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Utdrag ur KungJ. Brev m. m. 1922 . 

. htlluill'i l:). Kungl. :\Jaj :L l1ar meligiYil, att marinförYaltningcn ma 
aY ansla ge t lill -sjukYårcl för m:uincn li ll sYidaJ'C åJ'ligen am·ii.nda ett be
lopp aY s;unmanlagt högst 3,000 kJ'OnOJ' för bcstridancle aY kostnad erna 
för smärre tillfilli ga utgiflr r i aYsrCJHJ,, ft marinens l1älso- ocl1 sjukYårcl , 
<tsom till a,·Jöning i'tl sjukskötrJ'skor. spccialisll)Citancll ing, extra CJ'Siltl
ning för sjukYårtl, -sanatol·icYänl 111. 111., mrd sk)·Jdigllct för marinföl·valt
ningcn fltt snaras t möjligt efter Ynr.i c i'tl'S utgCmg l1os KtmgL :\faj :t anmäla, 
YiJl\a utgifter i enlis·ll et med så lunda mrddclarl. föreskrift und er näs lföec
.~ åc nclc i'u: ]) cs tritts. 

1\ungl. ~ ! aj :L hat· m cllgiYit, all ~,oo 1\J'onor må ställ as till l1ögstc 
llofiilllaYar••ns öwr •ku stfl0tLan föt•J'ogandc för att anYcinllas. :JOO lieonor 
såsom inlriidesaYgifl för kustflottan uti föt'eningcn "_\rm~- och i\laein
f'ilm" o e !t 200 ];~'o not' såsom arsavgiJ'l till samma för en i ng. 

1\un~l. :\!aj :L l1ar mcclgh·i t. alt för inköp a,- Yissa oljcm ci lningar för 
marinmuscum mft anYiimlas ett ])Ciopp aY G.OOO J;ronor. 

h~ungl. ~laj :t lwr m cdg·iyit, alt fiir· ])CJ'Cclanrlc aY LamlYårcl at man
>'liap <1 J;usLI'IoLtan må för är· 1022 utgi't ett belopp a> l ,:iOO lironor·. 

1\ungl. ~laj :l l1ar mcrlgiYit, aLt poliskommissariebefattningen Yitl 
J'Joltans station i Karlskeonfl m ä lillsYiliarc uneler i'u· 1!J22 på föronlnanclc 
uppelt il ll a:; aY iilclsLe Yal'Yspoliskon stnpcl n mot ettnjutande aY ett extra 
an·oL!c a,. ~,o J; ro nor föt· m tmad. 

Jan ual'i 23. Kungl. :\Jaj :L IH\1' m cdg iYit, aLL lill pCt'sonal. tjilnstgö
J'a ndc Y id skcp p;;gossel;årcn i :\l al'stl'anll, m å från or !t m erl 1!J22 ' J'S in
.sang ocl1 LillsYidat'C under sammfl å r· nlgå aYlöningstillägc:· en ligt dr grun
der, sont giil la lJCLJ·iHTanllc alnjuluncle <W sjö tillilgg umh'r' sjötjilnstgöring 
i allmänl1ct. 

l\nng l. :\Jaj :t IJar förordn at, att l<! f!' fUJ'Cll lcd;lmot i inskriYnin f!·snclmnrl 
l'öl' sjömanshus skall för tjän stgö l'ing under inneYaramle flr itgft , tnjuta, 
!'ör u Lom ,Jt o nom j limlikt föronlni ng r n elen 2l maj J9J 5 an g. a ,.l ön i ng f ii r· 
sjörullföt' ingsiJ cfiil och för nH\ t' iMns Yii t'n]llik tiga uneler fr ccl slili m . m. 
tilll;ommanclc r· c~cp rsiltlning och cla~· tr·akt <J mrntc, ett m·yoclc av JO lit'On0t' 
fiit' yar·jc tlag, l1an deltager i nämndrn,.; sammantt'iirlc. 
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l~ungl. !lfaj :L l1ae rl cls J)cmyn<li:-mt mat·iofun·aJtniogcn a Lt mccl S loC'li

holms s tu e! träff i:t aYtal eura ndc un!l c rlt ftll av Skeppsll olm :;lH'on un eler tin 

ile, rl"lknat från. den 22 oliLOlJcr· 1021, lJå a1· s La<l sfullm llk ti ge i skri 1·e ls• · 

angi\·n:c y'illkor, dels ock i anslutning rl:lrtill för eskriYH, att Sk·epps- ocl1 

KasLelll10lmarna skola liiJ.sYiclar·e l1 å ll as öppn:c för aJ.Jm Linh e ten från kl. 

8 f. m. till kl. !l e . m. und er tid en de n 16 maj- el en .lG sep temb er samt 

från Id. 8 f. m. till kl. 8 c. m. under Ö\Tiga ticler a\' ii.t·el. 

Kungl. J\lnj :t l1ae m edg ivit, att fl,,. psykologisk mHl ersukning a1· Yis,; 

flygpersonal m [t :uwän<l as c lt belo]'ll aY 100 kronor föl' yar·je und e r·suli t 

p cr:;on ell er tilHtopa IJug~l 1.200 J;ronor. 

1\ungl. l\faj :L lHu· meclgiYit, aH Lill cm ·ar· av kommcndörkapLcnrn aY 

1. gr. A. dc Brun och re l;lom 1·itJ ><liCJlpsgossc:;kolan i 1\f.arslran<l m J. si\

som ersi"lttnin g flir bitrllde at Yi:.;sa sakk unni ga ullJelalas elt b elopp a1 

200 lironor . 

Kungl. :!\!aj :L l1ar· m edgiYit, alt Iöt• infumn<le nY elekLrbk belysning 

i SkoppslJOimskyrkan i enlighet med inom ln·gs·naclsstyrcbcn lltnrlJ c lailc 

förslag e tt b olopp av högst 11.500 keonor må utgå aY an,;laget till fJollan~ 

nybyggnad oclt under.ll ftll . 

Kungl. ~!aj :t har medgiYit, atl flit• anskaffanll·e :11· marinlitLet'aLnr, 

sjöko1·t ocll kartor iiwn;;om flir· pt·enum rraLio n ft och lösnummerköp RY 

tidningRt' oc ll tidskrifLee mil uneler år J!J22 utlJoLalas till en Yar a\' mar.in

attacheema i Pal'is-IIaag, Ber·liu-Köpan!Jamn ocl1 Rom eL L helopp aY hög~t. 

300 krono r samt Lill marinalLachcn i L ondon-Kri s tiania e tt •lJe lopp av lJugst 

GOO kr·onOI', 

För anorclnanele aY fur·edr·ag unel er [u· .1022 för officcraeo, tilll .iör·amle 

Karl skrona !Listnings gar·nison, Ilat' l\ung,J. J\Iaj :L LillbcfiHI1 aYanclc amiralen~ 

i Karlskrona för·J'oganclc s Llillt eL t lJelopp av ·11 ugst 200 keonor; m ecl skyl

clig.IJct fö r JJofillllavanclo amiralen aL L till sjök r·i gs lrögs.k olan öYerlämna cle 

kartor ocl1 ritnin gar, som fiir såclnna föredrag J; unn a k omma alt an~kaiTa~ 

ocl:t ej lttngro för berörda iimlami'll cd'o rdras. 

J:~nnari 27. Kungl. ~la.i :t l1ar medgilil, alL Yi cl skeppsgossckJ.r·en i 

i\Iarsteand an slLUicl li"lkarr mit, ulan llineler av i § 2-'•2 mom. 5 a\· rcg!P

mcnLu fijr marinen, del l, mcllllclad för·eskr ifL, verkställa lilkarllesikLnin:,: 

Yicl karlskriYning aY skeplJSgossar d'lr:;liitles i enlighet mrcl cle j § .\j mom. 

2 DY ;;amma reglC'mentstlrl mccltlrlatle lJestllmmelscr. 

Fehrmwi !l. Kungl. ~loj :t ltar JörorclnaL. att arbetare. Yill;a innehaft 

oaYlll'u' ' 'l ansklllning Yicl sjiiför·syaret uneler Lnt pft Yamnclm fCdjrrnclo fu·. 

sko la, ulan 11 inder a Y YtHl nu g·ällancle lJcslLlmmelsor därom före~k l'iYa. 

:lga a l L, tHire,;L saclan t ulan någon o!L'lgonl1 eL för göl'omålcns behöriga 

gång J; rrn ske, unllcr inncYarnmlo ftt' :lLnjuta semester, arbetare ö1·er· 10 

ilr unde r tolY söckenclag:<e nclr uuiga ar·hetare under sex sörkcnclagat·, docl; 

aLL fiir·miln sliola Hs·:c fttnjula ,;ex suckendagar llingrc semester Lln arll c lare. 
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Kungl. ~Iaj :t Il ar· meelg·iyit, aLt j don mfm do m edel, som kostnaclcma 

l' ii t' GuslafsYiks urlogsclepils U Lförande skola lJ esl ri clas , d iletill lämna till-

1-'·ang, till staLionsingenjören Holmgren mii av berörclrr mcclel u~b e talas 

."ii'tsom gml ifika Li on ,för siLL arlwto såsom ])~cgg·n aclschef vicl nllmncla ör

log·sLlqJ ft c LL belopp av l1ögsL 2,160 kronor. 

Kungl. ~Iaj :L !l[lr JJjfallit framsLälln•in g rörande vicltaganclc av Yissa 

anordningar· i sjöman:;kårens rxercisln1s i Karlskrona för nppstlillanLlo av 

<'11 kin cmatografapparat, avsedd att anvLlnclas vid lJiografföeeslllllningae 

för man s liapc t. 

Fellt'ttm·i 10. Kungl. :\!aj :L liar mrclgiYit, a lt e tt lJ elopp aY högst 

:-1.000 kr·onor fåt' 11Lgfr för gLUdamlc a\· Lien <liosLnad för tryckning och ut

gi Yn•ing a Y sYenska marinens rulla orll rulllt liver sYenska marinen s und er

o1'ficerare för· å r· .I!JZ2, so m lJcrllknaeles i('kC kunna täckas genom föesäl j

ning av n~imnch1 .rullor. 

Kungl. !IIaj :t hat· bifallit mari nföt·valtningc·ns hemställan dels att en 

<e lektro ingenjör måtto ställas till äm i)Ol•SYerkets J'öl'fog·anrlo för erll å llanclo 

av utbildning i gyrokompassers sköLsel och vilt'Cl, dels ock bcm~·ncligat 

marinförvaltningen aLt beonlt·a nämnda elektroin genjör aLt mot viss er·

sättning llncler en tic! av l1ögst en milnacl utresa till Kiel ocl1 Lonelon för 

,;:miier Yicl resp. Anscl1iilz ' oc.ll Sperrys Yerksläclcr. 

Kungl. ~1aj :t har m cclgivit, att till löjtnanten vicl kustartilleriet G. 

B. S. \\'•inell , vilken Jwnslruerat ett mindre oiJsorYationsbord för svåea 

kanonllatterior, m Et så.som ersättning för ifrågaYat·anclc arbete utb e talas 

e tt b elopp av GOO kronor. 

Kungl. J\faj :t har ll emyndig&t C'11cfen flit· sjökarteverke t att, i den 

mån såclant utan llincler för ange•lägn are arbeten Jmn sko, Hl.La utarb e ta 

och uLgil·a tl'å sjölwet i skrrlan omkrin g .l: 200,000 och i J\'lercaLors proj ek

tion, elcL ena omfa.ttanclc Billtorna och clet anclea Ki oleelmkLen-\Yescrs 

mynning. 
Kungl. Maj :t ,Ilar bifallit cl1cfcns för kuslal'Lmeriot hemstelllan om 

bom~·nd i gancl c aLL innoYat·andc är· anlrrga kot•pt·al en vie! 5. Jwmpaniet av 

Vaxholms kust~rtill criregcmenLe n :r 1 G. F. O. Friberg till reseryofficors

asp ira·nt Y id kustart i licriat u Lan llincler d:lmv aLt el et j gL\illancl e kungörelse 

angående ·antagning, utlJilclnin g oc l1 pensionering av befäl i kustal'tilleriots 

reser~ sLaclgalle Y i Il kor me el a ,·see m! e å a Y lagd stuelen texamcn icke av 

Frib erg uppfyllts. 

FeiJI'n:wi 17. ::'edan 1\un::;L i\Jaj :t lien 2\l juni 1()21 uLfLlrdat avlU

ningsreglementc fö1· off icerare ocl1 untl e t·officerare samt civ ilmilitära b e

ställningsll avare på ak ti v s La L m. fl. Y id armen och marin rn (n :r 388), 

ltae Kungl. i\1aj :t föt·onlnat , efte r Yedet'lJur::tncles ·ltörancle, att pensioQ1 till 

den , som å~njutit aYlöning enligt .samma regl emente, skall uLan llincler 

a v sLactg·anckt j § 17 mo m. 1 a Y regl em ente fUr flottan s pens ionskassa 
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den 17 noYcrni) Cr 1 8~10 (n :r D2 ), nlgå ft'ftn och med eJagen nfi SL efter elen. 
då aYgång från ljänsLen äger t' um. Yacl så lLmeJa förordn ats läncl cr ti ll 
efterrättelse från od1 med den i januari 1922. 

Kun gl. l\Iaj :l IIFtr förorclnnt, a• lt SYcr iges llidrag till elen intcl'llalio
nclla ,,,·drografi ska lJy•rån sJ;all föt· år 1H22 uLgöra :JOO pund ste rling. 

För· unelersökning ay lämpli g Lyp uv kulspruta för· anY~'inclning mot 
lufLanfaH .lwr Kungl. ~1aj :l ])if'a!lit marinförYaltningcns l1 cmställan att 
fr[m firman V'ickers-Tcrni i Itali en t'å inkupa en grovl;alibeig kulspruta. 

Fehruari 22. Kungl. ~1aj :t Jtat' beslutit om upplålancl c Ctt stat en 
a,· cLL Stockl!olm~ sLacl Lillllul'igt ishr·,·tarfartyg föt' expediti on till aY b 
JJ!ockcrade fanalten utmed riket~ J;uslcr. 

Feht·wwi 24. Kun gl. ~ ! a j :t il at· , mecl iläns,·n till föl' eligganclc um
mamlc omstäncli giJet ct', m cdgiYit, at t cnYar a\' J;o r pralcena vid ;,_ m. J;. 
n :1' fJ77 \'e])erg, Yitl G m. l;. n :r 2''9 Nilsson, virl l. ck . k. n :r 131 ~li\x

tcnsson ocl1 vicl i. cl cl. J;. n :t' ''97 Nilsson må, cfler cl'it ället ::tYs·k ed, till
dclas en gl'alifikation av o)OO kronor. 

Kungl. i\Iaj :t !Jat', i anl eclnin r;· a'· gj orcla Pramställningar, J.'öronlnat, 
aLL, nlan l1inclre av föreskrifterna i re,.;l em ente för rnRein cn, dc ,·itl mari 
nen ans~~illcla nrhetm'l', som ät'O organiscmdc, skolR beredas tillfälle aLt 
i m·])etarna ])crörancle frågor gen.om sin organisation feamföt'a sina önske
m ål oc l1 ,genom ombud föt' Ot'ganisationen föl'lwndla med vcll crböeanclc 
m)·ncligh ct r urandc dylikR framstilllningal'. 

Ku ngl. .\ faj :L Ilar ntedg·iyit, aLt chef föe 1'lygsLation må ~'iga aU i 
varje s ~lr skilt fall upplwnclla crforclcrliga kn1ntitct.c·t· t'CSCl'YJH'OYiant fi.'!. 
aU Chi.emc(] föese flygJJåtar Yitl JångcJis l ansfl:·gn.ing::tr. 

liars 3. Kungl. :'lfaj :L har föro,·clnat, aLt cl c penningb elöningar, som 
1"-l grund av gill l ande besLämmelser utgå till personal vill flottan ocl1 
J;us Lart illeric t för· framsLåcnclc )Tl;cssk ickligltet, m å jämväl tmtl ee åt· 1922. 
hllmat fr. o. m. el en 'l j anuari, l1ujas metl 100 % . 

Kungl. l\Iaj :t Ilat' m edgi\·it cl c l s a.tt till akti cl)o lagct s . Ol schansk i 
må föe vissa ·l)ärgacl c föt'Cm: l feån t't 'a lskcppet "I\iks~lpplct'' litbetalas en 
CL' SiH tning i clt föt' allt av 1,000 kronoe, uneler vill-k or att JJ OI::tgc t avsU'tt· 
fmn vielat·e ansprak i an ledning ::tY ifri'tgavarancle föt'l' l1låls JJ Llrg•ning, d c l s 
n c k aLt ett belopp av !,Oo kronor m il ställ as till marinföeYaltningcn~ 

f'iidogRn!lc för kon~·cnering aY en clel utav nämmla fö r emtl. 

l\lat·s 10. Kun gl. ~raj :l !tar medgivit, att ett ])eiopp aY !1ögst 2,80(1 
kronor må fur tttg ivrtncle RY en ny tipplaga i 2.:>00 cxemplm· flY ''Koepml,; 
tllldet·visning för kustartill eri et·• ställas till chefens för sjiiför~v ::u· e ts l;om
mandoexpcdi ti o n förfogand e. 

Kungl. :'llaj :t Ilar m edgivit, alt ett b elopp aY ltögst 212 kronor· ;JO 
öt·,e må för tryckning aY f'(lrntul ~i'' till ''Skjutinsteuktion fUr l'l o tLan , 'J'or-

.... 
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pecl" still l a.s till chefens fur ~.iöfö rsyarets kommancloexpecliUon fö efogaml ('. 
Scdan chefen föt· sj öl; t' igsll ugsko lan anilålli t, alL av förc fi n t liga ~'e

sct'Yalion er ii anslaget Ull sj ök ei gs l1ögsk olan, vi lka vill 1\l:U åes ingång 
uppginge till 9,236 J;ronor 17 ut·r, måLlc få d isponeras dt l)clopp av 2,600 
kTonO I' fur J;omplettcring av ,J,ugskolans fysikaliska instrum cnL- O('i l appa
a-aLsamling, har Kungl. ~l aj :L ilifallit fUrcnlranll c f rams tä llning. 

Kungl. ~!aj :t ila1· m edgivit, aLt vissa av marinförYaHnin1gen förc
s lagna ari)cten vie! Hågc r·sn~'is l' lygstaL,ion må ulföms .lluvucl sa l\ligen med 

m ecl el föt' arJ)ctslöslJCtens bekiimpanclc. 
K 11 ngl. ~Iaj :L l!ar b ifallit mrt t·infön·aJtningcns hcmst·iill an om ersätt

ning Ull fart;·gscll efcn it pansm·i)iHcn nrottning V'ictor ia med ett belopp 
av 1~>6 kronor för bespisning av en representant fUr clansl;a marinens ar

li llcr iväscncle. 

l\lars 17. Kun gl. ~laj :t ha.r mcclg·ivit, alt lujLnanten vid flottan '1'. 

H ag·man må till sv icl are ltn-clct' fu' 1\J22 mccl sin löjtnanLsi)est,;.Uining inn e
hava befattning såsom rcclaktöt' föe lidskriften ··vär FloLta". 

Kungl. i\:! aj :t Ilar medGiv i t, rtlt en kurs för flygpct'sonal, omfaUallllf' 
tmdcrvisning i flygp l anl ~lra, moLorlära, .nya m otortypers ltantlltavanclc ocl1 
sJ;ötscl, nya 1'lygl)åtstypcr, flygb åtm·s montering, försp iinning m. m. samt 
fologeafcr,ing m . m. mä. i enli gltd m ecl i kommamloväg mccldclacle ni'ir
marc ])esWmmclser, unel er en licl av omJ;ring 4 veckor anorclnas vid flot
tans sLation i Stockl1olm, samt alt ersä ttning föt' meclclelanclc av unelervis
ning viel nämnda kurs må utgä med följanlie b elopp, nämligen .m ecl 400 
lil·onor för unelen isning i n,·gplanlära, m ed 300 kronor föt' unclon ·isning 
i moLorl äm, med 200 )(l·onoe för un-cl cey isning i nya m otoeL)'I)C t'S ltamllla
vanclc och skötsel, m ecl 300 l"'onot· för unelen isning i n,·a fi~·g[)ätstJ· p c e , 
flyglJåLars montceing oe.ll föt·spiinning m. m. snmt m ecl :,oo kronor föt· 
t tn cl crvisning i f otogmfeeing m. m., LlYensom att för anskaffning av m at e
ri el för lmcl erYisning i iotogral'ering må anvi1mlas llögst 1:>0 J;r·onor. 

seelan cl1cfen fur rnat',in stal>cn llemställt, att en ofl'icee vicl fJoLLan 
mil. Lte, me c! ])ibcll ällande a,. 'inncltavancl e b efattning, för ,J) i tl'äcl e m ccl av
g ivande aY ullåtancl c ö,·er ett av flottans skolsakkunniga överlämnat be
tänkand e och förslag röeancle ämlringar i gällanclc sko lreglcmenLe stilllas 
till ·hans förfogancl c uneler el'l'Q rclcr li g till m ot åtnjutande aY ersättning fur 
arbete, uLfört utöYer ordin arie tFlnsl eticl , Liar };:ung!. ~Jaj :t bifallit clcnna 

fram ställning. 

Kun gl. ~laj :L Il ar f örord nat: 
aLt kal'lsl"' iYning HY sl;c pp sgossar skall Liga wm inncvarancl c år ;'\ 

t];1g uneler senare del en av apt·il månael. som cftet· i.iYer cnsl;ommelse m el
lan sta Uonsbcfäll1aYat'na vid flatLan s l> åcla stationer a,. dem bestilmmes: 

att Llärvicl en! igt ]) cpr·ö,·and o av staLionsbcfällraYat'en å el en station. 
Yedcr])örancle tilll1ör, pmdl m~t kal'lskeins skcp psgo~~e . som furc u t

gången a Y inncva eancl c år· 1\llet· .l7 et r: 
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att karbk rivnin gen skall verk~tiiHas Ii cle pl abC t', ll~lt' Sk(' jipsgos
~arna vill tid en för J;arbkrivningcn t jiins lgöra, sam t fö t't'ällas i Kar lsk rona 
rospck lii"C Stockl1 olm aY d iirvat ·a nll e s lationsb efäll tavarc oc lt a an na n plats 
av clär bcfi n t!it>·, till Ljän s tcsliWnin g främste lJ cflHl!ava t· c; 

a lt sålunda J;arlsl; J' ima skr ],psgos:;ar, ·som b li 1·it goLlk iinda i sk epps
go,.;:;c:;kolans 2, :a klass oc h f' ör sk epp sgosse före:;triYcn 3 :c ftt·e Ls a llmän
tnili Lära u Lb il dn i ng oc ll föt'IJc recla nclc yrkesutb il el n i ng, sko la för bcfo t'clr<t n 
samt fö r uppflyttnin g liJil :-jöma nsklass och tilltrild a nde av 'lön eförllö.i
nin g ivga att silsom cx lt·a lj i'i nsle licl Yi(] sjöman:;l; il r en tillgodo rä kn a s ig 
sex mänaller; 

alt i r eglem ente fur mat·•in cn, clel I , § l n2 m om. 3. omfö t•mälll upp
C!'ifl sk all aY stati on slJcKU lwYarcn Yicl fJo l lans s taii on i ~lock lt o lm f öre 
n tgångcn av m ars m ånat! uYCt'si'i ntl as till s tati on sbcf~Ullavarc n Yitl fl ot tan s 
~talion i Karlskr on a : sa m l 

a lt i r eglem ente flit' mari nen, {lcl I , ~ 2 1G a ), angiven furtecknin g 
sl{•all aY cl1 ef för sk·cppsgo.sseHu· snarast möj!ig·t rinl äm nas ti ll w tl erbö
rancle myncli glie t. 

liars 2ft. Kunsl. ~ ra . i :t Il a t· m eelgi Yit, a l t en juridiskt JJi lclGcl person 
må fö r lliträclc å l GclYoka ufi skGlcn i marinfönaltningcn tillsv·iclGrc unllcr 
<tr i!J22 ans tällas Iws ~imb e lsvc t·k et mot åtnjutanclo G\' e tt a n ·otl c f'Ur m i't
nad riiknat av llögst 300 J;t·.onot· fö rutom clyrticlstil!Ligg. 

Kungl. Maj :t ·ll ar förordn a t tm J;ommission föt' antagning aY sju
kade lter innevaran de å r viceamira len Yid flottan \\·. D~T:;sc n , komm en
dören V'id flottan C. F . \ V. ni i)CI1, k ommendörkapten en av J. g r. vi el flo·ttan 
A. Hägg, Jcaptenen vie! fi o lban Y. ::-la umann samt unclervisni ngsråclet A. E . 
.\ ström, varj ämte Kungl. l\Jaj :t förol'llnat, alt Dyrssen skall tjänstgöra 
såsom a n tagnin g•sk om m issioncns or.clfö rancl c. 

Kungl. Maj :t Ila r ll em yncli gat m a rinfönaltnin gen a ll il Kungl. ~Iaj :ts 
ocl1 kronans vägna r mctl J< ar lskr.ona s tacl träffa önrcn skomm clsc rörand e 
u pp l5. Laml c t av den marlc å b efästningen Os carsvi.im s omt·åd e, som er
fordms för anhiggaml e av en n)· .jnfal'LsYäg til'l Karl skl'o na , samt ang3.cndc 
V'i.igcns :m sluLning till ::> unn a llr o mot veclcrlag, vilket i lJ ri s t på å~Lim

jancle sl;.all b es lämm as av gocle män. 
Kungl. l\Iaj :t J1ar IJ ifalliL m flrinföt'Yaltninge n ~ .fra m s tällning om b e

mynd igande al t å Lid, so m ämbcbverket fin ge b es tämma, lJeonlt':t .1~~i~tco 

Len fl ämbe tsverke ts torpcda\'Cle lnint;", kaptenen vicl fl ot tan J. Bl omlJ et'!", 
och i ämb c tsvet·k·e t tjiin s tgu t·a nc.l e lorp ecl'ingenj ören E. G. Sjögren a tt av
resa till Neapel för att unil er en Lid a \· högst t r e yecko r i s tueli csyfte be
söka fi·rman \Yll i teh eacl' s a n higgn i ng ar clärs täd es . 

Mars !ll. Kungl. i\Jaj :L h a r m edgi vit , att uneler offi cer Yi cl kustartille
riet , som är tommcml e rall •ti Il a riJ c tcn 1nccl a nl äggning a 1· p erm anen t 
tclefonförll'indcls e för e lil c n ~ lcllnin g till Ll ct un ele r lnggnall Yat·and c 30,, 
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cm. kasLIJa ttericl inom J\arbkrona fiblning, må diirunclcr il. Lnjula slirsk ihl 
c r :;~Hlning m ed il kronor för clag. 

KungL ;'l.laj :t Ilar medg iYil, alt såsom cr~Liltning for lJiträclc v icl 
omarbe tn ing av Yi ssa föt·cl ~ lni ngsl)öcl;c r för flottans .farL~·g må till kom
m cnclörkap tenen aY l. gr. l!. G. F . flf Klercker, l'omnwnelöeJ;aptcnen av 
2. gr. C. B. Eril;sso n, löj tn anten U. A. T)J orlnH·n oc ll mariningenjören 
av 1. gr. O. K ~kog ltlll c lala.s tillika angiYna b·c lopp. 

Kun gL ~laj :L Ilat' i'U t· orcln at, a ll § 187 m om. 5 i r eg lemente !'lit' mari
nen , del I , skall ·i n eda n Gngima del c rl-,å!Ja f ölj ande äntlradu J)·dclsc. 

§ 187. 

5. A,· marinintt• nd cnlurkfu -en~ personal an S<tällc~ Yicl Yat·cle t·a s tati o
nen följa nde per~onal. i a!lmiinl! c l av n cdannäm!l(l ·h cs llillni ng: 

Jliirj Lim te an stillla~ 

Yiel Karlsl,ron a ~ L alio n: 

en proYianLintendcnt, l 
en Y e rk~t~lls inL cndcnt YiLI marin en s centra la 

b ck L<tlnaclsYe t·kstacl oclt 
en lJ iträclanclc inLcml ent 1 10~ o:; la Li ons inLcn-} 

elen t en. 
::-lu nämnda !Jefal lnin ga t· 

förslag aY marinövcri nlencl cnlcn . 

marin in Lend en Ler av i: a 
c ll el' 2 :a g t· aLle n . 

mari n umle rin tend en t. 

Kungl. ~Iaj :t ·!t ar medg iYit, a l t ett lJ elopp av högst 723 kronor ma 
för · tr~·ckning ocl1 IJinclning 111. m. aY ' ':' ignal·instr ukli on flit' mar in en, 
Op li :;k s ignalering" slllll fls till <'llefens flit' sji_ifursYa rcls kommanrlorxpe

cli l i on förfogand e. 
Kungl. ~Iaj :t har b ifall it marinfiil'Yaltningens ilCllt slilllan a lt en sum

ma av llugs t 1,250 krono r matte Ji't a nYiindas Wl uppltandling uml c r atm c-
ym·a ncl c år av rnarinalm annch o t· . 

Apr•il lo, Framsliillning frän sjöuncl e r o liic e !' s:; ;UI~kap et i Karbkrona 
IJII1 sllt'Skilt an · oLl e å t unekroffi cera t·c flit' tjän s tgöri ng saso m v ppbö rclsmän 
Yitl s tation ens l;aserner , skolo t' ol'lt l1äkle föranleder iclce n itgo n Kungl. 

.\Iaj :ts Yicla r e iHgänl. 
Kungl. ~Ia.i :t Ilat· m cdg iYil. al t unel ero fficerare oclt mansl;ap må så

:;om :tj ä nsteticl tilgoeloriilm a s ig den Lid clc tjiin s lgjorl e ll e r inncnu·ancl e åt' 
komma att tjänstgöra å sk o lfartn;·e t AlJral1am HycllJC t'g. Däremot har 
Kungl. i\Iaj :t funnit f r amställnin gen riit·aml e m ellgiYan cle al t b il1 eh å ll a 
oa\ 'koPtacl lön lmclcr tjänsll cdi g l, eL för ifrågaYarand e t.i iin stgör in g icke 
];unna bifallas, m en uta r för ordn a t i anl edning av d ensamm a, a tt unrler
o f'l' icer , so m inn eYarantl c å r b egagna t' s ig av t.iiinsll ccli g.lt e t f'öt' ni1mmla 
~intl amål, cli'iruncler av s in lön enda s t sk all aystå e tt lJ clopp , m o bYaranlle 
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det i .l!t § 1 rnom. i a\lönings-rcglementct tlcn 2!l juni 1921 föe o ffi ceem·o 

m. fl. nng'ivna tj:in stl cdigllctsawleag. 

Kun gl. :IJaj :t l tar föeonlnat, att Ull § i~~ i t·cglcrncnte f'ö l' mat'inen, 

cl cl J, sk all fogas elt nytt m oment 3 aY lyclclsc, ~:;om ncclan sägs, samt att 

~ 82 i I'Cg lcm enlc föt· maein en, cl el III. skall cl'll åll a nedan angivna iincleatl c 
lydelse : 

§ J[j!,, 

:J. l~ t·. lt ft ll e t· någo n aY manskapc·t aYsl; ccl ut· tjänsten eller fL'ikalla,; 

Yi'trnpliktig fL'ån "'il'llp liktens vida1'e Jullgöramlc, m cclan lt an ännu åtnjutee 

YH!'d å sj ukvåL'tbanstalt, ska ll han rortfaeancle å tnj u ta fei sj uJ;yårcl ocl1 

ft·ia läkcm cclel. intill dess h an vacl er till hillsan S<1 ;Ueeställcl, att han kan 

u~sl;riYas ft'ån sjuk d .1·dsanstaltcn; dock m i:l l icnoa föl'ml\n ej åtnjutas a Y 

fast ansLäm mansk ap bngt·c än ett Cu· och ay y;lmplil;tig längt·e ~Ln sex 

m ånaclcr cft ce inla•ga nclct i:l sjuJ;yåecl sRnslaltcn . 

§ 82. 

El'lulllcr någon :tY mansk apet :ws'k eel u 1· LFinslcn ellct· f r ikallas YänJ

plikl ig från Yä,·npliUem; Yicl arc fu ll gö e.ancle. m cCi an l1 an ännu åtnjtller 

Yård t\ sju.kvärcl san;talt, skall 'ilan fortfarancl e !i. tn j uta ft·i sjukvård oc l1 

J'1·i a J:ikcm ellel, intill ·d·ess h an varder till l1iiban sä åte ,·ställd , att l1 an 

kan nt~lii'iYas f l'ltn sju kv ii r cl sa n ~ta lt c n: {)ock m å denna fÖrmån ej åtnjutas 

aY fast anställt maLH l;ap längl'e än ett ål' ocl1 aY Yämpl ikti g längr·c iin sex 

m Ctnarl cl' eft cl' intagflnrl c t. å sjuk\·årtlsanstalten. 

Kungl. :.raj :t ilat' meclgivit, Rtt el t lJelopp HY högst 250 J"·onot· mä 

för i'll' 1922 HY mat·inföt·nHningen elisponeras l'lie ansl;a ffnin g av ett för 

mal'in ens flygstati oner aYse Ll bib liole·k. 

i\ pr·il l!l. Kun gl. :IIaj :t Il ar mcdgiYit, al t föt· tvättinl'ättningens ii 

niodön räkning må inköpas en sl;~'innaskin aY l ~i mplig stmlek samt att 

k os-tnadel'na JJ:irJ'ör mil bestri clas aY cl c m ecl cl , ;;om b ekosta tv ~Htinrät.t
n iO!:)'ens clri fl. 

Kungl. :'ll aj :t lwr meclg,iYit. n lt mar iningenjöt·en av 2. gr. B. Erw'in 

må beo rdms att fö 1' studi er av maeina kuggYäxlat' a \TCSa till l\orclamcrilms 

Föt·cnla state•r. samt ti ll clel at Erwin fö l' b es triclunll c a1· de mecl r esan fö r e

nade J;;os tnaelema c l't l'e ~estipemlium i ett för al lt av ~.000 kronor. 

Kungl. l\Iaj :t hm JJifal!it maJ"inföL'YaiLB'ingens framställn ing at t elt 

utav Li rniJ etsYet'k et fa.sbtällt lilhlgg~ iläl'te <till " Bes tämm elser f ör· torp ecl 

m atcrie l ens .JwnclhaYanclc ombonr· , aYsc lt atL el'sätta föl'ut utgivna till

Liggs•IJ ä['l cn, m åtte fil tryckas i en upplag-a av 500 exempl ar genom föl'

so rg aY marinens lr)·ckel'icletalj samt därefter öve,· J ~imn as till m ar in ens 

bokdetalj för di sl ribu C'ring·. 

i\pr·il 21. Knngl. :lflaj :t il ar förordnat, a lt Lill marinintcnd entsaspi

J'ant, sum u-:tc!Ct'gåt· ulJJildning föt' ansl illlning såsom mal'inunelerinlenr.J en't 
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i flottans r esen· ocl 1 Yilkcn icke begagnat· sig aY ~in rätl at t crllft ll a. pol' ti on 

i n nallll'a, m å utgi'l jJor ti onscrs iHLning mctl ett JJ elopp föt· clag mo· t ~va ,·anli l' 

gä llanclc m ctlelp r is it nutu rapot·t'ion ökal m e.rl en Liondeclcl för ti ll agningc.n. 

Scll•an löjtnantern a A. von Bot'n ~!Jctll , JI. :-;undin oelt B. Kro ol;. fän

ri ken J~. Cluis tell samt unel er officerarna av 3. g1'. A. J\,J, re nberg, ll. Hans

son, l'. P ersson oclt J. Anclersson ·del tag it i genom g. o. 260/ 21 anhefall cl 

r ckogno scerings expccli ti o n för en fl)·ga nieini ng eft er· Norrl andskusten, lta1· 

Kun gl .. \f aj :t mcclgiYit, alt till en Hl't' av nämneJa peesoncr m il ull.Jetalas 

en gra lifiJ;Gti on i föL'CYarancle· a,ysccml e av i:->0 kronor. 

Kungl. :llaj :t Il at' meclgivit, alt för förllyranel c för h1slfloltans r~iJ;

ning ·ny idrottspi al s Yi rl Hår sfFl rd cn uneler ytLer l igari:! ett [u·, LO:ilm.al fl' itn 

ocl1 mccl elen :l maj 1~)~~. må utgå ett belopp uv l1 ögst i,OOO kronor. 

Kungl. l\laj :t l1 ar medgiYit, att till löjtnanten \' id J;u sl art1llet'ict ll. ll . 

·victorin, Yilk cn k os lnacJ.sfr·itt till ·v axiJo!ms .J;u o;lar tilleriregcmentc ö\·c,·

läiilJnat en båtmocle ll , aYsecl cl alt inoml1us am·ändas Yid övningssignalering 

oclt IJ cYakn ingstj än st. mil. -såsom ersä ttn ing u li i ft•åg·:waramlc <Wsecnd'· 

utbelfllas ett belopp a\' '100 ];~'o n or. 

Kun gl. ':\lct.i :t l1 a.r 

ll c l s föresli!'iYit, Gtt clomk ap il.let i Götl'IJorg sk all äga fö l'ordn·a Yice 

pastor alt från oC'it med el en i mfl j 1022 tillsYidare intill samma dag iu· 

1923 uppeli ålla pa.storal- oc lt själaYi\.rrlrn inom Nya Yat'YeLs .församling m ot 

ti llgodonjutande "" ej mindre Ll r n från föl'samlingen j äm likt breY Lien 

G maj 187G utgftendc Wn, än ~l ,· rn '·r·s·ättning f lit' misturl bo~ tacl sföl'm1\.n . 

J) ct·äknaccl efter ~>00 kronor för ftl' , 

d e J s o c k m cc1g·ivit, .att N)·a Yar·y eLs föt·saml in g m å t i llsv ida['(; Hi l' 

samm a lifl i m il.n fl.V IJ•C:Ilov avgiftsft'ilt eli sponera samtliga clc f öt· kyrkliga 

b e.ll oY oc l1 skolYäsenclet :tyensom flit' fattig l·,änlen lli ltill s b egagnade. sta

t en tillltöl'iga l ol,al er , Yilka rortfaL'aml e sk ola a\' kronan nncler lu lias . f'fl.mt. 

t i ll godonjuta r äntan av el en fö1· församlingen förvaltall e ~J,olkassun . 

Kungl. Maj :t il at· medgivit. att till hirarcn i franska spräket Yitl s,iö

kt·ig!>sko Jan, l ektorn .'\ . C. Tltom, mi\ säso m bitlmg för stueli er esa t i ll FL·anl' 

rikc u tbelalas ett il elopp av 800 kron nr. 

Ap1·il 28. Kun·;ol. :\!aj :t il flr mcdgiYit. att i :\farstraml kYarYamndc 

pct· so na l flY manska.J' S c;Tacl , tj:in stgö ranclc Yid sk epp sgossekåren llärst~i cl cs . 

m 1\. und er el en tid al' so mmaren 1022, rl å utspisning fr1\.n k år ens matinrätt

ning icku ägrr rum. å ~njuta pnrt ionsel'sil ttnin g m ccl il l'i'Onor för m an 

oc l1 clag. 

Kungl. :IIaj :t li ar iöreskri\·it : 

a t t, därest YärnpliJ;Lig Yid at·nt0n eller marinen avlidit under mili 

tär tj änstgöring oc l1 JJ cgramings·ilj•Lilp if'kc skall 11tg<"t enligt Jörorclnin gcn 

Li en .1 8 juni HlOD ang. rrsäUning i anl etlning <F kropp~skacla. ftclt·agcn JLnd CI' 

mi l itär tj äns tgöri ng. ett belopp. molsnu·ancl c wrk li ga kostnall en fi.ir l>c-
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f'Tan1ino;en, dot:k ltiiS~L l:'>O kron oc·, ma antingr n disp on eras a Y YCderbö
mntl c 111)' ndigil e t, så ft· amt lJcgraYningen Yec·kstLlll cs g enom cl c.ss i'öc·so rg. 
eller ock pft d ilro m fc·nmsbll cl b egär a n uLIJPlalas lill d en aYlidnos a nh öri ga, 
um bcgr<<Yningen omlJ csörj es aY <lrm; 

''L L, tlärcs l fasl ansVillcl ::tY manskapet Yi tl armen elle r marin en 
:wlitliL uneler m ilitLlr ljLln stgöri•ng ocli lJcgraYningsltjälp enligt oYan!J c rörcla 
f örordning elen Hl juni J~lOG icl' c utgii t· , n ·clet' /Jöt· anele m:·ndigllet mä, si\ 
Jramt be.gmYningcn verkställes gen om cl ess .förso,·g, äga att för ändamålet 
disponera llögst sä stort b elopp , ,;om d en ::tYl idn Ps dödsbodelägare L\g t nt
lJPkomma, om bcgTaYn ingen YCrks LLlll Ls gen om deras .föJ'sorg; 

al t i förekommancle fall j L\mYLU m i\ bestritlas kos lnaclern fl föc· ·tr::tn
sporl till h em orten aY y;i t·npliJ;liga, so m aYliclit uneler ticl, cl å e/c fullg j ort 
t'rctlsljLi.n.s tgö,·in,t;·, odl aY fast. an s tällt man sl;c11), som i freclsLicl a YlillH. 
uneler 1j(ins tgöring; s ::t m t 

a l t nu m edd ela ti e fijrcsk r iflc r :;J;ola gLill a Lill:il' idm·c JJ e lräffand-c fas t 
anstä ll.t m a nskap Yitl ac·m.~ n fr ii n o l'i1 nlt'rl den l nonmbcc· JG?l samt ifrCtg-a 
<llll övrig personal ft'c n oc/1 m cc/ den l ,ianu a ri 1\1!22. 

Kungl. l\Jaj :t l ta l' bifallit c l1dcns föe sjC,ka,·LcYcrkct ll•emställan on1 
lJ ClllJ'ncligancJ.e• att JJCOJ 'Llra t,iän s temRnn c n Yitl :; jök lti'LeYcrkcts untl cr sök
ningsvLi.scncl c, filo sofiL' doktom G. S. Ljungcla lJl , alt ins tunclancl e sommar 
nncl c c· högs t :J claga J' 'lJcsöka K(ipenh a mn för att Yicl Ll c t d an ske m eteor n
logisk e ins tituts ohsc c·Yalo l'ium i Hurlc Sk oY gö r a magn et isl'a oJ)sena
tion er. 

K.un .c;· J. :\Iaj :t Ilat· m cclgiYit. a tt e tt b elopp av 2'12 keonor 15 öre m å 
föc· LLlckancle a.v utgifte r. som sj öofl'icerssäl'lskap ct i S Lackholm uncl ee åt' 
1921 ådragit s ig Eir IJållancl e av föreclc·ag aY sjömi lililrt inn ellåll , ::tY marin
förYallnin gcn utb e tal as till direktione n för ·siillskapc l. 

Kungl. :\laj :t h ar bifallit m aei nföt'Yaltningc ns h emställan a ll ut
rang;emcle fly.glJåten n :r 13 mätte fil öYeeläm n as till marinmusee t samt 
att e tt b elopp flv riOO kronor måtte anYisas föe i o l'clningställand c aY flyg
båten :f ö c· såtlan t ämlamå/. 

KungL :\l:1j :t li::tr m eclgiYit, att löjtnanten Yid .flottan .J. E. Ges tel' 
må i l; ommantloYilg beorLlt·as ::tLt under instunrlancle so mmar ge n omgå e n 
elV firma n i\Iarconi· s \\'ireless T clcgTa]J/1 C :o Lttl. , L onclon , anoecl.nacl kurs 
föc· radioingenjörer m. fl. samt att i Ö\'!'igt b eclei m 'S Luclier Yid firmans 
YCrks ltld e r och rmlioföl' söksaYclclning i Chelmsfo rd i l~nglancl mot å tnju
lancl e un eler d en tid kursen och studi e rna pågå av. förutom oavkortat\ 
Jön , e tt arvoele aY 1\:JO kl'on or för mCmacl, däri inb e räknad et'silttning föl' 
resekostnader sii.1·LiJ inom som utom riket. 

Kun gl. Maj :t har m eclgivit , att Yissa lokale r .i llemsö ku s ta rtill eri
k [u· s ]\f!,Sembyggnac/ i llärnösan cl m it lli>sponeras såso m föer åclsloka lcr föc· 
Härnäsanels landsLOJ'msonu[ucle n :r G7 a) . 

Kungl. Maj :t l1 ac· föl'eskl'ivit , a tt av de med el. so m av Yissa J'al'tygs
redericr i Götebol'g sl\änl,ts föl' a tt tillgotl ok omnta tl em aY flottan s p e rso-
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nal, som uneler a rbetet Jör sl; )·cld antlct rtY l'ikels ncutc·alitct sam t säkc l'
s tLlllamlc L aY ]Jantl l' l~ s j C,fa et en m o t m infar:m ute fte r rike ls ku s te l' sk aclflls , 
skall till em ·m· ::tY l;orpmlcn Yid rJ . m. k. n :r 23 Linelll och förre 2. kl. 
sjömannen O. n. ]Jas utJJelalas elL bc lo)Jp aY :JOO kronor. 

Kun gl. ~\ f aj :l !J al' hifaHit e n aY c·l1efcn för sjöföl'SY::tt'els kommando
""p eclition gj ord fJ'amslLlllning om nn,· isa ndc fl\' eLt belopp av 2,0:19 kronol' 
10 öre föc· hicl;ancle '"' kostnad er fö r ll'i·ckni ng ocll utg iv nin g i särski lda 
ltäflcn flY ele uncl c t· fu· .1 921 ut fä r<l fl d e Llnllrin;,;a,·na i reglementen föc· ma

l'in en. 
Kungl. :\!aj :L !tar m crlgiYit , att e tt lJ elopp ::tY 300 ]d·onor m å för an

ordn ande aY övninf(::tJ' i simnin g· med manskap Yirl flot tans sta ti on i ::; lock
J' o 1m s tiWas till s lationsbef illll aya ,·ens förfoganclc . 

Kungl. ~f'aj :L llal' medgivit, fllL J:Cn· inl;öp aY en clel publikationee inom 
racl io lelrgrf\fi c,n , rl'i'orclc1'1i gfl f i.ll' mar in en s ralliostfllionrt· m. fl ., e tt belopp 
av >hög,st 1.700 l;ronnr må ~l:lllas lill cllcfcns för sjliförsYe~eeh komman

' Joexp crl i t i on Hirfoganrle. 
1\ung-1. :\La.i :L llH J' merlgiYil. alL Hit' tJ·yrkning och bitHlning a\' e l l 

inom m::trinstallcn nlcll'hPl::tL '"rii/Ligg I II till e"e,·cisreglcmcnte för flottan 
Il J\l'lill cricx erci iiecglc m cnt c·· i en upplaga aY 2,000 exemplar e tt lJ e lopp 
av 'llögsl l. :J:JO J;ronnr må sUillas t ill el t cfen~ föe mar in stall en föd'ogflntlr. 

Knngl. ~\li<.i :t ltat' mctlgi Yit. a lL - uneler fö ntlsiH tn in g att flottans 
Hmsikkassa i Karbl;ron::t aYgift;:f,·iLl lilll1andailft ll e r musikinstrument och 
musil;a/ier Lill musikp erson::tlens ulllihlnin g oc/1 öming-ae samt i önio;t Yill 
i tjllnslt'n l!Lf(irrl musik i land - rlt J•elO llP aY .1.000 ki'O'nor m rt för inn e
Yf\l'cU1dr åt' u LJJ olal as t i Il mu sikl;a:;:;a n s;hom ]) iclrag till e t· sLlHnin g för el c 
reparatio n s- ocl1 unrlcrl J ~tllsko:itnadcr . som ftsaml,as kassan genom eless 

föt'enllmmla å tng::tntle. 

1\laj ;;, Kun !,!l. :\ Iaj :L liar funni t ;w lt a lt mrtl rnllcel iganrle ::tY marin
intenclcnten ::tY 1. ,eT. B. J<;. ll rdman fiirorcln::t marininlcmlcnlcn a v l. g1·. 
c. n. F. V . G. l~kman aLL i TT cdmfln; sLLillc susom sfl>kku nnigt l1i lrL1tle stlt 
till fiirsYHJ'St'CYi r; inncns Ji",rfo::wnflr. 

Knngl. :\\aj :l JJ<1l' mrtlgi1·il. :<lL till kaptenen .\ml crlJug mft ~åsom 
t'rsLHl nin g för under genom g . r1. l3!r,;zJ anllcfalltl kurs [{jr uthil cl ning ::tY 
gn istofficerare !Jällna fi'>rclLisning·ac· ullwtalas eLL llC'Iopp aY 800 krono1·. 

1\ nngl. :\faj :L lwr m ec/giYit, alt till lantJwukaecn Aug·usl .Jol1::tnss{Jil, 
Trollehocla, Brömsf'lll'O, må ~åsnm •rrsLltlning fiir biirgning, transport ocl 1 
bevakning· flY Pn J'J\\n u-JJatrn :-'Y:ic·dfisl;rn i clcccmiJcr· 1020 för!OJ'•il.rl 15 cm . 

tol'pctl ullJC'l::tlas ell hclol'P nY ~''~' kr{1nnr. 
Kungl. :\faj :t Jwr JJHnllit marinfö t·nllningrns feam~Ui.llning alL fiit' 

l llJPSLLlll::tntlc aY sjn ft'l'tn ll::tYSlJollnL'll Yi<l YiJ;sten upptagna orli aY J;ronan 
inlösua knnonet• vid Snn,;ksnnrh;,.; /enen ft Sl;eppsllolmcn i Stockltolm mi\lk 
fCt am·ilnrlas cl l l• elopp aY 2,100 J;ronor. 

Knngl. :\ faj :t h::tt' l1ifalliL cn ::t\· rl1cfen fiit' mnrin,la1>cn f''.iortl t'r:<m
ställning·, ::tlt i sål'ii/ "Inlcmalionf'll Li:>l of raclin lclrf(t'a l<h ~talion<' t;Olll 
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"Föl'tecJ;ning Ö\'Ct' c;Yf' t'iges telegra f- ocl1 Yäx ebtati oncr ,;amt t'acliotel c

i'l'a f station cr" en anmilrl; ning aY följande J:·clelse mal l r genont cllcfens 

för m arin stal;en försorg införa,;, nämligen 

··pt·iyat J;ommet'Si c ll l; orrespo mlans på klat·t :<prak, uU\'11 erläggand e 

;lv f artygsavgift, m e<lg iYcs till oe!l ft'Fm - men icke m ellan - syenska 

iirJo.gsfart)g, und ee J'ör·ub ~ltlning att militcit· t'atliotr fl fik <i:teigcnom ej 

:-;tör·cs." 
Kungl. ~Jaj :t !rar· Hir·or·dnat, alt lJil. .1:'! ' / ,till r eglt•rn onLc fur marinen 

del Il, inncfaLtantl·e "spi~onlning nll tillämpas l; r tr·iiJTandc oi'J'ic crarc, un

tl crofTicerat·c och w derlikar samt mansl; ap å uncl et'YalLem;IJ åt, n är denna 

ttppLrär~cr själYsWnrli gt . sk ild f r ån rl cpft1'al'tYgd" sk all erlrall ft Yi ss itnclrarl 

J)·dclse, alt till ämpas fl'i'tn ocl1 med lien 1:J inneym·ande maj. 

)Jaj 12. Kun g l. ~faj :L liar· föt·eskriYit, att k ommender ing för o fficer 

Y id J; nstarWlerieL till m i Ii Lil t'in stru .ktörslmt·s Y id gy mn as Li ;;ka cc n tt' al insti

lulel sl;all -ulan ltincl cr nv sLadgaml•e t i r eglem ente f ö t· marinen del III 

~ 'JO illJ om. 7 - från otll med d en 1 .i anuari 1:1:22 ilanl. upp l1urL alt ilnses 

:-;tl::;Onl ·Orclinaric tjLlnstgUrin g. 

C\Je fl anledning· nv fr·nm slilllning frii.n loLsoL)Telscn ilar Kun g l. i\laj :t 

f'ut· cskrivit. aLt elen i ~ l uv kungörelsen llcn 20 fl,or cml)t't' I\)J2 angående 

innlpportcramle ay fränllml'll ll C urlogsfartygs rut·elscr· Yid rik et s kuster 

samt flylilm i'arL)'gs l o tsnin g· Lill sycnsk J;rigslwmn ell er· ditrmcd likställt 

område m. m. staclgMle rapp orlerin gssl;ylllighet skall lJrt t·iiff'ancl c dc ty ska 

minsYcpningsanlelningtlt ', :;o m cr!tålliL Lill ståncl aLt uncl cr· Yiss lid inncva

I 'andc ft r besöka Fårösn nd. \'i sby oc lt N~vkup in g, Yid besök endas t till

hlmpas Yill cl et förstn h esöket i n il.gonclcra orten; sk olan{l c docl' YCcler

IJömndo lotskap~en Yi el Yat'.i e m i\.nnds t tlgång till cllcf'en för fursYat·scle

pal'lemcntct in sända J;or lfalLat skrifllj:-;'t medcl cl amlc ·om ll er urcla minsYep

n ingsaYel clningars rörclsct· i nom sv enskt t en i Lorialvatlcn. 

Pft framsLi1llning av Lcl rgrafs t) t'clscn Ilar 1\nngl. ~!aj :t h em)neligat 

t'll efcn fur sjukarLcYer~;e t att gå i l'Urf::tttning om wr:ks tilll ancle unelet· 

inn evar::tml e åt'S somm::t t' av det föe tttlilggning av en l elcfonl;i\])el m ellan 

c;yeri gc och Finl'ancl erfonl·e rliga l.ollnings:wb·c tct och att Lill l edare aY b e

t·urcla il.l'i)etc l) eo rclm el ill'lill ILlmpli g, vid sjökm·tcYerkct tj~lnstgut·anelc oJfi

t·er, till vilkens f öl'fogn ndc cl1 cJcn för sjök arLrwrket ilgcr aLt stilil a fUr 

uppd ragels utfut'andc r efonl crli ga kal'lor, m~tlnings in s Lntm cnt och mate

rit•!. under Yillkot· ::ttt lclcgmfsl)T Cl scn sliH!ce et t fUr ilnclami'tlct lilm pligt 

nt··lt fullt ru stat fart;· g jilmLc cnfot·cl crlig motorlJåt Lill cl1cfcns föt· sjö

k al'lcYc. rl;et elispositi on samt aLL l cleg t'afs tyrel se n ulvcrl;ar finsl'a r ege

rin gens till.stii.ml till ct•f,o t·d crligt loclningsarbetcs utförnntlc inom finskt 

Lcn ilorium ilHn~om aLL LclcgTafssLyrclscn bestridet· sam tli.g'a av ifräga

Yat'Rnd c m·betc dit·cl; L ell er indirekt föeanl cel cl::t J;oslnatk t'. 

På fram slilllning av mat·infut·valtningcn lwt· Kungl. ~faj :t m cclgiYil, 

al.t farl;•g och pct'sonal mft i J;ommamloYäg stilllas till fUr f ogancl e för ut

föran de ::tY fursök m cli torp cdmatcri el. 
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'. fcll bifall till Yad marinf'ut·valtningcn i ärendet lt em s t~liiL har Kunc;·J. 

.\Jaj :L m etlgiYit, a~t Yat'Ystl cpat'lcm entscil cf, uLan >h inder aY i reg lem ente 

l'ö r marinen m cclcl cladc !) cs tämmclse e, m å tillsYielarc i cnli g lt c t med cle 

ni'\rmat'e föreskrifter, YaeYscltcJcn m edde lar, äga att aY dc till Yaevsd e

parlcm cntscl!ef ens .fut·fogantl c ·stillllla m edel vct•k:;t~llla uppltflllllling till 

minclrc ~ln ~>00 kronoe · Yilt'el c, m ed sl;yldig.Jret att IUt· vat·j c månacl till Yans

l'il'Cfen 1avgiYa r edog,öt·c J:.;e Jiir uppltancllingar, som i anl edning lläray YerJ; 
slä llb. 

~edan ingcnjöecn I-Ier·mann Hit·srll ct·lljuclit sig aLt till mat·in cns fl~yg

Yäscnde sås·o m gi\ya iiv·crHtm na !, st. 12:1 llästkrafLr t·s nya ori gi nal " ~Je r

t· cll rs fl)·gmotorcr ", .ltat' T\un g l. ~ l a. i :t, m ed b et:·gancl e av :;iLL Yillbellag 

/j\·c r erbjudanclet, m cdg iYi.t, aLt ·f lygmotorema må m ottagas. 

Kungl. i\faj :t ha1·, i anl edning ay gjord fram sLilllning, fU rklamt, att 

föt'esl;riftcrna 1 brent elen 17 m ars Hl22 ang. kal'l skri Yning aY sk epp sgossar 

icke skola utgöra hinder f ö t· J; nrbl;riYning i en l igl1et m eel elj es t gä ll ancl e 

!J c~Wmmelser aY skeppsgossat· , Lill!Jöt·anel c anclm årskut·sen. 

Kung•!. ~Jnj :t •ilar !J i fullit stat ionsb efällwnwen:; i c;[ork lr olm fmm

sliHln'ing att såso m ill'YOli r Li Il pruYn ingsförrättaeen Y i !l JH'uvn in g f\ V man

si< ap för Yinnand e av cr l'Lil'i1lm L s;1som racliotclcg t•afist, för es l ftndaren Hit' 

t c lcgrafye,I·kets Lmtlcrvisnings:msLalt, b)Tåcl ircl;Lören G. Jl o lm.s tröm, mi\ 

uLJ) cta las ett b elopp <:tv .100 kron or fUr dag eller LiJ.I sammans 300 ];t·onot·. 

Kungl. ~faj :t ll at· m cdgi\· i,t , alt en c:'\pelliti on fUr insl;jutning av tot'

peclc r. ti l l.ilörande SLockl1 olm s s ~a li on, m i\. anor{lnas i enliglt cL mecl Lhlt··om 

i k omrnancloYilg himnaelc nilt·mat·c bestämmelser. 

11aj 19. Kungl. '.faj :t har rn cd0 iYit , att f. el. l ogcnwn LS'fa t·L;·ge t Sto ck

lt u lm ställes föt· Yi ss t itn tl rrmå l. W l sLati ons·b cfäll taYarens i Karlskrona fUt•

fogandr. 

Kun gl. ~faj :t hm· bemyndi ga t marinfönaltningr n aLL ll co t·clt"a en i 

i~mb e l1S Y Crk ct tji'lnstgöt·anll e offic er att unel er l1ögs L 5 d11 gn r i J~ nglanil 

oåsom r epresentant flit· ltlarinföt·Yaltningen näeva ra Yitl hcsiMning- m. m. 

aY en h os firman Barr & :-;Lr·oud i Glas,gow ]) es t 2illd ::tYsLftncl smillu r c m ed 

stor lw,s liingcl , aYsetlcl .föe pansarl)å lcn Swr ige. 

Kungl. i\lnj :L hat· förklam L ltincler icke möta för maeinfUt·,·a ttningrn 

aLL antaga et t aY fit·man Hugo c;Linncs i Tyskland aYgiYCL an!) ucl [t lne

t'<l!ls aY ankark ättingar· Lill pansa t·lJå tcn Gustaf \'. 

l~nngl. :\Iaj :t lim· nwclg iYiL, att Lill m ar ininLcnden lcn a,· J. gr. O. Yon 

~ falmborg mä för Rt'be tc so m ,;ekreterarc l1os sakkunniga ang. orclnanclct 

av .fut• t·i\LlsYCrksf\mllelen Yicl mat·inen utbeta las et·sältning· m ed '100 k ronor 

fOr månad fö r licl en d en 1 ok tob er .l!J21-elen 28 fel)l'LHlt' i 1922 oc il med 

2'<0 kronor för m ånad för liden dt•n 1 mars-cJ.cn 1 ~ m aj .19.22. 

Kungl. ~[aj :t 1llar m etl g iYiL, alt i\larm a skju t f i\lt m å, pi\. sii.tL i k om 

lll fttl(l OY~i g närmare b e~ L iiJmmcs . uppliltas till skjutövning-at' för kustar

till eri et uml er lJ ögs t JO dngat· IInder · ticl en .1 - 13 niistkommantl c augu sti. 

K ungl. ~Iaj :t ltm' m efi,c~· i\ · il. att en ersättning av !,QQ ·kronor må ti ll 

dclus kaptenen Yitl fl o ttan G . . \ . Tia.fs lröm, som inom lll <l!'insLal) en biträtt 
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m ed omaJ'b etni ng aY elen pit fö l':'ök r\nbefallcla s ignali ns lt·uJ;lioncn fö1· 

m a rjn cn. 
h:un gl. :\fa,j :L h ar lJ cmyntligaL ml\r"inföeYaltnin gc n alL fiir en koslna(l 

aY l1ögst :),000 ,J;_eo n ot• an,;kaiTa eu inslrnklion~appal'at föt· e ldens lerhm<k 

( s. ·k. rlcllcdnin gssp el ) . 
Kungl. :'llRi :L l1 ar m etlgiYit, a tt m a t·infön·aJLnin gen mft bcm)·nrJiga 

kom m enelanten i Yaxl1 o lm s filsLning al t.' cl~.r så u Lfln Cts itl osäl la ncle a y 
kro n a n s .intressen k fln s l; e o~: ll i enligile t mcll il e nfll'lilfll'C H\reskeifLer , 
marinförvflltningcn iige t· ultfLit·cla, lil La v icl filstningcns t)·g l' rt·l;~l ilcl ee nt
fiira sm~lrre arl}clcn å L p e t· sonfll, lillilöennlie fiistning en ell c t· denna,; Lt·npp

föeba ncl. 
Kungl. Maj :t. som Yill i JwmmflncloY:ig besluta om fiirsLP mm·inEika

ren i rn ae in cn C. G. Bos t riim ~ il c ltaganclc uti k wppsnn clersökning av inl t'ii
clessökande lill sj ökrigsskolan inn eYarancle år, h a e merlgi\'iL, aLt till lwnon1 
mft såso m CI'Sii l tnin g fö r hr· J'örcla upprll'ag utll e t alas c lt an·ode flY 10 kro
nor i et t för al lt för \'a t·j e al" J1onom uml ersökL ,nLri"ld cssl'>knntlc. 

Maj :!G. Kungl. :\!aj :L l1 nl' mc rl [-!' iYiL, att fcir bcstJ"illantll' n,v ko,;Lna
tl e rna föl' an l i lancl e l\ Y j n rid is U 11 itriirlc Y i el u lJ· cclnin gar l'ÖJ'l\nclc ikronans 
ilgl\nclrriitt t i Il m ark m. m. mC1 t i Il J; om m en ela nten s i !\ h~hot·gs filstning 
förfogande s tällas c Lt IJrJ.opp fl'1t' rn f!':'\nft ctY l1ögsL 300 J;ronoe. 

Kungl. :\faj :t l1ar llifl\llil r n aY läraecn '.i franska spri'tkrt Yid sjö
J;~·igsskolan, lektorn A. C. 'f' l10rn, gj.orcl anhållan om upp::;koY lill [u· 102:3 
m ed fö1·e t agan cle aY e n so mmaren 1()22 planeracl, aY s talsmr<lrl unil rr~ lticlll, 

stuclieeesa till Frankril; e. 
Föl' uppllancllin g a1· lill'Obi.ickrl' genom m ari nens ])okdc lalj IWJ' Kungl. 

:\Taj :t m cclgiY it, •alt r tt belopp aY ·ll i.igst :1,000 kronor m [t un eler Cu· 1922 
ctm·Lind as. 

Kun gl. :\Ia j :L l1 ar m cdgiYil. lllt et t belopp l\V llii g~ t I. O:iO kl'OnOJ' ;fiit· 

tn·ckning m. m. i rn uppl etgct 'fl\' .•,oo rxcmplflr ctY tillägg!' ll es Utmm elscr Lill 
"SkjnlinsLrukti on för floltfln. Adillrri (ASI). m å s Ulll fls till cl 1e fcns fije 
~jö.fö r ~Yare t s komrmmclo cxperli l i on Hirfogetnclc. 

Srclan skcp psl'Cclaron J)an BeCJs tröm an l1ållit, at t Kungl. l\faj :t Yilk 
mottllga genom clerl\s Hil'~ot·g hlancl <l en swnskn allm~tnllclrn insamlacle 
hideag aY ·l;o n lantl\ melll'l och ml\ let· icl för hyggancle av en ny slup " \\'asn 
mtlen" i stället för elen Yicl braneJen å Galän·Grvet i SLocl; li .olm d en () 
augusti 1021 lill slöesta delen föJ'Sliinla sl u pen m ccl sammn, n amn. liar 
Kun gl . :'liR j :t, mecl llci)·f!·nnclr l\Y sil t vitlh r.llag Ö\"C t' ift•:L,t!avl\ranclc erh,iu 
ilande. medgivit. alt p;a1·an mit föt' flottans räkning mollagas samt bemyn
lligllt marinfönallning·c n all vicl flolletns Yarv i S tocldlolm Jil.ta utföra 
H'r itgGvanHHle JJy ggnacbflrllcle ;;äso m cH flottans eget arbete, diil'Yitl dock 
slmll illkLln•gas, aLL i ett' I JcL,;lön~ml\ iogftcncle clyeli-clsLillägg ick e sko1ft bc
s tl'itlas mecl g:J.vomrcllcn sllml fllt rwho tct hör s:l. planHLp·gas och JJerlr iY m'. 
r1lL koslnl\clrrna i liuip;L fC,r· clrhamma ir·J;r C.nrskr.irl a clcssl\ m cclcls belopp. 
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.J1m i 2. Kungl. ~\[aj :t l1a r m edgivit, alt fc.r h cr eclancl e av ökat ut
ry mm e å t k orpralskolan en Lillbyggnacl till skjutpav iljonge n ä Ske pps
ilolmen m å uLföras i enligil e t m e;l ingiYen ritning ocll iför en kostn acl av 
11 ögs t 9.000 J;ronor. 

Kungl. :\Iaj :t ·ltar föt·cskriv i~, rlels att högs te bcfilLhflYat'ens över 
J;uslflottan ofö t,utvarand e ex peclition sLokalcr i östra bostLlllshuse t fe. o. m. 
d en 1 oktob er 192·2 skola uppl<llas till mäss för uncl er-o fl'ic oJ' ilt'·e, clels aLt 
maeinstRIJ en s föt·uLva ,·anclr lokale1· i Yi,lstra lJ.osLiHlslmse L sl;ola fr·. o. m . 
;.;;<mmfl dag tillilelas s Lati onskon Lorc t för att dät'sLädes im··ynH1 ta kontorets 
~amlliga aycJeln in.gar , de ls alt cl•e till sistnilmncla lok aler !Jörancle, i ovan
f ör !i1ggamlc Yind sy il.ning .b chlgn a rumm en n :r S:i, SG och S7 s k o la samtidigt 
ti llLi elas s tati·on skontor et s expccliti onsya•kt såsom bo s Lad Lln nsom att cl e 
JH· ec!Yiclligganrlc rumm en n :r· i\3, 81, SR, 8!J och 90 jämte d el n,y Yinclen 
~k·olfl tJisp oneras fl\' stfltio nsbefä lll aYaren för bok,förråcl m . m. , dels a tt de 
a v J"äkcnska pskont u t·ct .f ö J' n ilt'Yarancl e a nv ilncl a lokaler i Yilslra bo ställs
l•use t skola likalerles fr. o. 111. d on J oktober 1922 tillsvi claee clisponeeas av 
~ tationsb e fällla\'ar cn för umleroft:iccrssl,olans räkning, cle ls a lt ch efen för 
lryggnatlscl·epflrtcm cntc t skall forlfarancl e ocl1 Ullsvidar e el is ponera elen i 
I'Lls tra bos tälJsitu sel b\'l~lgna, c•l 1 of.cn för ingcnj öecleparlom en Le t tilldelad e 
hostadslägenll e L; el els ock a t t elen mobiliscring.si n gen j ören tillclela·cJ.e , i 
s i·s tnilmncla hostälJ.sltu s belLlgna boslad sl;all fr. o . m. elen 1 oktob er 1922 
nrh till 3Yiclaee clispon c eas av C'llefcn för· ing•e njö rclepaetcmcnte t. 

Kungl. :\Ia j :t ·ll fl r mec.lgil·it, a Lt till mariningenjören aY 1. graclen 
G. A. Zc Lh eliu s, Yill; en J) eonlra ls alt Yara lecla ee av d en sp·ecialkut's rö
mntle krig~fartJ· gs k o ns Lruklion , som unel er läsi'll'et 1021- 1922 anordnat s 
ful' m ariningcnj i.irsaspiranLel'lla i li' Cclj c årskursen. m å såso m e 1·sä ttninf!' 
uLIJc lalas tillika .angiYet h e lop]•· 

.Juni 9. Fi.ie Yidtag·antl e av i\Lg i.ll'iltT fur· f örll LlLlt'acl w nlilcring av 
ki.iket i sjömansl~årcns ko l;IJus i Karbl;t'ona har Kun gl. l\ laj :t a nYisat ett 
Il elopp av 1,000 krono t·. 

Kungl. :'lfnj :L ilfll' m eclgiYil, all lill YiSSfl office r ar e oc·l l 1tllll c-r offic c
nwc Yid Yaxl1olm s l;u~Larlillerit·eg em entc må såsom e rsäLLning föt' skador, 
~om uppkommit å p e1' so nul e n tillltöriga klätlespersecllar \'icl s iLlckning aY 
·· n cldsYi'l ila å \ 'axllolm s "k as lrl l el en l april 1922, utlJ e lal as e lt sammanlagt 

helopp "'" J.'2:l:i kron o r.. 
K·.1ngl. :\Ja j :L ilaT förordnat, a LL marin en lilll!öra ncl e per~onal. som 

:il' skyldig atl Yicl tjänstglirin g lJ il ea förosl;riYCn unifOJ'm oe,lr so m icke till
li <1!1 Cla1Jålles ll ckl~lrln arl a1· ];~· o n a n, sk a ll äga aLL- däres t d en myndi gh et. 
Yaru ncl cl' YCtl<'rlJurand r furråd niirmasL lyd er , prövrll' si'\ ulan olilgcnil1et 
l;unna sk e - mot l;onlanL C'J'Silltn ing för nge t personligt bruk uLIJ ckomma 
i marin en s förråd uppl agda bekläclnaclspersecllat· och material i e r el är till 
ilvensom låta Yid ma t·Jncns ]JrklädnmlsYerk·s täcl ee tillve rk a ocl1 ~· c pm·e ra 

tmiformsper~edlar ocll önig tjilnsluLruslning. allt uml rt· \'illkor att kro-

2 
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n ans rätt och fördel särskil t i avseend e på Ycclerböramie förråds tillräck
ligl1et oclh därmed avseelda IJehov icke i något avseonde trädos för när:1 
ooh med föreskrift tillika att betalning till belopp , som :1v marinföTVaH
ningen bestämmes, ·skall erläggas, inn an varorna frän förräcl et utföras. 

Hilr,i'~mte Ilar Kun gl. Maj :t lJernymligat marinförvaltningen att m ed
dela el o n änmare förcskifter'I· , som kunna påkallas mod anleLln in g av Y ad 
sålunel'a bliv i t staelgat. 

Viclaro 'Ilar Kungl. Maj :t m eclgi\ i t, alt un eleroffi cerare vid flottan m;{ 

ji;imväl vie! tjitnstgö'l'ing å egen statio n ut!Jokomrna port ion in natura mot 
eeläggamle av ett belopp motsvarand e portionsersättningcn . 

Sl uLligcn har· Kungl. :vra.i :t föreskrivit, att ovan givna bes tämmelser 
skola lända Ull cfberrättclso tillsv,idare fr. o. m. 1922 års ingäng. 

Kungl. Maj :t l1 ar meclgivi t, att för· anordnande inn evarande u tbiltl
ningsär av en elektrotekni sk specialkurs Yicl flottans station och Yarv i 
Karlskrona må utgä clt lJelopp av 2.,500 kronor. 

Kungl. Maj :t har förordnat viceamiralen G. D}rssen att, utan hinder 
av b·estämmol8on i § 1 mom. 1. av instruldionen för marinunclenisning~

kommissinen den 25 september 1920, tillsYiclcwo Yara orMöeancle i n ämmla 
kommission. 

Kungl. Nlaj :t lLar bif,al lit fl)'gkomm issionens fr•amställning om ÖY8J'
lämnll!ncle av dess litteratur till teknisl;a högskolans babliotek samt J1a1· 
meelgiYit , att en av kommissionen utarl) etac!, i ser ien "Råe! och anvisningar· 
för flygare" ingående avel eJning IV "flyglära", seelan den av sin författar ~ 
unelerkastats on mindre ·överarbetning m ed hänsyn till vissa anmärl;:
ningar, ·som framställts mot elensamma av cl1efen för· fältlelegrafkåren, m;\ 
tryckas i en upplaga av 500 cxempl·ar, Yarav 300 exemplar skola över läm
nas till lanträrsvare ts kommamloexpedition och 200 exemplar till marin ew; 
bokdetalj. 

Juni 2'1. Mecl upphävand e ay tiC!igwre bestämmolser 11ar Kungl. lVIaj :t 
för.orc!n at angåe nel-e av lön i ngsfö r.m ån er nncl cr sj ömätni.ngs expeeliti oner. 

. ltuli 30. Kun gl. 'IIaj :t !mr fastsbl !t b enämnin g för Karlskrona fri
Yi lliga motorlYåtsfJottilj m. m. 

Juli 7. Kungl. i\'laj :t har mec!giYit, att förste marinläkaren i marin
läkarkfuren J. L'agerholm må erhålla et t stip endium av 1,200 kronor för a lt 
i Frankrik·e stuelem sana to rier och J;:urortcr ävensom hygien, epidemivård 
och epidemiska s jukdomar. 

Kungl. .Maj :t har meclgivi t, att marinläkaren av 1. graden i marin
lälmrlcå ren J. L. Schröcll må er!1 ålla ett stipendi um av 1,200 kro nor för att 
stuelera allmän med icin , ,säJ·sk1ilt mecl häns}n till vi tamin- oclr cncLocrin a 
Jcörtelterapien , Yicl allmänn a sjulchus i Pari s oeh London. 
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Kungl. l\faj :t har bifallit rnarinförYaltningens hemställan att de jäm
likt brev d en 30 juli 1D09 anskaffade gymnastikskorna finge tagas ·i an
språk jä:mväl å ·skeppsgossefa·rtyg <för såYäl gymnastik som exercis till 

väe!G'r.s. 
Kungl. 1\iaj :t har mcclgivit, att kaptenen greve G. C. A. El1rensvärc! 

mä ställas till försvarsrevisionens för.foganclo såsom sakkunnigt biträde 
vie! lJel1anc!lingen av vissa marinen be.rörancle frågor. 

Juli 111. Kungl. Maj :t har föreskrivi t, att orclförancle ocl1 ledamöter 
i försva'rsväsenc!et s lönenänmel skola lför L·icl en fr. o. m . elen 1 juli t. o. nr. 
elen 31 decemb er 1922 för uppclragct äga å tnjuta arvoden, ordföranden m ecl 
ett efter 1,200 kronor ocll en var av ledamöterna mccl e tt efter 600 kronor 

för helt är beräknat belopp. 
Kungl. Maj :t Ilar förordn at, att till beklädnadsstaten för sj öm ans

och ·skeppsgosseJ;:årerna (Bil. 21 till reglemente för marinen, c! el I ) skall 
fogas on ny anmärkn ing av föl jrancle ly clelse: 

Anm. 8. Utlämning av I. stäHets beldäeln ac!spersedlar till skepps
gosse äger unc!c.r J :a t jänståret icke rum i vidar e mån Ltn aU byxor, vita, 
skjortor, blålcrag·ad, och tmdcrtröja utlämnas vicl sjökommendering. Utan 
hinc1er härav må elock, tl är så lJC<f' innes n öclväncligt, kårchef på framställ
ning av kompanich ef •])esluta om utlämnande under nämnela tjänstår av 

pe·r sedlar t illll ör·anclc I. stället. 

Juli 21. Kungl. l\taj :t har .afsts tilllt benämnin g för Härnösands fri

villiga motor'l)åtsfl orltilj m. m. 

Augusti 1. Kung·!. Maj :t Jwr medgiv it, a lt för utförande av repara
t ioner å jagaren \Vachtmcis tor vie! flottans varv i Karlskrona samt å ja
g•aren Vidar vid f,lottans varv i Stockholm ävensom för verkställande av 
härför erforderlig ,trrunsport av sis tnLtm nc! a jagare från Karlskrona till 
stockholm må .från clet i 1922 är.s riksstat uppförda anslaget till oförut
sedela utgifter utg[t el t belopp av högst 100,500 kronor . 

Auuusli lt. Kungl. i\laj :t har förord nat, at t § 19 i reglemente rför 
marinen elel I och § 19 i reslcmcnte för marin en clel III skola erhålla föl

jande tlnelraclo Jycl clse : 

Rcnlem entc föl' marinen del I. 

§ 19. 

1. Till vi lken tjänsteklass em·ar ay elen eiYilmililär·a personalon ilr 

att hänföra angiYes här neclan. 
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Kau l ens 

l,öj lnants 

J 

l 
.......... J 

l 
:l. Cl 1 eJ sin tentl en l 

:\Jarinläkm·c av L g t·ad cn. 

~\ l usik(lirel;Lö. t· (Yillkol'ligt ~c § Ja : 5) . 

:\lariningenjut· a,· 2. graden . 

3. AY den - - - -
tjän steklass . 

tj ilnstemän. 

.',. l\Iusiktlirek tör - - - - - - - - löjtn ante1'. 

3. _\lu ~ ikllir e l<lör av löjtnants lj än ~ l cklass mft d l er Jängvaeig, s)·n

ncl'ligcn vä l Yitson lad Ljii.nstgöe ing s~tsom mu siklocl arc och säsom cbt er

känn and e av allcl cl c·s säi'Skild a tföl'tjänstet· på miliLärmll s.i,kcns om dtcl c av 

YetlcrlJö l·andc stationsb cfällll a vm· c f öreslås sko la L i Il h öea k aptens lj ii.nste

k l ass, uncl ce fö rutsiliLn ing at t sam tli ga offi cc eai'C pft stat .i nom mat·in cn. 

som inneh ava sftmma tjän·s l ålclee och m ot vilkas beforrll· ftn anlecl ning till 

Cl'inran icke förefunni ts, då bliYiL ll efo n lracl c lill k a]Jtcnr-r. 

Jle!rl e mente l'i.il' marinen del Jlf. 

J. Kustartill criP.b civilmilikim Ljänstcmiln tillllörft följande c flct• 

cl e militära Ljiin,s tcgraclc rn a lJ eniimncla tjänst eklasser: 

regem entespasto1 · 

fLis L ni ngsp r ecl il< an L 

musikdirektör 

2. Den, som -

lm iJ'Le ns t j änstek l ass, 

löj Lnanrls tjänsteklass, 

kapten~, löj tnants cllet· mltl f' l'löjLnanb 

tj llnstcklass (se § J!J: 3 oc!J 1) . 

:1 . Musikcli r cktörs - - - - - - - löjtnant er . 

!1. :\ lu si kclil'rl<Lö r UY löjtnan ts Ljiln stck l ass m å efter lån!gYal'ig, syn

ned igen vä l Yi tsor·cl ad tjänstgör ing ·såsom musiklecl al··e ocll såsom et t er

k ännan dr aY allli cl es sär skilda l'ö tll j iinsLcr på militärmusikens omräde aY 

~hc l'c n för· kustm·tilleri et föresl ås slw la tillll öm k aptens tjänst eklass, un

dce :föt·utsät tning aLL ~amtuga. offi ce rare pii stat inom mar inen, ,;om inne

lwva sam ma tjän.s'tåld cr ocl1 m ot v ilkas lJ eforclean anled ning till erinran 

iekc förefunnits, clä blivit bcfol'(lraclr till k aptener. 

Kung L :\Iaj :t har förordnat. d c l s fö r aemcns Yidk ommandc l;apltc

tcnen vid fortifikati onen l'. F . C. 1\ o~ll oel1 fl ~· gingenjöt··c n. filosofi e cl ok

Lorn L :\Ialmcl' jämte, såso m supp lean ter för Koch oc l t :\Ialmer, löj tnanten 

v i e! Not'l'l ft nds al'till ut·iregem cntc E. l\OI 'li qvist och f l ygingcnj öl'en IL Kj ell

son, d c· l s o c k föt' ma rin ens vidl< ommancle kaptenen vid fioLLan S. A. 

Flor)· OC·Il i mal'i nföl'vallningcn bj i'lns·Lg[tl'ancl e ciYilin ge njö ren 'l' .. \ ng·sLrum 
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jämte säsom ~upvlcnnLer för Flury ocl! Angström , löjtnanten viLl flottan 

(J. G. \\'igel't ocll Lorpeclingcnj öt·cn vid mariningenjörkåren E. J. ::ijögrcn 

at L, uneler l edning av cl1 erfen för marin ens fl~·gyiiscmle, resp . ar·mens f lyg

l<o mpanid lel', tillsviLlare unrler ile 19:2.2 såsom sakkunni ga ulföea er forcl erlig 

unclers(ikning YiLI oJ)·eJ;s fall m ecl militärt fl~·gpl an eller militär flygbårt. 

Yilken undersöknin g YaLI fl!'me ns vidknmmer sl<all ve rkställas av dess n}ss

ni'lmncla ~,akk unniga tmtlce lt'dning av chefen föt· marin en~ f l ~vgväsencl e 

ocJ-1, vatl ma1·i nen virl l,om me1·, av dess s~kkunniga tlod et· l edning n1· armens 

!'I 'J'·s:k om pm1 i t·ltcf. 

.\unusli 11. Kun gl. ~\Iaj :t l i ar l'öl'esl<ri Yi t, all p a n saekt·ys~arc n Fyl

gias bcst~yekn i n g ·sl;al l m.inska~ mcll :, sl. 57 mm. J;anner genom IJorLLa

ganlle av li c föt··ligasl c •Otli al<tCTligaslc kan oncnw av nii.mncla kaliiJcr ä 

J'al'LygcLs Jnlvudlläek, samt uppdragit ät marinfii l'l'al lningcn aLL gii i för

fctLtnin g om vidtaganti c av i'lmll·ingsarl Jel cn ii fal'l)·gc L. som ,l 1ii n1v nlf't pa

kal la.s . 

1\.ung l. :\laj :L l1ar lllL'tlgivil, aLL dyl'LiLbtilliig!) r nligt fasbtilllcla gt·un 

det· mä, ri'll<nat 1'1·. o. m. den J juli 1022, uLgii il dc genom brev Llrn '21 

juni J!l2:l JJ CsU\nula s.iömillat'flt'vnd•cn. 

r\II!JIISti :!.5. Kun gl. ~la,i :L Ilat' bifallit mai 'LnfunalLnin,gens fralll SLäll

ning att för möjliggörande av Olllecl c i!Jart UJ tpföt'flllCic vicl Stocld LOlrns 

vm·y,s flygdepå nv en llH ngarlJ)·ggnacl a,· eldfast m ater ial disponrm åtcr 

sLåenLk m ccl el av det genom brev ti e u :!0 a;wil 1920 ii t i Il äggs~ ta L för i'tt' 

1920 Lill ämlJ e Lsv c t•k e· L~ förfog•and r sl äli.Ll a an,-l agct Jiil· inl'edn!ing av j'J)'g

inv r•n tari eför'l' ilcl et n t. 111. vi d fJoLLans Yat'\ i :-:tochllr•J,nJ. 

Genom lJl'eY den 28 ft Jll'il 1922 i l at· KungL :\Iaj :L befallL m at·inföt·vnll

ningen att tillsammans m ed chef en lföt· m arinstaiJrn och högste lJcl'äliHt

vft r en öwe kustfi o LLan Hvgi\·a fö r slag Lill el en utt·angct·i ng av älclrc f ar t)·g. 

snm un ll.cr i nneYat·anlle å t· lJOrtl e vi r!Lagas. T.iJl åLl)·dnatl l1 å1'a ' · lirtYa nämn

da mynllighc tet· i sk 1·ivrlsc elen .1 3 juni J922 a1·givit förslag· i l)C t'örda llän

;;ecncle ; oclt lwt· mnt·inföl '\'altningcn clärvicl fl V anförcia skäl föt· c,; lagi t 

el c !.s al t torp eclk• t·~· s5a rna Jacob Bagge . oc il örn en, jagarna :\Joll e 

och :\ fa,gne, yeclcLl!JäLarna n :r 20- 22 och 2'1-26, m infartyg>et EciLla, J;anon 

J) IUcn Jl isa .ol'h la;oarclbfartygct \'ercl anclo m åtte upplii.ggas i deL slcil'k de 

IJC funn e ~ig och endas t nöcl'lorii'LigL unfl erllälla,;, 

el e J s o c k aLL 2 :a klas•s pansa1·1Jåtama 'J' II OI'llön oc!1 Tirfing, Hnll cr

YaLLonslJåten n :r· J, dcpiUfart,·e;r·L Skäggald. ( ·h c f~l'al'L;· gc t D1·oLt. ,äng.t'ad:·

gcn Karl ocll _\ Jfllil tl samt L d. :t :<' k l. l" m sarlJ [tlarna B,i öm oc il Gonl a 

mil.llc utrangeras. 
KungL :\laj :t il ar bifallit Yad marinfönaiLningen sälunlla IH' mslällt 

och .föt··e.sl ftgit ntom sihiLt avsct· utrangering a1· clcL för· n ~irYat'clnd<' 1l]Jj1-

Jagcla cl1 e fsfaet~yg e L Dro tt. 

Seplembet· 1. h:ungl. :\Iaj :t J1at' m eLi gi Yit., deh alL till sjöoffi cCI'SSäll 

~kapet i Stockli o lm m å såsom ct·siittning flit' r r prcscntati onskos Lnaclrr, 
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föranledda av vi S:sa b esök av titlänclsk a örlogsfartyg inneHtra ncl c so mmar, 

t llb e talas ·eU b elopp a Y 5,000 kronor, dels att till chefen för s jökrigsskolan 

m å för liknande ·ändamål u tlJ.e talas e tt b elopp av 1,500 kronor. 

September 8. Kungl. Maj :t !tar m edgil·it, att till k ustartilleriblu!Jben 

stoeldJOlm må utb etalas undcrstöcl för år 1922 m ecl 300 kronor. 

Seplemher H. Kungl. Maj :t Iwr bestämt b elopp et av sjökadetts ter

minsaYg'ift vid s jökr.igssliolan till 75 kronor för te1·min. 

Kungl. ~faj :t Jwr m cdgiyi.t, att till b er cclancle av kostnacl·s l'ria Ilem

reso r iför "'k cppsg·o·ssar, tiHIJörancle skeppsgossekilren i Ma1·strand, m å, 

u LöY el' 'förut atwisad e m •edel, för år 1922 utgå e tt bd o pp av 3,500 kronor. 

Kungl. ~faj :t ·Jiar· bifa llit cl1 cfcn s för m ari n s to!Jen hemställan att 

,·eclc rbörande stalio niS myndi gh·c L bemyndigas att förll)Ta S](t'iiddarc, sko· 

makare ocl1 !Jagare i li en u tsträckn i11g, som uneler i nstuncla nclc övning ·år 

ul'.forclt'as för att tilltgoclose pansarkryssares och 1. kl. pansae!Jii.lars bellov 

,jämlikt gällande lle·säLtning.slistor flV dylika "JTkesmän. 

Kungl. ~faj.:t il ar anvis::tL ct.t belopp av 1,000 kt·onot· för KarJ,skrona 

friYilliga motorbåts flottilj s clcltaganlic i en planerall kri gs övning Yicl Karls

krona fi.isLning . 

Kungl. ~Taj :L .!1 a r anYisa t c vt b elopp a\ 1,000 kronor föt' Stockholms 

fl'ivilliga motorlJåtsfloLLilj'~ d c!Laga.ncle i en inom Vaxholms fäsl;nin.g ::tnorcl

nacl ];11igsövning. 

För runYänclancl e av Ll'ii. motortorpedbåtar vie! en kr igsö ming i Vax

holm s 1"ästning l1a1· K.un1gl. i\f::tj :t arn·isat ett belopp ll\' 3,000 kronor. 

September 22. För •ll Lföl'::tnde 1av ,för·sök m ed tr·opcLlm::tLe rkl Ilar 

1\un,gl. i\laj :t lJifallit m ari nförva ltningeon s hemställan att en 15 cm. torperl 

i\r/ 17 för,sccld m er! noYiL- sprä ng laddning !'tir utan er,sättning uWimnas för 

etL t sp rängas. 

Sc]Jiembet· 27. Kun gl. ?.!a j :t ,IJar bitfallit sLationslJe fä llHwaren s vi'll 

fLo ttans station i Slockholm h emställan ::tLt en fl\ ' cl e i s taten föl' skepps

gosseskolan i .\Ia.rslraml upptag·na extra orLlinari e ilnmcslär::trcl.lcfattningat·

ll:l m å tte fil. lil!,sättas för la'Såret 19'22- 1923. 

Kungl. ~Iaj :t IHl'l' förorcln at: 

d c l s att § 2 i hi!. H lill r cogl,cmcnte för marin en rl cl I skall upp

höt'\.1. alt gälla fr. o. m. tl en 1 noy.cmb er 1922, 

d e l .s '0 eJ; a tt i § G m om. 1 oc l1 3, § 29 mom. '!,. '!, . 1, 2 ocll G. 

~ 38, § 39 och § 110 mom. 1 ' / 2 i Nlglemente .för mat1inen cl el I ii1·ensom elen 

till samma rcglementsdel foga·Lle IJil. 2 .skola er!1ålla n eclannäm nll a iindl'aclc 

ly cl e1s·e att ,gälla Jr. o. m. elen 1. noYember Hl22, samt att i d enna cl el aY 

reglem entet skola intagrus ·följancl e n-ya §§ och mom e-nt, nämligen §§ 35 ' / , , 

~\ 
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:n , 38 ' / ,, :IM m om. 1 ' ! , oclJ 3'•9 m om . .1, flY hiir n ecl:ln angiYna lFlelse. 

a lL gälla l ikalecles fr. o. m. is tn iimn cla clag: 

1. Sjöman~Jdircn u~gör·cs av: 

Lllld erofficcrskorprale 1' , 

l'orpraler o el t 

ITIOniga 

G. 

samt indelas i avd elningar oc l1 y rkesg r enar (§ 348: 1) pil sä ~t framgår 

:w bil. 2, Yari jämYäl an.giii'CS rl cn siirsl;:ilcla tjänst, till vilken manskap från 

Yi.ssa ·yn·kcsgrcnar u t taga,; e ni igL Ya d därom särskilt stadgas. 

3. Antalet ])es Uillnin gflr a Yard era stiltion on för korpraler ocll m c

niga b es tämmes i g äll a nd e s tat. 
Mcnri.g kan , mer! hill cll å lland e av inn c,JlaYancle beställning pil. s tat. 

heforc!J·as till k orpral (i1·e 1· s lat. 

§ 29. 

·,;, . Fö·l' att kunna kon.s lilu c·ra.s till umleJ'offic c r n1· :l. grarlcn Yid 

elle r i Jlotlan fordi'HIS: 
a ) att unde r IJcl::t d eL sist förfluln::t året h aYa Yal'i•t kOI')J I'::tl: 

IJ ) a~t yara gocll;:iintl i ()('n för yrkesgt·en en föresl<riYna und C I'O[Ticer~

utbilclning·en; 
c ) att för tj::i'nst!Jai'IICL omi) Ord i egen yrkes-gr en för ljän~Lgö ring i Il e-

fattning , aY.sed<.l för korpr·a l, ·senast lJaYa erhål·lit minst h e t~·get 8 ocl1 

und er d e senaste tY El å 1·cn icl; e llaYa haft lägre b e tyg ä n G; samt 

el ) att ,för uppförande unel er clet se naste året icke h aYa ·ll a.ft Ugre 

IJCtyg än 8 och und cT clct niirma,s t rlärförut föl'flutn::t ru· c t ick e ll aYa IHtft 

lägt·c b e t) g än 6. 
' / ,. För aLL liunn::t · c rl~;'\ ll::t fullmakt såsom un clorofficc l' av ::J. graclcn 

fDnlras : 
att haYa. inncl1at'L li on-stitutorial på clcnna bef::tLLning t inder minst 

tre år ( § 28: 3) samt ::tLt uneler flC enas te tre åren för Lj(lnstllflrllc t och 

uppförande icke IHtYfl IHtft hlgre ]) e tyg än 6, iiYensom 
för unclcroliic e t· Yill rläcksaHlelningen: att i denna cge·n skap llava 

tjiin.s Lgjort min s t ett å r 1l Jlollans faet~·g äYensom min,st sex m å nad er Yill 

notLans s tation elle r Yet i"Y , minkons tapel föi'C triicl csYi s Yid min cleparte

m(J!)t; 
för umleroJiic er Y i el t',J;: onCim iaYcl clning·cn: ::t t t i d enna egen skap l1 aY<l. 

tjänstgjort mi·nst tre m Et naclcr p å flott-ans fart}g iiY cnsom minst sex m å

nacl c-r Yicl flott::tns stat ion ; 
för uncl ero ff,ic cr Yicl ma:;l;inetwlclningcn: att i L1 cnn:1. egenskap llav<t 

tjänstgjort minst e tt år il fl o ttans fart~·g oclt clärun clc r hava förvärvat 

d en 1wakli~k a skicldigl1 e t od1 säkerl1e t , som kriiYes för a ll p å ege t ansvar 



22 

manöuct·a och ·~kuta m::t~kincrict p[L sjöc;ii.cntlc maskinclril·c t fartyg, :hen

som minst sex månader il •flolla!J.s Yan·, skeppsmaskinist Yid ingenjörde

partem entet ocil öniga mask ini stcl' minst lt'C månacl ct· yjcl nämnda repar
lemen L; sam l 

fiir unde,·ot'frirct· Y.icl ilantYerksanll'lningen : att i denna c.gc n,skap haw1 

l.iiin·slgjort minst ett il!' 1i. flottans fartyg ocll minst .sex mJ.naLlcr Yid flot
f;t ns Yat'\·. 

J. Till und L·t·oiTic l' l'al·e m· :2. gwali en bcfonlras .föt'l.i<lnLa underof'fi

<'L'rarr fl\' :l. grali rn. Yilka innrliaYa en tjiitbLrLi'll ,i drnna grad :w minst 

rem år ocil Yilka 1mdc1' li c •scna~le fyTa åren icke ltaYa l1aft hlgre lJe ty•F 
l'ii1· ljänstJJ.ariiC'l och 11ppfö1'anlie iin (i. 

't. 'J'ill flaglgundet·officerarc lJct'onlJ'HS föl'tjtlnta unclel'flfficerarc a1· 2. 

.~Tallen. Yilka inneiiUYa en l.jänsletid j Ll cn!l>a grad av minst tYå , r oclt 

1·i lka 11ndcr Llc senaste fem ;\I'Cn il'kP i1aYa ,haft Jägi'C bct,·g fö'l· tjätrt
ll;)rhcL ocl1 uppföl'ande iin G. 

~,. l frf~<ga om utniinming Lill undc1·officer av :3. STULien mcil kons·ti
tu torial g:Hlcr siirskilt: 

~ ) aLt utni'imning endast mil i'ign rum, ncir l edigl1cL ·uppsLår inom clct 

fur stalionrn i gäll·antlc sbat lJ es tilmlla antalet lJ cställn.inga l' inom Yeclm

hörlig yrk·csgrcn av und el'off'it:-c• r,;·l;, ren. d nek alt korpral, som uneler en 
IJicJ av fem iu· ya,·it komp etent fö1· uLnitmning tilltlnderoft'ieer a1· :J. graclcn 

<Jch som j ÖY't'i.gt cl:imY gj<H'L •sig förtjänt, må, efter· Ycdet·böl'an cl·c slutions

l, cHllhanu·L1S bepi'ÖYanclc, on1 utnämning på grund ll!Y Di'S·s nclmn tl Jeclig

Ltet ej kan l;omma l1onom till df'L J;ons·lilu·eras till undri'Offi ccr aY :J. gra
den i flottan; 

lJ ) aLL )Tkcsgr.enama ~i ,gnal-, tr,t·p ell-, untl•erYat tcnsiJi\.l- oc11 t·allio

lnal t·us tillsammans, )Tkesgt·cnarna .llOYmiisLarc. IJefälskock, skcppskocl;: oci 1 

furråeism an tillsammans sam t , -,·kesgrcnama skf• p ps-, torp ed- oolt unLlerYat

Lcnsbfltcldare tillsamman· sl;ola bilda 1m· sin gnq,p, inom Yill; en JJcforclran 
:; [(Ol' Ollcrocnrlc a\· ~TJ\. c :;gr· c n; 

L) att, om vid en otit sam mrt J"ll'kesgrcn eller i lJ ) n:i.lnn<l grupp l\Y 

)Tk e~g l'Cllar flera Qljlpf~·llt YilikOI'l'n ,fiil' l lC\fOI'lil 'all, den skall clga före

ti'Ö.LI C, som J:ingst-a liden Yarit kompeten l f(it· llefOI'Cimn; 

d ) att såsom <.lag föt· Yunnen komp etens t·äkna~ den :u oktobe r det 

kalonclerae, elen för yrkrsgretH'll förcskriYna unllcrofficcrsu ti) i Id n ingen nY

slutats. för så\·ilt tl c i mom. 1
/ , i elen paragraf staclgacle Yillkorcn i ft·åga 

''m b etyg för ljcln stb al'it et oc l1 uppflirancle llå äro uppfl·ilcl a, m en elj es t 

don senare clag, clå il ess:1. y,iJikot· uppfyllas; clock att för· clt•n , ~om bliYit 

llillllr'all att i Yecl erhöt·lig ord ning gen,omgi't för vinnande a1· utnämning till 

unileeofficer ay 3. graden föt· cskril·cn skola eller· kurs ]Jil. grund av kom

m cnLl cning ell er b eslutad llcgrclnsning aJV antalet el eY·er i ltnd·crofficees

,·JcoJ.an, skaH, sedan ,s·ådan skola ·e ll er kurs är genomgången, s[<som kom

petensdag l'iiknas .el en :J.L oUober det lcalenclceåe, uneler Y i lk·e t han skulle 

J;L'nnut JJ!iva kompetent, Lht·est ifriigm·arcmcle 'hinller iekc furckommit, för 
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saYitl clc j mom. '/, i denna paragmf sLaclgaclc yj.Jiko rcn i fråga om betyg 

för tjänstbariLet oclt uppJö1·andc Yid sk olans eller ktwscns slut ä1·o upp

f,· Jid a, men elj rs.t den senare dag. cl a flessa Yillkor uppfyll-as: 

c ) alt elen, som eflct· aLL luwa förYärYat kompetens för utncimning 

Lill unr! CJ'o fficcr aY il. gTaclcn . på ,grund aY sänkning U\' hrt,·g uppltört utt, 

,.,u,a därtill kompetent. icke skall Yae·a lJerältigad att i ft•åga om tur till 

ilcforclran LiHg,o'Cloeäkna s.ig tlt•n Lid, ,·arunder såclanl 11inde1· Hit• l1ans 

utnilmning Iörefnnnibs; Sfunt 
f) att, ·föe den l1änclelse Jlct·a sku ll e jämlikt oYanståcnlle bestäm

melser Y•ara lika berättjgHcl o l i Il uln~lmning, el en, för y.i l k en summan a Y 

dat för tjilnstharllet 'ombord, uneler elen tid 11an Yarit korpral eller :1. 

klas~ ·sjöman, före kompetensdagen rl'llållna m eclellJetyge t och. det vid 

uncleroiceJ'sexamen el'l1ållna meclelbet,·.get är slön'e, rllcr, om cl cnna sum

'llla är li ka, rlen, som till,l,öt· l1ög1'e uppmuntringskJ.ass, Pllre cljf'st elen, 

;;om Jwr llög1'e leynacls!iJldeJ', skall äga före tJ'äcle (jämför § 3'1!): .] ) . 

~ 33 ' / ,. 

Und~r anstilllning Yiil .~jörnanskfu'cn erhåller· manskapet lJctyg för 

tjänstllat·ltct, .uppförande samt k11nsk•npcr -oc·l1 filrcli.glletct· enligt Yacl (]är

om säesk i l t staclgas. 

~ 37. 

.l. För att kunna uppfl) t ta~ från 3. till 2. Jdass -sjöman .fnn l!·as : 

a ) alt Yat'a gorlkäncl i d<' ll för yrkesgt·t·nen f örcskriYna r ekrylutbilcl

ningcn: sam t 
b ) at t för tj<lnstllariiC'l omb.orll ( för homiJlåsal'e oclt l\ant,·crkare 

•Jmbonl eller i lancl) sena.st ltaYa erl1ållit minst betyget G. 

2. För att kunna 11ppfilyLlas .från 2. till J. l;lfllss sj&man fordras: 

a) ,au ·yura goclkäncl j föt· ,TJ;csgt·cnen föreskt'iYCn fullsl~i.nllig eller 

avkoetarl k ·orpraJ.su tiJlcln i ng; sam t 
l1 ) att för tjänstlJarl 1ct omlJorcl (för hornblåsarf' Clf'll llantYcrkare 

jämväl för tjänstgöcing i e::;c n )Tkcsc;ren i lancl ) se nast ltu1·a CL'llåll it m:inst 

JJct.J get 6. 
~ 88 . 

J. Bef,ordran till l;ol.']'l·al Yf'rkslä!I C\s .av chefen Hit• tlnderofTiccrs

"cll ~jömansJ;årema Yitl !l en ~talion, mansl;apct tilllli)e. 

För att kunna befordeas lill korpt'al fortiras att llaYa l lC'fLinnils clär

Lill l:'impl ig, samt alt j önjgt l! u vu uppfyllt följande komp etensf.ordringar: 

a) att vara goclkc'ind i för yrkesgrenen föreskriven full sl:lnclig konp

rulsu lb ilcln i ng; 
ll ) att för tjänstbariJ rL omhortl (för l1 ornbl ii.sar e ocl 1 llantYerkarc 

jJ:nn·:u för tjänstgöring i egen )'l'kcsgren i lancl) sena,st haYil erll illl it minst 

het')· get 7; -samt 
c) att för· uppföl'rtnrl e undre cl ct senaste fu·ct icke ilam l1aft J:i.gre 

heLJ·g :in 8. 
2. Den, som upvfyJ.lt i mom. J angiYna komp clensf·OI'clring·ar men 

icke anset t:; lilmplig för beforliran till korpral, skall tlllJ'O prö1·as i fråga 
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om lämp.Ji g lte t för tl)·liik befordran 'itJOnt :;ex månader efter senast york
ställd pr·öyn in g. 

3. BeLräl'fantlu b efOI'dl'an (utnämnin g.) till kOl'pral gä ller Yidare : 
a ) a LL befordran cll ce utn li mning lill korpeal på s tat endast 1TH1 

~lga l'Um, nilr l•eLHghct finn es blanc! i staLen b es täm t antal korpralslJ cstälil
ningae; 

b ) aLt b efordran till J;orpral Ö\l' r s ta L må äga rum enli g t cllc.fcns 
för undero ffi cers- oc·.ll sj ömansk i\ rcl'l1a 11 0jJJ 'ÖYand c; 

c) aLt såso nt dag föt· nwnen komp eLens föl' befo['(ll'an rälm as elen 
31 okLolJ cr det kale nd cr!lr, uncl:cr Yilkct J;oeprabkolan ayslutats för såvitt 
so.mt~iga dc för ]) cJo rclran ,s tadgade v ill.koren då :lro uppfyl•lcla, elj est don 
senare dag, då cl eSisa 'Villkor uppfJ•llas; samt 

Ll ) aLt blanc! clem, som kunn a ifrågako mm a Ull beforliran eller ut
nämning, elen skall ilga föt·eträcle, som ti cli grlst blivit kompetent, ell er, om 
kompetens samticligt vunnits, don, för vi ik en summ an av clct för tjäns.t
barhot ombord 'Senast före k omp etenselagen cr!Jå,]Jna b et~{go t ocl1 clet vill 
koepralsoxamen crh , Una m eclellJ c ty.go t är s törre, ell er, om rlcnno. summ a 
~lr J<ika, el en, som h ar hög,r e Jeynaclså!Ll·cr. 

4. . P å gruncl av opålitligt llppföran<J e och Cln eller flera Llämv föran
leeleJa b estraffnin gar eller på grund av 1\clagalagcl oförm äga såsom uncl er 
hcflU mi:i. un cler officersk orp ral eller korpral utstrykas ur inn cll aYanclo 
tjänstcgmcl, clocl; ·Cj unclceo J'ficer·sko t'pral, som uneler tre på varanlira föl
joande tjänsbåe i clenna .gr acl, IJ cräknacl e enligt i § 40: 1 angivno. grun cle t· , 
YWrken ådömts ell er ålagts lJestraffnin g ell er haft lägre betyg fö r tjänst
barhet i egen y rkesgren än " goclkänr.l". Den, so m sålund a mi sta t unclcr
hefälsstä!lningen, l;ommcr clärel'tee aLt ino m tjänstegra ti en m eni g tillhöra 
J. sjöman sklassen. Nu nämnd utstr)lm ing Yorkställes av ch ef en för illt:i

lleeo fficer s- och s j ömanskår·erna å el en ·statio n, mo.nslwpet tillhör·. 
Föm}acl bcforclran av elen, som på ovannämnt sätt blivit utstruken 

m unclerbcfälsgracl , må äga rum enligt för lJcfonlran elj es t gällande 
geunLler. 

Såclan förnJ·acl befordran m u enelast verks tällas en g!lng. 
5. Om konstitueri ng tm uncleroffi cersk orp raler ocl1 korpealer Yi(J 

molJilliscring •äe särsk ilt s taclgat (b il. 12). 

§ 38 ' / ,. 
Ifrågo.kommanLl e lJ cforllri,ngar inom sj ömansk(\.ren .gamt uppflyttnin

gar till sj ömansklass Yerkställas s is la ciagen i elen m!lnacl, uneler vilken 
eller m ecl Yaes utgång ];om potens för b efoeclran Yunnits eller forclring·arna 
för uppfly Ltning fullgj .orLs, men, om ved erbörligt för·slag b liv i t fördröj t, 
jäm,läJ å ann an dag, i Yilket f all \Skall an g ivas, att befordri ngen ell er upp
fly ttnin gen rälm as såso m verkställd uneler förstn llmncla cl ag och månad. 

§ 39. 

Däres t någon av man skapet icke v.iclare b efi nnes lämp-lig föl' tjänst
gör.i ng i don Fkcsg.ren, han tillhör, äger ch efen för underofficers- .ocl1 

-



Utdrag ur Kungl. Generalorder 1922. 

G. O. !12 flen .1 t'cht•tmr·i ltar· fastställt ncchms!Ftencle änclring-ar r egle-
mente för maro,in cn rlcl II. 

J. I J'Rststilll:cla t'önlclningar· mi't :'\Y y cclct·höramlc far·tygscll cf Yitl

lag·as si'tclana mindre t'öränclringRr, .som httma anses ~1nclam 1l lsenliga för 
tjänstens :JJellöriga skötande ocll för c rniientl c av et t go tt ulbilclningsrcsul 

tat: ägancl c Il ögstc JJef·illlJaYa r·cn iiYcr· l'nstflottan alt 

c) alla m ecl lJJ ;·erts införda antecl'-
nin~·ar ont J' omp<wi , k ompaninumm c• t· ( inskriYningsnummcr ) oclt namn 

a ll cs iiltningcns .se ner alförrlclning YH t'a ulpl ån acl r . 

:i. 

(; . O. llO tlPn !l J'ehrnal' i. Föl jRntl c o !'!'icc rarc sk.ola fr :"tn och m etl 
den J ni\ s lkomrnancl c oktnJJ er lillsYi<l a t· c til ll1öra n cdanslåcnrl c fl ot tans 

stati oner, nitmli gcn: 

KarlE,krona station: k omnt rnc iii rka pt cm· n <tY J. pT. m. m. l~lJi.ot , k om

mcncliitkap ten en a\' 2. g r. L i Il i r l t ö ök, kaptenerna gt·cye Elll' ensv i\r-rl, G i t· on. 

m. l'll. Stepll enso n-:\Iöller, m . m . !-'l' t' W lTam i l t.on oc ll Broms , l ö j tnantcrn a 

\\'i ctlc rnann , A tHc r~t l'fti ll r, Bncl1l!l Ot'll von Scl1 inkc l; 

S tocldt ol ms s laliun: komm cnc1örk aptencrmt GV l. gr . m. m. t;n ge r oclt 

11 1. m . af' Klcr ckcr . l'aJl lcnc t'nR Friis . m. m. Si:>tlcrl)C J'3·. F å lutcus, Ekerotlr. 
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Blix ncl 1 T-lallsLriin t, ll>jtn anLcma Nonh Lt·an <l , T amm, Yan H i j~\Yijk , Not'll
mark , Lu 1· ~~o n. Ba<·'l~<'r ocl 1 Li •'thtrand ~amt fi1I11'il;~ n L intil L 

(; , O. l Mt den ~2 Celmnwi. Pa dä i'O'ITI gjord fnunstLlllning oc lt cftee 
,·,nrcnsko mmcbe mctl Stoel;llolrns stads lwmnsli I"Clsc lli\ 1' befall h . aLt 
:-;tocl;llolms stad tillllöei ga blw~tarc n 11 skal l 1"iin•tn ga <' Il •·:-.: pcditi on Lill 
uresu ncl oc.lt ri.kcts Yiis li'a kust !"ör att lJispi·ing <l [1<1 t;Tttn<l aY I" ftll anclr 
isföi"I 11\ IIrrnli en nödsltlllcla fflrt:·g . 

l ~amlJan cl li Ll t·m cll ltnt· hcfalll,;: 
a tt k omm enllörJ;aptetwn aY :L gi' . m. m . :'YinliuYud s l;flll Yflt"a Jc·<laro 

Jur nLlmncla exped iti on ocll di il'uncler Yili 'H cmlJai'k l' I"acl J. b h l') la i" cn II ; samt 
a lt r n gnbtma li'OS Lill•ll örancl r flottans s ta ti on i :-;tockltOlm, skall 

ljäu~tgöra ä nämnda b iJr)· tarc und ce ifi"ågaYai·an<le expedition. 

n. O. 156 drn 2ft fP IH'I!<H' i 'liar bc fflll l. al t ·!"iiljnmle t"öl'c,;l;rifler sl; ola 
lLln<lrr till Pfl el'l'Ll lLcbc l> e ll'äff<lll<lc sj ömiltning·arna sommare n 1022. 

l. :'jöm ;llnin gsfa r ty gl' n :'va la n, F::tlk cn , f\an. l~jcl rm ocl1 TLlman 
i"\wn so m för årcb .s,jömiitnin ~0 <1. t' cl'foi'Llei'Ii ga motorbåtar, Ft ngslllpa r ocl1 
rotltlh aLai', skola den 18 nii~Lkommand c rr pril g·,• nom vansl"11cfenB i :-;Locli 
IJO lm föt·so ,·g varft klargjorda för sjöm Ll lnin g6c·xpetliti on, ocl1 sk·ola nämn cia 
J"art:·g se nast ll en 8 i samma milnacl vat·a JJallas taLl c, kohtil e oclt ri gc; allc 
samt crforclerl ig må lnin g inom llorll s å d·e m veek<Lälltl . 

2. Cl1e fen fö t' sjöka i·LcY<'rkcl skal l lJeti·äffanllc förd elningen av mät
ningsb[tLat' U Il milLningsf:wL:·gen iiga 'lii Cclcl cla varvsclwfl'n i :-;tot<l;, ll olm 
erford erli ga lip pgi f te e. 

:'l . Fart)·gseltcfcrna il ovanni1mnda fa l'lyg s l;ola 11 is,;a sina befiU-·
Lerken oci"I inmönstring vcrb lii.Jias J. Lider. snm av staLionsllcfäliiavaren 
i Sloc!;11 olm 'CfLCI' a nmälan av cli ci"en JUr sjöka i'Lcvcrke L hesLämmas . 

-'1. Fal'[~· ge n sl;ola b emannas ••nligt ncclansLJcncl·c lwsLlttnin g,;lio;Lor; 
dock aL t vecler·lllirancic s ta Lion sbefill·l1 avarc m[t p5. rllrfens fö r sj ök rr rte
Yerkc L framställning i J1csilLlningslisLurna vidLaga <W omstilnd igltete rna 
hctinp-adc mimlrc förii nllrio ,uar. 

::i . Cl1efen oför sjökarli'YCrkc t skall bc tri.il"famlc cl c miHningai', Yilka 
skolit förlilgga~ i Jancl, nwdde la Yell ci'lJöt·aml<' s tatio n.s!JefLllltaYarc crfor
rlcrliga t ipp g ifter röranli c Litl oc l1 plats för lll'I' :;onrrlcns inställelse . 

G. Ovannämnda fat'L)··g oell lJEtlat· skola cfLet' illerlomst en ti ll s ta
tionen cflet· aYsl olailc m Litnin gsexpcdi ti oncr aYmönstras oc lt U]JpHigga'' · 

'i. Dc liilllcroff iccrarr, Yill'a aYs e,; för kommentk ri ng så6om förs ta 
ell er andra å re t>.; m~lLning:;fiiniHlarc. s·kola fdm och med el en 1 niis ~kom
mand c apt·il i oc·ll. för nll >ililn ing tjL\nsLgiira Yid s jökfi i·lcwrkrt. 

( 
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Bes lill ninus l islo i" å s jiimii t nin!JSPxpediti onC I' år 1922 \"Ud UII !Jill' 
"ndei'O il"i ce i'a i' t' ot"I I Ill a n s l;a p . 

l 
m l .s:! 
o: 

w "J 1-:3 ~t" w 
<l e. ~ p.. >o: "' p "' 

..., 

~b l 8 p :>;"" p ..., ::; 

"' ::; 
"' "' ::;P.. s ::; ::; ::; ~-' p 

::; 
er~ 

Mätningsförrättare 
"C"nderofficerare ...... ... ...... ...... - l 2 - - 3 6 

Övri g besättning 
r TnderofjiceHtre 

Sty rmän ....... ······ ··· ··· ····· · la) ltt) 1 a) - l b) - 4 
Förråds konstaplar ············ le) l c) l c) l b) - l 5 
:'IIaskinister ........ ... .. . . . . . . . . . . . . 2tl ) l 2cl) l c) l c) - 7 

K orp raler och menig-et 
Sta.m l l D ii eksavdelningen 

l 
Korpraler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2i) 2 2 l l - 8 

J·:ko11 om i a vd el11ingen 

Hovmästare . .... .... .... . .. . ....... l l 1 l -- ·- '1 
Befälsko ckar ........................ ] J l l J -- 5 

1 

Skeppskockar ................. . .. .... J 1 1 - - - 3 

liTaskin nvclelningen 

Skeppseldare, korpraler .. ....... - - - J - l - l l l 
S iw n ellu rpl. 

125c) l Däcksav deln ingen ......... . .. . 7 Hi 21 (j 3 78 
J~'konomiavdclning en 

SjLlkvårdare} l 
l 

Förrådsmän h) lf) l g) !g) J g) l - - 4 . .. .. . .. .. .... .... 
l 

Hovmilstare ........ .... . . . . . . . . . . . - 1 1 - - - 2 

J lantrerksardclningen 

Timmermän ... . ... . ...... .... l l J l 1 - 5 

"l!askinavd eln in gen 

l skeppseldare ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . H (; 8 J 2 8 28 

l Summa l 21 l 31 l .J D l 15 l lO l 37 l 160 l 

a) ll elydc i' : llrrncll!ClYCt' skepp<lt'- oc ll tinmwr· man~upplJ . 
b) ltanrliHtYer sam tli ga uppbtinlPr 11tom ma~l;inuppllöt·d cn (å 

TL"\rnan torpcllsL~Tmnn ) . 
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<· ) lJeL:·d er: med tipp]) öre!. 
d ) yaraY en m ed lll'Pbiircl. 
c) Yarav 20 höra Lilll1öra Karhkrona station och öHiga Stock-

·ll01m s stat ion. 
n Ljii.nstgör jäm\·(11 so m UO-IIOY'lllclstare och förr il.dsman. 
g ) ljänslgör j:1mväl 'S Om förrålls.man. 
Ii ) å el e faet.yg, el är redogöraren är s j ukYttrdskonslap ol, bör 1öt·

råclsman ko m m eneleras i sl. f. s j ukYårclare . 
j ) y m· a y en g n istmati'•O•S. 

Anm. 1. Av ml\ tn ing.sJöl' l'ä ltarna, l.! O, avses smntligrt från J\arbkroHR 
station. 

Anm. 2 .. D e Ypl. böra Jurctr,(ld csvis utt agas av clcm, som genom sitt 
~Jorgerliga 'JTk u ](lmpa sig för sjömätningskommcnclc ring. 

Anm. 3. :\Ia.skinp ersonalen skall vara u thilclacl att sköta Avan cemotorcr . 

A n m. /1. D en Y iL! s jökartc ,·e t,lz e t ljilnstgörancle maskinisten är ayseclt! al t 
komm enel eras so m upplJ.-maskinist ii Falke n. 

G. O. 191 !lPn 8 mm·s liar fasts li1llt följancle iinclringar i oclt lilh1g·;i 

till reglemente föt· marin e n , dC'l II. 

\l\l. 

1. Di't flottiJj- (tl iYbions-) cltcf - - - - - - - sjöofficerm·c·. 

med u n elantag för untl et·n<tt c n~IJ[tlfloltilj samt torpeclbåts- e ll c t· unllcr

YattenslJåtrlil i si on , y;n·est {]et Yi-CI nu nämn-el .från Yaro av flottilj- (rliY is ions- ) 

tlteien å han s Y:\gnar för c.s <11. elen ti ll gr.acl e ll er tu r främste s jöofficere n 

[t flott ilj en s (cl iYision cn s) tilJ.sUlllesYat'ancle fartyg. 

2. - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. I sin egenskap aY - - - - - - optiska s i ~·nalmate t·iel en 

och uncl c t·Yatl cnss i.gnnlmaLel'ic len ·s lcinll igt Lira klara för all\·L\nllning. 

~ 22G. 

1. /IIctl aYscemlc 

c) at t llaYa till sy n öwr far t J·gc b J;ompa~~e r. Yil lz l't beträffande 

g)Tokompa~sema skall jnncb~ira lJland annat kontroll öYet· at t c!c uml er 

gång äro klara fö r anYLi.ndn in g, ö\·er a Y flesan1liHt angiYna ]) åringar 6ltlll t 
C.YCe Yeclet·lJö l'li ga korrektioner:; iaktlagancle Yrtre si~· g-enom in sli1 1lnin~ 

il ilul·uclkom)'asscn elle r el j est : 

er) att ofta k on Lro ll em shäl k ompass ernas som p cJlskii'Ornas inrild

ning sr~mt, n~it· $1;jLllning mell J; a non l\gt rum, ocl1 dessu tom min s t Yrtr 

fJor-to nde clag fö t·vi~,s a '" i'='' ·o m , aLL komp cnsalionsmagne Lcrna icke för

Undrat ltigc; 

f ) - - -
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(;. O. 218 de n 1ft ma1·s. Ii< ' llll' lld c land en , ;;um j i\mliU g. o . 370/ 16 

slzula in~ändas till l o l~st)TCl:ic n Hit· jnföt·amle j "lJlllleuiilte lse r fijr s jMa

l'antle", skola i ~tiillet io slindas lill t'11 cfen för s jökarlcYcrkl'l . 

(;, O. 22.5 den 17 ma o•s ku hcfalll. alt fiil_jand c föt·c,.;krifter skola 

iuu cnwamle lll' ll\nLla ti l l efLet' l' iitlcbe IJe lriif(ancl c flrJ tt a ns öY ningar: 

t. :"'edannämnda fcli'L)·g skola r11 :s las: 

H) pansarll iUarna Cusllll' V •O t'·ll Dl ·ist igltdcn , jagarna Sigurd och 

\'idar, LorpcllhftLal'l1a Plcj ad Ot·li lL·is, rlcpåfai'Lyge t Svea, lmtl c n·attensbå

lal'l1a linjen, La:-;cn ocl t n :r :), Yl'tl etUJål;ao ·na n :t· :J l , 11 :t' 3'•, n :r 37, 

:-;prängaren och SC.kcm:m, kanonMtLcn ;-:kagul , logem c nbfai'L)·gc t Freja, 

dLcr aY~lulaml c t flY i g·. o. J31G/2 1 anlJe.fallll expedition , samt iing rartyget 

Alfl1i Id. för att under ~t' n arc <! t• len a Y apri l cl lt•r lJörjan a Y rnaj kunna 

ulgi't p il. exp edi ti on; 

l1 ) YCLl cttlJåtcn n :1· 19 för all f1 ·:l.n JJÖI'jan ay maj lilld r las Karbkt·on a 

!'!) g~ Lalion; 

c ) ömingssk cpp cn )lajad f' n ot· l1 .Ja1Tama~ samt ömingsiJrigge n Gla

dan r;·,r att unrlct· :;cn:ti 'P ciPi cn a1· maj ku nna 1.1tgft pCt cxp ctlition; 

t! ) l0gemcnbfi\l'L)·gct ;-:flga vit! tiLlpn nlct, som framclcl cs k0mrncr att 

JJcstilmm as, cig and r stflt ion siJc l' :1liJ:-n nrcrJ i l\a1·bk rnna heldill avg iva fö r 

slag; sa m t 
e) föt· s taLi on e ma och ömingnrna cl'i'orclel·ligL antal iingslupar och 

11a!ar. 

2. a ) Pa n sarJ;~·yssar cn Fylgia skall s n a1·asl möjligt cfLr r ankom~ Len 

till 1\ ::u·hkron a. :;tation R\Tuslas. aYmii tblms ocl1 föl'!ilggas j 2. JJ et·cclskap. 

ll ) Följan d e fartyg skola ii. neclan angi m a tid e r itln CYHI'HtHio å r aYgå 

l iJl re~p. 'stationet· j och för aiTli Sln ing, aYmö n s t t·ing oc ll förl clggnin g i 

2. bcrecls1;:ap: 

pansa1·bi't ten D rottning \'idot·ia il dag i mi llen aY april. f'Olll av högsto 

·IH'L:\I il aYm·en öve r ·kus Lf lollan m ed 1]1;1nsy n ti ll ru s tningen a1· pansarbil.Len 

c; usla f V bcs liim mcs. 

t orpell llil.t cn P lej acl <t ring i scnnr c delen av juni, som a1· .JlögsLe 

h cLillmYaren ö Ye1· 1;nst fl o LLa n li cstiim m es, 

torpedbilten Tris omrclr'IIJai'L l'f tct· l i) 'Jllösantlet av nrd a n omfö1·mäld 

torpeLhkola 1cle ln in g. 

un Ll erYa tt cn sbåta r na L axen ocl1 n :r 3 samt wt!clliJii len n :r 32 omc

dl'lhart efter :wslu tanrlc t nv i't kustflottan a n o 1·d nat l u nd en·a l tc ns])åtsk ola, 

tlcpMartyge t SYca samt wtl c tlJJft Len Sn•pa,·cn d en 20 augu s ti . 

e) övn ingsskep pen :"'ajaclcn och .Tarr amas <'tunt ömingsbriggen Gla

dan sknla, 's ed a n avd c ln ingsc ll c fcn fö r skeppsgosscaYd e lningen jäm lik t 

mom . -'t b ) n cclh alat sitt lJ c fi1 lstccJ;cn, avm ön stras , alTusLas rn li gt s La ti on s

llcfä lll a Ya r en s i K:u·l :;k t• on a bes [;imm a n de sam t u p p Higgas . 

r! ) L ogcm cntsfm·tygct Saga skall efte r i n ~'i sLfö rcgåcncl c p11nk t n ä mnt 

Jwnilsteekcn s n ec!ll a1a nrl c an u s las , aYmö n:;LI ·as ocll up p lägg·as. 
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c) Kanonbåten ~kagu l sl;:all, ~clla n anl elningsel• rfc· n fi'ie sj likri )-!'"<

~ k olanl el nin gen jiiml ikL mo m. '• •h ) n ed il alat silL ]) e fä i ~ L Cl' k r n . anusl as. 

avm öns·Lras odt fi.irl äggas i 2. llc r ctbk aJI. 

~~ - a) ) l ed upp ltävande a,· i g . ll. ~Zr;/ :2 1 mom. :J anll<'falld laktisl;: 

incl r ln ing sk ol a ru sl ade or·ll r nlig t nw rn. 1 a) till •·u stnin g anhr fallcl a Far

t:·g, ltlrtl undantag av [YH nsur ll [t Ll'n 1\ionl, f rån oc h m er! den 2:> apri l eller 

1'1·ån roelt m ecl drrgcn för lt el' ill sl cckn cts ltissand c, om denna dag inträffu t· 

sen et t'C, Cl'll <'\ lla t akti sl;: ind elning i cnli glt ct m ccl ltilrom i Yl'r l Ci'IJöt·li g m olL

tall. g ivna JJ csWmm c l ~e l' , ll oc1k tn cr l n cclan 11ämncla tillfälli ga avvil;:elscr: 

pansa t'lJålcn Dri sti g l• c ten ( l;:atl ctt l'Hrt:g ), Lo l'p crl iJatrn J' lcj arl (l'ut· k a

deLLem as uvnin ga t· m. m .) , l"gemcn b f ar·t)' gct Fr·cj a (m CL id epclfart:·g) oclt 

vcdctlilJ alcn Sökaren sk o la inga i J;:u stflo t tan oc lt cliirvi d ti llli elas flirban·l 

enligt högste bcfö11t aYar·ens unr k u,.; tfl ottan b es tämmantic; 

j agarna Sigun l oc l1 \ ' idar sk ola ingä i 1. j nga 1·d i\·isionen : 

to rp eclkrys~a r r n Clat's 11om ska ll silsom f lo ttiljdl efsfnrt:·.c; ingil i l. 

Lorp eclh<t b fl ottil jcn: 

unclen ·a,ttensbåten \ 'alr'QSSt"n Slkal l Ynra tlivi sion se l• ofsfart)·g i 2. 1111 -

dc rv <i ttcnslt it t clivhi'on cn ; 

k •anoniJåtam a ~l;: a gr1l oc•ll :-:J;:ultl sarnL Lorp ctllt ,t Len Iri s sk o la und t·r 

<l en ti cl torp ecl sk olanlclningcn jiimlikt punkt b) n r tlan il1· sa mrn a•ndrag<·n 

ingå i denna anlclning, Y<i i'C fter ovannämntiR k an onbåtar trn tl t•J' i m om. 

~ c) ang iven Lid sk ola Yal'H unrl er ställda r esp. st ation :;IJ cl'ii.llt aYat·e : 

l;:~no nlJ å Len Bl cncln, t rncl l' enutLensbå lam a Laxen ocil. n :r :1 samt yr> 

dc tLh åtarn a n :r 3 1 oc lt n :t· 3:! skol a ingå i 1. uncl erYat tcnshåtfl oLti lj en. k a

nonll ät e-n ti ll ocl1 med tll' n 18 augusti ; ägancle flotli l jrltc fr n fi it· l. unclt·r

vaLLcnslJ 1l tfloLti 1.i en att vicl JJe l1 ov tillfälligt .~ tälJa wcl cll:h ålarn a n :r :~ 1 ocl1 

:n under 'lJ d~ll av 'l• onom unrlcrl.\'!l nncl c offi ce r; 

minfartyget Clas Fl eming san1t vedetth äl arn a n :r 37 . n :r· :J;j, n :r Wo. 

n :r 33, Sv cpar·cn orlt :-;pr ~i. n ga r e n skol a uneler Lien Lirl minsk o la,·dclningcn 

j ämlikl punkt c ) n edan iit' sammand ragen ingå i cl cnna avdelning, y arcfl cr 

minfar-L) gc t oe-!1 Yetl r ttb åturn a skol a ingå i 1. min et·ingstli\' ioi oncn m r· 1 

minf'artygct säsom cliYisi o ns c ll c fsfa l'L~yg . 

·Il) J. jagardi\·i sioncn, J. Lor-p eclb åLsfl otlilj en, t o t·p ccllt ii. Lr•n .tri s samt 

k anonbal arna ~!;:ull l O l' l l ~kagul sl;:o l a under den Lir!. varun Li<' l' .i ~im l i U 

lt ögs te lll' f ä ll1 nvar cns uwl' kustf iollan lJcs tämmanclP torpedskola är anon l

nad , til l fäl li.g t bilda en unel er n ilmnila he fälilaYat·c sl iilld avd eln ing. Lnrped

sko lanlc ln i ngen. 

e) \linfart)·gc t Clas Fl eming sn mt ntl cttb åtarn a n :t· ;n, n :r :l:J, n :r· 

:l'o. n :r :n, s ,·epm·en oc lt :-;pr·ilngm·en sk o la under el en lid, v arundt' r' jiim l iU 

ltugs tr •Jtcfit lll avarcn-s Cl\·c r· ku strlottan bcstäm.mantlc minerin g·ss kol a ii. r 

an ordnad. tillfälligt ]Jiltln en under nilmnda lJcfäiiHIVHJ' C' stii. l lll an lc lnin .;;. 

minsk o laveleJ n ingen. 

d ) Kan onbätiir'n a Bl e nll ~l , Sl;:agul oclt Skuld sk o la u•nrl t• t· litl en 1~ 1 

augusti - i oktob er bilda en aYtl c lnin g, sjökrig·sskolaYdc lningen. 
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'1. a ) Keclannämntl n hcfä ll ra Y;u·c ~];:~>la Jli ,.; sft sina bel'ä l s lcck,~ n å fi'•l

jandc el agar: 

högs te lJefii.llt avur cn ö,·e 1· ku~tfl n llan å pansat·IJl!tcn Sver ige it dag i 

,;l utet av juni , so m :1 \. n iim ncla llcfäJit avar e best iimm e,;: 

f art ;·gscllefcrn a i'1 untl cn at lrn sbåtarna L axen ot:l• n :r :3 den J!i ap r il; 

.t'a rt)·g.schef cn å pansa rbilten Gustaf \' den 20 ap r il: 

fa rtygscl1 et'ern a <"1 jaga m a Sig11 n l oc/1 \'i ciHr' . torpedb ii. Len ll'h sam t 

l;: anonh iltPn Skagu l den 2J ap r.· i l: 
fart~y gsc:l1rfc rn a å un<l crmLLcnsiJ [ttcn H aj en , rl cpåfai'L)·gc t S\' t'H, log e

m cntsfal'l)·gc t Fr·e.i a, wcl eLLbii.Lama n :r :~1 , n :t· :l'o , n :1· :37. ~pr iin ga ren uc.lt 

:-;öl;: ar en elen 2'• ap t' l l: 
aYtl elningsc ll dcn fUr LOl' [l< 'th l;:o laYdf'ln ingcn ft kanonhålen Sk agul <le n 

:ri ap r i l : 
anl elningseltden f ur m insk oht,·drl n ingrn i't m infar t ;·gc t Clas Fl eming 

den 25 ap r i l; 

fl otli lj rh cf cn f i.i r l. nn tie r·Ya ltensbft lfl o lti l,jcn i'1 d r p ;H:1 r'l. ) · ~·c t Sn'a rl <·n 

~G apri l ; 

f ;u·l :·gsdtef en ;''t i'u1 g.fn r tygc t !\ lflt ile! den 2 m aj ; 

Jnrt:·gscll efcn i\. ,·crl c tlll ål en n :r lfl i\. rlag i J1urj an a,· lll fl j. ~ n m f r· ;lm-

dc lcs l;: ommcr att llrsl iinunas: 

f artygscllrfcn i't pan,sa •·l) [tlcn D•·i s ~iglt e l en elen tO m aj: 

F-arlygscllcfen ft torp edil ål en .l'l cj <Hl tl cn 12 maj: 

fartygsc l• ef cn a Jngemcnbfad:·get :-;aga å dag, som f1·amrkles ko mm 0r· 

aLL bes l ämmas : 
f artygsch ef ern a ä u\· n i n g~skrp J •C n J\ajarl cn orli Jan ·amas sanJt Cl\·

n ingsllriggcn Gladan den 22 maj; 
:.t \ll clningsdref cn föt' nedan omförm ii.lrl skcppsgo ~~e aYtl ,• ln i n g ft i'l\·

ningsskcppet N ajatl en den 22 maj ; 
divi sionsch efen f ur l. m inerin gstl i l ·i:ii onen om ccl c lll art l'fLCJ' nccll: a

l antl <'L aY anl e lning~c•ll o i' C' n s •f ii1· min sko l avd elningen llefiib l ccl;:c n en lig!. 

punk l lJ ) n edan: 
unldn ingsc;lt cf cn Jiit' s,iukt·i g;;sk(ll avtl r lningcn i't k anonhi't tcn B lcntl a 

don J\l augusti. 
Il) Neclann iimntla be fiilll aYat'C sk ol it n ecl11 ala sin a bcfiil sl cck en fl. f iil

j andc dagar: 
avr!C lningsch cfl'n f ör l\ar b kt·oncU!Yclcln i ngen den 2'• apri l : 

aYcl cl ningscli cf cn fö r Lorp erl,sl;: ol avcl elningen å cl ag snueas t efter av

slutandc t av t orpedsko lan s um ing:1 r , som högst e JJc fi'\/.ll a\·a r en öYcr J;:ust

l'l otlan äger lJ cstän Jm ii : 
a Yll e l n ingsclw f cn Ji.it' m i n sk o la wl eln i n gen å el ag snar ast e fl er · a vsl u

l antl eL av mine1·i•ngssk ol ans övnin~: a t·. som l1ugste b efiilh aYaren uYr r ku st

rio t Lan llge r b estämma: 
ltögste hcfällwYarcn ö\'C t' J;:ustfl oLlan el en 19 au gusti: 

avd elningscl1cfen för sl; cpp sgosseuYtlclningen el en !l septemb er: 

etYcl elningsclt c fcn för ·sj ökri gssknl anlclningcn den 7 okl ol1er. 
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c) YcLlcrbliramle :;LaLionsiJcf~\li J anttc skall JJ o:; Liimma Lid en för in
mönsLJ'ing rCS]J. aYmlinclrint; n,· gen om denna g . o. lill l'Ustning resp. aY
rm;lning anb efallda farlnr, Yil kn enli gt föreskriflcl'lla i reglemente för mn
l·.incn (! e l I § 68: l sk ola in- oc ll. aymön~tras a Y slaLion:;])ci'LHilaYarcn ~ IJ,• r 

el1cfcn för underofficers- oclt sjömanskt l'erna . Sådan mönstrin g- sk all iiga 
rum sil :;nar t ske l'an cifle r ,;J u lad rustni ng rc~]J. anusl.ni•ng, lJcträffandc 
aYmöns trin g av Najackn , .J an·ama~ oclt Glaclan do ck s narast möjligt cftct· 
n elllwlanrlet aY aYdel nin gsc l.l c fcns för skCJipsgossca,·clclningcn JJ c fälst cclw n . 

5. a) I g. o. 828/2 .1 m om . G a n!Jcfallll s lalion ~i. l' förläggning av rustmlc 
sj i.is L")Tkor och fart;·g skall utom flit' JH1!1sa rll å tcn Nionl 11p pltöra m crl rlcn 

2 '' op r il. 

]1 ) Enli::rt mom. l a ) Ol' ll c ) liJl rustn in g anbefal lti a fal'L)·g skola Yara 
rör liga f r å n ocll mctl r C':, p. daga r för !Jcf'älslecknens ilis:;nndc . 

c ) Kanonbiltam a :-:kagul or!.t Skultl skola fnln oc·li m rcl dagen efter 
ncdi Jalanll et aY aYll elnin g-scl!cfen:; för torpetlskolaYdrlningcn JJcfLib t r rkcn , 
:-:kag11l till ocll m ccl d en JG samt :-'lculd lill ocl1 m oLl d en JH augnsti , Yara 
s lat ion ät· L föl'la gda Yitl resp. ~ talio n er mctl enli g t Ycdcrllöran tlc stations 
IJ cfil llwnwes JJepröY C\ Jl(] e l' Cci u cr rml c lJcsä ltn in gar: 

rl ) L ogc m cnbJar lygd :-:ag-a s l;all \ara station Lid Jii rl at"t il plats. som 
;tv s tati onls lJ efä lllaYa l·r n i 1\ ctrlskJ'I>na . JJr~tiimmcs. 

6. a ) Rnstadc oc l1 lill l' ll sLn in g an !Jc fallcla s trid s l'al'l)·g utom J1J'istig
lt o tcn ocll k an onb å larn a ~l,ola bemannas i hu\'u clsalclig Ö\'Ct·cnsski.mmolsc 
m ccl gällantlo m olJ.-talJ.: pan saDJJ t! Lcn nri slig l1 cten, kanonb å larna och irk c 
:;Lri clsfa!' lyg m ecl lct}ning HY rcg lcm enle för marinen <l e ! II, llil. l. 

b ) .'A. fart)·g tillhöra nd e Jc11slflottan skola fö r genomgåcl1llr :w si'l\·iiJ 
i mom. 'i omfönniil cla 'Skolor oclt Jcmse t· so m i g . o . J l:'i0/ 21 a nb e falld r e
lcrytskola kommend eras elcnr, s lam och Yät·nplilcliga, enli gt föJ'c lclning, 
som aY y ederllöJ'anclc ldtrc! Jcf e ft er sam d td m etl högste JJ c fLilhaYaJ'Cn öyc r 
kustfioLLan lJcstämmcs: s ko land e hilni<l iakttagas, att stamrek ryte mas 
sj ökomm cnclcring skall gå före de Yii.mpliktigas, oe l1 m å lJc tr Li ffamle b e
sä ttn ingslistorna för n)·ss nilmn cla fa l'Lyg s[tclan a föriiorlt·ingm · Yirltagas, som 
ans es e eforclcrliga för Lillgodn see nll c t aY förefintligt llellOY aY in s truktion s
p ersonal m. m. 

c) J agare n Yillar. ö min gs,;kcppen Najad en och Jauamas samt öY
nin gsbriggen Glaclan skola ll c mannas hån båtla sLnLio ncm a : skolancl e sam
r år! mclJ.an Yeclcrböranclc Jc årchc fcr iiga r um b e trä!Tantl l' hemanningen av 
nämneJa fart)·g. 

d ) I pan.sa rb å ten Tlri ~ Li g !J c t cn s lJesä Ltnings lbla s kall för JJet·etlanlle 
av utrymm e för sjökaeleLLer Yicllagas clc jämkningar, som enl igt öYcrens
kommclse m ellan Yecl er])(irand c Jcårc ll cf oc l1 l1ögst e ]) CfiiHlaYaJ'r n ÖYet' kus t
fl otta n Yi sa s ig erforrlcrli ga . 

e) För i sjökrigsskolanle Jningen ingåcncle fartyg sk nll JJ c s~lLtnings

listan lJ es tämm as av YCcle J'iJ ÖJ'a nd c •s tati onslJefälhaYare !J lt förslag a Y aYrlcl
ningschefen för nämneJ a aYclclning. 
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f) Logem cnhial'L ) gd l' l'l' j as lJe,;iillning:;listfl ,;l;all heslä1nnw:; aY sta
Jinn,;bef':i.!liaYarcn i :-ilol'kilolln c f'Lt 'r :;amräll m etl lliig~lc lJefälhaYarcn öYer 
kus tflottan. 

g ) För Lj än ~tgiiring :;ibo m ll[l)Jhörllsmän ii. un tlerYaLLcnslJå tcn Laxen 
a1·~ellda u nderoff ic erar e skola Jl'i\n oel1 mcll ci r' n ;J inslundnndc april i och 
l'öt' upp:!Jöt·llcrnas m o ttaganclc tj äns tgö r a å flottan s Yan· i 1\m·lsk rona . 

7. Sommarens ocll höstens yrkesskolor oc l1 ')Tkcsku J·sc J' skola Ol'LI
nao i il!J v urlsakl ig iiYCI' Cnsslilmmclsc mcrl aY i'lo tt an s sko lsn lcldmni ga i ])c
länlw nd c lll'l l f'mmlagt fö r:;lag; i.iganCic l1ögste JJ efäl •il flYa rcn Ö\'C't' ku:;LfloL
la n att Yad angår l1onom uncl c rsLi.lll!la fal'tyg l1iirför uLfiinla n ill 'lllat'e föt·c
:;k r il'tct·. I ny s:;n~imn ll a JJ c länkanllt' kap. XV lJellandl all Ö\'Ct't;ångsp la n 
:;kall tjäna till lcdn,i ng Yicl komm endering lill :;ko lor ot it l;ut·:; e r. 

8. Pansa1'.JJ å Lcn :'o/ionl :;kall fl'iin och m ccl d en 2:i a pril o l' il l i llsYi llarc 
YU J'a unLle rs täll!l sLalion sh efil llt aYarcn i 1\al'lskro n a : äg;wclc n ilmncla b c
UlllwmJ'C såYäl fl Lt näl' I11 HI' L' Jwstiin1ma pan s;u!Jal c n ~ l lCsätLn ingsli :; la so m 
'1L t omhonl ä d cn ~amm a lala flllOJ'dna dc ~ko lrll' ocl1 Jcurscr. Yillm anses 
•'rfordcrliga. 

0. n) l<'J)·gstalinnct· ~k oln Ir·an fl~'ll m ed clag i hiirjnn aY nHtj m CU1 ail. 
'·.n m sc nat· c ]JcsLiimmcs, Lill sv idal'l' y.ara rtnordnall c i T\a J·J:;k ro na ocl1 vi d 
GiiLclJorgs öl'logsclcpä, och skall för ni.imnda station ce i lillän1pli ga d elar 
gi.llla Yacl i reglem ente :föt' n u\l·in cn rlcl II finn es föJ· rsk l'iY c t b otri.lffan cle 
:;jöpos iLi on , Yat'Yicl Hråga o m clc fi.iJ·månce, so m tillkomma p e rsonalen , JJ c
s Li.i.mmelsern a u)cL ri.Hfa ncle sla li o ni.ir föt'läggn ing skola tilhimp as . 

h ) 'l'ill flygstati on erna skola förl ~iggas samm anlagt l1 ögsl :Il flyghCttm· 
enli gt p la n , so m av m ari n.l'iit'Yaltningcn tilbtäll es Yat'YScllcl'en i Stockholm. 

c ) Flygsta tion erna s k o la Yfl J'a unc!Pt'ställda lwfälhtwanllc amil·alen i 
Karlsk ro n a r esp. ch c!'~ n föt' Götebo rgs örlogsclcpa, ocl1 sko la niimncla bc
fäl lwvaJ'e till ch efern as för fl ygsta t ione rna förfogand e ställa e J' fO I'Cl erliga 
lokale r för förläggnin g oclt b esp isning m. n1. a \· personalen. 

el) Besättningslista f iit· fl ygs ta ti on cma ( fl ygsta li on sj)C rso na l ) sk all 
l'fto r .förslag av cil cfcn föt· m a rin en s flygYiiseml c lJ cs t ~immns aY Yctl crbö
nmLl e s ta ti on sll e fiill1ava J· r, OC' Il s kall i ll esLiLlningsli s ta n, som i m å n av bc
il ov slml l kompl e LL Pl'as l'rå n anclr·a sta ti on Pn , förutom nödi g y rl,cspC l' so n al 
ingå hanllräckningspersonal. obc l'oenclc aY yrkesgren Lill et t a nlal <W minst 
:> m an för Yaej c flygstation en Lillclcl acl fl ygb å t. 

c) I besättningsli s lan föt' Karl sk t·on a flygstatio n skall j :inw i.il in gå 
lwsii.tLning .föt' ll r n i punkt k ) n otl an omförm älila YCclrlLJ) ä Lc n n :r 10, till 
,. ilken uppböi'Li ss lyrm a nn cn Ol'it upplJöt·tlsmaskinisten skola kommentle ms 
fl'i't n :-:tockllolms sta ti on . 

f) Följancl e utbiltlning,;km·sc J' ~kola flnordn as Yicl f'i) ·gsla lion crna. 
näml igen: 

i KR·rlskrona : 

l1ögre Il) gktll'S för Jl )·g~Jft lf öJ ·m· c och 
J:lgrc m eJ;anik r rJ;urs för flygb t'l lmaskinisll'l', ,;amt 
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GötclJorg: 

prakti,;k ,;panarku r~ för fl) 'ö'SJJanar c : 

::;J;olande näm nd ::~. k UJ·scr. enligt rllcfens fö r marin ens Jl)·gyilsenrk 

närmare lJCst:lmmarHl c, ll cd,·i\·as i lJLt Yutlsakli g iiYcrcnssLiimmcl:;c m c<! förc

skrifLt·l·na i g_ o. 800/ 20. 
g ) F örutom i fö,·cgfu' ndc punk t nclmnda utiJildningskut·ser skola Yid 

fl)·gst~tti o n e rna lJed l''ivas till:impnin ~3 " ö"nin::;ar, omfallancle .tal;tiska un1in

,c;·a r , di s lan~- nclt cskadC I'f lygni ngar m. n1. ä\'C'nsom sRntövning m ed I'USLacle 

s.jli slyrkor oel1 m crl k11 str:istningar , allt i elen m ftn Li tl och ÖITiga om sti'in

tli gh ctcr del ntcligiYa, oclt 1·acl ll etrii!'fa r Kat·lsJ;rona fl:·gsLation, enligt a1· 

]) efä l ltaYantlc amiralen <'fLer Hirslag al' cllcfl'n för marinen:; [ l\'gl'äsendL' 

meddei:.Hie nämtar·r· hl's l ämnwl.ser .~arnt , Yad angil.r :;a m öYningat·, cftl'r 

:;amri'ul m crl Yell E' t'•lJÖ I'andc s.iösl )T k elwfäli JaYat·e ool1 komm endant eller i 

den ordning. som kan komma alt i kummancloYiig fmmrl eles bestämma-;. 

Il ) _\ Y i v unk.t IJ ) oHm n iimncl a flygbittae skola följande antal nwil 

gni st :;tati on försellila J'l)·ghhta,· jiimlc erford erlig fl)gpct·snnal u nile r n r·

d flnnämnila tid er st:cill as lill l1ögs te JJefäiiJCl.Yarcn,; ÖYCI' kusLf'l oLtan förfn

,c:·antl c för aL·t ing; i ku st fl o ttan, !l ~'imlig cn 

llll!l cr tirl en 1 ~ maj - l ', j u l i J fl rgJJåt. 

umlcr Licl en 16 .iuli - 1R a-ugusti :3 fi)SIJittae (om ti ll gäng i' il. mall 't'i PI 

:;i\ lill åtr r 'J fl)·glJåtar ) . samt 

uneter tid en 2J augu ,; li - l:i oJ;I ob er 2 f l) glJ1\:tat·. 

äga ncl e ci! Cf r'n för m ari nl' ns l'lygYi'iscntl c att i ~amd\d mrtl llögsl e 

IJ cUliJaYarcn öwr J;ustflotlan besl.iimma Yilka av till rustn.ing anl)cfalltla 

l'lygb i\tm·. som llät"föt• sk o la unrl ee olika tidPr a1·scs. 

i ) \'id IJ cll oY flY fl~'gllfrt fiir Lorprtbkol:ndelningen:; oc l1 l. unrln

YaLlcnsbåtfJotti ljens öminga1· ,;kall J1 efälhannd e amimlen i J\ar lsJ;l'Ona !'c'r 

t'l' ~tm s tällning "" ll cfä lltCl.Yarn a för nämnda förbCln<l Lillfäll.ig t sLL't ll a Fl)ghåt 

från Karlsk1·ona flygstali on till f öt·hanrl ens fö ,·fugande, dil. så utan o lägen

lw t cfi.'ll' flygulbilclningen J; an sl; e. 

j ) DC'fälhaYancl c ami 1·a lcn i 1\:u·Jskrona skall Liga diLL aLL efter ft·am

ställn;ing >H Y cilefcn för m at·in rns f lygYäsencle b eordra Lillnlllig fiil' lllggning 

L i Il Göte<IJ org eller L andsinona a,. Kat·l skrona fl)·gstation l illrl ela(l pcr·s ona l 

oc l1 m ate ri el. · 

·k ) l<arbkrotHt fl )·g st~ li on skall förutom f'i )·/"sta .. ti onen Li 1111 ör·~tnd c mr•

torh rtt jänwiil tillfälli gt tilld elas yecJetlllåten n :1' 10; Li ganrl e f' l1 r f cn Hit· 

nämmla t'l)gslati on att Yid hellO\' til l,fiilli::;'t ställa Yctl el thi\len uneler bcfiil 

aY .ltonom un{lerlyclantl c officer. 

l ) Cile.fen fö1· marinros flygYäsendP skall i'iga aLl, förutom gen0m 

stacl gaLi c inspek ti oner·, ji'im1·i~ l dilrutönr Yid lämpliga tilll'iill cn under kor

tare tider föl.ia öYningat·n us gång Yili flygsta ti onema oc l1. mccl k ustflottan 

tillliel ade flygb<'ltar. 

'lO. u) skeppssossa r HY 2. i\ rsrskursen skola ut.hil tl ::\S å i mom. 1'l a) 

n iimnrla fartyg. 

11 

lJ ) ~k (· vpsgu,;:;rrr HY J. iirskm,;,•n :;kol<\. i li en man ult' )'lllllll't UJI.alt'l' . 

ttuhildas il i m om. Jl a) n~lmnda l'at'L)·s·. öHiga ,;l; (• pp,;g·os,;a r "" denu:1 

arskurs skola gcnomf!ft fö r csl; ri nn u~bil lining dels fL (i min g:;IJriggen ('.la

dan eller Jo gem en bfal'lygcL ~aga , <lt ·ls a 1\arbkrona :o:tation Pnligt staLions

JJL'filll t aYat·ens i K arl skrona nlii' ITtat 'e ])cslämmantle. 

ll. a) öYningssk cppen Kajaden ocl 1 Jal'l'am as sko la undet· Liden ~U 

maj - :J septemb er utgö t' Cl c.n anil'lning, sl;cppsgosscanlelningen, föt· önrnil L' 

,n· sk ep-p sgossar; s l; o lanti c gussa 1: :w 2. o C' Il 1. [u·skursema, so m t i ll11 öra 

sk c pp~go ssekärc n i :\ lar.st,·and , l; ontm cnd cras t1 ettdem av ul·ningssl; epp cn 

r• n liigt förslag a Y a y dc l n i n g~ e/ l c f' en n e/t Ö\Tiga go::-;sal' av 11iin111da ft rtikt1 e~c·r 
rönlcl ;t,; m ellan .JJ[ula fa rtygen. 

h ) ÖYningshr· iggen Glaclan ocl1 lqgcm cnlsfart)get ;.;aga skola slå till 

::; LaLi onsbc fälilaYat·en:; i Karlsl; romt flillfPganli e Jöt· öYn inl!· ocl r f ör lilgl..lninc:· 

a1· dc b l. årsku r·sc ns skCJJ[ltigossa t·. el els dc skep jJsgossar·~ som tll](i t• r ·~ om'
nta,·en nyantagas Yirl sil.Yi'tl K arl skrona so m _\lar :;tnmds sl,ep psgo:;:;eknl'l'l'. 

r ) övn.ingsskcppcn Najaden oc lt Jarr amas samt ömi ngs iJI 'i ggcn Gin

d an sko la enligt stationslle fäll 1avat·cns i Kru·lskrona JJesliimmand e undt·r 

t' l'fot·d erli g ti<l fijr c or·lt el'l c t· i pnnl;t a) r esp . h ) oYan (J iltföt·millda c·:qJI'

tlitionc l· st ft till n;'imnlia ·llcflil ltaYRI'Cs i'örJoga nll c l'ö1· öYn ing a1· sk epps-

d ) Skeppsgossek i\ r· en i \l tu·,.;tran(] tillllör·and c sl; eppsgussar skol a fr·an 

•lt'.ll tli Cd clag för· e elen :l2 ntaj. som "- " stati on:;b cfiilllaYat ·n a i sRmrittl bc

,.;iämm es. l.jänstgörR a .f lottan.;; slal-io n i K arlskrona !'ör· alL deltaga i rust

ningen aY öYningsfartygcn. 

J2.. a) 3. , 2. ocll l. i\r·.sklll'Se t·na:; sjökali etter skula gcnomgit :-kola 

nmiJorrl å pan sa rlJålcn llri slig h eL('n från .clag i m i tlen aY maj, som :w 

IJC,gs l e lJc<fäl haYa t·cn önr· ku;;.tflollan J1 cs tiimm r·s, lill oclt med d en 1K 

augusti. samt ä sjökrigssknla,·<i elningcn uneler Litl en HJ augu:;li-7 oktoiH' I': 

'"''landc öl-et·fly ttningen aY ·kml r tterna fril.n nt·istighe Len till niimnda aY

delni ng iiga rum i K ar·Jsk i'O na enligt llögs l c lJcfälltanu·rn,; i'iv rt' ku ~ lfl o tLccn 
n ärmare b es tämmande. 

!IJ l För el e sjökacl cttet·, l' i ll;a i n.sLtm cl nnd c sommar an Ln ga~. sl,all Y id 

Kcll'bkr ona stCl ti on nnor·tlnas r ekt-y tl;urs uneler lid en J:i juli- JO ~e pl em

llc r: skoland e ifrägaYar antl c kadet ter jämte för dem aYsedtla kad etto fl'.ic t•

,.a,·e å rlag för·e ·rl en 1~1 ju l i. som al' chefen för sjökrigsskolan hestämmc,.;. 

inställa sig i h:arlsld·ona samt unli cl' rckr\'lkut·sen Yar·a förlagda i skcpp"
,c:-n,.;sekascrn cn. 

c ) Cl1 efcn för und r , ·o llil'c·,·~- OC'h sjömanskil.t•rt·na i 1\arlsk ro na ,;knll 

Pfter framställning nY cl1 c l'cn för· sjökt·i gsskolan k ommenli era cr fol'(l erl ig l 

antal instt·uktör·c t· samt ck onr!llli- ol'll IJaml rärkningspcrsonal lill i förP

,c:·:lPncl c punl't omnämncl kur·s. 

13. il ! i\fariningcn,i örselel·c,·na aY J. åt·.sJ;ul'scn ocl t Jl11HI'inintenll cnl,-

aspir·antcr·na aY 'l. årskurse n sk o la gcnomgä fureskri\'Cn ulllilllning Cr pan 

,.;arhäl en Gustaf ,. : sk olande n ~imnlla utbildning it::;·a r um: 

\l 
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för mariningenjöt·sclcYet·na a\· J. arskursen unli<'l' liden 2G juni-26 

augusli , 

för marinilllend entsa~piranle rna c1\' L årskursen undcl' Lid en 13 juni-

1:i september. 

]) ) .\ lariningcnjöl'seleY<'t'lla aY 2. årsku rse n sk ola nndt'l' Liden G juni

l :) augusti genomgå förrskt'i\·en ttlbilclning å pansat·IJi.Hcn l1ri st igl1cLen . 

c ) .\Jariningcnjöt'S::l>'Jl it'Rillcma RY 3. lirskursen sko la genomgä förc

,;kt·iycn t ttbillln ing tmtler Lid en G juoi-18 augllsti Ct ku~lflol\ans jagar<' 

vllcr Loep eLIIJ åtar enligt ltögsll: llrfällHtYat·cns över ku,;LfloLLan Iöt·rl c ln.ing. 

d ) .\Jaeinintendrntsaspirantcrna aY 2. [tl'skurs r n skola rt dc ku stflot

l ans fart)·g, som av l1up;sl c llcfiHIHtYarl'n öYCl' kustrloLLan ll est~tmmcs, gc

nomg[t ,före,;kriYcn uUJihln:ing frill1 ol'l t m ctl lien I:J juni till O<'lt med clag 

i sl utet aY au gus li ell er JJi'•rjan aY september. som likalecles il\' n ~lmncl f' 

hefillllaYare lJ est:tm mes . 
c) Resena ffi cet'sasp i t an Lc1'11a ~kola genomgli föt·cskri\· cn u Lb iklnin .~· 

~~ pa.nsarlJi\ten Gustaf \' n·~p. minskn leanlelningc n nclt l. rnincringsLli\i

sioncn. 
1!1. Y ellcrlJöt·andc JJcl:illltcwat·e ,;kall liga att ift·åga. om p c r.sonalcn~ 

ttLhilt.lning anbefalla li c nnil;clsrt· ·fnUJ gällande lJ c,;·Liimm r b ct· angäcncl c 

om rånget HY kut·sct·, s~lLL c L l'cit· övnin,:amas JJ eclt'iYnnil c ncll .l'rH'llt'•ingama Iö t· 

,•rltållandc al' Yis·st het~·g , ,c.o nt må ildinnas nötlYiimliga med ltiins)n till 

Ullgång å materiel cwlt anslagsmcclcl; sko lancle j YcdcriJöt'l ign raJ1pol'tet· 

lilmnas mcclclelanLlr, i Yiik('n ltLsldcJ;ni ng aYYikchel' i JJet•öt·t aYsccntl<' 

llliYit gjo rda. 
15. a) .~ng·farlygcl . \11'11 i ltl skall under omkring 't manatler anYänclas 

rör ·ariJeten m ccl mliiliirlcdc l' enli gt dc närmare föt·cskt•ifLcr, som chefen 

föt· mat·in s ta~Jcn äger mrtldc la : skoland e nämncia fnrlyg tilld elas 2 motor

l>ålar mcll aYancemolor orl1 l moloriH\L mctl penta.moLoe ft·ån Stocl;holms 

station. 
JJ ) Dc cl tlm·c, som aYscs L,jän~Lgöra sibom motorsl;lilarc å tl c i före

gående punkt nämntia mnLot·lJrvt•arnn, skola, cliirest dc icke Jörut criJållit 

utbilclning .i m oto t·skötsel, fr, n oclt mccl el en !1 inslundand e april gen omgå 

ku·l's i motorskölsel Yicl flottans Yarv i StocklJOlm enligt dc nilrmarc an

visningar, cl1efen för marinstab en ägrt· mrclclcla. 

c) Angf at'Lygots lJ esilHnings li sla skall h es lämmas av Yctlcrhörancle 

,, tationslJefällranwr efter samråtl m ecl chefen för marinstaben. 

Hi. ElcYema ·i unLlerofTiecrsskolans styrmansklasser i l<nl'iskrona och 

:-'l.nt:klJOlm jämte erfonlcrli .t; informationspersonal m å untl <' t' i mom. G c) 

"mn~lmncl tid enligt YcLlcr iJöranclc sta~i onsbcf~HilaYat·cs JJ csLä mmandc m ecl

l'ölja kanonbåtarna Skulcl oelt Skagul för alt beredas tillfäll e Lill praktiska 

uvningnr j naYigcring. Il't·ågaYaranLlc inforrnationspct·sonal och clcwt· 

,;kola 1för Yar.ic dag 'såclan ul'ning pi'tgår vara inmönstrali c å Ycdcrböramle 

rart;·g. StationslJrfill.lJava-r·na ~lga för nu nämnt i:in<l am;\ l di spon era högst 

00 ton kol för Yanl cra J;anon!Jåtens gäng. 
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l'i'. YarYscltefcrna skola pa t·cJ;yisition ställa till Ycclcrbörantlc sk11 

lurs och kut·sct·s förfogande materiel enligt följ ancl e: 

a) Yansch efcn ,j ·Kar lskr ona 

för torpecbkolan, skcpp;;gossarnas öynjngar samt pansarbilten Niol'l l 

c rrorLl crl i g ång's lups-, lJål- oclt unrlcrYisning.smatericl; 

lJ ) varYscilef'cn i Stocklwlm 

för skjubkolans måltl ()Jl [L enligt nilt·mare uppg·iftt•t· fl'i'tn högste l.lc'

J'älllaYat'en iiYcr J'usLflotlan cl'l'ot·d et·lig malcriel och 

f ö t' minet·ingssko lan en ångslup, crfonlerligt antal pråmar oel1 båtat· 

samt lJeltöYlig min-, minsYCpnin!:!·s oclt annan limingsmatcri cl; samt 

c ) \etlcrl1öramt e Yarvschcf 

flir tmtlct·Yatten;,lJiHsJ;olan samt sj(ikatlcttcrnas rckr}lkms och sjö

ntälnings- m. fl. ömingar Ct'fn r(l crlig fmgslu ps- ocl1 båtrnalcl'icl m. m. 

samt, Yatl anc;·<U' untlcnRttcnshatskol an lJehöYlig unrlerYisningsmatct·.i cl. 

18. Koslnaclcrna fut' enligt oYan anbefallda ömjngar skola lJcgrän

>'ilS inom ~)elopp, som rnlig t i mäl'instahcn uppp;jorcla berllkningar· genom 

"jijförsYarets kommamlo c:-;prtl ilinn m erltlel<ts. 

G. O. 22ti den l7 lllat's ltat·, i anslutning Lill beslut denna clag an

g[tcntl c ämlt·8cl Litl inncYaranrlc ;l. t· J'öt· karlskrivning av skeppsgossar, he

f::tllL, att med änclring a\· giiHantl c t'örcskl'ifter rörancl e J;at'lskl'ivning, i 

Yatl tie stricla mot Yall nctl<t n stlgs. J'öljanclc särskilcia bcstilmmclscr skola 

Yicl så luncla föt'elngcn lmrlsl"'iming ial,ttagas. 

l. Karlskrimingen YCt'l;stillles till 3. klass sjöman Ol'lt skall. fiir 

ti)·Jik J'arlsJ,riYning fot·cl r·as, fiit·utom Yacl i reglemente föt· mat·incn Clel I. 

~lllla n cl c skolstadga samt skolrrc;lt·mrn l ct mom. 380 punkterna 2 ocll 3 ~lr 

rureskri\·ct, aLt llHYa tj ~lnstgjort ntin st 8 rmwad er ombord ä flottans fat·

l)'f'·, cl ork att sk eppsgosse, Yill;rn på grund aY heisLancle ult')·mme å uY

ningsfa rt~·gen eller annan p;iltig anlcclning ej lilmnat fön~lt'Ya el en slatl

gac:Jc sjö L·icl en, må utan ltintl cr rlitraY l;at·lskriYa,; . 

2. lltl~lmnamlet aY bcklilrlnatl J'l'rl' såclana karls.kt'iYn a, som ej br.

l'inna sig pft Lien .station tic sl;olfl. lillltur<l , slmll Yerkstiillas i enligil et m ed 

av stalionslJcfJ.lltaYarna cflcr sflmt'åtl uträrrlacle föreskrifter. 

3. Dc karlskriyna skola, untl rr l'örutsätlning att clc hliYiL goclkilmLl 

i skepp sgosse:;kolans 2. klass orl1 för skeppsgosse förcskriY cn 3. är cl.-< 

allmitn.militJ.ra utl)ilclning orlt förlJct'cclanclc yrl,csu.tllildning, Yitl sjöman:;

Hu·cn genon tp;tl J'ol'LsuU rckt·)·Lulbiltl ning i yrkesskola (-or ) cll cl' yekes

kut'S pa sält i g. o. 11~>0/2 1. ilt' fut·csk riYct fö l' stamreJ;ryLcr. 

Dr, som JJJil·it unri Ct'l,ilnda i n [tp:o n clcl aY rlcn för sk eppsgosse oyan 

nngiYna uncl cr·y jsningen ellcl' ltllJiltlningen, sl, ola genomgå föt' 53. kla~s 

,;jöm~n föt'cskriYen ntlllltlning r nligl' w il crJJurancl c k[tt·cllrfs ]1c~Lilmmanclr. 

11. För uppfl)· ttning fl'l'tn :l. lill 2. 'klas·s sjöman flit' sCtluoila karl 

sk t· .iwn skeppsgosse forrlt'HS : 
a) att mccl gorlk~lnnrmdc slutb ci)·g llitYil gcnomgftLL antingen skcpp,;

gosscskolRn s 2. J;lass sGmt flrl' skeppsgosse för csl,riwn :-J. årets al lmiln-
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rnililiira utbildning urlr J'i"or"i1L'redandc ~TLesutJJiltl.ning •·llcr n<·k l'iLl sF•
nulnskfH't>n r<·i;r·~·L~ l,ola sn ml dc~sulorn i ~åYäl ena so m andr·a fall et fö r 
~Tkc;;grencn t'örl'skr·iwn r·ekn·tul!Jil<lning· ·i yrl'e~skola (-o r ) eller yrkes
ktrr's : samt 

ll ) att uppf~·l Ja i ;j],olreglcmcntet mom. W A ptrnktcr·na 2 ocl1 3 an
giYna fordri.ngar. 

:J. \"itl enligt oyan YCrb;Liilld karlskr·iyniog· rn f1, i ll cn rn ;ln så Yisar· 
~ig oundgängligen cr·J'urt!L'l' ii gl, tid i g . o. 1325/21 för Yi·ss yr"kcsgr·cn an
hcfalldR J1ögsta sanrmanlagt!R <lnlall'l manskap ocl1 från yr·J,csgrcncn lJe
rnr·dr·aLie umleroffic er' i\1'< ' öYcr·skritlas, dock alt motsY;u·ande antal platser 
inum annan nnrplig ~TI;L'"~l'''ll i d~·likt fnll 'Ltll under rrfortl er li g LiLl 
l~(rnnas olJcsa L t. 

G. O. 227 den n mar·s. I anslutning till beslut denna dag !rat' befallts: 
a) att en kurs fiir rlygpP r'sonal skall från dag efter pågClencle v inter

f'J~·gskolfls ayslulanclc. som J'r•;JrndciPs bc~t~(mrnes. under· en lid av omkring 
'• Yeckor anortinas å :-:tocklrulms sLRLion; 

11 ) att i kursen s<ka ll ing;t un'll cr·,·j,-, rl'ing i fl)·gplanl:lra. nr otorli.ll'fl., nya 
nwLurt ~T•Crs llanclllm·Rnlic od r skijtscl. nya flygiJåtstyper, J'i)·glJi'ttar·s mon
tr r·i ng m. m. samt Jör l' lyg·IJHlt'Lirar·r oclr fl~·gspitnar·e j~inw:ll untlc·rYisning 
i J' o Ln grat'crins·: 

c ) ntt l'ur·scn sl;a ll sl:lllas under· inseende <W cl rdun för marinens 
il'lygY~lsemlc, som llgcr att enligt RV stationslJefälllRvaren mcclclclacle anYis
ningar utfärda program föl' clcnsarnmR jämte cle n:irmar·r• JJest~'lmmelser i 
(jyrigt, son1 n1å 1Jefinna::; C' l'fordcl.'lign: 

el) Rt t kRptenen Flor~· skall tjänstgöra såsom ledare aY kur·sen; sko
ln nd <' clenne Yid uppgörande H\' schema för mHien·isningcn i er·forderl ig 
rrbträck.ning samriiclil m rcl al·dr·lningsdrl'fcn fur marinfön·ccltningens tor
pcLiaYdelning och c,Jrcfcn fe'• r tnr'Jit'rldepartemcntet i :'tuck lr olm; 

c) att i kun;cn sl;u l a Ll<'ltaga samtligR i tjän st inkallade redan ut
l>ildnd0 ellrr unLler utJJildning varande fly,~<l>åt.J'iirarc, fl~gsp:'lllarc ocl1 J'lyg
IJfrLrnaskinistcr vid marinens f lyg väsende (g. o. 1:12.1/21, .1322/2 .1 , 1378/21), 
Yilka icke genom utfi'\n l ad g. o. el'i ri't llit annan kommcnclrring; sko lanrio 
,;LationslwfäLi raYaren i ;-;todd1olrn i slör·sta möjli ga utstrilckning b ereda 
<' t'l'orderlig inkYarlcring orlr. Ilespisning aY i kursen clcltagan<lc ]JCrsonal 
lilllJ(inmllc l~al'lskrona ·station: samt 

f) alt s lalinn~JJeLillr nYa l'e n ocl1 Yat'Y:i~hefcn Yid fiolLans ,;lnlion i 
:'tnckl10lm skola på fr·amsliillning aY chefen flit' marinens fl~'f:'Ylisemle oci1 
i den mån onBL1ndifrlll'L•'l 'llrt del medg·ila stälin er·fn rtl rrlig instruktions
t•crsnnal lill n~imnda kurs Jiir·fugan rlP . 

{;, O, 2:3;; dPrl :!O llllii'S l tar hofallt: 
l. nlt nedan upptagna officcrar·c skola mer! utgången aY n~(stkom

rnande septcml1er mftnnd l'llr·r · annnn s:tr:ikill GngiYen titl inncnwamlc 1\ l' 
J'rantr·:'ldrl fCtlj;"n<lt• lj:1nslc!Jl'i'nllningnr·. nämligen: 
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a l~arlskrun a slalion : 
sftsorn l'Ckr~·lcringsqf'fil' c r: k()lllm cndörliaptcnl'n a,· l. gr·. rn. m. af 

l\ lereker: 

såsom clwf för J. skcppsg·ossel,ompanict: J;al' Lcnen \\'all in; 
såsom äld ste eki<pagco1Tice r· : kaptenen m. 111. Holmen ; 

a Hocl,llolrns sLnlion: 
:;[u;orn kaclctlofl'ic cr vid sjö l'l'igsskolan : kapten en fl'ilrcr·r·r PalmqvisL, 

den r, maj; 

s5:;:om infonnnlionsofl'it'C'l' vill crndcr·of'fiecrsskolan: lut p tenen Lineler; 
såsom ciiCf för· ckipftgedrpar·lernrntet: kommendiirlwploncn a1· 1. gr. 

i marinen m. m . L cell c ; 

såsom cl1ef för ~ . ske ppsgos~ekompan i ct i \Iarstmnd: kapt enen m. m. 
Ber gm an; 

så~om cllc f för ii. :;l;cppsgossckompani ct i \lars trantl: kaptenen 
.\laltlL1n, elen 3 1. mars; 

'sasom tjänstgör·amle offil'<'l' vid sk eppsgos;;ckar·cn i .\far'slrand: Jöjt
nanlcn l\lingcnstierna ; 

2. alt följan cl c nJTicer8r·r sJ' o la fr[tn ocl1 m ed den J nästl;ommantlc 
oktolJ el' elle r annnn sl(rskilt angiven dag till svidare, m ed undantag av ti c 
ti der·, clii {Je pii grund av utfär·dacl g. o. må hava r rllålliL annan kommen
der·in g·. bestrida följanli e tj'iinsLehrfatlningar, nämligen: 

ft J\Rr'lsl;r·ona station : 
:;1\som äldste ekipageofficer·: J;aptenen \\'all in; 

Ct ;-;tocl;lwlms sLaLion: 
S<tsom cl1ef .föl' ckipagedc pal'lenwntr t: kommrnllörknplcncn a,· .l. !''~'· 

m. m. :tf Klerck('J'; 
sii,:orn chef för~. ><keppsgo.~sckornpanict i ;\Iarstrand: J;rrptcncn Limler: 
sitsom cl1cf för· ~. o;kcppsgosseJ;ompanict i .\ lal'str·and : ](aptenr·n 

\'ir·gin. fr. o. m . Lien 1 april : 

sftsom L,jiln~tgi.iranc:c oJTir·cr· Y id skcp'psgossel; rtl'.cll i .\ far·strand: J'i.ln
r·il, en Lindir; 

:1. att kaptenerna ~Jälll0n ocl1 fr•illerre Palrnt]Yist skola, den förr·c 
unllet· lillen 1 april-30 scptcnrber· ocl1 den ennre under liden 16 rnaj -30 
,:cptcmbCl' inncYaranclc år, med unelantag av de titlrr , di't dc på grund RY 
ulf:lrtlali g. o. må llaYa rl'lri1lliL annan kommcndcr·ing, tjän::;tgöra å Stock
lrolln;; slRLion föl' öHig tj änstgö ring : samt 

\. att knpten en m . 111 . Naummm och Iö.ilnantcn Slrfenson ~lwla. 

fi.irsln~lrnnclc officer unrler tirir' n .IG maj J922-30 april J923 ocl1 den sist
nclmncl c ft'ån ocl1 m ecl {len 2:5 nö stkommnnllc jm1'i lillsYitlarc, m r d undantag 
a\' Lir Lid er , cli\ t!e på grund av ulf:trdad g. o. mä lla\':1 crlri'tllit annan kom
mcnrl cring, tjänstgöra si'tsom liatl c ltofficeraro vid sjökrigss!;olan; skolande 
kap.tcnen Naumann fr.iin o el! m ed den JG maj och !ö j tnan ten Strfenson 
f r·ån ocll med den 2:5 juni inn'' Yat'amle tu· tji'instgöra Yid sjölirigssko lan i 
:-:tockllolm samt därefter Yitl i g . o. 22::0/2.2 mom. 12 IJ ) omförmäld rekryt
kurs för· sjökadetter. 
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G. O. 2'"5 den 21 nH1t's Il a r hcfallt : 

J. nt t följande off ice r are skola :1 n eclan an.'(iYn n d agn r inn cn trantlc 

a t· aYgå fr ån inncll aY::t ncl e sjöko mmc nclc ringar: 

fr:1n pa nsarbåten S\'l' t' igc : ka )'tcn r rna Kor·h d en 20 april oclt \\ 'es te t·

! i ng Ll cn 2'1 april sam t ll\,ilnnntcrnn 1\rl'clt el en .17 npt· il or!• Ner·pin d en 

23 apr il: 

fL' fln pan s al·kr;-.'d~a t· ( 1 !1 ,,, : , lgiR, ll~ir ·e::;t n~tn1nd n J ar:! ;-.·gs aYn1ön::; trin g 

ii ge r rum å senare clo g Lln ilt·n 2'• npril: f:il1l'ik cn Cr·onell o r·g d en 2'' apl'il; 

fl'i'm .iagarcn \Y t·anf!·c J: llijtnnn tcn Xyman !l en 17 ap r·il : 

från jagat·en \\'aclrlnwi:;tcr : löjtn;mten IIi\ n! elen 21 a pr il: 

ft· å n lorpctl kry ssaJ·en Clacs H<Jl'l1 : fLlnriken i resen·e n l ~lm luml dr-n 

2:J np ri l: 

april; 

från torp eeliJ iUen Pcr·s r us: löjtnant en Yon Scllinkcl de n 23 a p1·il: 

fri'\n ll!ldCrYa ttenshnlcn \'al i'OSse n: Lin riken 1\u ~·Jr- n s li ern a d en ao 

fr å n unrle n s tt c nslJåtc n Bihcrn: f Lin r ik en Ankm·rr·ona elen :JO a p r i l : 

fr å n pan sa J'1) ålcn Nionl: J'ilnrik cn Salllin elen 20 april; samt 

fr å n kanonb å ten Skuld : tfit nril,en i r eserwn J ohc\lln esson elen 2'1 .1.)l t'il ; 

2. att följ and e ofl',ic c r· lu· e cSJ;ola från och m c el i s. o. 223/2~ a nlJ r ~ 

l'fl.llel a dagar .fö r respcl;tiye l)l'fi'llstcckens hi ssand e it sjöst ~'t'kot· cll ce faJ'

Iyg, ell er ft•ån oc lr m ed nedan angiYna elagar tjän s lgöJ'a: 

såsom anlelningscli e f för to rp eclsko laY(lcl ningcn (g. o . 22:\/ 22 ) : ko m

mcrHlörJ;apten cn fl. Y J. gr . m . m . . \k erm a rk; 

såsom flaggaelj u la n l i nY~sn:tmnela ::n-el c In in gsch c r s s la h : kapten en 

Strömhäck: 
rsi\som <Wclel nin gscllef fö r· min sk o!aY(lcl ningen (g . o . 22:i/ '?2 ) : k om

menelärkaptenen aY 2. gr. m. m . Bergmark: 

sfts om fl ott ilj c.lre.f l' ii J' l. u nli e rYa lt rnshft tflo tl i !j en (g. o. 22:i/2:2 ) : 

kommc mlörkapten cn aY 2. !'1'. m. m. Iaco l)i: 

säso m n ottiljfl.lljutnnt i n yssnämnd a flottiljclr c fs s tall: l öjtnmrten 

m. m. Samuelsso n: 

såsom <ncl eln,ingsciJef frit' sk cppsgosseaYel el nin ::ren (!-'. o. 225/ 22 ) : 

];om m end örkapten en a,· 2. g r. m. m. Tiselius; 

såso m cliYisionsC'\J cf flit' J. min eringscl iy isioncn (f!·. o. 22ri/ 22) : kapte

n en m. m . SöderlJcrg: 

1\ pfl.n sarbåten :-;,·e ri ·f!· r : knp tr n ern a Angcl in, KO, fr. o. m. flen 2 1 apri l. 

och g-rcw A. \\'Rclllmcislcr. J\0 , f r· . o . m. (len 2:J apri l , sam t löjtnanlcrn fl 

Aellcrstrål1le och Grafström . fr. o . m. den 2oJ apr il: 

Et pcll1sarbåten Gu s taf \' un d e r· dess i g . o. 22::i/:22 anbcfnlltb e;; pccl i

Lio n: kom rnencli.irkaptenc n a\· J. gr. m . m. af Klrrrkc r , PG, kaplcncm:t 

m. m. nos cn,sYi1nl, S, Otlq,·isL. AO, Dccl,man , NO, orh Sclruhr, l öj tn anterna 

Lat·sso n ocl1 Clason, un elerllij In an len i rrsrr·wn Hosanli c l.' s n m L fil n rik:trn r 

J cd eur-P::tlmgrcn. L indt!Trn . TT nlm . \\' :t lll crg och Sc !J ncfr•r·: 

< 
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å pansar1)åtcn Ut istigiJ c tcn un{lcr eless i g. o . 225/22 a nb efallcl a expe

diti on: kommend örka pten en a \· 2. gr . m . m. Tamm, FC, kaptenern a g reYe 

G.' G. G. \Vachtm eis te r , S, Ulff, NO, Gt·e.fberg, ex tra KO, och vVes terli n g. 

AO och extra KO, löj to a n tem a \\'i ecl cm a nn, fri h en e I-Icrm cNn , KO, Lili en

)Jerg. Furs t oc!1 Norelgren , KO ; 

å torpecl.sl,olavcle lnin gen (g. o. 225/ 22 ) m od emb a rker in g ä fa rtyg 

inom n äm ncia avdelning on l igt ITBK :s b es tämm a nde : J;aptcn c m a \Vijk

mark, i\IO , och öl)Prg, lO: 

å j agaron \Vrangol: l ö j t n a n ~en l~ ri cson och fänrik en Croneb o J·g, bäcla 

fr. o . m. d em 25 april; 

1\ j aga r en \VarllLm eis L~ r: löjtn an•Loma Al1lb om , f r . o . m. clag, som 

framdeles beslclmmes, och Bos tröm , fr . o. m. den 12 maj ; 

å j aga r en Sigurc\ 11nclcr cl css i g. o . 225/ 22 anb efall.cla expeclition: 

lw ptenen !\.och , PC, löjtnanten S tröm och fänr iken Sa l1l•in ; 

i\. jagaren \'i<lar t l'nclrr dess i g. o . 225/22 anb e fall d a exped ition : 

kapten en J~gerströ m. P C, löjtna ntern a T . :'I f. Simon sson , fr . . o. m. d en 2 ', 

ap r i l, oc l1 g r eYo ll ::tm illon; 

:\ torperllJ Men P crso u s : l\ a ptcn en Elliot, FC, f r. o . m. d on 21, april: 

å to r>peclbåten Iri s untl c r dess i g. o. 225/22 a;nl)o fa llcl a execlition : 

ka ptenen T. G. P . Jl)'l'·Ssc n. F C ; 

ä J;anonb iit on Sk ag ul und er· dess i g. o . 225/22 anbefallda e&p oclition: 

k ap t en en Neumiiller, F C; 

å l. lmdenattcnsbåtfl o t t ilj cn (g . o . 225/ 22 ) und er å kustflottan run

ordnacl unclenatlonsbåt skola, med embar k erin g å fart}g i d enn a flottilj 

enli g t HBK :s lJestämmancle: k ap ten en Blix, ii.IO, Hinrikarne Ankareron a 

och Ku y leJJs ti ern a, ]) 1\cla fr . o. m . el en 1 maj ; 

å d epåfartyget Swa unrl ee clcss i g . o. 225/ 22 a nb efallcia expedition: 

ka.ptcn on Lindström, F C, löj tn a n Len L öfgren, AO, fänrik en S LaCI von Hol

ste in , fr. o . m. ciagen e ft e r pansarkryssaren Fylgias a.Ymönstring, ocll filin

riken i r esen en E lmlun cl: 

tå neLlannämncla un elervattonsb•åtar tmcler d eras i g . o. 225/22 anb e-

faHcla exp edition er: 

Hajen: l; aptc.nen Jicclin , F C, och löjtnflllten i\ fon lel iu s; 

Laxen: löjtnanten G. K l<. Bolclt-Chri stm as, F C; 

N :'l' 3 : löjtnanten Galm, F C; 

å ved e ttbå ten n :t' 31 unclct· dess i g . o . 225/ 22 anb efallda expecliti on: 

UO från Karlsk t·on n sta ti on , FC : 

å minfart~·ge t Clas Fl emi ng: löj tnanten Falkman , AO, fr. o . m . elen 

25 april ; , 

ii n edanståend e y ecle tlb å tar 'un clcr clcra.s i g . o. 225/22 a nb efallcia 

exp oclitionor : 
vedettbå ten n :r 37 : .];ap ten en Agr en , FC, fr . o . m. d en 16 maj; ägand e 

IIBK att ·bcorclra å kustfJoLlan tjänstgörande officer n L t vara FC unel er 

tide·n 2'• april-15 maj ; 

G. O . .1022. 2 
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wtle Llb a lcn n :r :y,: löjLn.antcn von K och , F C; 
,·cdcttJ)åten :-; prängarcn: unel erlöj tnanten i r esen·c n IIag~ Lröm, FC: 
å fnrtyu·. lillliöramlc min sk o lanlcl ningcn r cs•p. 1. min c rin gscliv ision cn, 

enligt nBK .: s~ ])csl:'immanelr : J'itnrikarne i' resenen Ca rl sso n , Planman och 

Fmnzen. samtli ga fr. o . 111. {len 2r> ap ril ; 
i't Jngementsfart;-;~cL ]<'l'(·ja unel er de ss i g . o. 225/22 aniJcfallLla cxpc

tJ.iLi on: ],ap tenen T ernl)rr·g, FC, rcocrvnnclerllijtnanLen Hrtckl ou, Hnr ilmrne 

i reserven SjöJ) Or'g, mfl lo ffi cc r, ooil .J ohann esson ; 
·å v eele ttb å tcn :-:ul,ar·en un cLl r· el rss i g. o . 226/22 anl'>cfalltlfl exp edition: 

löjtnanten Nerpi n , FC ; 
il •torpedbåten Plcjacl nnd cr d ess i g. o. 22:i/ 22 a nb efall ri a ('Xpeclition: 

]'ap tenen friJ1erre Palmqvisl, PC: 
i\. pansarbåten Niol'cl: fän r·ikcn Linclfcldt. fr . .o. m. d e n 12 maj; 
[t vcdctllJålrn n :r 1\) undrr dess i g . o. 22:i/22 anl)c falllia expedit ion : 

l1ppbörclsstynnannen, PC : 
ä n edan s tåend e övnin,gsfart ;·g umlcr deras i g . o . 22:i/ 22 anbefallda 

cxpccli tioncr: 
Naj<Hlen : kaptenen m. m. :\fnl1l , FC löjtnanterna von Sclti nkel ocl1 

For·Rlr cll ; 
J cwrama,;: J;aptl·n cn m. m. B('rgrnan , FC, löjtnanterna H edenström 

nclr KlingensLi r ma; 
Gladan: ka pten en Yirg in. l<'C, löjtnanterna Hofb erg och \Ve Ltcrl)lacl; 
ä Jog.cmen ls farLy gc t !:'ng.a unel er dess i g. o. 22:!/ 22 anbefalleJa expedi

tion : kap tenen \\' a l1btr·öm , FC, Jöjtnante m a t:rsell och Uggla samt fän

rilwn Lanels tröm ; 
å i'lngfar l)·get Alfllild uneler cless i g. o . 225/ 22 a n ilcfallda expedition: 

kwpten en gt' eYC :-;pens, FC, ocl1 löj tnantcn Tegncr. 

G. O. 250 den 21 nw•·s h ar· llC'Jallt: 
J. att följand e p erson al skall Ljänstgör·a vicl ile ge n om g. o. 225/22 

mom. ~ anl)efa.llda flygstatio n ema i Karlsl;rona och Götcbor·g, nämligen: 

vid 1\al'lslo•ona i'lynstnlion: 

såsom chef, tillika fl;·gb•Hför'ar·e: löjtnanten vid flottan \\'i ge rt; 
såsom fl:·gbåtförarc : löjtnante n vid k·u sLarti llericL Huniu s, löjtnanten 

Yid flottan Krook, fä nriken Yid flott.an P a lm oc l1 fänriken i flottans r eser\· 
l~ml cl'lei n , samt .cf tet· flirslftg as chefen fö r m arin ens flygYLlscncle : clels 
Jr ögs t tre t i 11 flygbåtförar e u LJ) ilelaele underofficcearc, el c l s J1 ögst fem under 
utbildning lill flygllålför'at'e Yaramle uncl erofficcrarc, d els ock högst tre 
uneler utbildning lill flyglJi'ltl'örarc Yaranclc värnpliktiga; 

elilsom n~ gspan are: löjLnan ten Y.itl •hl s lartill eric t S \·enscn or h fämi

];cn i flottans reserv Clrr•islel l ; 
såsom flyg·båtnwsl;ini,;tcr·, cfler f örslflg flV chefen föt• marinens flyg

Yilsemle : clel~ högs L tio till fl;·glJ[ttmaskinistrr ullJihlallc nnrl er'officerare 
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och kot' JJralcr; sk olande d en iUdslc a Y clcssa unelerofficerare lji.i.nstgör·a sl\
,;om uppbönlsman ä flygstationen. flcls högst två uneler utbildning till 
fl}gbåtmaskinister varande :unllrt'-offil·erarc e ll er korpr·al cr ( l. kL sjömän ) ; 

Yid Göteborgs flygstation: 

saso m eil ef, tillika fl;'g!Jftlförare : löjtnanten vill flottan 'l'ornbcrg; 
s[rso m flygbil.lf.öt·a r· r . rflt't' förslag av c l1 efcn för rnarioens fl ygvä

scnd e : högs t tre till n~ .gJJilll'örat·{• utbilclacl c unclcrol'fi ccruc; 
s1lso m flygspana r·e : löj tn a nten vi<l lmsLartill eric t S rrnclin, löj tn anten 

Yitl Jlottan Hamström, fänril,ar·n o i flottan s r eserv \Y ickst röm , E ngström 
ue ll Gustafsso n. löjlnanlcl'lla vill l'lnttnn Oellmcr· nrl! Harcl samt fL1nr.ikcn 
vicl fiolLan af 'l'rollc: 

såso m fl~·,gbåtmasl;ini stcr· . L'ftcr förslag aY chefen föl' marinens Hyg
Y~bcn el r . : J1ögst fem till flygbåtmaskini~Ler utbilclacl e uncl e r'o l'f'iccr<are; sko
lanflc den älels te av clrssa un!l e roffi<'cntt'l' tjänstgöm si\:;om uppbördsman 
a fl;·gslalioncn. 

G. O. 25!l den 27 IIHII's l~ett· I]) L a. befallt: alt J;ommrndöre•n m . m. 
~cil n c idl e r skall, frän oclr tn r li den 23 insl undanrlc april oc lt intill hissan
d e L •av h ögste lJc'fiillwvar· cn s över kustflo tta n b efälst ecken j äm likt g. o. 
UC>/2:! mom . 4 a ), tj änstgöm säsom divisionschef för· t pansar·bfttscli visio
ncn och l1i ssa sitt JJ efä lstcckcn il pa n sar·b1lt en SYerige: skoland e J'ommen
ilörcn Scllne iell et· cliircnee und e r d en Lid l1ugste JJefitllraYat'en över kust
floLLan jämlikt ovanniimnll a g. fl. i1 r· emllGrk eracl a nämmla pansarb1lt 
S<llll t kommeneJören m. m. S tar ·t·k aY fl.nnat uppclt'ag ilr föehinfleafl att be
strida s in befattning i l1ögstc befitllltlYaren s öYer ku,; l flntlan slab . ljänst
g ör·a sitsom flag>gkapl r n i d enn a -sLa1J. 

(; , O. 28G dPn :JO m;u·s lr a r· IJdalll, al t, obr r·o c· ntl c •W gilll·anll c nnolJ.
La,JJ., följanlie f öränd,·ingat· i ncdanstiicncle örlogsfartygs bcsilL Ln ingslistot· 
l-il lsv idarc sk ola p å försök tilliln q ,ns; skoland e yttran d e ö\·et· bellovet oc· lt 
ILlmplig.Jlcten av cl essa iintl r·ingar HYf:) i\·as av högsto llefälhavar· e.n över· kust
l'lottan till el1 cfen f ör J'ör·,;var·sllcpar·trnwntet före el en l ~> nilslkommanclo 
september·. 

P ansarhä l a Y Snrigr-typ : 

Besättningsl istan öl,as med: J kaplen: .l s ubaHc m o ffi ccr, s Lam; il 
s ignalsl)Tlltän : G a rtil lcri •rnalro~n . 2. kla~s sjömän; t sign a lmatroser. 
kor·pralcr e llf't' J. ldass sjöm än; 2 sifm;llmatroscr, 2. klass sjömän: 1 gni st
matr·os, ko rpral eller l. kla ,; s sjiimiio: l sjukv•'\t'rlarc . slalll; s::tml 2 va.pen
smcclc t', tSLam . 

BesLHLningslislan minskas nwd: l subaltcmoffi('f' !', r esen: 3 ar' tillcri
ko nstap la r· ; 7 artillerimfltroser·. J, CI!'JH' illrr elle r L klass sjömiin; 2 matro
s·r't'. ollet·e<encle av yrkc,;gt·cn; •Sam l J vapensmed, Yiirnpliktig. 

Tidskrift i Sjoväsendet. 5 



20 

De båda i gällamle lJcs~lttnnigsUsla ingående hornblåsarna skola sam

t idigt tjänstgöra som skrivlJiträden. 
Dopi'Lfartygct Svea: 
Artill e ri- ocl1. skepparuppbörderna skola oml1änclcrl1avas av samma 

uppbönlsman. Elektriska uppbörden skall omhänderllaVa·s av särskild 

uppbördsman. 
Besättningslistan ölws med: 1 kvarlersman, 2 unelerofficerare av 3. 

graden, skcppsmaskin.ister ; 2 elrlrrre, korpraler Bilor 1. Jzlass sjömän; samt 

6 eldare, il. kl. sjömän eller vämpilktiga. 
Be.sättningslistan minslzas med 1 Rrtillerikonstapel. 

G. o. 310 den :J april. :\Icl1 ilntlring a v g. o. 225 / 22, 215/22 och 260/22 

!w r JJ efaJHs : 
1. att pansarbåten Gustaf V icke skall rustas; 
2. alt pansarbåten Drottning Vietarias expedition i stället skall Lills

v iclare fortsättas ; 
3. aLL .följamle offic erare ocl1 civ.ilmi litäm tjänstemän s kola elen Hl 

innevamnLl e månacl avgå från pansarbåten Drottni ng Vi c toria, nämligen: 
!kaptenen I. A. Hummel , löjtnantcma Tor6n och Sj öbcrg-Silfwerling, marin
intend enten av 2. gr. F cl1rman och marinlälzars tipemliaten över s tat Nyman; 

lo. atl n eclannmämla offi ce rare ·OCIJ civilmilitära tjänstemän skola 
från och m crl elen 20 innevarand e månllcl tjänstgöra å pansar,båten Drott
ning Victoria, nämligen: lzaptenema Oclqvist och Scbulze, löjtna.nten Cla
son~ mar inintenclenten av 2. g1·. Crcutzcr och marinl~lkarstipemliaten Forss

man; samt 
5. <1Lt mal'iningenjörseleverna av 1. årskursen ocll marinintenclents

aspir·antcrna aY 1. årskursen samt etc resel'voffi cel'sa·spiran tcr, so m utbil
das till sl<eppsljänst, slzola genomgå för eskriven utbildning å pansarbå ten 

Drottning Victoria. 

G. O. 311 den 5 apl'il l1ar befallt : 
att clc i inskrivnings,föronlningcn ~ 51 : a omförmälda vämplikt iga, 

som vicl årets inskrivning.s-förräutningar vid sjömanshus inskrivits utan att 
tilld elas hären eller marinen , skola tilldelas marinen i allmän tjänst; samt 

att el e i värnpliktslagen § 25 mom. 1: lJ omlörmäldll vämpliktiga, som 
vid årets inskrivnin gsföl'rättningar vicl sjömanshus inskrivits utan att tm
clelas hären ell e r ma1·incn, skola tilld elas marinen i kustartilleritjänst, en

ligt n celanståcncle fördelning: 
Vaxl1olms kustartilleri regemente, värnpliktiga från sjömanshusen n :r 

201--203, 231--247, 
Karlskrona kustartilleriregemente värnpliktiga från sjömansh usen n :r 

209--230, , 
.Ä.lvslw •·gs kusLal'tillerikår, Yämpliktiga från sjömanslJusen n :r 201 

-208. 
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G. O. 362 den 20 april 11m· befalll : 

all i nnslulning till föreskrifterna i g. o . 1150/ 21 m om. 4 a) och g. o. 
:!23/2~ mom. 7 följancl e lJ es tämm elscr skola tillsvidare gälla ifråga om 

pröYning i rekrytskola, yrkessk ola och yrkeskurs. 

betyg föt· kunska.per oc l1 ml'Clighete r nämnda s.lzolor ocl! kurs81', 
samt 

uppflyttning till 2. klass sJöman; 

iigaml e stationsJJcfä llli! Yarna vid flottans s tation er oc11 llögsLe b cfäl
lla\'ttJ'en öYer kushflotlan att anlJ cfa lla dc smänc änclringar i ocl1 tillägg 
till clcssa IJ est~lmmc ls c r, so m av säJ•skilrla 1'ör11Ctllanclcn mä anses p<lkallaclc. 

i\. Pl'ÖYning i t·ckrybk·ola, )Tlzesskoia ocil yrk cskurs. 

J. ~HF nJ ont. 28 a skall tillLimpas med följancle tillägg: 
~ät· utllildningcn i t'ckrytslz ola ilg~r· mm förs t i lancl och seelan orn

lJortl, skall [H'ö\·ning jäonwäl fölTätlas Yid avs lutamlet av rl en d el av ut
IJilclningcn, som Hit•s,ggått i land. 

2. SHF m o m. 80 sk all t i lliimp as med f'öljancle LiWlgg: 
a. !'!·övningen skall ornfatla förhör clle l' U]l]Wisning endast i d e 

ilmn en o~lr övningal', som b csUirnts av elen, inl'öl' vilken pt·öyningcn sker. 
JJ. l fråga om relzr)'Lslzola , förlagcl föt·st i la.ncl och seelan ombord, 

skall ial,ttagas, att i tlcn vid pröYningcn omhonl llppr~ittacle bct)·gslistan 
skola infö1·as jämYäl b etygen i cle iimncn, i Yilka unelervisningen avslutats 
umlet· förläggning en i Jane!, för vilket ändamål clet å ligger kompanich ef 
a tt meddela faxty gsbefälet erforderliga utclrag a\· Yicl prövningen i land 
u.pprältalie belygslislor. 

B. Betyg för kunskaper ocl1 Ltnlighctet· vitl r cky tskola, }t'kesskola 
oc l1 )Tkcskurs . 

J. SHF mom. 38~'!0'/, sko la tilhimpas. 

2. SH.F mom. 56, :J7. :i\J, 60 oclt 62 skola ersättas med följande be
s tämm els er : 

a. Vid -slutet av reikrytsko la och yrkes skola skall särski!L lJetyg 
gins i Yal'j-e ämne, su m enligt föt· skolan gällande kul'splan (g. o. 1150/21 
mom. '• a) ocl1 g. o. 225/ 22 mom 7) skall i densamma förekomma , m ccl 
unelantag fät· ämnet l1älso- och förbancJsläJ'a . Av clessa b e tyg uträknas ett 
meclclbel)·g så nära som •på tiond elar, ocl1 skall, om vid utr~ikningen mera 
än cm clecirnal uppkommet· och den andra decimalen tippgår till .5 eller 
därutöver, el en sifft·a. som lJ etccknar tiond el ar, höjas m ed 1. 

b. För att bliva godk~lncl i J' ekt•y lskola elle r yrkessk,ola forclras att 
hava e rll ållit min s t betyget G i samtliga llc ämnen, i Yilka sät•ski!L !J e lyg 
skall aYgi\•as : dock D.tt lJ etyget 5 i ~1nmena rnatema Lik, ,;w n ska spr åket och 
geografi samt det ta el!e1· lägre betyg i ämn ena Jwnrhapcnsskjutning och 
gymnastik icke skall utgöra llincl er för ·e len goclkiinnancle i relu~ytskola. 

I yrkesskola må elev, s om el'hållit betyget 5 i högst tYå ämnen , 
k unna f'örklaras gallkänd aY elen b cfälllaval'e (chef), ini'öt' Yi!ken pröY-
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ningen förrättas, Lliircst denne finner så höra ske m ecl häns,yn till elevens 
i egen "JTkesgren ·äclagalagcl skicJdighet. 

c. Vid slutet av yrkesku rs gives åt varje elev endast clt bet)·g, vid 
vars ])eslämmancle !Jänsxn skall Lagas till hans uneler kursen ilclagalagcla 
y r.kcssk i ckligll e t. 

el . För att b liva goclkäncl i yrkeskurs fordras att hava erhållit minst 
J)etygct 6. 

c. I betygslissta skall .för .varje elev antecJ;nas "goclkäncl" eller 
"unclerkäncl", erl1ålJet medelbetyg ,samt huruvida underkänd elev bör om
kommenderas eller avHlgga kompletteringsprövning, i senare fallet m ed 
angivancle av de ämnen, i vil<ka l<omplettering bör liga rum. Dessa anteck
ningar införas även i förhållningsl)oken. 

C. Uppflyttning till 2. k[a.ss sjöman. 
SHF mom. 60 A skall gälla utom första punkten, vilken rrsätle;; 

mecl följande: 
1) att hava lJlivit godkänd i flen för JTl<csgrcnen föreskrivna rekryt

utbildningen. 

G. O. 376 den 25 april har befallt: 
att marindirektören av 2. gr. Lindgren skall el en 30 innevaramle må

nacl avgå .från sin kommendering såsom sta.bsingenjör i HBK :s stab; 
att marindirektören av 2. gr. lfel'lin skall el en 30 innevaruncle månacl 

avgå från sin i g . o . 329/Ll anbefallcl::t kommendering i Kl\IF; samt 
att marinclirel<tören av 2. gr. Herlin skall frän och med elen 1 in

-slunclancl e maj tillsvidare, med 1lllLlantag av clc tider, då han på gl'l.mrl 
av utfär-clacl g. o. må :hava erh·ållit annan kommendering, tjänstgöra säsom 
s tab s in genjör i I-I BK :s stab. 

G. O. 400 den 28 a1H'il . I anslutning till bes l u t elen n a dag har befallts: 
a tt i reglementen, instruktionsböcker, beskriYningar m. m. förekom

manclc yttryck et "gn ist" skall, clär ej tekniska sl, äl lllgga llincl er i vägen, 
utbytas mot "racl io"; •samt 

a~t i yrkesbeteckn ing för radiomalros skall in gå bokstaven H i stäl
let för bokstaYen G; sl,olancle el e n)·a ~Tkcsbeteclmin1;a rna var·a anlagcia 
senast den 1 nästl<ommancle noYember . 

I ·samband l1ärmccl lH\t' Kungl. Maj :t i nitfler medgivit, att i innelig
gande föl'l'åd av blanke tter m. m., på vi lka uttrycket "gnist" förekommer, 
detta uttryck må bibel!ttllas, intill dess blanketterna ~lro förbrukacle. 

G. O. H5 den 3 maj har b efallt: 
1. att chefen för marinens flygyäsencle slwll mecl ledning av deLs 

under flygexpedition till No rrlan d åt' 1921 ulförd::t r ekognosceringar· ocll 
hamnundersökningar dels ock 1.mclersölmingar, som kunna komma a tt ut
föras av .flJ•gpersomtlen inncvaran.cl e [rt', utarb e ta en "Flyglots", innellål-
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)and e rr·fonlerliga upply~ningar om landnings-, förlöjning,s- och repara
lionsmöjligheter m. m . för flygbll.tar å el en svenska kusten; ägande nämnde 
clref aL~ från chefer na för anordnade flygstation er il1'forclm de förslag, 
som hilrför kunna befinnas erforderliga; 

2. att chefen för marin en s flygYiisenclc skall utarbeta följande in
;;truklionsböck·er all anYändas för utbildning och övningar vicl !flygyäsen
dcl, ni\mligcn: 

instruktion i hrlspru tcskjutning och bombl,aslning från flygbilt , 
instruktion föt' spaningstjänsten och 
taktiska ,förcskr•iflcr för flygb å lar; samt 
J. att ciwfen föt' marinens fl~·gyäsencle 'kall före ovannämncia ar

llclenti ÖYel'lämnanllc till ch efen för försYar'sclepartcmcntet clelgiYa chefen 
för mal'inslabcn orl1 högste b efiillr avaren över J;uslflottan clesamma för 
,')Tansl;oing. 

T i l l bilräcl e Y id ift'[rgaYaramlc arbetens utföraml e må chefen för ma
rnens nygväsentlc j sinom l i el för esli\. :fl )"8']1erson al, som ej erfordras y i el 
a norclnacl c flygstationer. 

(;. O. 416 dPH !l nraj. På Lhirom gjord framställning har b efaJH.s, att 
stationslJefälhavaren j Karlskrona skall l:i.ta kommendera. n edan angivet 
antal underofficerare, flaggunderoffi cerare eller äldre unelerofficerare aN 

~. gl'., till tjänstgöring uneler innevarande ål' i vissa befattningar å flot
lans Yl\l'\' i Karlskrona, Yilka marinförvaltningen Llger bestämma, nämligen: 
0'\ artiltcrikonsta'jJlar, 2 maskinb ter·, 1 torpeclmi:islar e och l kYat'lcrsman; 
skolande ifr:i.gavarancle umlcroffic cra rc uttaga;; sil. a lt desamma - för elen 
ltitnd obe ticlen för ovannämnda kommenderingar genom g. o. fmmdeles 
kommPr att utstri\ckas - )(unna li:YarslCt uneler minst 4 ilr i resp ektive be
f<cllningar, såvida icke tYinganrle skLH ell er framstllllning från varYsc.lrefcn 
i Karlsl<t'Olla föranl eder utb:·te tidigare. 

G. O. 500 dell 2!1 111aj har befall l: 
J. all ncclanstilcnd e r·.iyiJmilitiira tji.lnstemiin skola med ulg[rngcn a'' 

nl\stkom.manclc september munacl fränträcia innellav::t tHle befattningar, näm
ligen: 

I marinförYaltningcn: mariningenjören a'' l. ge. Zetllelius oclr marin
in lend enlen a Y J. gr. Y on C\IalmlJorg; 

r f'llefcns för marinintend cn lurkCu· cn cxpcll i tio n : marinio Lenel onten 
av i. gr.·. \'On MalmllOJ'!:!; 

_\ Karhkr'ona station: 

sEtsom informations ingenjör vid undero ff'-ir ersskola n: mariningenjören 
<W J. gr. m. m. SamzeHus; 

s:i..som bitr~hlfm cl c intendent fr stalionskontoret : maritHrnclerinlencl en
lcn Cat·Jsfors; 
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A Slock,Jwlms station: 

S'åsom in tenelen t å stationskontoret: marinintencl cnten a1· -L g1·. 
C.:adson; 

2. att neclanståenclo ciYilmililän< tjänslcmtin s•kola frnå och mrcl den 
i näs tkommande oktober tillsYidare, med unelantag aY ri o titlel'. clå do p;'\ 
gTuncl a\' utfärclad ,g. o. må ila'Ya erl1ållit annan kommcnclering, tjänstgöra 
enligt följanclc, nämligen: 

I marinfönaltningen samt i cllefcns för marinintcntlenturk?u·en exp r
Llition: marinintcnclenlcn a Y :1. gr .. \llancl e r: 

.\ T\at·lskl'cma station: 

silsom infonnationsingenjör vicl ttnLlcrofficersskolan: ma1·iningenjörcn 
aY 1. gr. Skog; 

såsom biträdand e stalionsintcnlient: rnarinintcnelcnten a\' l. gr. Yon 
·Malmborg; 

säsom JJiträclande in t enelenter i-i stalionskontoret: marin intcnc!ente rna 
J\' 2. gt·. B'~1rman oc!1 FeilJ'man: 

J\ StockillOlm s s lalion: 

mat'iningenjtiren av J. gr. l:etLtelius; 

<Såsom bilriiclanc!e in tenel enter å stationskontoret: mal'inintenclentema 
a Y 2. gr. Bagge-Linclahl och Bollman; 

ft stationen för övrig tjänsbgöring: marinintenclenll'n a y L gr. Carlson: 

\'icl Karlskrona. kustartill eriregem ente: 

marinunclerio tenelen Len CRrlfors. 

G. O. 557 den 13 juni iHil' lJefa!!t: 

i. att jagarna \VaciJtmciste J' oclt ViLlat· sl,ola å flottans slalion i 
Karlskrona a\Tustas, utgå l ll' kustflottan ocl1 avmönstea.s tiagen före his
sandet aY fal"L)·gschefens å Jagaecn i\funin lJefälstccl;cn enligt mom. il nedan 
samt fijrläggas i 2. bcrect.skap; 

2. att jagaren l\Iunin skall rustas föl" att snarast möjligt kunna utgå 
på expeclitio n ;samt ingä i l;ustl'lotlan i stället för jagaren \Var ·l1tmeistu: 

3. att farlygscllefon å jagarPn .\lunin umler clcss i mom. 2 oYan an
b efallcla expeclition skall hissa sitt b e:fäbtec•kcn å clag. som ay stations
befäll1aYaren i Karlskrona efter sarmåd mecl l1ägstc llefälllaYat'en övc t· 
kustflottan och Yat'Yscil efon i Karl5keona bestämmes: 

4. alt 'följande oft'icet·m·e sl;ola tjänstgöra fl jagaren l\'lunin undr'l' 
nu anlJc.falld expedition, n:tmligen: l;aptcncn \\'allin såsom farl}gschei. 
löj tnan torna 'l'. M. Simonsson o c.! l Boström samt Linriken geevc P oss., : 

~J. att Ilesättningen il jagaren \\''aeiJtmeister skall, i elen mån sJ 

lämpligen kan ske, komrnentleJ·as lill tjänstgöring (t jagaren Munin uncln 
dess nu anb efallcia expedition; slwlancl c jagaeens besättningslista uncl rl' 
ifrilgaYarancl e eX']Jeclition intill licl,punkt, som av högste bcfäll1twarcn öve 1· 
kustflottan lJestämm es, Ya ra ökrrLl mecl en unr!croffi cc r. toq1eclmästare; sa mt 
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1 G. alt å jagaren Villar kommenderaclc eleve r· vid torpedskola slwla 
övernyttas till cle i torp eds kolavdelningen ingäencl e fart,yg, som högste be
fälllaYar cn över kustflottan liger bestämma. 

G. O. 563 den 14 juni l1ar b·e fallt: 
i. att ncclanslåcnde officerare skola fr·ån och mecl den i nästkom

rnancle okLolJce tillsvillare ltögst intill utgången av läsåre t i924- i925 ellee 
nedan säeskilt angiYCn ticlpunJ;t Yara läeaec vie! sjökrig•shögskolan enligt 

följancle: 
i sLeategi, allmänna kursen: komm endörkaptenen av 2. gr. \Veange l ; 
i kusWistningslära, allmänna kursen, sjöofficerslinjen: kapten en 

Engström; 
i navigation: kaptenen OJJf; 
i torp cellära, allmänna kursen: kaptenen \Vaefvinge; 
i luftJ;rigskonst: kapten en \\' ern er l1ögst intill utgEingen av läsåert 

1920-1927; 
'2. att kaptenen m. m. Claus genom g. o. :iGi/1!1, 217/20 och 6'•0/21 

anbefRJ!Lla kommend ering säsom lärare i kustfästningslära vi el sj ökrigshög
~kolans :.\!lmänna kurs, kustartillcrioffic erslinjen, skall utsträckas intill ut
gången av läsåret i922- 1923; samt 

3. alt mariningenjören av i. gr. m . m. Criinb ergs genom g. o . 11/ 1\l 
anbefallcia kommendering säsom läearc i skeppsbyggnadskonst och ma
skinlära vie! sjökrigs!lög,skolan skall ubstrlickas intill utgången av läsåret 

J922-i923 

G. O. 572 den J5 j uni. Följande sär'skilLla föreskrifter skola, utan 
ltincler av Yissa i g. o. 1150/2i lJil. 1 b utfärclacl e "bestämmelser Iöt· elek
troteknisk specialkms ft flottans Yan" , lända till efterrättelse i Yacl angår' 
den för Kar lskrona station anbefallda kursen. 

Kursen mft uppd elas i en t eo retisk och en prakti sk clel, clen föna 
förlagd till stationen ocll elen senare t i l l vaev'et; ägancle stationsbefälhava
ren i Karlskrona att efter saml'f1cl mecl varvsclrefen i Karlskrona utfärcla 
dc för utl)ildn ingen s ])edrivamlc m. m. erforderliga närmare bestämmel-ser, 
som mccl hänsyn till härom eljest utfärdade föreskrifter samt till för 
J;urscn tillgänglig materiel och återstående tid m. m. må befinnas erfot·

derligR. 
Kungl. .:\laj :t ·Ilar i samband häl'mecl i nåd er befallt, att slationsbc

l'L1ll1avat'cn i Kal'lskrona skall för e el en i ::J nästkommande september t i Il 
\'Il c f en för försvarsclepartcm en te t inkomma med eedogörelse över här ifrå
gavarande kurs sam t m ed yttrand e b eträffand e ifrågasatt anorclnancle av 
J iknancle klws jämviil uneler instunclRmlo övn ingså r. 

Beträffande Yiss mecl ani)efallcl kms förenade kostnaclee :ir stadgflt 

i nåcligt brev elen 15 juni i922. 
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G. O. ()80 drn 'l4 juli. I anslutni ng· till g. o. 225/22 mom. 0 g) har 
befallts: 

alt GöteJJorgs Ilygstalion skall LieHaga i vi,;sa för kustflottan å rikets 
Yll·stra kust inneYiU'imcle sommar anonlnacle övningar oc.h i samband här
mecl uneler den ticl, varom högste ])c.fälltavaren öYct· kustflatlan äger med
dela ehefen för Göteborgs örlogsdepå, i ömingsl1änscncle vara tmdcl's tälJ,l 
förstnämnde befälhaYare; ·skolande umlrr nu nämnd till de i g . o. 22-::>/22 
mom. 9 h ) omförmälda flyglJåtama icke ingå i klistflottan; 

att Lanelskrona flygstation •Skflll, i denmfm så må Yisa sig el'forcler
ligt, i sambaneJ m ecl onmnämmla öYningar l;largöras för alt l;unna använ
das •såsom förläggningsplats för flygbålal'; skloanclc stationen clärYiLl till
fälligt JJemannas frfm GötelJorgs flygstation; samt 

att Göteborgs flygstation sJ; all efLcr aYslu lanLic t av l1är o1·an om
förmälela ÖYningar yj() tidpunkt, Yat·om högste lJcfälltavarcn Ö\'Pl' kust
Jiottan ägo l' meclrlcla cl10fen för Götcllorgs örlogsdepå, indragas; ägan el e 
marinförvaltningen att med ledning av i g. o. 2-25/22 mom. !J b) lämnade 
l1estämmolser utfärda CJ'fonlcrliga föJ'Ciikril'l er IJdrö.!IanllC till nyssn:\mnda 
i'lygstation förlagcia flygiJålat· . 

G. O. 686 den 1i juli. ='!eclanståenLle t'öre~krifter ll el räffanCie flottans 
övningar skola inslunclanrlo !Jöst liincla till efteer:lttelsc. 

J. Följancl e fart~yg slzola å nedan angiYna ticler avgä till rospcktivo· 
stationer i och .för anustning, avmönstring ocl1 förläggning i 2. beredskap: 

a) minfart~·g e t Clas Fleming å dag unclcl' senare clclen aY augusti, 
som av hög·ste .JJefäll1 a varen över J; u stflotLan med htins:J n t i Il i mo m. 1, 

n edan given föreskrift bestämmes; 
b) kanonlJåtcn SJ;ulcl elen 7 oktol)er; 

c) pansarbålen Dristigheten, torpedbillama Vega, Vosta, Polari~, Per
seus, Hegulus ocl1 Hi gel, unclcnallenslJåten Sälen, wc!ettbåtarna n :1' 33 
ocl1 Sökaren samt logcmcntsfart)·get Freja s narast möjligt efter ltpplö
'sanclet av i mom. [i noclan anbefallcl skjutsl;olavclclning elle r il clag dess
föl'innan, som av högste boi'älhaYaren öYcr kustflottan bestämmes; 

d) vedettbåten n :r 31. efter upplösaneJet av i mo m. 6 nedan anbefalld 
sign alskolavdelning ollol' i:l clag clessföl'inn~w, som aY hög·stc befälhavaren 
över kustflottan bestämmes; samt 

c) jagarna vYrang.cl oclt Sigurcl efter o.1slutamlct ay i mom. 10 nedan 
omnämml::t försök å dag, som lt ögste ])efälllaviwen ö1 er kustflotUm e fter 
överenskommelse mecl mat·införyallningcn äger lJeslämma. 

2. Divisionschefen Hir L jagardi1isioncn, flottiljcll8forna för 1. tor
pedbåts- och 1. unclcrvaltcnslJåtflotliljema samt elivisionschefen för· 3. un
dervattensbåtclivisionen skola nedhala sina befälstoekon elen 19 instundande 
augusti; skolancle nu nämncla förlJancl vitl smnma lidpunkt upplösas. 

3. Neclannmäncla fartyg skola rustas: 

a) kanonbåten Hota för att under senare clolcn av augusti kunna utgi\ 
pil cxpocli tion; skolande kanonbålen uneler ifrågavarancle expedition tills-
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>illa re ingå i L mincringsclivisoncn i stället för minfart;·get Clas Fl oming; 

lJ ) jagaren Hug·in samt torpctllJ iit<mHt _\ltail', Anlares, Argo, At·cturus , 
'1'/Jotis o ~il Astrca för att unele r se nare clelcn av oklobcr kunna utgå på 
expedition; samt 

e) pansarkryssaren Fylgia för alt ·unclct· senare clelen av oklobct· eller 
hörjan av novembc1· kunna utg[L pil omkring G månarlers expcclition till 
avlägsnctr·c fal'vattcn. 

~- Chefen å •kanoniJiHcn Hota tmeler dess i morn .. 3 ovan anlJcfallda 
expoelitioil skal l l1issa s itt bofälsleckcn eJagen cflcr minfartyget Clas Fle
ming-s i morn . .l a) ovan anlJefallcla avm0nstring. 

5. a ) Pansarbåtamo. Snrigc ocl1 Drbtigllctcn. tol'pcclkl'yssaren Claes 
Hom, jagarno. \\'rangel ocl1 i\Iunin, 1. ocl1 3. torperllJfttsclivisionema, nncler
vattcnsbåtama SäJ,'n och Uttern , YCllcttlJätarna n :r 33, :O:prängaren och 
Sökaren samt Jogcmcntsfal'lygct Freja ~l;ola fr§n oc/1 mot! elen 20 augusll 
under ·en tic! av ·llögst 2 mänatl ce tillf(lHigt lJilcla en uneler l1ögslc befäl
/tavaren öYCt' kustflottan stilllll aYclclning·, sJ;jutskolanlclningcn. 

JJ) Avrlclningscllefcn föl' skjntskolaYrlclningen skall hissa sitt befäb
tec.ken il pansarbåten Sve1 ·ige elen 20 augustl samt n edilala cl e t il clag, som 
a Y högste beHlllJaYat'Cn över kustflottan JJestämmcs. 

c) AvLlclningscllcl'<:ns s tab skall utgö1·as i\Y: 2 t'laggacljutanter, l stabs
ingenjör, 1 stallsintendent oci1 1 s taJ)släl; arc. 

el) A skjutskolaYclclningen ska ll anorclnas sJ; j utsko la, s l; ju l- ocll sig
n elskola, masJ;•inskola, y rkeskurs Yi rl gni,;lstation samt clcll ellningskurs föt· 
älc/rc o.rtillcrioJ'l'icerare ävensom l; oqwalskms föt' minmatrosel' Yirl skjut
skola; sJ,olanelc ifråga om sistniimncla bäcla l;ul'sct· näemm·c JJcstLirnmclser 
utl'lit•das av llögstc befällwvm·cn Ö\'Cl' kustflottan. 

e) ~Varvschefcn i Stockl! olm skall pEt YCclcrhörlig rekvisition ställa 
till sJ;jutskolavclclningens förfogand e ångshtps-, ]J Et t samt önig föe ÖY
ningarna m . m . erforderlig matceicl. 

f) OmeclclJJ:u·t cHee skjutskolans a>slulamlc ellce i:l clag· llc:;sföt·innan. 
som lJögsto JJcfillhavaren öwr kustflottan äger bestämma, skola pansar
bäten Sver ige, tor]Jeclkryssal'Cn Clars Horn, jag::trna \Yrangcl och J\lunin. 
torpedbå ta ma Iris och :O:pica, undenattcnsbålen l ' t tern samt Yecletlbilten 
~prilngarcn avgå, Clae.s Horn till Kal'lskrona ocll :\Iunin till Stoekllolms 
station samt övriga fartyg till egna slation cl' föt· att från och mc1l dagen 

dter ankomsten elit tills viclare vam s tationärt förlagda. 
6. a ) Pansal'lJätama Drottning Yictoria och NiorCI, .ictgal'cn Sigmcl 

samt veclettlJ åten n :r 31 SKola. Nio]'( ] - som i samlJaml llät·mecl upphör att 
>ara underslällcl stationsl)efälllavRrcn i Karlstrona - ft•ån och mecl elen 
20 august i samt cle öHiga fl'ån ocl1 mecl ciagen efter rcsjl ektivc fartygs 
ankomst till Karlskrona tillsvida.re vam stationL1l't förlageJa clärstäcles; sko
Jand e oYan ntimnLla fartyg från ocll mecl elen 20 augusti uneler en ticl av 
omkring 2 månader tillfälligt bilcla en uneler högste JJefö.llwvaren övcl' 
kustflo t lan ställe! ave! e l ning, signalskolaYclcln ingen. 
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b ) Anlelnings('llefr n flit' signalskolantelningen skall l1i ssa sHL be
fäl stecken å pan sa rh ålen Dro ttning Victoria den 20 augusti samt nedilala 
detsamma fl clag, som av l1ögstr i) CfiUIIaYaren öYer kustfl o ttan b cs tlimme~. 

c) Anlclningscllcfcns stall skall utgöras aY 1 fl aggacljutant. 
d ) ,, signalskolantelningen skall anor·tlnas signalskola samt yrkesut

hildning för såclana YitmplihUiga, som uttagits för uli)illlning till unel erbefäl. 
c) Avel eJningens fal'L~·g skola uneler den tirl si::;nal sko lan pägår, i elen 

mån omsläncligiL ctc·L·na r l el medgiYa, Yrt l' a .förla::;·lla li Il an kars f\. Karlslero na 
r eelcl. öYningar unciCI' gång mft lliimnrl cL' äga rnm mecl ialcttaganel u aY i 
mom. Jil n eclan mecldc lall föreskrift. 

f) \ "a L'Yscll efcn i Karlslerona skall pft YCclerbDJ'lig r cleYisition s tälla till 
,;ignals.Jcolans förfogand e ång:; lups-, ll f\ t- samt önig fiir iimingama m. m. 
C' J'fonlcl'lig materiel. 

g) Dä1·est så prDYas cr·forrl erligt mft Yissa ön1ingm· a i cl c lta moment 
nämnd sk ola, efter önrcn~komm e l se mellan YarYscllrfcn i Karl skrona ocl1 
nnlelni ngscllefen, ])eclriYas Yid YarYscleparlement. 

7. a) l\fecl i ·skolaYdeln>ing ej ingåend e tmll c·na ltcnsbålnt· må, med 
iakttaganclc ctY i mom. 13 ncclan mcdcl clacl föreskrift, uneler liclen 20 augusti
!! septemb er företagas ih"ningar und er gflllg enligt ltögs~o b efi.lll 1ava r ens 
över k ustf lottan nät'l1l:l l'<' IJrsli.lmrnancle, Yarerter if1·ägavarancl c unclerYa l
tenslJåtar skola tl\"gå till r cs peJcliYe stationer föl' aLt fr [tn o~ l1 m eLI ciagen 
efter ankomsten dit liltsl·idarP YfiJ'a station ärt förlagda. 

b ) VelerbDranclc stali onsbcf:llilaYare skall , elå sft visar sig ed'orclerligt, 
]Jil clärorn gjord framstiiJining lå la orclna inkYartcring för brsättn.ing å 
11nclerYattenslJål, som är föi'lagrl till sta tion€n. 

K I 1. miner ingscliYisioncn ingående fal'l>·g - med undantag av 
ncl etthåtarna n :r 33 or l> :'pr,ingaren. för Yilka fartyg s;lrskilda ]) csliin l
m elscr i mom. 1 c ) ocl1 ~~ f) OYan ut filrclals - skola f1·ån ocll m ed ciagen 
·fiit' ll!issanclct nY fart: g'SC'i>l'fens <t l; anoniJillen Hota befälsteck en tillsYilla r e 
Yara stationärt förlagda vid Stodl >olms station, uneler Yilkcn förläggning 
dock Öl"llingar uneler gång m <"t mcrl iakttagaml e aY i rnom. 13 nedan m ed
dc lacl föreskrift äga rum. 

0. Kanonbåten Bi encia skall fl'i"w oei 1 mccl elen 8 olctoiJ cr· ingEt som 
depi\.far'tyg i 2. uncl crYattensbåldiYi sionrn samt ft·än oC'It m ecl sagcla dag 
tillsY·iclal'e Yarrr ~ tati o närt fcil'iagd Yicl Stoclcltolms station. 

JO. Jagarnn \\'rangel ocl1 Sigul'Cl samt undcn ·a tlensbåten uttern 
skola, enligt närmare öYei'Ctbl;ommelsc m ellan m arinförYaltni ngen oc l1 
l1ögstc befäll1anrcn öYcr J;u stfl o llan, eft er \\'rangels oc lt Utern s ankomst 
till Kat·lskrona station (jäm l ikt m om. :; f) uneler om krin g J:i arb etsdagar 
stilllas till marinfliJ'Yal tn ingen s föefogancl c för u tförancl e i\ Y i m cligt bl'eY 
den 12 maj 1Di22 omfö rmi"\l cla praktiska försDk. 

1J. a) I slcjutskol- ocl1 s ignalsko laYel elningarna ingftcncl e fartyg skolfl 
Yat'a skolb emannael e: sk0 1::11lcl c f art:'gens li esä ltningsliti lor ävensom fördel
ningen flY r l cYCt' i skolor oe l1 J;ul'scr å samtliga i kustl'lottan ing3.cncl e 
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fartyg bestämmas av Yeclcrböl'ancl e sta tionsm~·ncligll c ter i samriiel m ed 
högste l) efäliHtYaeen övct· kustflottan. 

b ) Å i mom. 10 OYan n;1mncla fartyg skall jämlikt nadig t brev den 
J2 maj 1922 bemanningen ·i mån aY b choY recluceras enl>i::;t av högs te b e
fälil aYaren öYer kustflottan ef ter samrflcl mecl marinförvallningen ulfärclarl 
bestämmelse. 

c) F1·än ool1 m ed clag i slutet av oktober, som av l1ögste b eLill1avaren 
tiYel' Jeustflottnn i si\mt·åcl 'rn ccl Yccl crbörnncl e station smy ncligll eter bestäm
mes, skola, Yacl lJetr:tfl'ar IIJ1Jlllöt·llsmtinncn cl ock enligt nyssnämneJa myn
digl lel cJ'S bcpt'öYancl r, torp cclkl')·ssaren Claes H orn tills Yilia1·e vat·a beman
nad f1· U.n Karlskrona ocl1 jaga 1·cn \funin fr'ån Stockholms station. 

d ) Pansarkr·y ssa1·en Jl :·lgia skall, Yad .JJ etr·äft"ar uncl crofficrrare oclt 
manskap, bemannas med omkl'ing '/, fl'ttn Karlskrona ocl1 '/, fl'ån Stock
holms station cnli ::;-l el c n ;trm are föreskriftel', som komma alt f.ramcl cl c,; 
llll';i,·clas. 

12. \" cclerbö!'anLlc IJ cLilllaYarc skflit i1ga ifråga om .per so nal ens utbilcl
ning anbefalla dc aYYik elser Jr·ån gällancl e lJcstämmel scr angiiencle om
fånget RY kurse1·, sättet fö1' ihningarnas beclriYancle ocll .f orelringama för 
crl lållaml c aY Yisst hetyg, snm må b efinnas oundgängligen nöclväncl iga 
rn etl litinsy n till tillgång 5. matori ·el och anslagsmedcl; slcoianclc i v ecl cl'lJör·
ligfl rappol'ler lämnas m ecltl clancle om, i vill,en utstri.lekning <1\'Yikclsr,r i 
b c1·ört aYscencl e ])[i\'it gjonla. 

13. Kostnaclerna för enl'igl OYan anbefallcia ömingar skola J) egränsas 
inom i)elopp, som enligt i marinstaben uppgjorda b cräkningae genom sjD
för'sYarets k ommamlocxprdili on meclcl el as respektiYe bef;tiiJ aYat·e. 

(;. O. 688 den 17 juli l1a1' befall t: 

all instundande a1·betsar Yicl sjökrig·sllögskolan skall taga sin början. 
f(,l' stnbskurscn månelagen den 16 oktober kl. 10 f. m. och rör allmänna 
J; u,·scn m5.nclagen el en 0 oklol) er kl. 10 f. m . ; samt 

att - utönt· i g. o. 172/ 22 ornförmäid lt offic cr~u e - följand e officc
ra i'C slcola uneler instund and e ar·l)c ls5.1' Yara eleYet' i n cclanståcncle kursrr 
Y.id sjökl'igshögskolan , nLtm li gcn: 

i stabskur sen : 
från i'lottan: ], ap tenen Ancl erb et·g, löjtnantcma H agman, frih erre l[er

m clin. Galln, m. m. Samuebson oc il \\"-etterblacl ; 
från kustartiller iet : l öj tn antema Lange och Sunelin ; 

i allmänn a kursen: 
från flo•ttan: kavtenen Linel l) e!'g, löjlnanlcma l\'o rd slran<l, No rdgecn. 

;-;ycel clfus, \\ "i r ström. Forsl1 ell, K ::li1l , \\"ess tröm, \Jontelius, \\"allsteöm ocl1 
::\or·clmark. 

C. O. 6n6 den 20 juli Ilat' bl. a. befallt: 
2. att följancl e off ic er·al'e skola från och m r cl g. o. :!"/:)/ 2:2 ol'i1 686/2:! 
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anlJefal!Lla llag:ar för befälsteckens l1issancl e eller från ocll med neclan an
givna cl agar innevaraneJ e [te tjänstgöra enl igt följancl e: 

såsom anlelningschef för skjutskolavclelningcn (g. o. 686/ 22): kom
mcnc!örl,apLcncn av L gr. m. m. \Vestcr; 

s[csom flaggaclj utanter i nyssnämncia avclelningschcfs stab: kaptenen 
\\'ntter ocl1 löjtnanten m. m. Samuelsson, t. o. m. elen 13 oktolJer; 

silso m avclelningsc.llcf för signalskolavclelningen (g. o. 686/22): far
LygsclJefen lt pansarb å ten Drottning Yictoria, kommendörkaptenen av 1. 
gr. m. m. af l\l erckc t· ; 

såsom flnggafl.iutant i n)ssniinmtlcc avdul ningscil cfs sLalJ: kaptenen 
r,anllquist; 

sibom anlclnings('llcf för •Sjökr igssko l::c.vLlclningen (g. o. 223/ :22 ) : l'om
mcmlöl'lmptcncn av 2. gr. m. m. 'ramm; 

såsom flctggatljuLant i n;·ssnilmncla anklningsclccfs stab: kaptenen 
Grof'bet'g; 

såsom liivhionsdwf i'iir l. mincrJngsdivisioncn: kaptenen Håkansson , 
fr. o. m. el agen .för llissanclet av FC :s å Ho·ta bcfii.htcckon (g. o. 686/@) : 

å pansarililLen Sycrigr: kaptenen Flygare, s , .löjtnanterna Lieclstrancl 
ocl1 Bostc·öm, samtliga fr. o. m. clrn 20 augusti; 

il pansat~JåLen Drollning \'iclor·ia: tapLenen \Yijk111ark, S, fr. o. m. 
elen 2l augusti, löjtnanten Oclqvist, fr. o. m. lien 20 augusti; 

[c pansm,båten Dristigheten: kommenclörkaptenen av 2. gr. ömbcrg. 

FC, fr. o. m. el en 10 augusti, lmptcnen m. m. Cleve, S, fr. o. m. elen 20 
augusti, löjtnanlerncl Falkrnan, fc'. o. 111. den 20 augusti, G. G. 'J.'or6n, fr. o. 

HL elen .19 augusti, Larsson, fr. o. m. ele n 20 augusti, och Geafström, .fe. o. 
m. elen Hl aug·usti, samt filneil,en Jedem-Palmgn•n, fc·. o. m. don 20 augusti; 

[t torpedkryssaren Clacs I-Iol'l1: löjtnanten Löfgren oc l1 fänriken Ja
cobsso n, .JJåtla fr. o. m. elen 20 augusti; 

å jagaeon \Ynmgcl : kaptenen LiHicltöök. FC, ocl1 fänriken Linelqvist , 
llåcla fr. o. m. Ll cn 20 augusti; 

Cc jagaren :vrunin: kaptenen Jrill ctTc i\k cl'l ci clm, FC. fr. o. m. elen 20 
augusti; 

ii undervattensbåten Sillen: kaptenen frillctTe \Vrctle, FC, ocl1 fänri
li en Kuylcnstic:rna, båcla ft•. o. m. Llen 20 augusti; 

å unclervattcnsiJi\>tcn Cttcr·n: kaptenen \Ve.inbcr!:!· PC löj Lnanten 
Bac,IJer ocl t fJnriken AnkRnTona, samtlio:a fr. o . m. ele~ ' ?.O o' st· '-" ·- uugu l; 

•å Ullllcrvattensllätcn Illern : löjtnanten 'J'cgn::c.ncler, ft·. o . m. den 20 
augus~ti; 

ii kanonbåLen Rota under Llcss i g. o. 686/22 anbefallda expedition: 
kaptenen Håkansson , FC, oel1 fänriken gr·eyo Sparre; 

å veclettbiiten Sprängar en: löjtnanten 'K e~-, l<' C, fr. o. m. elen 20 augusti; 

å Yedettbåten Sveparen : unelerlöjtnanten i reserYen Hagström, FC. 
fr. o. m. elen 20 augusti; 

' <. 
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å kanonbåten Biencia: l'aptencn f'ril1enc l'almquist, FC, fr. o. m. 
den Hl augusti; 

å kanonbåten Skuld: kaptenen Ulff, FC, fr. o. m. den iD augusti; 
å sjökrigsskolavclclningen (g. o. 225/22), med embark ering å fart~·;, 

inom nämnrla aYclelning enligt aYclclningsohcfcns b·estämmanclc: löjtnan
terna fr.il101rre Herm el in , KO, Lilienberg, FCtrst, KO, Norclgrcn, KO, Svc

dclius och Kalll: 
å pansarbåten Niorcl: löjtnanten Zimmcrman, fr. n. m. den i!l augusti; 
å ·skjnlskolavclclningcn (g. o. G8G/22), mccl emlJarkering å fart~yg 

inom nilmncla aYclelning enlig t ayclclningsl'll ct'•ens llestämmancte: kaptenen 

greve G. G. n. \Y.achlmoistcr, XIO, kaptenen Oelqvist, lcclarc av i g. o. 

686/22 mom. :, el) anbefalld clclleclningskues, liapten erna Almgren, I. A. 

Hummel, Jo hnsson , 'rl10lamler och \\'es lrc·ling. elcYE"l' i oyanntlmncla elcl

Jeclningskurs; 
3. att kflptcncn SclJulzc skall fr. o. m. elen 19 insLumlancl e augusli 

tillsvidare vara arlillcrioffil:er i\ pansarbåten Drottning Victoria; 
5. att följan(le o1'ficct·m·e skolfl tjänstgöc'a ä pansarkryssaren Fylgia 

uneler detta fartygs i g. o. G86/22 mrJJefc1lldcc oxpccl ition till avlägsnare 
farvatten , nilml.igen: kommcnclöJ·J,aptencn av J. gr. m. m. Lindsström, FC.:. 
kaptenerna \On ArlJi,n , S, Lindström, NO, I. A. Hummel , AO, och m. m . 

Nauman, KO, löjtnanterna Falkman, \\'igcrt. Tegner och Stefenson, KO. 
samt fänrikarna Hammarg1·cn. J ecleur-l'almgren . Tllam, Linclgr.en , Jacobs

·Son ooh Holm; 
kommande lJcstärnmolsm' beträffande vissa :n i detta morn. nämmla 

o fficerares avgång frilm nu innel tavancle eller i för cgåcnrl c mo111 . anbefallda 

lioommenLleringar :1lt framclclcs ulfårclas. 

C. O, 7:31 den r, actfJns t i. Neclanståcmle hesLilmmelscr bekäffamlc 

utllilclning av avståmlsmätare oclt clcllcrlningsmfln skola uneler instunclamlc 

hös t läncla till eft.err:ittelse. 
1. Neclrun :wgiY•Cn pct·scnml skcll J'nmmonderf\s å skjutskolavdel

ningen för utlJilclning enligt följande: 
a. För ·ulbilllning till aYstil.nclsmätare (kms för avståmlsmätarc.) : 

SignalmaLrosct', ko•rpraler, vilka inn evaramlo sommar med goclkiln

nanclc betyg avlagt examen i uneleroffic ersskolans styrmansklass, till ett 

antal av : 
från Karlskc'on::c. station \, 
från Stockltolms statitan 2 samt 
signalstyrmfln, .undec·oJTic•erare av 3. ('T., till ett. antal ay: 

från Kadsl,rona s tati on Ci. 

f•rån Stockil1olms station 2. 
ib. För uLbilclnimg till e iLlleclningsm ä n (kms för elelledningsmän ) : 

SignalmaLroser, vilka mecl gocll,ännanclc betyg innevarande sommGr 

gonomg'ål.t rekryll,ms v.ill s igncclslwla, till ett antal av: 

Il 
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frå n Karlskl'ona station Hi, 

fr å n S Lork lt ol nt s sta tion 8. 

:l. ](nmntrnrl c t·ing av föt ' ova.nn;i.mnda l'urse'l· erforclel'ligt instruk

lion s und•c t'benil verks tälles :JV G11 ofc n för un clorof'fic er s- ocll s jömflnskå

t'C I'nfl i Karl sk t·o na efter s:Jmråd m ccl högste lJcfälltaYar on öYcr kustflot tan. 

:{. 11 e eleYe t· , so m j äml ikt mom. J a ut tagas blanc! f·rån un cleroffi-

n:r~sk o lan u tcxam i ne ralle signnlmalroser, s l' o la å skjutskolavel-e l n ingen 

g•e n.o mgå, föruto m oYan nämncl kut' s för aYsUtnLlsmiila t· e, jäm1·äl fät• clem 

c·lj es·l föreskriven ttJld erofTicet·s.Jdll'S Yid s ignalsl,o la. 

't. Högs te llefi'iiiHwaren ö1·cr lm s lfl ot ta n skal l iiga a tt 

rlrls till ·resp. kå rc l1 efe t' lä mn a m edd elamle JJet rärrando d e särskilda 

fordt' ng;tr, Yilka s i\U ia s l ~i llas å pe'l·sonnl, anedcl att uttagas för häe Hråga

va ratHI P ul!Ji!Llning, 

deb utfill'da niit'lllat 'C föt·esk t'iflCt' beträ!Tanli c erfoeclerliga in sk ränk

nin ga r i föt' clem i mom . 3 ovan omföt·mälcla lmdcrolTice rskm·sen före

skri l·na öYni ng:u· e ll er· minskning i för elensamma fasts tällci a fordl' ingar , 

li e b ock u Wtrcla erforderliga nä nnare föreks r·ifler a ngående utbilcl

ningspr·of!' ram föt' nu a nbefallcia liltrscr föt' aYslt neJsmä tare och e ldl ecl
nings in '~in. 

3. Betyg· siUtas rned leclning aY skolneglcmcntel. 

6. !~ lev er, YilJ; a med goclki'inn a nd c bet:·g gcno mgi'ttt eneler a av oyan

nilmnrla kurse t·, skola aY resp. ldirchrfct' pil försla·g av anlclningsch efen 

fiit· skju lsko lawleln ingen u L lagas li Il "aYstilmlsmätarc" resp . ''e lcll eclnings

män", or·ll skall denna p el'son a.l enli gt föl'cle lni ng, so m ft'amcl eles k ommer 

at t meddelas, Y i el sjölwmmenclering lill sviclare aYses att bestrici a i fr, ga

Yamndc befattnin ga r vid c lcllecln i n~;cn. 

7. För· cleY. so m så l11nrla JJJiYit uttagen, slm ll a ntccl,ning göt'as i 

rulla. resp. förhållningsbok enli gt d'ö lj ancle: 

fö l' und cro!Ti ce t·are införes å lilmpli ga pl a tser j rullan "kttt'S för aY

släncbmälare \8- o. /Bl/22) "jämte .e riJå!lct IJetyg, sam t ''ut tagen till 
;ws tiimlsmiHare (g . o. 731 / 22)"; 

l'ö t· mansl,:lp inf'öt ' (·~ i i'öl'l1<111n ingsbokcn å uppsl11got "Upp.f]J'ttn ing 

m. m. " - ' ' UlLagcn till aYslåndsmätal'e (t'eSll. elcll cclningsman ) (og . o. 

IBJ / 22 )" samt å UJl]'slnge t "U LlJildning m. m .· ' - ' 'Kurs för avs tä ncls

miita·r e ( resp . elcll eclningsmän ) (i!· . o. 73J/22)'' jämte erhå ll et b e tyg. 

(; , O. 7r.O de n 7 :nqpt s l i Il at· b efalll: 

l. alt r.ms tad c ocl t enli g t g . o . G86/ 22 mom. 3 a) och b) sa mt g. o. 

ill0/ 22 t ill rustning· anbe fa llcia rartyg skola från ocil m ed elen 30 näst

kummamle oklo.lJcr lillsviclare e rll å lla taktisk indelni ng j c nJj g h·e t mecl 

h ärom i Yedet'lJöt·li!-!· mob . taJJ . g il·na b es ~ämmclsel' . dock m ecl följand e 

tillfäll hga aYYik~ l sr. J· , ni\mligen: 

a) torpedkt·,·ssat ·cn Ciacs Horn oc 11 !1. torp eclb å t sclivj sionen skola 
ingå 1. lo t·pcclb flts l'lflllilj cn: 
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iJ ) unclcrva ltensiJiHcn \'alr ossen skall Y at' a diYhinnst:IJefsfat·Lyg i '1 . 

unli•'t'l'fltlensbålcl·il'i:;ioncn (g . o. f\2~/2 1 ) : 

c) l<•anonb ålen B lcnli a ska ll si\so rn d epåfarty g in gå i 2. unclerYa tlc n:-;

IJaldiv i:;i·oncn (g . o. 686/22 ); 

d ) und crYattcn silå len LJltl' t'n skall Yam rliYi sio n:;eilcfsfar tyg i :!. un

tl c t'Yallen:;ll å tclvis ionen: 

c) kanonhitten n ota o1 ·11 Ycd<'llllålf'n ,;prilnga J't •n sko la ingå i J. 

min e ring•scl·iv isioncn, l<an,J nlJiltcn sft~om lliYision seilcf:;fa l'i.yg (g. o. 68G/22 . 

223/22 ); 
f) prtns:u·bålcn i'\iord skall silso m logemcntsfarl)'g ingå i kustflottan 

(:.;. o. GSG/ 2'2 ); 
•g) dc gc•no m g. o . 22:J/ :22 ocl1 G8G/ 22 till aHnstnin g a nlJcfallcla fartyg, 

v ilk a vi d oYan angiYcn lidptmkt fort farande må be-f-inna sig pil expediti on. 

:;k ol·a unrl antagas ft·å n l1~ir ifrågaYaliancle JJcstilmm c lsc : samt 

2. Rl~ flottilj chefen Iör 1. tol'p cd lials flotlilj cn. dil' is iorusclJ cJe m a f ör 

~- or·d1 !t. Lorp ccllJ å tscliY isio nerna, clivisionsriJefen fiil' 3. nncl crval lrnshåt

diYh io ncn :;amt farl~· gscile fet·n a å j :1gar·cn Hu gin oclt torpeclb i'ttarna Alla it· , 

Arrlnt •us, Tl1etis, Sopica oc l1 _\ s trea sJ;ola hissa sina hcf?llstccken elen 30 

n äJSt l,ommandc oktobel'. 

G. O. 71.7 dPn !J att!lttsti har h l. a . ll el' allt : 

2. al~ i' ölj and e o fTil' era rP skola från ocl1 mccl i g . o . 'i't0/ 2t a nb e

fallda daga t· fö r befillslcckens !Ji ssnnclr r \l er från oelt m crl ned an a ngivn a 

c1agar inn evarand e å r lillsYicla r e t jiln:; Lgöra en ligt följuncle: 

såso m flottjJj c iJ e.f för 1. lOl'ped,IJå tsiJottilj cn : kom m cnclörkaptr nen 

av 2. gr . Lilli eh öök; 

såsom elivi s ion sc hef för 2. torpeciiJåtscliYjsjonen l; a p ten en J~ l< stmncl ; 

såso m cliyj s jonscl'tef föt' 4. torpeciiJålscliYision cn: kaptenen Angelin: 

såso m clY isionscllcl' fär 2. u nd en·a ttcnslJåtd'iYi sio ncn: kapten en ft'i-

ll errc \\ ' recle, .fr. o. m. el en 30 oHolJc r·: 

SltsO itt cl jYiSionscllef för a. UllLlCl'\'allensbåtdiY iSiOtl Cn : kapten en g J'eYC 

l\. G. Il a m i Lo o ; 
rt pansarbålen SY erige : kommendörkaptenen R\' J. ·gr . Eklund. FC. 

fr. o. m. elen 23 oUo iJcr, kaptene rn a .\ rnilerger, c;, oc l1 ,;](urin , NO, samt 

f~lmikcn Kuyl ens li e m 1a, sa mtli ga f r. o. m. elen 30 ok~obcr : 

ii pa nsa rbå ten Drottning Vi c to t'i a : kommenclörkaptenen aY l. gr . 

lliigg, F C. f r. o. m. elen 30 okt ober, k ap tenerna Ulh' n, s, fr . o. m. elen 23 

okloiJe1 ·, oclt Al'zcliUis, NO, sam t f~int'il; en Linclfcldl , dc ll åcla sen aru J' r. o. m. 

d f'n 30 ok tollcr; 
å j agar en :\lunin : ],ap tenen Hud tw rg . PC. fiin\·ikam e Th erm<Dn ius och 

\\-a lb e t·g, .,;am tli ga f t' . o. m. elen 30 ok lober; 

å jaga'ren Hugin und er cl ess i g . o. 686/22 anb e fa llda cx.p cd itjon: k ap

t enen Bergman , .F C, l ö j L n a n ten Löfg r en, fämjkarn c CronelJorg ocl1 Unclqvist: 

å lorp eclkt'yssaren Claes Hom : l<apten en Unner us, FC, fr. o . m. el en 

23 ol< lobcr, och löjtnanten F a lkenb crf!· . fl'. ll . m. elen 30 oktober; 



34 

å nerlanstående Lorpecl!Jåtar uneler cleras i g. o. 686/:22 eller 700/ 22 

anbcfallcla expeditioner: 
Altair: kaptene n El;slrancl, FC; 
Arcl,urus: kapten en I\eumCillcr, FC; 

'J'l1etis: löjtnanten H. V. A. Tl1oren. FC; 
Spi ca : kaptenen von cle1' Burg, FC; 

As trea: löj tnantcn Bale k, FC: 
å torpedbåten Antares: ];ap tenen Elliot, F'C, fr. o. m. den 30 oktob er; 

å Lorpeclbåtcn lrb: kaptenen Angel in, FC, fr. o. m. elen 30 oktober; 
ä unclerY.attensbåten V almssen: J;ap tenen frih e rre \\' r eclc, FC, löj t-

n an ten Bacl1cr o·rll fämiken Stael Y on Holstein , samtliga fr. o. m. den 30 

oktober; 
å undervattensbåten Hajen: löjtnanten Årfelt, fr. o. m. llcn 8 oktober; 
å unllcrvattenslJåten Gtlcrn: J;aptcncn greYe K. G. Hamilton, FC, löjt

nanten B. A. E. Bolllt-Clwi stma~ och fänriken Lunrlquist, samtliga fr. o. m. 
t! en 30 ol;tolJer; 

i\ unclervatlensbåt·en Illern: fänriken Lanclström, fr. o. m. ([en :IJ 

september; 
å kanonbåten Blcnrla: kaptenen 'r. G. l'. D;Tsscn , FC, fr. o. m. den R 

oktober; 
i\. kanonlJåtcn Hota: löj tnao ten Sollenberg, fr. o. m. den 1 oktober : 
[L veclettbi\.Lcn n :r :;~,: lö,itnantcn S.iölJerg-Silfvcrling, FC, fr. o. m. 

den 23 oktober; 
å veclcttbätcn n :r Wo: löjt'nanten Skjölcl , FC, f1·. o. m. rlen 30 oktober; 
å pansarbåten (log.-faL·t .) Nio re!: kaptenen K G. Dyrssen, FC, löj t

nantc,rn a Grafström ocl1 Benedictsson , samLHga fr. o. m. elen 30 oktol>er; 

G. O. 750 den !J Hll!JilSti lJar lJl. a . befallt: 
2. att följ •anclc officerare skola från ocl1. mccl el en 1 nlistkommanlle 

oktober t ill svillare, mecl undanlag ay cle tider, clå cle pil grunll av utfärclacl 

g. o. må ihava ,erhållit annan komrncnrlcring, bestriria följancle tjänste

befattningar, nämbgen: 

I sjöförsYarcls kommanllocxpcclition: 
,såso m allju tant: kaptenen Bl ix; 

I marinförvaltningen: 
•såso m tjänstgöranclc officer: kaptenen Ekerotl1; 

I marinstaben: 

såsom tjtinstgörftnrlc officerare: kapten ern a S:lvancler, Flygare oc lt 
Yon Arbin; 

I sjökartewrket: 
komm enclörkaptencn -a\' 1. gr. i marinen Lccll ·C och kapt onen Krool;; 

Å Karlskrona stcttion : 
såsom cl1cf för sjölmculskåt'cns skolor: komm emli.irkapteoen aY 1. gr . 

Elliot; 
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Tjc1nst. 

Kungl. Maj:t har genom g. o. 460 den 15 maj fastställt följande tjänstgöringstider för marinen tilldelade värnpliktiga av dem jämlikt § 27 VL åliggande tjänstgöring. 

.\r 1921 iuslirivna och med dem tjänstgöringssk yldiga . 
lfeln tjiinstgöringen i en i'iil,j!l eller första tjiinstg·firiug.2) 

Jr lHlS eller ti!ligarl\ jiimlikt 1\114 års YL imkrinta och med dem 
tj ii n s tgiiri ng ss l< y l d iga. Amlra tjä nstgiiring. 

Vapenföl'a. Icke vapenföra. Vapenföra. 

Antnl -~-]-nl-·ycku-i-rw-rsdn~. ~~ rlrycknings:a0~ .- Antal- Iur~cknin00'Sda::r . Ctr.\'cknin~s~:--g. Antal l 
dagar. l ~ 0 ~ dagar. J " l .._, da.gar. l 

Tn1·yckning:'!dag. 

l Il 

Tcl.;e vapenföra . 

-- --~---- -----.-----

l'tryckilingsdag. 
Antal 
dagar. 

Tnryekni11gsclng. "Ctryclmingsdag. 

,h 1922 jiimlikt Hll+ >lt'S YL insl;rivnn or.h med dem tj>ln s tgörings
sk y l d iga. .\Jul r n t.iiinstgöring.') 

Antal 
dngar. 

---------------------,1 ------------------------
\~a penföra. 

Inryckn i ngsdt1.g. Utryckningsdag. Antal 
1 

dagar. 

Icke Yapeuföra. 

Inryckn irrgsdag. l Utr·yckuingsdag. 
Antal 
dagar. 

.lr 1H22 iuskrima och med dem tjänstgöringsskyldiga. 
Hela. tjiinstg·öringen i en följ1l eller första tjitu~tgöriug. 2) 

Vapenföra . Icke vapenföra. 

--- -·- ---·------c--------,----------

1 Antal 
dagar. Inryekn i ngsdag. Utryckningsdag. Inryckningsdag. rtr·yckningsd ag. l 

A n m ä r k n i n g a r. 

l l 111mlin tjiinst. l 

sjökaptener, styrmän, maskinister, av l:a och 2:a
1 

klass, iiyensom stuelenter och m ed dem jämlikt 
.~ 2 IF i Yärnpliktshiinse~nde likställda . .. .. 

l 1

1 ) .\\ l'lolli111~ \iil·nplil.ti!PI int·~d~a d l' . :-: 0 111 tii H-töi'it 1\:t l' l~kl· o Jla station. 
i 1\arlsld·unJ. OL·It tlt• . ~ o n1 tilli tö ra ~lo l'ldlolm3 ~talinn. i S tockll ollll. 

2) Y~it'llplil;tigll, ! illh(lf';)llrl r llll~~ B. insl>.t'i\lllt ri'11'c> 1f)~2 j~imlilL 191 '1 ;i l'S 
\'l, ~knia in r_\ t'kir i t 1'1'~Jwkl iY f' inr_-.-t'knin::,- ~drtg· ~-rr, .-;n m ii ro hest~mtla 

Årsklassen 

Årsidassen 

J
vpl. till h. sjömanshus n:r 204 - 206, 

208-247 ... 
1921 1 n " " n:r20l-203, 

207 .. 

1vpl. till h . sjömanshus n:r 217 

J. 234- 247. 
19221 )) )) )) n:r 20 1-2 16, 

231-233 ... 

255 10 llOY. 1921 24jnli 1922 l6il 10 noY. 1021 25 april HJ22 -

l l 
225 16 mars 1!)22 

1 28 okt. 1922 Ii 165 lG mars 1922 29 aug. 1922 -

!l 
l. , l 

i'i.iötjiinst. l 
Studentc1· oeh med dem jämlik! § 2 IF i värn- l l l 

l 
330 1 14 juni 1922 

l 

Il maj l92:l 

l 

l 

255 l nov. 1922 15 juli 1923 

225 l G ma rs 1923 
1 

28 okt. 1923 11 

l 
155 l 

l G5 

14 juni HJ22 17mars 1923 

l nov. 1922 lG npril Hln 

16 mars 1\)23 29 aug. l G23 

p liklshäusecude liksiiilida LFiygarel .... .. ... 330 , l nov. 1\)21 28 sept. 1922 275 l nov. 1021 4 aug. 1922 - 1 --
1 

-- l - ' - - 1 -- - - - - - 1 - ·- - -·- l -- - 330 
1 

l nov. 1922 28 sept. Hl23 275 l nov. 1\122 4 aug. 192:1 l 

Årsklasscnl\121 .................................... 225 Jaug.l022 15marsl923 165 laug.1922 14jan.l923 --- ·-·- -- l- - - --- -l -- l -- - -- ---- --- --- -- -- - l --

-A_o_rs_k_h_ls_s_e1_1_J_\1_2_2_ .. _·_· _._._._ .. _ .. _ .. _. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _· _·_ .. _ .. ~·~------L: ____ --__ -___ · ~------------~~~-----,1 -----------· ------~~ -----------~----,-----------,-------------~~~---,-----------T~ -----------r-·---+~ -----------+-----------T------~----------+-----------~2-2-5-+--l--at-lg-. __ 19_2_3_L_l_4_t_n_a'_·s- l-9-2-4--l . --16-5~--~--a_u_g. __ l_92_3_L_l_4_J_·a_n_. _ J_9_2 __ 4! 

fi!r ;tr' J~ J:22 in:-l ;: r i;-n,1 y;'-iJ·n rJJiklit~n iH- 1-l ;i :--~ B. ~:ltllt l" ttll.Q'öl'<"~ tiPI nn t o.l 
d;lgFu·. :-mn enl·igt YCdt·rbfirligfl 1 1esi~lmnH'bt' r i"i.liggn d om. 

~ ) 1\trn:.:,·J. ~l aj :1 !w r !.!, enullt ,--. n . '1Yl/ 2'2 i n;ldt•r ]l('f;lliL 
<tlL hr.-;1:-imnr r l:-. r r·n; t j !f . 11. ~ ) • ..:.:U:W :i\t•n ~L .. I:t .~:lllcl f i'fl· \"iiJH'nfiirn 

\i-irnpliJ,Ilg;J in,orn,j iit'r t·. r t~·klt·njn~·'nJiit · •,; :·. ittl•.'ttdt•nl e t· Hl'l t J;iJ~:lt'e. 
yjll~tl en !igl Ja.rr\'•n utn ktndt·n.d utJ Jittlnin.!l~ tid lör \·ttnq d ikli .uct a\' 1~:!1 

Et. es li:L.\::;~ l taYa d l l fu!l.L:"i.'lra :r~n d•t.!.!'nr:-; lj:tn~t~_<lit'in . .r. 
GcntHII g. o. ')821'?0 'jr cmh.-fallt. 
:dt. tt!:llt Jt indt•r ot\· \-ad <!- n. r~:30/l ~, dtit·um ;;; la d ~·,.l.r. nedan;;;L;H'ncle 

llf::>l.:imm eL·iPt' :'k11L1 . ~ii ll H fiir \.tlH'n.rc.t·a Y:-irnllli kti.'-)a ingcnjört:l', l 
elc. l,:l_l'llinscnjtll·.-·r. int.;·ndPnln tll'lt J:i].;::tr''· \-·1\a ,·nli~'L Ltgcn nm ~t n i.l- ~ 
r ad ul!Jildnin~ ,.; l:tl fiir \ilt ·npl ikti:;:t :t \- l! l:lO : il · ~ kh-::-: ltant at t fu ll
göra :{30 daq·ar~ tj~i.n~t.L:" örin!.!·. 

l i.ini!.!, l ~k,1h1 Jwsttimnwl5t' l'Jia j ~- 11. t);l(l / !."1 i \ ill iitll pl ig·a dr•larl 
] ~ln thl Ull eftl't'l' ~ilkl..;l ' röt' fJ .\'Hlllljlllndl1 Y:il 'llplikt ig;-l :1\' 19'?() [u · ~ ).;]•[Ii> ~ . 

I. \'iwuplil.:l if)<'l. inHf'n j Öl'<' l' od1 elf'l.-t I'Oill!lf'll j tir'Pr'. 

Tjilnst f1iir'ili!J "1 idt•n:o. fiir'df'lninfJ. 
T'j ;· t n" t .!.!·i', l.'in~·~ u rullg·iiJ' r•::-: i t'n fiil.id (Jl'J l ::-: l~all nmfatta mi1itiindb i111-

nmg, Ltt•kttthiltlnin;.:: ndt fackl_j ~lll=-1~- .:.irin;.:; Pnli~l dt• Itiirm::n·e CöN'
-;].;t·if t•~ t·. :' 11 Jil \-(·rlf•r·]t ijJ·an,lP _..;lali l lll:-:lwfiilllot\'<1!'•' t•rt rr marinii\'l'nlirf'.k
Lört' ll=' lliit·:·tnth-. ii.;:r•r ;t\ 1 11 ILirtL1. 

Il. \'ii t· np l il..:l iHa i rtlf'lltil•ntrr•. 

Tji'\ u'>( nor·in!J"I id t> n s föt'<kln in n. 
Tj:!n:"- lg'Lil'in.u·::; t id f'n r'lr n ~<unmct.nla:o!t : ~;~O das·;t J' förrl c·18::: i f' n för•sla 

tjiinst{likin!l om JO~, d;,l_l<lt'. nn_tfztttantk• mll il~lntt bi ldnin~ odt J'ad.:ut
bild nin!.!' . ::~ttmt r·n o\Odl'a tjitu ~l !liJI' i ll!J (> !I l :!"2~) d ~l,l!'<ll'. omfatLu11Je fack
uth ildnin,::· odt fal'ktji l n:-; t.~i-~ ri JJ~ - -

II I. \ 'ii•·nplit..-tina lii\.:;).l'r. 

T j ~i 11:"1 (liit'ill{l"! illt~n ~ t'iil'fiPIIl in!]. 

l 
~ 

l 
S tat ionst.i ii n st. 

l ' l l l l l l l l l 

l l l l ') 

Tji.i.n~L~· u r : ng-..;Lid cn iltH .-::<~mmanl:t,~- 1 ;J:ln do.s:o. t· r;·,r·t! C' l o=:; i en l'öJ'sla 
tjiill"l!JÖI'jll!J •ltlt GO •ln~a r. umi'all:·rn ! l· · tni :it:·irutlli ldr•inc·. ud1 (' fl Hnd•·a 
t.Fin::;l~i'll ' in g nm '110 da:1:-11 ·. lllltfa ! tandt~ f;l(']-t llltil dnins rn~ll !"~t l ~ l jiin:-.t

gJring. 

In- nrll Jdt·)C"l.:n i n.!!,.;d.l(-!:11' lw:--l:imm;l~ flY Yl'tl•·rhiirJn,J o ;r.r ·n ll; rurcil' ln i n g~ 

elt,-.r r. rtrr :-; ;tmrJd rt.l\'tl Y•~dt•rhiirrmth~ :-;f<llionH)tr'rit lha,·,u·t>. ln l,alll"brn l 
hiir nt·dn::h :-<L :1!! C!ln m il_j ligl t'rfHrdl'l'lig t J.nt rll sl,t'iYbitr:i d c· n lllldf•r 

V~i rnplikliga ingenjörer och elektroingenjörer3) .. . 

)) intendenter') .............................. l 

= 
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