ing:
alt f :uty gschcfen sk a 11 h iss a sitt. hrf äl steckcn elen !'i nä stko mmande >tu gn sti;
att av jag>Hens 1JC5tit 1ni ng. Y:tcl ang <'t r unrlcroHi cc ra re och m a nskap . uppbörd s illlinnen :d.;.C>hl kontnt cml rras ft·:'m Stockho l ms sta ti on
~<tlllt bcs ättningC' n i önigt J61n sådil Stoc khol ms so m JCnrl sk rona
stali on enllgt niirmnr r ÖYcrcnskon tnwl s<? nw ll<m s t ation sbcLilh aYarna;
a tt ru sl ning s: triJc !Pna slw ln c· n]i g t V<tn·schcfens i };:arJskrona
bf'st iitntn a n rle i nskri:inkas i rlcn ut s t riickning. so m m ccl hänsyn ti ll
jagarc•n s korh·Hriga C'X pc rli tirm aD SC'S liimpli gl;
alt jilga rc n u nele r den !J augu sti skall iuirtiffa i Ny nti shamn f ör
att. från och m0rl rlcn 10 i sa JnDJa m ån ad s l å till k<larcn s <lY kri gsöYni ng cn ·[örfog<inclc ;
a t·t j aga re n c·rte t· krigsöv nin gf' n s slut. skall aYgå t i ll S to ck b olms
slctlion , avrustas, fl\'llt öns t ra s sa111t förHigg as i 2. lw r ccls k<~p;
;tl t <n llitllnandd av j<1gurC'n s uppb örrkr sbt ll ägn r llm dt <?r
Ö\'Cn'nskom m c lsc mellan s ta li on s bdälha y arna: sa mt
all. j ag nren fr. o. m . cln gc n dter aYmönstringcn skall t illsv i rb re
tillhö t·a f l otta n s s tat ion i S t ockh olm.

G. O. 588 befalle r, a t. t lJctrii [famlc l an;lk om lll cnrlcrin g av offiCf' l'[l!'C [öljand c sb1 ll HiJHla t.ill f'fj·r n·äii<'h;c :
1. Kccla nståc nclc offi ce r nre skol a aYgå fr ån inn r lut\' <il1cle tjånstc lJC'fall ni n g<ll' mrtl utgången nv nästkommAmlC' seplr mlJc r m å n ~ll l
r·llE' t' siirs kilt angi\·cn <lag. n• sp ek ti\·c tilllrlicla Yiss lwL1Uning fr. o.
m . rl e n 1 nä s tko mntand c oktobe r eller s ii rskiH a ng i \'C Il el ag sa m t
t ill s Yidarc e ll e r uncl e t· nerlan angi\·c n tid. med undanta g :tv dc tide r
då cllc p ~t gr und av utHirdad g. o. må h an1 e rhå ll it annan k ommen der in g . ijänol"göra enli gt fö lj a nde :
Sjö.l'örsnuds konnnaudocxpeditiou.
s å s o m a d j u t a n t:
avgå: kapten en H erm elin .

ti lll riitl a : l öjt n anten \\~c l (t• rhlacl, ti llika acljubmt h os cll cfc n för

i ö r s \. nr sel C' p el r l e m en te t .
Mari n föna.ltn i ngen.

s il s o m t

:i

ii n s t g ö r a n el c o f .f i c c r a r c :

nYgå: kapt cn r?n Slcph enso n -M öll cr den 31 ok tob e r ; skoland e
kaptene n Stcph enson-1föll <' r mHl c r oktob e r m :'\ n aJ tili Hi ll igl t illhöra
f lottans s1"<1ti or1 i Stockl1olm.
kapte n e n T. G. L). D yrssc n .
t illtr äda : k ;lptenc n llåbns on. till ika assi~lent å minanlcln ing:m
de n 1 nO\'C mb cr,
kapt en erna Egcrs(t·öm , EJ I,en t. o. m. den 30 scptcm b er 19:2G
och OclqYi st.

Ma.l'in staben.
s å s o m t j ~ n s t g ö r a Jl d c o f f i c c r a r c.
aYgå: kavl e nern a Lilli eh öijk, AkCI'hielm, T o ren
sn mt kapt e nen Sp l'n s d en 31 m ar~ j9:26;
ti ll tdi da: kc1pt cn rl'lla M 11h l och H erm e lin
knpien cn G <t hn L o. lll . den 30 Sl'}Jt em b e'r 19:26 samt l öjtn:m ll'l'lla No rd gren och Sch ol a ncl e r t. o. n1. de n ::JO septembe r 1926, tiC'
b åd a sen a re i och för pt·odj än stgöring.

Högste be.fiilha,·aren s över kustflottan stab.
sås om ad j ut a n t:
a,·g:'i : kapt en en \V P t ter 31 okt obc L
t ill t räd a: k a ptenen w·ac"htmcist e r.

Kar·J skr·ona

~ta tiou .

såsom chef fö r llnlleroffice rs- ocl1 sjönt <m s k ~ll' c ma. tillik a
IJC\'ä rin gohcfii ll1 a n u e.
a vgt1 : komttwnclöre n L yb C'ck.
ti ll tr äcl a : kom m endören i ttla rincn H ol l1lgren .
sttsott l ch e f: för 1. ck ono ttli - och J. h cl ntverk sk ompanict.
aYgå: kapte n en Graaf.
tillt dida : b 1p tenen Ro s.
si\so tn ch d iö r sjöman s kftren s skol o r.
aYgå : k omm C' Jllliirkap tE'n<'ll ;l\. 1 g r. Tnco bi.
tillttiirla: ko nnnPn llö J·kclp1 c•nc n av 1. g r . Ti scliu s.
såso m .in str uk1 io nso ff iCl' t'<ll'C i unde r officer ssk ol a n .
a\·gå : kapl c ne n Il umnwl.
ti lltr äcl a: knpt cnt •n \Yest t•rling (nrli ll c 1·ikl assc n).
såso m chd fö r :). skepp sgossekompanict. .
avgå: kapten en Lindgren.
tillträdia: 'k aptenen Heclcns tröm.
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Gynna Tidskri ftens annons örer.

1

s fl som tj iinstgö rR n dC' ol:ticera r c vid skeppsgosse k å ron
t. o. m. den 30 sC'ptC'm ber 1926.
tillt rrida: Jöj,tni!IJDtC' rnfl Ftirs•t, HR•milton, T·hn:m . •Li.nclgren och 'Li lljequi s t s ~mt Hin rik a rn a af I\: l int och nf Ugglfls.
såson1 älcls·te officC'r :l arti Hrr icl rpadenw ntet :
aYgå: knpt0non Odq ·1·ist.
ti lltl'fid a : k11ptonon T0rn bcrg.
silsom tjänstgö rande off icP r ;] arti llC'ridepartem ontet.
avg:1: kaptc nr n Wncl1tmoi stor.
tillt riid a : löjtn a nten SYedrl iu s.
så:soun to r.p eclro.f.f·icor ~ to·rpc-cklepa d em en tet :
·a•vgå : kapt !ll'en Rudbcng,
tilH rläcl·a : kRptc nel!l Gmrnst röm;
s,]•so-m •äkJ,st.c orffiocr yj·d ·j ödmstn.1m en t- ocJh s jökarteförr ådet:
1i Mtt·äd·a: klap1rn·rn U Jf,f;
~· [r som tjiim9tg·th1an•clo of'fi cc r yci·r], unicl<'J1Vilttf'nsb åtclep å n :
tillt räda: k•a•ptetwn Bwrnls.

St.ockholms station.
strsom inrst ruk ti.o.m:;offi ccr vid· ·undem:l.fficenssko1an:
ayg;J : .k'a1)lr1n1C',n ,SehulZJc,
tiol! tr:äcl a: k apt-C':nrn .Tolms•son (an·tiller irkrl,a.ssen);
Sil;smn t;jä nstgi..ir-anclc •o,.flf i<X'·r ,] to rp Nl-clep.a r te me,n to t:
tilltJ1äda: löjtnanten Monteliu.s;
s:] som iilclsk offi<X'r Yicl sji..i i•ns tru m.c-nt- .o ch sjökartefö rrådet :
avg1tr: kc-mmc>,n"ll•iJJ~;:a-pb~n•c-n i ma r i ne·n iN~ssen,
ti'lJ.t l'fi cl-:1 : :k'arpte,nrn A l'ze l i•u s;
tl•sorm mitllof,ficPr å m•in•d.epa rtc1meil'te t:
avgå : kra,ptenen IE'kel unrcl,
tillträcl1a : •]öjtn ntC<n I<1o.r·sfhel·l;
S:>ho m tjii.nrstgör a.ndr oEfice> r· ,, je] unrdm·vntt-cnsbåtclepi\n:
tililttriklra: ikaptcnon Wrcdc;
f2 . att dc oUice r·a r·r, vilka icke Cr"håJ.lit föro r:cln·wnd-e eller Ii kcllll m.anclal·'äg !b::<J rdrat.s till viss t j•äm.st.göring mnlboPrl f'lle r i land. slmli:r
unrclc· r ·t iden. 1 oktcillC'r t912l.:i-30 s<'•Ptf'lmrbor· 1'Ci2·6 en·! igt V{'ck nbörr:l'l1dc
s t.at•io n•:>bcHil'h•ruvares h('stärn-mnnd c t jä111sllgöna å respokti\·c s tationer' <'1lL' r - \'ad brt rär[far Stoc!klvoims ·stati·o n t•iHhöra.ncl.o orfficcna r· e - e>ftcr·
[n:J·m.ställni•n'g ,fr,:1n wclor•bör·a:nde chC'ik r och a fter sa·nwå-d mc-el c'helfe,n
fö r sjöifö r·s·,·a•rC't,s kormrw:mcJ,ocx·pe.di tJion •a1· sta.tiOinslbeof•älha'\~a·J·c.n kO'm me·nJ c ra's t iJ.l tild:fäHig tj ä.n•s ligö r·inrg i tJIOlm •m a r"i ne nr; övc nsty relse cll e r
a crn,a n i Stock.holm hefinblig. tiltl 'S jöfö1·svaret hö r'amclc my,nclig-het m. m.
G. O. 1925.
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G. O. 605 'fasrt.ställe r tillägg tiH g. o. 1!5Gf20 ang•åem1de in- oeh utrycbn~n,g;sclagar för marinen till!cklaiCle v ä rnpln ktig·a. aH införa>S å i'frågavarancl'e g. o.

G. O. 608 lJ,pfaller ~ a.n:slutning hH k. hr. den 26 juni, att :f:ör i
sag.cJfa nådiga brcw om:förmälcl iJo rpcxl in.sl:jutu1•ing,scxpediti.o1n erlfmclcr·l ig
pcr:sonml .slk!all oftcr fr amställning f r ~m var v,sohnfen i Stod::hol:m s t.ätlhs
till d cn,ncs f ödogaind e a'v sta:tionslJcfäl,lmvca ro n i IS tockbol,m; ägaJ11clc
nlä,mnclc b clf·äl'h 'av·a re att, clårPst .kommcn:tle ring för irf rågava,rm1'clJC Ö1111lln.mtll ·rrv vi1ss perslon,ai jämv·ä] f rå n f,vottams sta.tim1 i ·KarJl,slkr onla s'kullo
Yis.a csig crfo r'ck rli g . härom träffa Ö~'c rcms 1korr111nwl sc mec1 sta tilomi s1l)f~Jäl 
hru\"fi.'I' Cil1 ' å sis:bnämnd'a• sta1ion:
att clärc.st .så owrrclgäng'li gen cl'foNlr ws. umlcrva t:t'ciisb{,teucla rc rn ft
k,D,mmcn lc lrra·s f ör ifr·i\g:n nu:a.nide iin,cla nvå l·; sa,m t
att t:o·rpedins,J;;:jutnin.gs•2xpetlit:i onc'n sG\·nll var'a avsl-u blCl före dell1
4 nä stko'mlm a'n .cle 'augu sti.

G. O. 613 bd,aller att g<E'llO'ITl 'g. o. ,?JI'i0rft0f24 fa.s-tsbä'lll'll<a tarbelle r
rö r :~ •ndc Yi·ssa fönl.clningar inonn urnlcl·eroMicP r:s- och sjöm!H.n.sld\ J'.C I\n•a
;:;kokt j•ä mYäl unel er brud g etå ret W·2 ö-0921G tilu1svi-chue Jlä.n<dia till olfte rrii tt.r lsc.

G. O. 616 1bef aHcr, ntt. k:1p kne1n ''id ·k·n stm·tdUe ri et [Engström ska.lJ
f r. o. m . cJ.e n l ok-t.o1bor HJi2:3 t il!.svuct a rr unrle r Pit ,:'\r t j•tiJw;.t gör;r i 111:Jrin s h1'lw:n.

G. O. 632 hefallrr, ntt ·F,C
t eck·e n drn1' l juli.

tt

ulJ. Vrulon slmll hiJ:;S'n s itt b e'I<äl;,;-

G. o. 637 bo-faller i alnshttming tilll nwdigt !beslut c]e,n 2(7 SC'jJ t em ber '119214, a t t följ ramide h Ps t'ämme1,se r, utQ.v or de i g. o. 8 60/:11.}24 Jm·e :d
c1ä ri genCim .g. o . 21617/t10123 gjo r•d ä'licl rin.g, s~wla. kin.1-cva till cftc rrättd s e
ifd1g n om i n,[i mll'Cla n':'Id>ig"a hcshtt omrfö l'lniäld homf:örl:o.\'llli ng 1a v V'ä rn p·l ikti gu·.
1. Ieke vetp eruföra >"ännphktigla arv [uosiJu],a!S·sen 19·25 tirllclcla-dc mar,i.ne n i a'H män t järr11St, samt
1V,ännpliktiga ·av å r·sllda:s'sem· W2'4 tilhleJ,arcle marim en i s jö tjä'll'st,
sikoJa un'de r ~u· '1 '9'2'3 mod iaktta'galndo av do i lrugen• den· ~B :ju ni tl ,m~, 4
O'Clh nådigt b es l•ut Iden 27 sopt-em!bo r :L!.ll'214 .modcl.cb ·de föl'Cisilu·ifter cnlig't
ve'cl•e rlb öra'n'dc st,atio·ns.bcofälha., ~are's be:s•tämmwndc hcmför1lo,va:s i elen män
cl e icke o. u.ml,gäng,l,igcn erfor,clnus fö r uppt~ätthåll.wmle 'WV tjä,nste.n om bord ·oc h i 1aml.
J. JIP.m [ö rl ,O•\'ning•en sk:a.ll i 'fö r•si;a 1hnncl omfatta dmpliiktigCJ,
se-m ins t ällt 1sig i'1 b1.; t st,ällcl inryckningi~lcliag, sam t vännpliktig'a' för

Yi lk <~

förhtvl lwn'd l'n ,a v ]JC'rsrm]i,g a r l ku•l1il1'" gö en b efnieh;e fr[tn f·ort.s1aH
tj 1än s l.göri .ng sär·s kiH Öll'sk\'ärd, vw ·j<[i,mt c i gör] .i ga,s tc miån hä.nsyn bör
lagas i.i:U 81\' ·v'ä rn•p liktig uttryekt örn-skmn· wt.t :idke komma i åtnrjuta·nd c
<l'V befriel1so.

B. ,S ta·t.ionshelf äirb iavarna sikaln den fönst:a cla,g ml i >rlarje mån,a'cl
t-ill chefen, :för försrvar .s-ckpar[("lllemlt ot ins,äml.u ·uppgi-ft cn,ligt i g. o..
R6Qi(i1 '1J!24 f-as t-ställt formul'ä r be tr<Mf,a ndo s•ållunlcua rf ör ertwgon hcmrf,öd:o'Vning m. m.
G. O. li39 '1110iclgi,vor, at t amc ritkanrslka j·a'grarlna. L•an11So·n. Oo-g,l l'l <~ n ,
Br,uoo och 'Prest.o'n m å bes öba Götclb org urr1dcr tiden 5~j2 augusti ;1!..11213.

G. O. 640 bcflwl,Jer, att m a r inattachcm k loJmmc.ndö rka:p tcnen wv 2:a
g r. G'.i i"Oill ·slmll omccloHJiart c.fter k u·s tHo<ttans besök i viss,a ty ,D.;:a
lr•:J'Hlolla r .ilmevaria•ncl•c månafel avr crs.a t.iH -Köp8nlhaum fö r att t. o m. don
.t wugu:s<ti 1 0'215 tj,iinlstgör a vid Kungl. Maj : bs lbaskich1·i ng dräl'IS t,ii·ltr'SI.

G. O. 648 b ef,alkr , med 'upphävande ~tv g. 'O. 53;\2<4, att följ nrnfllo
föru'sd.;rifter i frå'g"a om hmnrr.nnin.g· ·a;v odh pl'IOIV med vissa till rflo·ttmmJs
\la I'V ·fö,d arg·da unlckrv'altte,nsbåtar skola .i;-iH~s'vid.a:re och i·ntilil de1ss an'norhmd:~ v::l'l'ckn· för·ol1Cln·mt län-cl1a ti ll cfterrätte1lse.
11. I ·2 :ra be rml skap förl.ag1cJ.a elreT under förläg'g1nim-g i dy liD;;: bercd,sk·ap va rande mllcle rv.attcmsbåtar j•ämrte för cl01'a's han-ctl1 av,wncle och
\·å ,·cl j•ii laJlikt. ·mo,m . 2 och 3 necbn avse.cM personal skola .gmnensamt hon•ä!mna's \' a'l'·vc,ns und·e rv atten,sbii.t,clcipåe r.
F.Z. Vid \"arclcna ·var•vebs undc r,l·lattcmsbåtdcpå tjäJJJ,stgör on Jcl<iirt .~lJ
i kom1n'an!Clo v'ä.g Jb corcl r.ad .officer; ä@and-e varvschefen utf.är:Ll'a c r>
f o r clcr1i·g'" närmare bestä111'111dser bctr'ä,ffande dc,mna •o fficer-s tjränst .g-örin>g å
\'1<1 l'\' Ot.

3. För ·verkJst;äHan:cle 1a;v u nde rh åUs- och rCiparatiomrsarbotcii!J srko.J:u
.i 1st.öl"St:a mö jliga u t:;träC'kning dc UJDJdcn1at1tem-sibåtmaskin~stc' r o0h ull'Lle r va•ttenshåtclda·rc, ,som id;:e gonom.gä förcrskl"ivma sl-coJ.or elJ.er ku r,s c r c l1k 1·
djost ä ro s>j öklmnmen'de raclc, j[unute c.n riwcliomatro:s, avsedd för u~lillo· r 
vnl.l.cn,sbåtdcpånls SIH!m Higra unclcr vwttcillisbåta r , sa:mt ~>å vitt möj>lig't fö r
Ya rj e il. unclcnnattcnlslbåt\:lopå ingående wnck l'i\oattcn,sbät on unckrva-ttc'nsb:Us.tynna,n· och en, und>er•vatrtc•nishåt,matrols var,a· kommcn'Cle·r wclc för
ljän'st.gör·i,nlg å varvet.
4. JliLc'cl· i mom. ·1 Oltnförmä'Jd,a utlliclcl"vattcrus:b i\lar . k'Ola ull'ck•r
.iwkttngla·nclc '3JV i moii1l. 7 meddelade b estämmelser b etrMLmcl e b J1iurvslefö r'b ruk,n rng, -c1å -omlbm d pi'tg·åcndc a r beten icke läg,g'a hilliLler i ·\ •!äg'c'n
lrtir!för, ve rUcstäHas provburcr; 1hör.ando 1så Yitt rrnöjl.igt dylik vro'vrtur
mi'ma·Uigen utiföras med Y!flrjo i depå ingåc1n'clo Uln'cle rvatte nshåt.
Unider provluronlia utförc's över- ooh ullllcle rv:atteu11sgång oc'h övnimg n1'0d ra,dio,s ta,tliolllcm s amt, till cl·en onuf·atlt'nlilllg s om av varv'sC'h efc.n
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i \·•a 1·je s.än~kiJt f•alJ best·ä ntme s. artilleri- och t.orpecl s kjutntimg h e n som
(å minundenatte~rslbåt ) minering.
Vid .så luncl•n fördagen pr•o dur med undc r•val.l.cnsbftt s.kall genom
ve>cl•e i'lJörande kårohcd'ls fö·nso rg på wtrv•s 0hefens •framst ällning wnclc rv·ruttcnS>båte:n,g beslätt•ning ~·:a na ik ompkH:cn •d· till ,ful.ltalig, si\ v•itt m•öji1igt
n1ed per'sl~ •n.al t:itld'höl'lall'clc U'11'Ll•c rntttcn,si1Yåtom molbliliscrinlg'sbcman nling.
Dem sål.u•nlcla kompkt:tcnadc bes•ä ttn·ing,en sok•a ll elen dag, tlå provtur föret age:s, stå tili var•v•scheifcn.s J'ö r.[logia.ncle u:mk'r Wl•r vcbs hcJ.a a rbet.stid
ell e r, om så c r!f or·clria•s, und1>r längre del aN dagen.
5. I n1101m. 2 ov a.n o•J lltörmlä bd clfficer s'kJa H tj ä•ns·t.gör·a såso·m f a rty,g.schcif vi•d kJ:vall •n•ämn~kt pl"O·vi urer.
6. •V M'V'SC·lle'fcn skwll. drå så l•åtor sig gömt, lwo r clra ma rini11ge njör •ä venso•m Yi•d h c•h·o•\· :~ n ;n•at· o·mlJucl fråm Y·e ck rhönatnlck Y~l\'\1SJd •2poart e
m e n•t att tjämst.göra å ·un•cl-c r vatton<>båt. S'O't11 Yerhs tJäUc r p ro vtur.
7. Un•de r provhtrC111M må fö·r va rje un.J e r\·:att'c~·ns!båt årlåg cn fö rbru·k,as br•än•n- och s lll'örjolja t.Hl smnm1wnlagt e n ~ll.)'Cik·c<nQlct. , bcr•äk~1 1a d
dte r hrö.g\s t 4 brmmat•s gång med full far t för varj e månml, under YiJ.ke n
underr\'lattemo;båtcn' v•arit fö, r•l·mgcl eller u,n :ck r lförlräg.gnli•ng i 2•:a burc'd•.3karp.
8. Under prov t urs•dagar,na skol•a , m eld i:akt tla ga•ncle a1v ti nådigt
brev cle.n 1~3' janum·i 119e4 u tf ä ncl•a<Llc bcstä:rrmnell•s'C·r, för rosp okt.i ve lllncl e rvatternsb[ttar i tiHämplig•a dela r gäHa för rusba-d-c -fmty'g på ex•p cdit.io n
frast-ställd a f•örc-slkrifk.c r ; d•oc.k att bespisnin g av i •bc slättningonr ing1å.c:ndu mlantsikap '"llmll •ä ga ru.m å eHo r fr·ån. shtio·nc•n. U n•ckr pl10'\·tur
skaH f,a rt yg.sohelf en st.ä u.nd c r \·a r Y'SCihcrfemrs b cif·äl.
iV•ar:v·s c'lwfcn .äger att j f råg'a 1)111 f.öram·dd av böcker m. m. omhord å unlcler:vat..te~l •s:båtcn utfiir•Lla e t'ro Jdc r.li·gJa n•ärnwrc föl'Cis'k rid'tc r
me d i a kttla.g mndc a v .a tt i SJMllct för '11lÖnlSte rr.ull a sll\lfrll a v .h 1d .ygschef cn
u•ppPä:Has i regle:mcn to fö-r lll'arincm del II om n1ämn1d p c rs:ma lifört.e ckn~ng. sorm varj e gång, inmm pt10•\·tur f:öreta-ges, skall till \na rv;;ch ofc n
in•l ännnas; skolanek •avsk ri:J't av s·agda ,förteckning i s•tä:ll ct för utd rag
ur m .ö•msterrulla hifoga·s ,htrs sa rap!JOite n.
t9. 'Dc organ.ij,sa toriskra föreskrifter ang•åCUl 'clc ll'll Ck r wdl,e.n sbåtc]:epå , sCim !Wv res•pd(ltivo v•a r·vs~c·hfc r utf•ä r•ckt•s, skol.a för l.;•ännmllo•m m e dde ltas ims pei]dör cn cfö r un•d crvattc•nS'bå1Jvra pn-et.

G. O. 658 be fall e r. att maril·n•in gc.n j•örcn a\· l:•a g; r. 1Samz2lius
med utgflng{'n 11V scpic1111Jcr m;ln·ad 19•:23 s kall <ll·g,å s li so m ins lruklion.si ngP·n.iöt· \·icl UllllcroHicc rs$ kolnn i rStockholm mlllt ·n t t fr. o. m. de n. u
l'k to bcr 1925 skeria tjän s tgöra så,oun in'S t rulk •li o n·$irn gf' njiit· Ytkl undcrid Liccnsskoktn i StDcktholm JII <Hinil rng·cnjörc n llY :1 :1a g r. Envi 11 ocih å
ohl Lio<Jlslk,ontmct i IStockho lm uu1 rinun'Lk t~i•ntf'niclcntc•u 13iörk.

G. O. 669 1Rl'rallc•t· i <lill Slutll'ing till tåd•i gt lJL• sl ul \.kn 10r juli j l9•2'5,
a t t lka vt.encn :VVett er sLtlJ , rned •bi bdn11 kt •t]l(lL' t.i'lrl S•\'id'<II'L' il 'V i llilll'hll nm de
lwfa t t.n·i•ng, tj äiJl s•t.gör8 s åsO•IIt Jtilil i W t' s-t•knc•tcJ,nre ho ~ s•ak'kuti'll'igu I ör
u t rc:dn·i ng

1<1V

frågan

OIJU

Cl'S ä ttn i ngslJygtRl.cl för [lolt11m.

G. O. 681 befalle r hl. •a .. att. l t lO'tnr·borpecliiJi'tlt~·ll n: r :3 s;k•iiH rus tas
fö r <ilt utg-å lJå oxp c-di tiro•n i och för pro\·, Yar·Oiln mal'infön'altn-i•n.gc'n
ii•g c r utiHir'dra crfcw'Ll c rli ga föreskr-ifter:

<~tt mo!Jortorpcrdlb:'Hc•J IS lJI'S:iHlrn'in.g's.Jist:a •wnrdcr i[n],gla ,\'ar:an•d c rxv.:d•il<inn Eikall , \ 0ad •bd rii!f:f<11· Ltnde ro:fifi.ccm t·e uch marmk•a p, h ava cfröJjanlde
s~trmm a n rs ä t tni•ng, nämlågon:

To •·pc cl·s ty tm1ao1 .. . ... ... .... . . . ...... , ... . .. .. . ............. . .... .
T·orpcclmaskini5t. uj)'pbönlr&nHtn (d{'ll jiä•mLikt g. o. 100/:213 ti:ll ma ri n fönnaHmingc•Jl's för.fc·g•:l'll ck~ ·;:;tälhla torvechna,s\k i ni ste n) . . ... . . .. .
11o rpc cknat.rers, k·o rpral elle r tl :•a kla ss sjöm•an .. . . ........... . ... .
To rp c•ck;lrda re, k'orpra.J l' ll L'l' 1:a kia s•s sjö ll tJn . •motorutbiltda 'd , . ... . !1;
·sk <ulandc i h c•:iiätbninrgc n 'i n.gåe·ncl·c undcro•fd'ice r•nrc och ma•11 sk:rp
u·tt ag•<~ •s bl•and pcrsonral, tihl:h.öral1'd'L' 'K a rl skro,n-a st·a tioa1, tl ock :d t Å hä.ndol::;c av bristande trillg<1•ng <l Kad s•kron•a station aY bo rp c•dc lLhlr·c ci~·t 111 o
s kra ll komrmc·ndcra•s fn1n Stock'h:oJ.m:s s:t.ation;
'att rb csättmillg•c n skaiJJ st ii.lliws till m·a ri.n.fön··al trn i,llg'C II's för,fo<g'iill iLk:
:l ti.'Ll vla r•om äm ,b cts.yorkot itgur 1Tälifa ö\·cre nsk•omrmd so m cLl \'LXle rlJönamlc shtkl'llrS~Jefälhav·ar c; samt
ut.t fartygschof-en ·s kall hissa s itt :bdiäls•tcc'kcn Ll C~l 16 in·nc \·<tr'< lllidc

rnå•n ad.
·Bctr•Mfan'd o vissa av nu anib cf:a.Ud·a prod.ur·c r förwnle·d ch t kostnarder ä r IS•htd,gat i nådigt brev do n• Hl j•am'lmlii 119~4.

iJ3ct r·äiff.and e bes b~i 'dla•nde aY kos•t.mwlc.m a •för on11n aJJhd•<tlltLJ e xpe dit i o,n rncd moiol'torpc d•båtcn n :r 3 komma cr.fo rLlc t1i ga fö r c·okrifll'r
at t utfär:d,as av mar'i.n:förvaltninrgon.

G. O. 652 'bef.alJ.er, att m 1a·ri,n•iaJgen.jörcl1J ra:v ll:a gr. Lundcqvist
s'k1all, m e d bilbehåll:a'n'clo av i g . •o'. ·1 0'/.2!5 an•bCifla:llt uppdr ag, Urn>Cle r c rford·cr'lirg tlid inrne~'-ararnldc, ä r s•tJäHas till mar•i:nförwtl tningcns rf örf•og•a nd c
fö r att i E•nglau1•d ko•ntroHera tillvcrkningern .av viss därstäd ~s beställd
fartyrg smateriel.

G. O. 691 bo falle r. ·abt. marrini•n•g cn•jören ·a\. 1:" gr. 'Lt~niLl·c q \'i •,;.t,
s'kla,JJ, unclo r ckrn ~; id h am j.ä.n tlirkt g. o. 65:2/2:3 är s Uili Ll till m·a ,.,j,n,fön'a lining,c ns förfog•a;nrLl e för .att i E rugl<t'Jl'd kKmtrGlll'l'a trillvcrO.;nilll<gc'•ll a\' Yis•s
dliir•sträcJ,cs• hcs•tälliCl rf artygiSJII ate Pic l, tjiinstgöna s,ås•o•m biträde åt m arin"
art;tachcm Yid K•u.ngl. Maj: t s :bcskick·ni~1g i Lorn lcuon.
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G. O. li!lll ·Lc··laHer, ut t utörl't'r g.::"nrorm g. 10. 130/2'3 ocJh 18r1/1"213 till
ru·s tming anhC'rf.a ll t a·n tJa,J fl .n0)åtar ylterlig'are L1·å flygbiU.a r skola r.us blls,
äg,wn clc mra r,inl[ön·altnringC'll' bcst•äm·ma såv.ä l vilrlm d'lygh~tar, so·rn s.loola
ru stas, .'om tird·c n rfö r sag.cln rus.t.n i.ng.a r ;
•artt ifr åg•ayam~<n'ck flyg:båtar srkorla t,ill cklals K arlskroCJJla flygs t atio.n Jör uilföra.n<llc av prov. \ 1fll''Qm nmri'Tliön·.al·f:rn,i~l gc n tige r uHärdra C' rf,or'cle rl ,ig•a fö r es k 1"iftcr . s:nnJt cHirdt c·r avses för ö·vll'irn ga r vid nämnda
flyg st.wtion m ccl i·ald.taga·ndc av ·a tt dern be r'ärk.n ·a:cle kos,t.nradcn J:ör flygÖ•I'Illi•ng,arnra. , ,jd i[(ra rl Stkr-o;na flygstaliom av docmn•a anledning ej Ö·Wr-

G. O. 719 ],.:,ifnllc·r, i 1ill,]utning iitll n. ]Jr. (h• n 311. juli 192.), alt
Stoc'kh oJm •s och :Norrköping's Jri\'illiga moro r1 n'itsflot·tiljrr under f:.Jot1i ljch l'f.r rm1 ;; Jechring ·och i ck n u tstriicknring. •50'11 1 nv ch:ofC'll fö r marinsbrbt•n i sa nwåcl m c el •k 1å r.sty I' C'l,s:'rll [ör ISv,' rig rrs hi 1·ilJ.iga moto·rhi'rl sl(i't r
hl•sHimlmc..-<, s kol a inlm,Jlas till tfrcoflstdii·nstgör·i ng, St ocldJ011Jlls'i btti\j('1l
u nrclcr tiden den 1~ -16 ind unclancl e aug ust i och Norrkiiping·s·f lottilj.:•n
unele r ticl r n lJ,en 1 2~---<1.6 augusti, i och för :deltagande en ligt cläro·m särku st'flot ta•ns gcnO'Jn g . o. 501[:!.3 all'lY'~ kilt uHärdncle hrsi·ämmcl se r
f allcl•a k ri g öming.

Erknick .s.

G. O. 708 h efall e r. aU kwptCll{'ll' \'ntl d'lic•ttnn W. 'E. K. W . ILilli ehöiirk sL1ll f r. o. rn. elen D .i.nstm•mlandc a·ug us t'i unckr e n tid av ormk ring
8 cl: lg':lr förl ja öv.ninga r.na yj ~l t y5<ka flotta~·.
Bdrrä:firn·nd c här•a:v fö r.anlecl'da kJosbn a.ck; r ä r stadgat i n.ikloig•t lJi cv
den 1'7 in•ncva ra nek måna cl.
1

G. O. 7·10 'bcst:i:imrncr, att inga vid s jönmns,kämn im s tä Jl d,,i ko r·pr;d c' r f"•l\iDla iJllne vn r arn.cJ.c ~11' u Ltag'as fö r utlbild.nri.ng i e<n li g rh ct m ed ~ il.: 1
11v m'\d i·ga .Jcun.g,ö rc:·lsen •d en 18 juni !1D!V0 rarn.gi'tc n 1cle u tJLtildning till rc:;c rv offi cc rsa spi ra nt.c r aY vid s jöm ::ms.k0rcn mns·träHda korpraler.
G. O. 714 rb cfal k r i an·sl ut.nri,ng t'ill k b r. tb•n 21i juli 'JI9r2r5, !iMJ
nwiu11U ·ach6n 1·i'Ll Ku nrgl. Maj :ts IJCsrkiakni >ng ti ·JI.colsingfo rs, k!J IIIIII e nclö r bpf.c n 2n •wv 2.:r gr. Oiro.n skHil t.jä,n'S t.gönl v icl n ~ii n:n rda besndcikrnu rn g
Jr. o . .ni '. •clcm 6 ins·t.uncla noth• Hug us'l·i unde r 011 tid av omk r•i ng 2 mån ad2 r.

G. O. 729 bdalJ.c; r·, att nwto rt orp rclbåtcn n:t' t skall u mlcr ck•n 6
a ug u.'si'i l11f:,2c) u tgå u r kustfl otta n samt a Ygå till !Stoak h o1m:s st u·!i on
fö r a lt aY rn stas, H·\ "'lliinstras och förliiggas i fZ. 'brrcclsokap,
a t t motontrorpcclh!Hcn ·n : r 3 ska·ll fr. o. m. den 8 a ugusti HJc2.0
i .s tället fö r motortio rpcdbåi cn n :r J ri n gå i kuJs trloH:an sMnt cl:eltaga i
ck•n gcnrcrm g . o. 0CI1/2r3 arnhc,failcla krigsö1··n'ingen,
-att i g. o. (31 t '213 för Pshin;n· ~)C'Sä ttningslrista skall gäll a un:cl er
i f:dg:a.y.ar::vJHb expedition m c Ll rrnortorto rpe·dbåtern n: r 3; cloc:k att fa r tyg•et's bcs äottning,slri rsta ·m å t.iHNi.Nig"t u t-ökas mod e n un doro•flfice r , nmts k•inist, rf rån IStrC'ckhrohns s t aho n m e d g·od b ä·nmcclom 'cm å m oto rt o rp<:'llhåt för clwrmmanclc mwskim e r i.

G. O. 739 b rJ'a llcr, med iinocl ring ·a v g. o. 7219iji2r3, alt moto rlor p ::;clbråten JJ•:r 2 <;'k a ll omed•ellJaJ't ingtl hi t Hotta,ns staotJim1 i ,S tock h olm
fö r anu st•ning:, a•nnön3tring oc h födäggnirng i 2. :bcr ectskap; alt. moi ot·rorp•edhåt •n:r 1 s•J, all i stället .f ör moLortoqw>Clrbfllcn n:r 12 'k v.ar,sol,:1 i

k UJstftlottan.

G. O. 747 m cclg:iYcr i yska fiskcJ•i srk ycklsfart.yget ''Zictcn'' alt u nck· r trid'cn !20'-128 augusti 1·\J:~;:> h t' söka GötcobDr!!:IS kr·igo'Jluamn.
G. O. 774 befall e r, att marin läka r na a1· r1. gr. T orge rsr uull och
Mo l a·nclP r ,srk nl a nwrl utgå ng·e n av n ä•s \'k.om ma n cl o scp tcm b er miln-a el
f 1•~nt rikla inncba1,anck tj 'ä n s(o(•r!Jt", fattndng·a r snlll't fL o. m. (l•rn 1 alii,;f.k oJII'Illrnndc okl a lw r tills1·icla w tjän s tgöra. 1örst.niimnclc marinläkare s:"lsc m clis tl'i.ktsläkal'c ocl1 d en si$(miimmlc såsom ku sc rnläbrc å flottans
'stati·o'n i IKarJ.s:lo::rr-o·na.

G. O. 788 ])p f:a·ll e r, i anslut•ning tiH n. b r. dc•11 1rJ S HJ2i5, att k o~ li 
Jill?tKlör cn Orisi'lw, J.öjt•nanl c.n .Lilienb corg snm·t mrarinringc11 jörcn 0.1· :1.
gr. Zctt·c 1· st röun .sl.1 0'l a ~ sh1 kt av i.nn C'vanPncl r el le r l.Jör.inn a•v in s t-t 1ndandc nJJånad anesa till H ol land 1för att dä rstäck' lllllcl C' r c.n' tid av
högst 8 'cl·aga r be.cl riva Yi•ssa studie r.

a. o.

192u.
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G. O. 7!10 bdalkr, i ansh1tndng •till JH1rliga beslut. d·~·n 27 l:iC[llt'illhcr .1JIJrM •och ·d en 14 m1p:u st1i 192,) samt med upphänmde av g . o.
637ti2•5 att, följ•anclc b :'s täm~lw l sC'r, utö\·er de i g. o. 830!24 mt'd clä ri g.8noun g. o. 267/•:21'5 gjord änclri1ng. sk•o la lända till orl'tc rräl k lsc ifråga cn1
i nämmh nlådiga beslut. O'lnlför!llläl'll hcn11för~oYning av \~är'llpli •klign.
1. V~rnpl1ktigrr av å r&klassen 111:12!5 tilkklad:J marinen i allmän
\'ät·np~ik·l.ig'a av ör,:,] JwssC'r·na '1 1924 •och 1J92t3 tJi]].(l,cia ck tn,arimm i
c;jiilj'älllst, samt
YärnpJilk tiga a\' årsklassen!Hl•2c'5 tilk1eJ.a{le mari·nen i stalio·n st jänst,
Sk·ola, under åre n HJCr'i {l01l 1006, cMr·cst :för ldt'm fastSitii llcl utryckningsdag infal1lcr före utgång>e n af\· år 119r26, med iakHag.a nrle av
ck i Jagarna el en .1.!3 juni HJ-24 och den 1r2 juni 002•3 (Yärn•pHktslag) s~vrnt
n.åcliga hesluten elen '2.7 septembe r lW24 odh den l4 au@u·s ti f\.912:) mcdtl·:oJ.ado föreskråfter, e·n ligt vecl·crbörancle stati~Yns'b?<täl •llavarcs hcslämmanlcl e tlwmf,örlo.Y·a•s i cl·2 n m:1n do icke o.undgängligc.n edo rdras för
upprät'tlhål:la>ncle a>Y tjiins:t,rn omlbQPd och 'i land.
12. [-lcmförlovningr>n skall i förs:ta ha·nd omf•atta vär~1pl•ik'i"i ga,
som i1nställt •sig å fastställd inryolvni.ngschg, sa:mt värnj1liMiga ..för
viJ,k a förhJållancl<en av personlig .aret l~un.n.a göra be·Iriel s:- f ri'm Lortsatt
t.i·änstp:ö1'ing särskilt önsk.värcl. Yarjämte i görligaste ·m ån hä>nsyn bör
iagas ti.lil ay yfirnpli:ktig uttryck<t önslmn att icke k•omma i åtnjutande
a v h::>d'rielse.
S. iS.tati•emslbcd"äl:h avarna s.k·ol·a den d'önst.a ·dag.en i yarje mlå nad
l ill ohden fö r f·örsYa rsclepa l"i<:'mentet insämla uppg-i Et c n li gi. i g. o.
860/2<4 fastställt formulär beträffande sålunda föreba.g·en hmnförloming

m. m.
G. O. 800 bCifal1c r änrdring
bilfogad '•lJ:i,J,a.ga.

formulä r r64

RM Il jä·lll'llirkrt g . o:n

G. O. 821. bdaHcr, art-t marin.atta0hen yj.c) Kungl. IM aj:l·s h('•;;k iekn i,ngar i LomlQ•n och Oslo, kapl·r ncn \·on B ahr. skall i lirskilt uppdrag
U\'r csra till T-lorte-n och Tön~bc•rg ami Cifter slutat lll>P Llrag äte nända
till Oslo.
G. O. 823 b emynlcl igm högstl' befälhavaren ÖIW'r k•ustfl.ottan a<tlt,
cn,J.ighd m ed dc Därmarc förc s·krllifter, som av ihonom må ut.färdas,
ddachrra undot'rvattC'llS1)ttlarna Tllern . Uttern. IIaj em ooh Val ro,sst'n d'ör
att l!lllclc r högst 5 dagar i slu·tct av innevaraucl·::l månad e]lcr början av
inst,uniClan'CJ.c ·scpte1n'b er Jlll{t.n ad b('sö,ka A·mst{•rd,am; sk•o lancl<l Y•8dcr<börancle .b2sik,icil.:ming och kons·ulat ·h;'\llas unlcl·e rt'•ätta.cJ.e o·m elen sannoli'ka
när•marc tidpunkten fö r fart..vgens aa1komst.

G. O. 827 nvedginlr, att tyska sdöl!111ätniJlgls<fartygct '"Pa:n(,her'"
li!Hlcr sl utet av in·n cvar.audc augus ti ell(•r 'b örjan av in'St undwncl e se.p1Pmher mlånacl må besöka Mölle.

G. O. 834 b:-fallrr, mrtl ·i imlrång a·v g. o. 1150/o213, •a tt :'\r 1181:213 inskr·i·vna 100l1 med ckm tjäns tgöriqJg.ss1Q··klig.a \1ärnpliktiga från !Uallands
i ns•l\ r i v•n1ingsolJn rårcl:c, tilldel ad c mn riuen <i s-Lati10nstjänst, miJ.i tät· a rhe t:u2,
sk•ola i111rycka hll tjänstgöl'ing d·cn N oktober 11[)1215 QCh lltrvcka clrn 2.9
Jl1 <l i'S

119::2•6.

"

G. O. 836 hCifa1J.cr, i anslutni•ng till n. br. den 2,1 a•ugus,ti :t9121i,
alt i g . o. 135'7/~~· 1 u l!färda,]c ];:•s liimllldsc r ang~'tcncl o fri\·illiga ulbild ning«k•ursc'r :för UO 3. gr . .·mnt UOK ooh födj •änta K sko.Ja liind:l ·till
(11"i1'rr.ä.J1.ds<:' jänwiH unel er ill•~iUoncLande uthihlni,ng.sår.

G. O. 844 brfallc r, att i g. o. 788/'!!75 ruämmda oi.J',ficentrc och lll<ll'l•ll ing·:·njör ·skola, i anshli.n i·ng till i nämncht g. o. •nn~wfalld slud ir'I'CS<l,
lw >·,ö•ka .lena oc~1 l3Prlin :[ör a l·t u:nckr en sa,mlmaiJ],agtl l id wv l1iig·st
t ,.e dug.ar oClät"städe:s bct.lriva vissa· studier.

G. O. 857 befaller, att ilwmmc·ndör•k a·ptenerna Li·n'Clsslröm, SrlanLi.i.kdk. marin·ö,·crd.ircsktören Lindbeck .samt m:trininle Hilknkn
2. gr. •Bring skola m ed bibchtillande a\' inn ,;ha vancJ.CJ hl'fattn·ing:n
till,;\·icla rc umler e11f•mjdc rlig tid ställas till :L925 års flot-tkommittes [örf ()!!.·, anclc.
rk·r

I() Clt

a\·

G. O. 884 befaller, rrtt ,föJ· str marininkmk·ntrrna 'E hlin och Ekm:m
sk>:;·la me·d den 1J2 innonu:an•de månad avgå •från i·n,nerhamlllde l.mfattJJinga r; ;:,a~nt
att förste mari•nintonclcnt.en E~~man .stk all fr. o. m. d·e·n j 3 inncnll'wnde ~nlånacl 1;.illsvichuc med unelantag av de ticler då han på gruml
a\' utfärcla:cl g . o. må lJ.a1~a erhållit annan ·l~omrm e ndering tjfinstg(jr:t
ci\so lll stationsintendent vid flottans sta·tio.n i IS1Jock,ho1m.
b

!

G. O. 887 boiallcr, att löjtnante n Löfgren skall .u nde r i g. o.
.)7i3Ji213 anhjfallcl sjöh1unme.nd e ring å kano11båten Blonda tjänstgöra såsom ext r.a Jw.d ctt·od'ficer.
G. O. 8!!5 meidgi\·or, at;t elen p cr wnal, som under innel-a rande l1r
Yinncr sådan anställning y,j.cl marinen i o:fif.iccm ollor unclcr orfll'i0crs
tjän,3trsMLlnim.g, att m od elensamma jä•m.J.iikt regleu:ne·nte för marinen
följe r skylclig,het att bland uniformsp ers edlar am,kaf.fa jämväl paraddnä'M, må tillsvidare uppskj,uh anskaJ:Ilfandet av clyBk dräkt, skolande
denna pensonal ·t ,i llsYidarc vid dc till.l'älle·n, då bärandat av paracklräi] d
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ii r föreskriven i t jä nst0n. i s t.iillt;t bära daglig clräJld, för officerare och
Yoderlij.;ar med rock i(lwktt), för undcro]fioe rare och vederlikar med
kan1j (balett).

G. O. Sll1 bcfallrr i ansl·utning ,t jJl ni\<lig,t bro1' tl r n H s'' lJicm:b~r
·1!;1:2J:i, att ka1Jicnrn vVa·hJ,;;Lröm skall ckn ll'G swmma m;lna Ll ayrcsa
till Tyskland •c{!h England ·för aH uneler <'n tid av om'k r imQ: 1 mån.acl
heclrint y,issa studie r därstädes mNl början i förstnämnda lan1cl.
G. O. 909 fastställer nccla·nshlende m oclell{' r tm yrk·cshl'leckningar
JUr man<Sik ap Yid flottan, uttagel ti ll särskiM ijänst, al·t gi11l:c fr. o·. m.
tL'n 1.J i.ns<tunclande olktobcr.
•A rtilleri matros, rikta re vid mcdels'Yår kanon.
lArtillerimatros, riktare vid jagankanon.
Art·i lle rimatl,os, rJkt:arc Y1d läLt kanon .
Torp edma.tros, riktare vid lät·t kanon.
G. O. 913 mcclgil·or hl. a., rr~t
jämliik t n:'\digt beslut den 2>8 sistlid·no
bland annat besöka Stock1holun unde r
nämnda bosölk: förl:äggas vid rflygdepån

de italienska lucftirntyg, Yilka
aug•u.sti meclclclaus billstånu .att
i<nnc1·aramle Jlllånacl, må un rler
å fliotta•ns Yarv.

G. O. 919 1b efall er, att i marinförva.Jtningcn tjän stgörande otl'rfioc r
skall, 1å tid som av ämbertsverkct hcstämmes, avresa till L~·nckm för att
b-o.siktiga ·Yiss beställd materiel.
G. O. 9>23 bc:faller, att i den män tillgång-en på Ilyg,b:Har enligt
nuariTIJfönaltni·ngens heprövande det med'gi1·cr, l'lustHottans flyg·station
skall t. o. m. sl,jutskolans ays]utandrc utökas med en •flygfi.J'åt .
G. O. 932 befaller, aH uwm1mencMr·k aphmon Giron skall i sär.stkilt
uppthag aYrosa till V .~borg elen •1'7 septemb:cr och efter I'C'rksLällt uppel rag senast elen !2:1 samma Tnånacl återvända till J-IclsingE·o rs.
G. O. 933 lb efal ler, att utbildningen vid skjutskola för rosGn· cd:ficcrsaspiranter ork all innenrancJe år <för samtl.iga .aspira>nter a1·sJutas
111ecl dc>n ~~n .scpkmbcr, •ä gancll' högste b c<fälh aYar on ön~r k ustilottan att i gällande r ~ glC'm c nte fö r utibildning av rr.;on ·oHio:crsa spiranter vid , kjutskola vidtaga dc inskroämkningar, som på gwnd härav
anses erforderliga.
G. O. 957 befaller med ä·ndring av g. o. :504/>2•5 mmn. 4,
11. att unde rvattensbåten Bävern >lkall fr. o. m. dag inne,·aranck
sept. som högsto bcfälih :warcn över amst.Elotta•n äg:cr bestämma tills-

•l

y,idarc vara s-ta1ionärt för l ag d
stället för undc r vattc111sK arlskr()na
båJR.n Ille r'll,
2. 3•. •a>tt ,j hesättningarna å nämnda und·er vattcnsbåtar ingående
unde ro-fficerare och manskap må, i den 'Inån så OLmclgäng·ligen erfo rdras med hänsy·n tiH å kustflottan pågående skolor , bytas mella•n far tyge n ifr.åga efter överonskomrnrelsc m ellan högsrte befälhavar en· Ö•vcr
~'· u s·tf lotbn odh vederbör an de k<å mhc.f.
G. O. !}66 be'fall er bl. a. :
\1. att unde rvattensbåten Valen sk·all å d<ag innevarande måna·d,
som m arirn f ö.r·v altningcn äger bestämma, avgå till Stockholms statio•n
föt• .a-tt därost äd·cs. ayrustas, a,·mönst ras' och fö rlä ggas å 12. be roelskap:
ägande va rvschefen i Stockholm att anbefalla de inskl,ärt:lmingar ii avrustningsarbetena, som m ed hänsyn till f.öt•eskl•ifterna i mom. 2 nreclan
anses läm}Jlirgen bör a v.idtagas;
12. att ISagda undervattcn<sbåt skall rnstas f.ör ny expedition och
fa r ty•g1schefen his·sa si·tt befälstedkon ele n 2•8 instundande o~dober; skola·l11c1e undervattensbåten uneler nu anibc•fallcl expecJ.i<ti•on jräJmlikt bestämmrels·orna i g. o. ;50:4/215 mom. 8 och lL2 ing-å i kustHottans 2. uniderYattensibåtrdivis·Lon swm1 ti1ls'Vidare vara stationärt förlagd vid stockhoolms s·ta·ti-on.
G. O. S70 befaller beträ!fiande den mariillläikarrkurs, som &kall anordnas i ISioclkholm i =e·var ancle år, bl. a. :
rutt kursen skall taga sin 1början> den< 1 insiundande okt alber och
fo1' tglå tiN vc!h m ed d an 7 lll•ä!s·N~omm:arudc mownnher ;
alt •marinö~'e r1äikawn s~.;:all utöva ÖYe rinseenclie och leclnimg av
kur•sen;
·a tt kJornmenclörkaptenen a'V 2. gr. von Aribci.Di skall tjänstgöra
såsram lärare i reglementslkänned·om, äga•nde marinöver1rukaren i övrigt
t räf,f a överenslwunmelsc med lämp1·i ga lärare i 1sjökrigets ikirurgi, navalbygien, psykiatri, af.t.alimiatrik, otistri, lungturberikulos oc!h lä·kemedelsckonomi, samtl.iga lärare mot a r voden, u tgående av d e t av riksdagen
fö r nä:mnd·a marinJ.rukark.urs beviljade anslag, viliket jrä mli'kt nå!digt brev
den 2>4 sistlidne april stälJ.ts till mari•nförv altninge n s !förfogande;
att marimöve rläU<aren skall beshämma 1 ~der och lokaler för undcrvisni.n gen i de o1i:1.;:a ämnena;
att c leNerna skola den 1 instun<cland·e KJktobe r :k l. 1ll f. m. anmiäla
sig i iStocll\Jlwl<m bos marinövedäilcaren; samt
·att i <fråga om undervis·ningen i r-espektive rumnem birfoga.de program skall lända till efte rrät·telse.
(Kos·t nadern·a · rförr kurse.n s·kola begränsas inom det ge.n um ovannämnda niådiga ibrev för detta ä ndamål till d'ör!fo;gande ställd·a runslaget.

G. O. 1925.
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G. O. 9•74 medgiver, ati 11\)215 års floUkiommitte må följa krustflottans övningar wnder t~der, var,om överenskommelse må träaas med
hög.s•te befälhavaren över kmstfloHam

G. O. 9·75 befaller, att marinintendEmttm arv e-. gr. :Linclgrern skall
med elen 8· instundande ok'borber avgå från i•nnehavandc ·befattning samt
[r. o. :m. påföljande dag tillsvidare, med· unda;ntag av de ticler då han
plå gru•nd av ut,ftär.clacl g. o. må hava er'lrållit annan kommenderino'
tjänstgör'a såsom kassalmntrolla·n t vid flottm1s siahon i Karlskr.on~:
G. O. 980 <fastställer "sko:lregleme.nte för flottan's manskap I allmlänna föreskriHer och rekry tskola" OSlRJF: I),.
G. O. 982 har befallt, att följande hestämme1se r skol·a un eler inst unldrande utibildningsår ~änd1a till e.fterrättel1se beträffande utbild11inrcr
av flottans per,s.o•nal.
"
IL A !Karlskrona och Stockholms stationer skola i och för nästkommande ·sommar-s öv,n ingar mcses bema·nning a·v unclerof[ioerare och
matnskap ernlig;t rfölj.ande: å ·K ·arlskron11 staHon rf ör ,fyra lL klass torpeclbåt;ar, å IStockhol:m1s station för en tor•pe dkrySJsare och fyra 1. klass torpedbåtar, .skohvncle dennra persanal ·i ntiU tid för ifråg<avarande fartygs
fr.amdeles anhefaHda rustning rförlägg:a•s, ruthiletas och tjänstgöra på
sätt vederbörande stationsbe.fälhavrare, med imkttagancle av i mom. 2
nedan :meddeiad föreskrift, äger bestämmta med rhäJn1sy10. till p ersonalens
blivande tjänstgö6ng ombord.
2. LKur ser i torpedmaterielens handhavarnide och vård skola unde r
ticlen november-april vara anordnad å kusilfl'Dttans i K.arlskrona och
Stockrho1m för11agcla fartyg; sko.1 ande i fråga om nämrnclJa kunser gälJ.a:
a) att till des•amma skola t:ill den utsträckning, vartill veder.böl'arn.cJe per<So.ruals för egående utbildning och tjänstgöring k·a.n grva anledning, kommencLe.r.as•
dels .å rustade fartyg tjänstgömncle, för tor'peeltjänst avsedd,a unelerorfficer'are;
dels ock fö.r tjänstgöring så1som torrpecluppbördsmä.n å icke rustade
fartyg eLler :såsom tubbe,fälha va re å i mmn. <1 nämnda torpeclbåt:ar avsedda un·clerofficerare;
lb) att så:som lecLare 1av kurserna orch .Järare i clesramma skolra
tjlänstgöra de ofrficerare, som hög'ste befälrh avare n över kustflottan äger
uttag,a bland ho•nom underlydande person.alr;
c)' artt, om behövligt, vederböramle V1an1sche.f skaH ef.t.er därom
gjord ifrramställnirng s.täl'La vid torpedderpartementet tjäinstgönanrde o:fficer
eller <in<genjör till för.f ogancle .f ör att lämna sårdan unclervilsning rörande
torrpedmater'ieJ:en, som l'ä mpligen bör lämnas av tekniskt s-pecialuthilcla{l
persona'1;

ll) •att unrcle rvis:ningslokaler sko•ta i onåm av tillgång tillhanclrahåHars g·ellom veder'hör:ande stra tionsbefälhavares <försorg, varjämte d'ör
undervisni ngen behövlig åskåcl·n ing1smatericl m. m. må efter rekvisition
lws vedc rböran'Clc varvsched' e rhållas från :f11obtans varv;
c ) a tt högste hefälhm~aren över ktwbflottan skall efter samråd
med vcc1er•])Ör:arn de sta.tio·nsbe·fälhavare utfärda e rf•or·derligra närmare !bestämmelser [ör kur,smma.
3. Innevar ande år an tagna reservo-Bficersraspi r an ter, som a vses
fö r skeppSitjänst, skola erhålla sin utbildni·ng å rustad pansarMtsclivision och de, som av1sc•s för mintjäns.t, å rustad mLnsvepnirngsdivisionr, i
bådra fra'llen med förläggning å <fartyg enligt högste befäHmvamns över
kustflottan ibeiStämman'Cle sramt e mbarkering å tid, som av nämnda befäl havare efter samråd mercl stationsrbefäLhav.arcn i 1Stockholm bestäJmnms; skolanrde rese rvorfficens•alspirrunterna irn till tiden för embarkeringen
utbildas å IStockholms station ernl igt de närmare föreskrifter, som bemälde stat:ionsbef.älha vare äger ut:färeua.

G. O. 985 har, m ed ändr,i ng av d'öres!krifterna i g. ·o. 20<5/ 2.5 mom.
2, i 'vad .sagda före!:Jkdfter avse uttagning av rikbre v·icl svår karuorn,

hd allt,
'a:tt nu nä:mnd uttagning rs.kall fr. '0. m. inn.e varancle höst tillsy,iclm·e icke äga rum förr än i samhamd med befordran till underoHicer
a v 3. g-raden; sk:olande från ny.ssnä!rrmcla tidpunkt till r.i.iktare vid sv!år
k·anon utbiJ.dade men hrärt'ill ej uttagna artillerimatroser kommenderas
att bestrida b<~fattning såsom riktare vid svår eller riktare vid medelsvå r kanon ernligt vederbörande kårchefs 'beprö.vande.

G. O. 9·!13 be.falJ.er , att fartygschefen å pansarkrj"Ssaren Fylgia
umle r J e.tta 1fartygs i g. o. 5011/215 ·a nbefallda eX1peclition skall hissa sirtt
lJc:f,älste<ekc n den 218 innev<arande må,n,ad.
1

G. O. 995 befaH e r. att löjtnarnten, lLieLlstrand skall med den i f)
i•nrn·e vananclc månad avgå .från i<n nehav•ande rbe•f attning såsom kadettofficer v.id sjökrigrsskol•an; samt
att kapt.cmen Nauman skalJ. undrer ticlen oktobe r 119i2i5~aprH We6
tjänstgöra såsom extr a kaclettoff.icer vid sjöluig•srskolan .
G. O. 999 b Elf,aller bl. a.,
att motortol1ped,båt·en n :r 4 sn<a rast mö•j ligt e-fte r dess ankomst •till rStock1hclm skall för utför;md,e .av prov m. m. utgå. på expecli tion, •oc<
h däru.nder stå till mari nlförvalrtningens .för•f ogande;
a:tt motort'OI'pecl<båten:s besä1Unings1i1st1a under i:frågavaran:cle ex•peclitiorn <skall, vad beträi:Ef:ar' .u nde ruf·ficerare och mansk,ap, h.ava <fö·l jande
sammarusäibning, nämligen:
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tor.p ed.styrman 1; torpeclmaskinist, upvbön1sman (ckn jämlikt g. o.
169it2ö t•ill marimförvalt•ningm1s förfogm1clc ställda torp2chnaski.n-isten) 1;
torpedmatros, korpral eller l. kl1a:ss sjömm1' 1 och i ·,rpeck'lclare, kmpml,
motmutbilclad 1;
skolm1-cJ.c i bes-ätrtningen ingå ende undewfficerare och manskap
uttagas bland .pc:rson,al, tillhörande •K a rlskr8·na st-ati on, dock at>t i händelse av bristande tillgång å %ariskrona station av t orp eddela re de nne
sk•aH k ommeTheleras frå .1n Stockihdms sta>ti-cm;
·at•t 'belsättni•ng·cn skall fr. o. m. cl e·n i5 in.ll<f) \'alunrlP månad och under cr•forcJ.erlig tid st ällas t·i ll marinföryaltni·ngt•ns förfogande·;
att cfartygschef.cn skall 1b iss a sitt bc'fälstcckcn å cl~g, ·scnn mm·inJörva.Jtninge•n e>Hcr s•amr1åd med vecl2rbörand·c st•ationsbdälhayare äge e
besrtämma, samt
•att motort.orp ecl.båte.n skall omeclelbmt oft.Pr av.slutoclc prov avnvstas vid flotta•n s statjon i K;Hl skwna, •avmönstras och förlägg>::~ s i :2.
her-eclsk.ap.
:Be träffande besrt rid.a-n d·e. a v kostnmlerna [ör ov:an aaJ befallda expeditio-n med motontorpedlbåten n :r 4 komma erf.o rclerlig•a föreskrirEk r a t t
utfär-das av marinfön'.altningen.
G. O. 1004 bef.aHer, med upphävancle nv g. o. 1241S/<Hl07, att Itlk·J
matroskompaniet skall inclr.aga.s;
a•tt r-ekrytering 1av miJJJmatr·os•er hädanef ter skall äga rum vid såväl ~Karlskrona som StcD'kholms srtation, sko.Jamd>e minmatro•s 8rna häcl·a·nefter tiHhöra 5-:-c r-espektive 6:e matr<:Jsk,ompmJiet;
att anställandel av minmatroser i !Karlskrona skall ,-e rkställa.s
g·enom ,f-ri·villig över-fly-ttning från rStockh:::lms sia hon, i dc-n mån så el a.n
öv•er<flyttning efter överenskmnmeho :rn.eHan stations·bed'älham rna m:1
bafinna•s lämplig, ·c ch i övrigt gellom rekrytcriDg ·a v kontr.aktanstä:J.J.cl,a
och karl skrivning ,f rån s·k opp sgos•sek'årcn i Karlsl,l'O'na; samt
tabt d essa för•es1cri:ftc:r skola tillämpas .fr o. m. dem l nov-ember 119t.Y1.

G. O. 1005 fa.ststälkr antal och tförclialning å y rkesgr ona r av und erofficer-are ·och manskap.
G. O. 1021 medgiver. att e.n civil tvättare, ·en ci \-il barhorare smnt
en civil fiLmspecialist må enligt fartyg1schd·e ns närmare be.stämmand·e
och lllt,aru kostl1Ja-cl för s·t atsverke.t mec1följ·a pa11s-arkryss·are·n Fylgia U ll l·
der detta· ;fmtygs :i g . o. 50 4/25 antbefallcla expedition.

G. O. 1022 b cd>aHer, .att 1följancle särsbilda hestäm:mdseT rör·anck
uttagm1ng, utbiklni•n g och öv-e rföring ·av pensonal till unclte rva.tte-nsbMtjänst Slko:]a under instundand·B ut,btMning">år län cl'a till efte rrättelse.
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'('

il . l<'ör de uncl•c rod:.ficerarc av 3:•e gr., signal-, torpeLl- och raLli u·
sty rmtän smrA minkonstapl•ar äv·c.nsom ·s k-e,pps- och torpedmasl~i.llli,ster
l'ller motsvarande y•r k•e sgrenar tillhörande, lför befordran till uncle rolf:Eicc r av 3. :o gr. kompetenta ko·rprakr, vilka ÖD1sk•a övcrg1å till yrkesgreJW'll
unclit::rm'it.ensbåtstyrman (-matros•) re.sp. uml ervattcnsbåtmaJs ki.n ist (-(•1cla re), sk-all u,mler tiden novm11 ber-1april vi d ru·sta'Cle nnclte rvat•t en,sbå tfOr.band ·a nordnas för•b ere•clanck u t:hil'dning •för· uncl•e rvattensiblåttj äns•t;
iig,anch• r·2•S'p 2ktiv<-l k.årchcfcr .att för dylikt änd·arnål uttaga pci'•sonal,
som vid 'VP'Cl-erbörlig läkaru•nd:ensökming ·bl.i vit godkänd o-ch s·om nwd
hän1sy n ·till åcl•afllaJ.agd god· tjä·ns·t ha r'het därför amses lämpad, t·iH högst
w ·-cua!lJståencle aTJtal, nämlige·n
[(,arl.skrona.
Stockholan.
5
Däcksanleln inge n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
M.as.k ina vdelnin,g en ........ . . , . . . . . . . . . . . . . . .
1rt
14!
1')
I fö.r-2gåencle mom . omförmäld uiJhiJd,ning skall, ·med l·ctlui•ng
<l V ·fö r unLlie-n,attens·båt1J>ersonaJ.e-n nu gäl1aDJcl,e kumplaner, Q.n ordnas :meLl
hänsyn till bets täJll'm clsorn'a ti mom. 4 n•e·cl:a:n; äg.a•ncl3 högste hefälhavflrcn
ö·vo.r kusbf!.otta.n \att e.ft·e r samråd med i•nspel~töl'en fö-r uncl•e nnatton~sbåt 
,,a.pne·t 1.J1Jfär>da ,för utbildningens hcdr'iv.anck m. m. or.forder'lig;r n'ärnwrc ,förcskrli f.ter.
'3. >Den till ov•a-n nämn el utbilcln•i•llig lx~or clracle persona l·en skall,
enligt öv.e-r-enskommels·~ melLan Y·ed-erbö ra:nd·El staticms:myndigh-etm· oelt
sjöstyrkebeifälhav•ar·e, i må:n av utrymme lå ru silaclic .f m·tyg, sjökommGnde r•as.
4. IDe elever, 1som bli vit goclkändia i el en förb e rocla nc1~ uthi-hlningen, slkola genomg·å underof·f ic erskurs vicl ·uncl e rvattensblåtskola nästJco.mmande somm.ar, varefter de, som goclkän·nas i nämnda s'kola, snamst möjligt skola öve.rfönvs till yrkesgrene.n unckrvat.tenshåtstyrman
respektive uncl·ervatt•onsbåtmaski!Jiist.

G. O. 1027 bef,aHer, 1at•t mtar·ining,enjönm ,a:v l:•a g r. iErwins gcm)lll
g . .a. EKi81213 ,anbe·f.al·lcla kommend,e ring såsom instr ukti ons·ing·e>njör Yicl.
underoMioersskolJa,n i /Stockho-lm skall upplhöra med cl!en 10. d enne-s; samt
at>t mar-ini•ng.enjöre n av :ba gr. Sam?~elius cfr. o. m. den 11 dennws
t·ill>svicla·r·e . med unelantag •av -dte tide r, då han ·på gr und •av utfärd,ad
g. o. må hava erhåHit ann•an kommenckring, skall tjänstgöra såsom
instruktio.nsrin.g,endör v·i d mJderof.fioers.sko1a.n i 1Stockholm.
G. O. 1035 ll!ar befall t, a>tt nedastå•e nde o:Eficer,are skola unele r
·arhet-sår.et 1J9:2t5--u.:ll•216 '"id sjökrigshögskoLan tjäns•tgör:a s•åsom rc-petitör•er
i •föl j.a-n-cl•e ämnen., näm,J>ig.e n:
umptenen ~rid flo·tta-n. :Anderberg i ia:ktik o-ch torpmll>ä r a (radio),
].;:.aptenre·n, '"id flo·ttan J-lagman i strategi,
kap>tet~len vid kusta.rtill>er-iet Aström i kustfäst•ningslära, tekniska
)~ul'!serna,
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Lwptenen vid kustartilleriet Möller, i kustd'ästning•släm, allmänna
k u rse•n ,· kustartiHerioffiecrsl>injen,
löjt:n•aniJen vid kwstarblleric t KoJ.modi•n i matematik och fy•sik.

G. O. 1084 befaHer bl. a.:

att :f artyg:sche•fe.n å k:anmvhåten 1Svens1"sund unele r i g. o. 50:4/25
anbetf.alJd. expedition sk:a11l hissa sitt befälsi,eckcm d>e.n 2:8 näsNcommandc
lL

c~ccemlbm ;

G. O. 104il befaller, att förs,ök för utrönandte av lämpligtas•te sät,tct
för märk•n·ing av ]wftfartyg sko'lta föPetag3Js vid mari>nc.ns ,flygväseml:e
uneler tidtCI!l' den :1 jtaTIU!ari till 30 juni dJ\3Qi6, samt ;att för de•s•amma ne•clanståetn de bestämmelse r skolta lända till e.fterrät.t ·else.
;t. :Försö•ken ntföms vid tH ottans varv i 1Stock1holm ooh å rusbaLle
fly:g·s taho.ner i enlighet med c~enna dag til'l ma11infön~aHning,e·n överlämnad P. }IL .s amt enlJigt de närmare hcstämmelser, s·om ämbetsvccrkct
CJHer s·amråd med che.fe n för flygv.apn>et äge r :a tt utfärd:a.
2. Che·fen för flygVtapnet äge r .a tt själv eller genmn ho•n om unckrställ>cl o'f.fioer föLja försöken.
B. lRta·ppmt rörancl-e. d'örsöke n rinsända·s gmwm marinförwdtni:n gen
till cherfcn för .försvtamdeprartementet sen:ast den 30 juni 119•2 6. Av Ifö~r
söl\:'en fö'l·,wnledda ko,s tn.ader i fråg•a om märkning· av :mal"inems flyg,båt:ar
äro 'avcsedda .att be,stl"idas ·av fi']Q m;a,r:införvalt.nin.g•ens ;förfogatncle ståc ncle medeL
1

G. O. 1045. Kungl. M:aj:'t hm med änd.r,ing av härutirman 1fönd:
utfärdt3Jde föreskrifter bl. a. be·f:alH,
att tmdierv•attens'båten Bäv'ern skaH snar.ast möjligt avrusbs i
I(,arl;skrOillla, :avmöstr.as OCh för]ägg'a.S Ii t:J:.a berccts.Jcap;
.att undennatte<nshåile.n Sv·ärdfisko·n s expedition sl0al1 hl1svick!l'e
forbsätba·s; skoL3Jnclte sagda undervattensbåt fr. o. :rn. dagen eft.er avslut;am:det aN nu pågå!encl:e yrkes·s kolor :billsvi dm·e i•n gå i kustfloilt.wns G:c
und,er v,atte]]shå Mi vi,sio:n.
1

G. O. 1063 hefa:Her bl. ta. tatt .flyg:håte·n n :r 44 skal'l , u ban särskild
lws:tn.ac1 'för sjöföpsvarot, under epfo•rderlig tid innevar.ande månad stälJ fLS tiiLl tel,cgmf•styrol&ens .fönfog•an·cle ·i O'Ch för flygn~ng till Hels,ing1fors
och åter;
:att f.lyg•båten unde r ifråg:avm·,ande expeditiorn skall varm beman:nadi med en fönaTe och e·n spa,nare från K~ arlskrona .flygstation.
G. O. 1065 befaller, med :än:cLring av g. o. 504/2:5 mom. 8, att clepåf.a.rtyg,et 1Sv.e a, uneler den tid ftartyget jäJmlikt Dv1annämnda g. o. ~ngår i
vi,n:tereskadern, icke sk,all tiHhör:a 6. underv•attel1Jsbåtc1ivisionen.
G. O. 1083 be<fal1er, att marinratta'ch!'m.s vi~d rK iu·ng.l. M,aj :ts heskick:Helsing,f·ors, kommendörkra1Jrte nen :av 2:•a gr. Giron, g.enom g . o.
9:14~5, a,nberfal,lda tjänstg,öPing vid näm]]da besLickruing slmll ntsträckra,s
t ill tid]Juntkt , som ,fr,amdeLes kommer att he:stiLJTIJmas.
n~ng ,j

12. att l:anonibåiJen skall snarast möjligt efter verkstärid inmönstr1ng avg1å till rilmt•s vä•si'na kust Jör öve rval0wncle tav vintcrfisk·e,t m. m.

G. O. 1085 har, i ·ansluh11i•n g tiLl § :1 mom. 3 i regleme·ntc fö·r utbiltini.n'g av befä[· i Hottans reserv (g. o. ~88f'~5), .b e bllt, 'att ~ v dc rcservofificersas:p ir aln te r, s om innevam·n,c1e år :alll't•agi ts elle r J"omma a: t t B ntagas, fem skola utt.aga.s ·f ör utbildning till mintjänst.
1

G. O. 1099 be!f•aHer, att k1a']Jt•e ne,n IKo~eh skaH tjänstgöra så,som ifm·tyg<s0heif å de•n under byggnad wvmnde 1S t,atsisbrytareu, däre•st detta d'artyg uneler instunda.nde vinte.r kommer at1t utgå å expe.diti'O'n ; samt att
ov•run nämnde ·o fficer ,s,kaH fr. o. m. d~en ·1 instuncLa,nde '!1o•vember thl!lsvidare •stäUa:s till marinförV1altningmrs• fö·r fog•mnde å tid,er, varom ämh etsYerket äge r övere11skomm.a med staFon.s befä'l h:a\,al"etlJJ i Km'lskwn,a.
1

1

G. O. 1114 har bef,ant,
.atlt en r•e petihon:slmrs vid r.a dios•ko'l'a Mr rwdic:s tymnän och tiH
unde·ro:f ,ficershefurdr:an ·k ompetenta r:adiokoqJnaJier si·:::aU, i den månt personaLtillgåJn@etn d et medg1h•er, a])jorclna:s å ,flO'tt>alll>S st:atio.lli3T under el"fOTderHg tid i:n:stnnda'nde vint,er; skolande, efter över·e nskommclse med vederbörande sjö.styrketb e~f,älhavare, jämvä·l sjiJk.cJmmendera'd p ersonal, i d'en
utst!liäc1m'ing denna p ers·onals tjänstgöring amibord det medg,ive r, berec!Ja•s ti,lLfäHe aH så·s om elever delt aga i lllämnd:a kurs ; smnt
1attt vedierhönancte sta·h o.nsh e,fälhav•a r'e sk1all .uHärcua för såd:an kurs
erif.ord:erhg.a Tiärmare före skrifter och e1fter kur•s ens sint tihl che•f,en: för
fönsv.ars·de]J,artem e•Dt•et inkomma med .fö'l·,sl,ag till kurspu·an och hcstäJIJJ.melser ~ övrig1t f•ör clyli~c kurs, v.art·i1~ erf,arenlhetern:a kunlnta giva B~n'led
n~1n 1 g .

G. O. 1115 medgi ve r, :att ika,nonrhåiJem ISknlcl må, nta1n hinde r av
best ämmel:s·er'!1a i g . o. 5014i2'5 mom. 6 g, raJvmön:stms under inne vamncle
mlån1a d.

G. O. 1117 befa'Ner, .a tt mar1nimg.en:jöre'll av 2:•a gr. :Hartz.ell sk:a ll
med utgång,e:n' :av ·inmev.a:rande mårna'd ·a vgå f.rån ~nne harvallide komm:encberi:ng i mari:nlförv,a,Jtni·ngen Sta>Il1lt ,f r. o. m. den rl ilns,tund:a:n de november,
med undJa,n t,ag av dte tider då han på gr,UJncL av utfär>cla'Cl g1ener:alor:cler
mlå hav,a; e rnåHit a.nn•run kommende ring, tjä·nstg.öra å ,flottans varv ;i
Stockholm.
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G. O. H20 bof,aJ,Lcr, me.d ätnch•illlg ,av g. o. ()04/2;5 mo m. rtJ3 : c. ~t t
LlcpMa rty.g'ot S1·ca s kall vad. ang1år up])bördSlrnänncn, dock m~u undantag
blls y jd,a rc av t·orpeduppbör•clsma•nrnen·, bemannas från ·K,a:d.skrml·a st<a1i on; skolande c'm hyie av npj)'b örclsmän sna rasf möjligt VC'rk ställas rnJ,igt nä r ma re ön're<nskomme·Lse mdl a.n st.a.tio1nsb:)fäl ha v'am a.

57
G. O. 1UJ den 27 oktober 1925 ·b dalJ.er, att btjJ~encn W 0 inil.Jerg
skall J:r. o. m. d-C'n l ~ns· t·umland~' noY"ml>e r tillsvi.clare, med un ctan'tag
av .LJc tic1er ·d11\ han på gnmkl av ut'fär<d ad g. o. m'å h.ava erhållit amran
komme 1mleritng, ijii.nstgöra å torpc.clcleparlcmcntet i Karl&krona; samt
at't unid-er in3tundan1dc utb'il cLningsår skola t.j<än.st.göra S<åsom inK ar·l skro'!la
stnt~dio·nsofficcrare y.jc] unclero'fficers·s k,o lan (torp ecUära), i <
ka.ptrnen W ci nb crg oc'h i 1Stock11olm lödtna.nt<Cm M10ntcJ.iu.s.
G. O. 1125 deu 27 oktober 1925 befaller bl. a., att c;n marinens
O'ynmaJstikkur (OUR § 29) skall a cnlig<hct m ed här n~dan givn'a när~'are föreskrifter anordnas vid flotta-ns staho,n i Karlskroilla un1cler t'icl-en
november 1:9~6~janu ari 19·26.
1. 1Kurscn skall stå uneler inseElncle a1· stationsbefä1hayare11· i
Karlskrona.

G. O. 1137 den 30 oktober 1925 betfaller bl. a .,
a:tt neclanst&C'n.ruc 1förf'skri'fter skola utöv<er i g. o. 504fi2;) meclcl·c:J.atde best<ämmdsc r un eler instunJClandc vi·ntcr läncl1a till efterrättelse b c·träiffan'Cle 1. f•lyg·cli,·isbnen och Hägernäs flygstaHo·n.

A. 1. flygdivision en .
il. a) :1 . ·flygdivisionen sk,all avl'lus1as å dag uncl·er m'itten a'V
miistkommancle clccc1111b<cr, som högste b~:f,älhtmvaren ö.vE'r kLtstf.l.oUan äger
:be.s tä mma, varvid eLivisionens fly.gl:iåtar skola m•gå till Stookholms stattion .
b} D en å 1. f·lyg·clivisionen. unclm· cl·E'S'S n uvarande f.örläggnii!lg i
Karl skrona tjäns;tgörandc uppbördsmannen ji:iimte två till den,samma
kommen'Clerad'e tflygibåtma's kinistcr s<kola dt.cr clivisio.nc.ns avruSitning
runeler erfor-derlig· tid tjänstgöra ':1 flottans var,1· i iStockiholm d'ör åter<sti:illallcle av vccler<böra·n'lle uppbönkr.
c) T vi\ flygbtåtar. som rnarinfönaltning·e n äger bestämma, sk.ola
·klargö ras fö.r att å dag efter elen :1!.5 nä,S\tkumrrn'anclc feb ru.ari, som frmn•lkl,•s hC'stämmcs, kunna j,ngå i k us.t<flotta.n.
B. H ägemiis flygstation.
~. a) L ogementsfartyget Freja 'Skall under Ii .g. o-. 50<4/2'.5 a-nbefalld cxpeditio.n 1:1ra •s tationärt förlagt; skolande flygstationens personal vara inmlönstracl å sagda 1ogc•mcnts.fartyg.
b} GcnCtm varlsC'lWf<>ns j stockhol m förso·rg sko.Ja erfOr1cJ.erliga
å tg·ärd-er ddtaga s för a.nonlnanlk förme'dclst •atnslutni·ng till logemcntsf.artyg'Cts ledningsnät al' h2lysni•ng ;;•h äl å omr'~tclet i land ·so m i ihangarl'rn·a.
c) ILogcnwntsf:a rt,1·gt>t s1k all <>Her W' J'ksLälld .inmönstring genom
Y<Hnohcff'm i ,f.\(orkholm för sorg uthogsc ra~ till s1n förläggmingsplats;
G. O. 1925.

d.. O
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;;kulande högslu •T.ieLiJhaxarc.n över ·kusU:lultan <Hl! ·lJL>höv.Jigl d>ii.t"\'l'Ll ställa
isbrytande Yeclettb!lt till Yarv.sch •fens i Stock1whn förfogande. Ifråg:ckonnman'Cl·e 1sbrylning lll å icke WJl·kstii.llas utan förog·åencle s•Mnr'å>Ll med
vec1erib örande a•dm'i nistraliva myndig'hcter i Stockho.Jms sta d .och län.
Där·est isftörhlållanclen1 a skulle ·a,nses böra ·för an leda till tid-igare
.utbogsering ä,n här angivits, äger varvsche:Een i StockhoJm •h ärom göra
anmälan till C'lve•f.en för försvarsdepartementet .
tl. a) :Följande kurser skola anor-dnas v~cl flygstationen, nämligf'n :
lägre f.lygkurs för fly·g båtförare, 1. skccl.et.

.spa'Il·arekur s, 2. .sk·odet, oclh
kurs iför fl.)~gtbåtmasikinist e r;
.skolancl.e nämnda kurse r bedt"i,,as,
vad b:Jtl'ä1'far kurserna för flygbåtförare I()Ch .flyg•sp.anare i enlig,hct mec1 ·bestrummel.ser·n a i reglementet •för utbU.dning av o·Jificerare
tillihö rancle ·f lottan s sta m (UOR), dock att beh•äHancle de flygbåtf.örar·e,
som äro un!ckno.fficerare, st•amman.skap och värnpliktiga, mrå enligt chefens ·för marinens lflygwäsen>ele lämnade ,för-eskrifter göras de i.n.skränkni,ngar i omfånget av utiblildn·i·ngon i de olika ämnena, som kmn.na a.nses
cdo·rderliga, samt
vad betr.ä'Jlfar :flyg•båtma.9kinister i enlighet med av chef·en för
marinens fl ygväse111cle lämnaetc för·e .skrifter.

G. O. 1157 den 4 november 1925 betfa.llcr, att drn un·d.crvatt·c nS>biåt,
Yilkcoo byggancte blivit anb-efallt g€nom nå:digt brov den t2>6 sistlidna
s-eptcm!Oer, skall er:JJ·ålla namnet Gripen.
G. O. 1186 den 11 uovember 19·25 be,fa1ler ., att i g. o. 504(26 an·bofallcl st.ation>är .f örläggn;ing· av vedett-båten :Svo'P'arcn s>kall un·d-er inneva rancl•e månad upphöra under de,n tid, som e rfordra·& å. ooh d'.ör bogscri·ng' av viss materiel till Karlskrona samt därpå följande åtcdörflyttning till <Stoc1(hOJilll.
G. O. 1197 den 14 november 1925 bef.all-e r, i anslu tni ng till nådigt
bre\' elen !3· .si'S'tlidne j ul i, bl. a., att en Jlöreläsning1sku r.s för äldre s.jöoJifiicerare (OIUR § 10) S1kall i e111ighet metcl g•i v.na nä rmar·e föreskrifter
anordnas vid flottans station i ·K al'lskmna unel er ti clen j·anuari-mars
192·6.
G. O. 1209 den 17 november 1925 medgiver, at.t i g. o. 504t25 anbefalld sta'tionär förlägg·ning Iför 1. jag.arclLvidionen, må, i odh för ut:för.ancle av vi·"~a öv.ningar, upp:hör•a fr. o. m . .cJ•en jJ8 i ·nne~'arancl>e m 1ånacl
till dag .som hög·,ste bdälhava r-e·n över kustfloettan äg-er hcst'ä mma, dock
hög.st ·un,d·e r 1!4 da•g ar.
G. O. 1213 !len 17 november 1925 bef.al1er,
att ämnet förbindelset j·änst skall tillsd.da rc, u töve r i reglemontc f•ör utbildning a1· •o·ffiocrare till1lörancl-e -flottan s stam (,QIUiR) fastställda program, ingå i und·enii·s·nrng-en vid f.örbered-a ncle ofificer$urs
för toq)ecl-, min- och unclen-altcnsnåt8ko1a; skobncl·c 5agda ämne givas
föl·j ande OJ1lif•a ttning :
Kännedom rym radiotol:.ni:ken.s grundprinciper.
God kännedom •om gällande föreskri:ft.er boträ>Ed'ande upps~Hta·n.cl-et
av S>pani·ngs- m. fl. rapporter; övning i uppsätta.nd·e ·av s:ådana rapporter.
Kä'nn·cclom om födarandet Yid expediering av >Olika slag av signalmec1clela.n{lcn och telegram .
IC:ännedo m om an vänd•anclct av ra{lJio•p ejlingar, tids- och VJä:clerleks.s ig,nakr .
Kätmccl>om om >Ul1(lervatte·nss.i.g•n.al- och h y•d r•ofonmatcriel; s·amt
'2. att i C>Yannä:nmcla reglemente bil. 111 'ä mnet 7 utgår.
1.

G. O. 1151 den 2 november 1925 före.skJ'ive r, att personal av ne•danståend.e kategorier ur marinen, .som f1~ån. elen :1: juli 11J9126 eller senare
unele r ·fly.gvwpnet s uppsättning. peric·d ön.skar ÖV'El rglå till ·f lygvapnets
stat, >äger att före elen ;LS i.nstundande december därom tj:änste~ägen
i•n1ämna 1\.Lnclerlclånig ansakan åtföljd av ålder•sfbevJs, tjäns-terf.örteckning-,
utdrag ur strwffregister ·S•amt de hanclli·ngar i övrigt, viLka kunn.a styrka
särskild lämpliglhet till befattning ''id flygva~Yn-et .
:A. Oificerare på stat av kaptens •och Mgr-e grwd, som uttagits ti.Jl
lu'ftfmtygstj.ä,nst så:som flygbåtförare eller fl ygspan.ar-e, elle r som före
elen 1 juli 1JM6 iberäikuas avsluta utbilcl·ning till flyg>båtförare eller f.l ygsp:anar.a.
IB. lMarin'intMclenter av j. och 2. graden vid marinintenclenturl"åren.
iQ. Unclero·f ficerare vid mariine n.
!Beträffande ansöl.::an till befattning såsom .flyginge·njör, verkmä!stm·-e, tyghantver·k m·e, vapenhantverkare uch förråcl svaktm'ä'stare iJiänvi.sa.s t ill ,kungöreLse, som kommer att inflyta i Post- och inrikes ticlningar.

G. O. 12.14 den 17 november 1925 hef·aller,
l. att i reglemente för kus t-signalväsendet § 20 näm1ncl•a kurser
skola år rli\)26 anordnas· vid fbtta•n s stati>o,n i IStockholm;
12>. att till k u rsC'rna ,skall, i d-en miån hi.ncle r dä dör io1'c möter,
komme.n ckras >personal vid lots- och fyrstaten i enliglwt med vad i
nysrsnämnda reglemente d•ärom bestämmes;
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3. aH lmrs.cma, oavsett § 2:1 mom. 11i 'berörda 1·uglemente, skola
för samtlig P'ersonal hava en Yar·a'k tighct av: utrbilodning,Sikurs 4B tlagar
och repetit~onskurs 211 dagar;
4. att utbiklJJingskursen Sikall taga sin början den O januari 119126
kl. 11-0 f. m. och rt'P'2tihomkur.sorna elen 2Qi januari 119126 kl. 10 f. m. med
in.sl!äJlelsoe å ISk·epiJ'S'holmen i sjömanskår·ens skolor loJ].;: a]; samt
13. att gonom g. o. 4: H/,211 anlbc.fallt utbildningsprogram skall
l'ända till oftcrrättelse i si!ället för bil. .2, i reg,l emente för kustsig•nalväsendot, var jämte uncler~cisniutg om hiftfartyg ·s kall meddelas enligt
bestämlmclserna i g. o. 6·3}2:2.

b) viLl föPslag rörande komme.nd,örkapte.ner av 2. gr. med, förutcm unde r .a) oV'an nämnd·a officerare, lwmmendör1mptenerna av 1. gr.
Selwn'der oeh Ti,seliu s; samt
c) v'id förslag rörande ka.p tener med uneler b) ovan nämnda fyra
officerare sam t kommenclörkaptenerna av 2. gr. lE1hre.nsV:ärd och 'BeckFri'is.
t2'. Ovan i mom. l angi·vna kommlissioner sammanträda Iförsta
gången i förs\narsdoepartemcntet tisc1ag8'1l' den m januari 11.3261kl. f2: e. m.
~.

Vid f6rfa1l f•ör i mom. 1 näm:ndJ ledamot att närvara vid kom'samma.ntrläcl,e göres av !ho.nom därom .anmälan till dhefen för
försvarsdepartementet.

miss·~ons

G. O. 1223 den 21 novembe·r 1925 hC'faller, att kaptene.n vid kustartil leriet Hergma·ns kommt::nd.uing s·ås•om ·adjutant i komlmen.dant,stabeJl i V·axlholUllS fästni11g skall upi]J:höra fr. o. m. d·en 1 nästkommande
ja.nuari månad; samt
att löjtnan.t·e n vicl kustartilleriet Lange fr. o. m. nyssnämnida dag
skall t.il.lsvid·are tjänstgöra ,sfåsorn adjutant i k·Oimme ndantJStaben i Vaxholms f•ä·s'tning; >skolande löj1manten Lau1ge under tiden cle11 24 november'------'31 deoember tillfiälligt t-jänstgöra hwm n:ämmda stab.

4. Vid ovan nämnda kommissioners sammanträd·en tjä·n stgör den
till tjänsteställning fränmte .lecbamotoen s,åiSom ordföPancl·e och elen till
t j änstesot'ällni,ng l'äg,stR ledamoten såsom seGereter are.

V'id kommissionens första 'samma·nträcle meddelar chefen för
förosvarE'!departementct densamma urpoprg'ift lå den eller de beställningar,
för vilken eller vilka förs lag om överföring skela upprättas, och ställer
samtidigt till kommissionens förfoga,nd8 alla förefintliga handlingar,
som kunna tjäna kommissionen till ledning vi.-cl dess arbete.
16. För varje grad, inom vil·ken: ibes tällning skall överföras till
övergångsstat, avgives ,förslag till överföring (form. 1).

G. O. 1228 den 23 november 1925 b2myndigar chefen för sjökrigshögskolan ·a tt oberoe111e1e av gäHande lbost•ä mmel.ser vidt>rga e rforderliga
~.tgärder f.ör att redan innevarancloe lä•s år möjliggöra en. öv·e rg·ång till
tvåår:ig ut'biktni,ng för ·s amtliga elev•er fr;ån kustartilleriet i s.jökrigshög·sko[a,ns högre krurser att gälla int·ill dess slutliga best.ämmelrser må
bli1va i •vederbörlig ordning fa.s t•s·t'älfda.
IBet räf,fa.n'cle 'h ära v för·anlerld 1a Gwstnader stadgas i nåcl:igt brev
den i2l1 nov·emiber ilJ912:5.
1

7. [Förslag till öv•erföring UP'PI'ättas med ledning av deJ.s till
kommiossi:o·nen övedämnacle ansöknoing·ar om öve rföring, dels övrig·a till
kiommissicme.n överlämnade handlingar j'ämte eLen på egen edarenhet
grundade per·smmllkännedrom, so:m kom:missioanens ledam1öter besitta ;
ägande kommis·sionen hos che·fen för försvarsdepartementet göra framst-ällning om erhi\Ha,ncle •av de ytterlig,aro 1Lpoplysningar kommis·s ionen
fim1:er vara för uppdrag•ets fullgörande erforderliga.
8. Viicl omröstning inom kommi.ssi1onen si1Do1a samtliga dess le·cl·amöter deltaga och äger dä1'vi.cl varje ]C'{ lamot en röst. Beslut :fa ttas me:cl
en kr l rö1s t.ö!V'ervi;kt.
A förslag till öv·erföring skall för cm·a r f·ör eslagen an tcclw as det
antal röster, som vid företagen ·o mröstning tiUfallit honom.
19 . Förslag 'till överföring unelertecknas av dc k·mnmi>ssionens
kLlam.ö ter, so m enligt mom. l ·C·van skola deltaga i upprätta,nd·ot av
respc'kti>ve förslag, och överlämnas cTärefter genom sjöförsvarets kom mancloexp·edition tJill 1Konungcn .

G. O. 1230 den 24 november 1925.
I anslutning till ni\.cliga ·kung·Örelsen den 2,g oktober 1J91215 med
1i's·s.a bestämmelser rörande armens och mari!lJen·s övergångsstater har
Kungl. Maj :t lbcträ1frfancle aygiv·ancle av försl-ag till överföring till överg'ångE'!stat av officer•arc och under.o.fficcrare vid flottan i nåder hefallt,
att nämnda förslag skoola avgivas till IK onungen senast den 311 j>aJJuari
1J9216 och att för desa,rnmas upprrättandc ·f,öljancle bestämmelser skola
gälla.
V

A. Of/icerare.

Uttalar
ni.ng . .sb1Jl av
sJ a get.

1. !F örslag• till tf d villig och tv1åJJg,sv i's överföring t.ill övergångs~
stat av officerare vid Hottan skola upprätta s wv i reglemente fö·r marinen del I§ 213 omförmäicl bcforclringosllmmmissioaL!1 utökad e.nligt :följande:
a) vid .f•ö rslag rörande 1wmmentlörkmptcner av 1. gl'. meoel komm{'ndören Ly,beck ooh chefen för sjöförsv·a reh kommancloexp2clition;

n~gon

kdamot fr'å n J-commissionens heslut avvikande mowv•givas SUu ift]ig l'CS E' l'Wdion , yjliJc·e n bifogas för-

1Wl1'011l

1 0. Vi·d u.;:·omlm i·s sions ö,ve rläggningar föres icke protokoll ooh mt1
lPidalllot ,mv ·k·umm~iss'ion i•0 ke yppa vad· ,där und·er Mrelwmmit.

)

62

63
B.

UndeTofficerm·e.

1111. F ·örslag· till ·f ri vil.J.ig och tvång~sv is överföring till överg•ångssta t a,. und•3r of.ficerare v id flottan sko }a f>ö r varde r a a v flottans' stationer upprättas av sex k·o mmissiuner, en fö r artille rikom.stapla r, en för
styrmä<n, en för elWJ1omi•k on.staplar, en för mask·in;istc r, en fö r r u stmästare och toqJoedmästa re sam t en för ·k vartersmän. Vi·d Stock'holm s
staho n tillkomme r d o.ssu tom en kommi ssion för min:ko.n.st·aplar.

·I samtliga kommissi o·ner skall oh-dfen .f ör underofficor•s- odh sjöman·s.klårerna vara oNlförancle och slkal1 varj e k·ommis-sion dessu tom
bestå av:
2 of-ficerare oclh 2 flaggu.ncler of,ficera re av cMcksav-delningen f•ör
!kom missione rn·a fö r artillcriilconsta•plar, st y rm än, minlw n stap lar, ekonomik•on·s taplar samt rustmästare ooh torpedmästare; 2 mariningenjörer
ool1 2 f l agg.u n.cle rofficera r c av maski navdel ningen för kommissione rn a
fö r ma'S·k inister och kva rtersmän;
sam tliga dc·ss•a led·amöte r jämte liilm antal s•upp·l ea.nter u t.secldoa
a v stat'io·nshefälhav arcn;
'2· flaggundero:H ice r.are . såvitt möjligt tillhör ande den av ovannämnda yd~esg ren ar, fö r vu l.kcn vederlbörancle kommission är tillsatt,
elle r, då tillgangen å f laggunclerof,fico ra re i.no m d8JUla y rkesg ren ej
medgiver detta, tillhöra;nde c18n· yrkesav·delning, i vii ken ;yrkesgTenen
ifråga i ngår, samtli ga d·c.ssa ledamöter jäm te lika antal s1upplean tc r
fö roslag-na aY statio·ne·ns s jöumlo r-od'-fice rssäUskap rospekthe ma skinistf·öre ndng; samt
1 f.lagg um:le roffice r resp. unele roffice r ay 2. gr. j-ä mte sam ma antal s wp1p leanter fö reslagna av u node r of-fice rare tiHhör·a nde ;y rke'Sgren ooh
t jäns te gmd, f.ör vilken Yederib örancle kommissiout är tills att, slwlan:cle
f l agg'undero<ffioeren ·i ngå i resp. ·k ommiss-i oner endast vid upp rättande
av för-slag röran-d-e fl aggunde r officerare och unck roff icora re av 2. gr.
samt u ncler-officer-en av 2. g r. e nd·ast 1in.g1å vid upprätt a.nclo av förs lag
rör anide •underoffice r·are av 3. gr.
Vid up<prättandc av förslag rörande .ö verföring ·av flagg unde r office r are .sk•ola i kommi ssionen ingående !fl agg underof,f i ocrare enida•st upp1Y'sn in.gsYis h ör as.
112. 'K ommi-ssio ne rnas lecJ.;t)möter til.Js,ä ttes av sta ti on shefälha\·a rcn •se;Jan i mom . H ovan angiYna fö r slag iå J.ecl-amöte r jämte s•U:P1Jlea·nt o r före don 1 j an u ari 1Gtm till honom i11g~vits .
1J3. Uti kommiss·io'!l miå ej samtidigt ing•å slåso m le-clatn'öte r fader
odh so-n, svär.f·ad·e r och m låg, bröde r oclh svågrar.
1J4. Komm issio-n ·sammanträäder första gång-en å pl ats och tid,
•s·om av s tatio,n sbefälha v.a Nm bestämmes.
:116. Vid kommissions sammanträden t jänstgö r av ordföranden
u t sedd ledamot :!å•som sek reterare.

tl.G. Vi-Ll ,·arj,· kv l l lllli o~io n ~ försla ,c;anll na ntriiJe rnc'llclelnr ~;t;J
t ions/hefiäl-hm·aren densamma:
•uppgift å {].en eller dc 1b~slällningar, för vil ke n. e lle r Yilka för·s lag
om .öve-rföning skoJa upprät tas, skolan:cJc härvid vara ia'k ttagna d-e överföri ng·ar, S<O;m •är-o· Hsedcla att äg.a rum m el'! an stationm·na;
uppgi!ft å d·e unclcr.officera re, vilka äro avsed{la att öv-e rföras till
flyg·va pnet ; samt
uppgift å det antal unrle ro ff ice r are aN 3. gr., som är avsett att
uppföras å s•tat i stället för flagg·k -orpraler; och stäHer sa mheligt t ill
kommissionens födagande alla förofintli ga JJan.dl·inga r, y;iJ,ka kuillna
tj•äiJJa Owm m issione11 till ledning vid dess arbete.
!1.!7. För varj e grad odh yrkesgren, inom Yillk a beställn1ng skall
överföra-s till öve rg1ångsstat, avgives för varder.a statio·nc n f•ör<slag till
övenfö1iing (f.orm. 2), V'a rjämte särskilt fö rslag avgi ves 1å de un·der.oHicera re :av 3 . gr., som anses lJöra U'pptagas å •stat i stä Het för flaggkorpraler t(form. 3).
118. I mom. 117 o·van omfö rm'äld a för.slag .upprätta s .m ed< 1-ed.ning
c1cls ·av till .Jwmmi•ssio•n•en överlämnade ansö'k ningar om ö1·-erglång dels
av f ön:Jfintl ig·a hetyg orn tj·ä nsthar-het och uppförand e samt övriga till
I~ommis·s'i onen överlämnade handlingar jämte don på egen e rfar en:tlet
grundade .personaHcänn.eclom, som kommissi onens ledamöter ibesitta.
'1J9. V1i'Cl uppr'ättanclc av förslag rörande fl.aggund.ero:tficcrare äger
Ya rje i lwmmissi oncn ingående officer resp. ingenj ör eri röst odh vid
upprättande ay förslag rörande unelerofficerare .av 2. ooh 3. gr. äger
,na rjc ledamot il\' kommissi ·~m e·n röst. åliggand e det cm·a r ålun'd a r·östhorättigad .att y;j.c], omröstning aYgi,··a sin Pöst. !Beslut fattas med en:k el
röstön'nikt. \'icl lika rö stetal ·ä r crdfömmcle1.11S röst u tsl<agsgivande.
'A fö rslag till Ö\'C•rföring- skall för envar föresl.ag·en antecknas det
a111tal röster, som ,-je] J•ii rrt:1g2n onn-iistning tillfallit /hono m.
i:?<O. F örslag till ÖY~rföring und·crteckna·s av dc k ommissionens
lollamöter . som ~nlig't mom. t1'1 och !l9 -o-Yan skola deltaga i omröstning
Yid LI'p prättanc1 2 a1· resp. fö 1·.slag, ocl1 inlämna s därefter till vmle rböranclo statkmsbefäl·haYnr e på av h ::mom h2stämd tid.
Uttalar n-ågon lcdam:J t från kom mci.ssione;ns b eslut avvika:nde mening, skall a\' 'h onom a1·gi1•as sk riftlig rC'scrvation , yiJ.ken bifogas försi a get.
31. \'·id kommi,;sions öve rläggningar fö res ick•c protokoll och må
ledamot aY kommis sion icke yppa va-eJ, därunder förekommit.
1.:212 . •S tatic·ns,hefäl-havarEin insänder inilwnma fö rslag jämte eget
yttrande över rks amma t ill ·K o nungen genom sj öfö rsvarets U.Commanlc1oox•peodi t i on .
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Kun gl. M·a j :t IJcttiiHanU·c avgivanLlu ·::w försLig till överföring till Ö\c~r 
gång.sstat av o.fficcrarc oeh undreofficerare vill kustartill·crict i nåller
befallt, att nämnda förslag 'Sikola fl\·givas till J\:onungen osonHst den 28
ff'bruari 1J926 "Och .att för desammas tup~)l'ätiancle följande bestämmelser
skola gälla.
A. Officerare.
1. .F •örslag tiH frivillig och tv·ångsvis· överföring till överg.ängsstat av officera re vid kustartillerliet ·flkola upprättas av en kommission
med oh'e fcn för ktustartilJ.eriet .såsom ordförande s•amt i ö.vrigt beståe.ncle
av stabschefen i .bemälde chefs stab, chefen för Karl s'k r o.na kustartillerircgemente och t. f. chefen för '-'.axholms ~.;:ustartilleriregemente.
12. O:van i mmn. 1 angiven kommission sammantrfuder första
g'ången i clhefens för Jmstart!illeriet expedition tiscl·agen elen 2 februari
JJ9126 kl. 2 e. m.
B. IVicl förfall för i mom. 1 n•ä<mncl' ledamot att närvara vid
lwmmissie>nens sammant räde göres av ·hone>m d:ät'Om anmäl·a n till chefen
för försvar•s·departe.me111tet.
4. Vid lwmm'issionens sammanträden tjänstgör de n till tjänstestäaning lägste lodamoten sås-om sek reter are.
•3. Vid lwmmissioonens första s•ammanträ·cle med-delar che;fcn för
:Uörsvarsc1e>J)artemen.tet densa mma upp gift å aeon· ell<er de heställning·ar,
för vilken eller v!ilka försl·ag om överf-öring skola upprättas, och sVäller
samtidigt till kommissionens förf.ogandoe alla förefintliga !handlingar,
som kunna tjäna k•ommissioncn till leclnin.g vid dess arbete .
16. ,F ör var je grad, inom vilken beställning skall överföras till
öve rgångsstat avgives förslag till överf•öring· (form. 1).
'7. Förslag till överföring upprä-ttas med ledning av dels till
kommi•s sioncn öv·erlämna.c]e ansökningar om ö-rcrf.öring, d-els övriga till
h an:cl]ing•ar jämte den på egen erfarenlhet
kommiss'ione.n överlämnade <
grundade pers-onalkännedom, .som 'kommissionens ledamöt-er besitta.
8. Vid O'll1 röstning inom kommissionen sl0ola samtliga dess leelamöter deltaga och äger därvid nr jc ledamot en röst. Besl ut fat t as
mod enkel röstöverYikt. Vi cllika röstet·aJ. är or·cJ.förandnn s röst utslagsgivand·e.
A förslag till överföring ;,kall .för enva r föreslagen .antecknas det
antal röster, sorn vid Mretagen omröstning tillfallit honom.
9. Förslag til1 överföring unclerteckruas av 1wmmissionens samtliga led·a möter och 'insän·cles därefter till [(,OJ1ung;;n genom sj&f·ö rs\'arets
kommandoeXipeclitioo.n.
Uttalar någo·n led·amot fr1ån kommissionens beslut ani•k a.ncle mening, sikall av hono.rn avgivas skriftlig rese rvation, vilken bifogas för slaget.
110. Vid lwrnmissionens övorl•ägg.ning'ar ftöres icke protokoll och
må le·danl'ot ·av ~wmmissionen ick e J"P'Pa vad ·cläl'Under förekommit.

B.

UndeTOfficerare.

l1. Förslag till friYillig och tvångsvis överföring till ÖYcrgångssta t av underoffice rarr Yid kustartilleriet skola för Yartdera V axhalms och K arlskrona kustnrtill eriregemente upprättas a\' tre kom·
missioner - en för artillerianlelningen, en för minanlelningen och
en gemensam för ekonomi-, maskin- och hanherksavdclningarna samt för Alvsborgs kustartillerikår ay en kommission gemensam för
samtliga yrkesavdclningar.
I dessa kommissioner skall regements- (kår-) chefen vara orcUö.
~·anclc och ska ll ,·arje kommission dessutom bestå av följande ledamöter:
a) Vid Karlskrona och Vaxholms kustartilleriregemente av 2
pfficera rc (1 regementsofficer och l kapten) utsedela av chefen fö1
kusta rt illeri e t, 1 underofficer av varelera l. och 2. graden jämte suppleanter utsedda av chefen för kust8rtilleriet. samt 1 unde rofficer a\·
varcle rn l. och 2. gr aden jämte suppleanter för eslagna av veclerbörand"
regeme nt es uncl e rofficerskå r; skolande ifrågan1 rand e underofficer an'
tillhöra Yicl upprättande a\' förslag till överföring av unclcrofficerar••
från artilleri - och minavdelningarna vede rbör ande avdelning samt vid
upprätta nde av fö rslag till överföring från ekonomi-, maskin- och
h ant\·e rkP- anl elningarna någon av dessa avdelningar.
h) Vid Ahs•borgs ku startillerikår av 2 off icerare utseelda aY
chef<~ n för ku sta rtilleriet, 1 underofficer av 1. graden jämte supplean t
utsedda av chefen för kustartilleriet, 1 unele roffice r av 1. g raden, tillhörande någondera a\· artilleri-, min- eller maskinavclelningarna, och
2 umlcrofficcrare av 2. graden, tillhörande de återstående tY enne yrkesavdelningarna, jämte samma antal enligt samma grund er utseelda
suppleante r föroslagna av kustartillerikårens tLnderofficerskår.
Vid upprättande av förslag rörande överföring av underofficerare av 1. graden skola i kommissionerna ingående underofficerare
av 1. graden enelast upplysningsvis höras.
Unelerofficerarna av 2. grade n skola ingå i respektive kommissioner enelast Yid upprättande av förslag rörande underofficerare av
3. grade n.
12. Kommissionernas ledamöter tillsättas av chefen för kustartilleriet, seelan i mom. 1l ovan angivna förslag- å ledamöter jämte
suppleanter före den 1 januari 1926 till honom ingivits.
13. Uti kommission må ej samtidigt ingå såsom ledamöter fader och son, svärfader och måg, bröder och svågrar.
14. Komm ission sammanträder första gången å plats och tid,
som av chefen för kustartilleriet bestämmes.
15. Vid kommissions sammanträelen tjänstgör av ordföranden
tl tsecld leda mot såsom sekreterare.
J6. Vid nrje kommissions första sammantr äde skall chefen
för ku sta rtilleriet meddela kommissionens ot,dförande
G.
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nppgift å det antal beställningar inom varjr tjänskgrad, yrkrsavclclning och yrkesg ren vid rrgementct (kåren), som förslaget
skall upptaga, sk olande härvid vara iakttaget dc överföringar, son1
ä ro avseelda att verkställas mellan båda re gementena och kåren;
till

uppgift å ck underofficerare. vilka äro a1·serkla att Öl"crföra;;
samt

f l yg1·~pnet;

11ppgift å det antal underofficerare av 3. graden, som är avsdt att npföras å stat i stället för flaggkorpraler: och ska ll chefen
för l; us tartillerict samtirligt ställa till kommi sionens förfogande alla
förPfintliga handlingar, vi lk a kunna tjäna kommi ssionen till l cdnLng
vid clcss arbete.
17. För nuje g 1·ad och yrkesgren. inom vilka beställning skall
öve rföras till Ö1·c rgångsstat, avgives för 1·artdem regementet och kåren särskilda förslag till överföring (form . 2) , nrjämte särskilt förslag avgives å de un(lcrofficcrare a1· 3. graden. som anses böra upptagas å stat i ställ et fö r flag gkorpral er (form. 3).
18. I mom. 17 omförmäld a förslag upprättas med ledning· av
till kommissionen överlämnade ansökningar om överföring samt övriga till kommissionen överlämnade handlingar jämte elen på egen erfarenhet gruncla.dc pe rsonalkänncdorn, som kommissione ns ledamöte r
besit t a.
19. Vid upprättande av förslag· rörande underofficerare av L
graden tiger varje i komm ission ingående officer e n röst och vid uppgöran(le ay förslag rörande underofficerare av 2. och 3. graden äger
varje ledmnot av kommission en röst, åliggande det e1war sålunda
röstb e rättigad att vid omröstnin g 81·gi1·a si n röst. Beslut fattas mod.
en k el röstöwrl"ikt. V i d lika röstetal ä r ordföra nclcns röst u tslagsgiyando .
A förslag till överföring ska ll för enYa r föreslagen antcckna3
eld antal röster, som Yid för etagen omröstning tillfallit h bnom.
20. Förslag ti ll ÖYerföring underteckna s aY dc komm issionens
ledamöte r, som enligt mom. 11 och 19 oYan skola deltaga i omröstning
1·id upprättande a1· r esp. för slag, och inlämnas därefter t ill chefen
för kmtartillerict på av honom bcstä1111d tid.
Uttalar någon ledamot från kommissionen s beslut avvikande
meni ng, skall av honom aYgiYas skriftlig r esc n ation, Yilkcn bifogas
för slaget .
2.1.. Vid kommission s ÖYerläggningar före s icke protokoll och
må ledamot a1· kommi ssion icke yppa yad däruneler förekommit.
22. Chefen för kustartill e riet insänder inkomna förslag jämte
l' get yttra nde ÖYer dosamma ti Il Konungen genom sjöförsyarets kommand oe xpedition.

