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G U S T A F, etc. 

Vår ynnest etc. Genom beslut den 26 januari 1934 bemyndigade 

kungl. Maj:t domänstyrelsen att efter samråd med 

medicinalstyrelsen, lotsstyrelsen samt länsstyrelsen i Göteborgs och 

Bohus län å Kungl. Maj:ts och kronans vägnar upptaga förhandlingar 

med Göteborgs stad om försäljning till staden av lägenheten Stora 

Känsö nr l (11) i Styrsö socken av Göteborgs och Bohus län, sedan 

därvarande karantän-anstalt blivit nedlagd. 

 

Vidare har Kungl. Maj:t genom beslut den 22 juni 1934 föreskrivit, 

att nämnda, lägenhet skulle från och med den l juli 1934 ställas under 

domänstyrelsens vård och förvaltas enligt de för förvaltning av 

kronoparker gällande grunder. 

 

Efter samråd i ämnet med chefen för kustartilleriet har chefen för 

marinstaben uti skrivelse till Kungl. Maj:t den 22 augusti 1934 - 

under framhållande att å kronoparken Stora Känsö befintliga 

byggnader synnerligen väl lämpade sig för anordnande av förläggning 

för kustartilleritrupp under vissa övningar - hemställt, att, i avvaktan 

på närmare förslag angående samma byggnaders användning för 

försvarsväsendets behov, något beslut ej måtte av Kungl. Maj:t 

fattas om öns och därvarande byggnaders disposition för annat 

ändamål. Över denna framställning har domänstyrelsen den 7 

december 1934 avgivit utlåtande. 

 

Sedan chefen för marinstaben under åberopande av sin 



förenämnda skrivelse den 22 augusti 1934 hos marinförvaltningen 

hemställt om vidtagande av åtgärder för överförande till 

sjöförsvarets förvaltning av kronoparken Stora Känsö, 

har marinförvaltningen uti skrivelse till Kungl. Maj:t den 30 januari 

1935 gjort framställning i sådant syfte ävensom i samband därmed 

hemställt, att Kungl. Maj:t måtte medgiva, dels att marin-

förvaltningen - i avvaktan på beslut angående överförandet - finge, 

förslagsvis från och med den l mars 1935, disponera kronoparken 

med tillhörande byggnader m m samt därstädes vidtaga för 

truppförläggning oundgängligt nödvändiga åtgärder, dels att de 

kronans inventarier, som för närvarande funnes i därvarande 

byggnader, utan kostnad måtte överlämnas från medicinalstyrelsen 

till marinförvaltningen, allt enligt närmare överenskommelse mellan 

dessa myndigheter, dels ock att såsom arvode åt en tillsyningsman å 

kronoparken finge tillsvidare från och med den tidpunkt, då 

marinförvaltningen övertoge förvaltningen av kronoparken, utgå ett 

belopp av 50 kronor för månad, att gäldas från den under anslaget 

för avlöning till personal vid kårer och stater m fl upptagna 

posten för tillfälligt anställande av tjänstemän, oförutsedda utgifter 

m m. 

 

  Över marinförvaltningens förevarande framställning hava 

utlåtanden avgivits av domänstyrelsen den 4 mars och av 

medicinalstyrelsen den 18 mars 1935. 

 

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

Kungl. Maj:t förordnar, med återkallande av det domänstyrelsen den 

26 januari 1934 lämnade bemyndigandet att förhandla om försäljning 

av kronoparken Stora Känsö i Styrsö socken av Göteborgs och Bohus 

län, att nämnda kronopark med därå befintliga byggnader, kajer och 

annan fast egendom skola från och med den l april 1935 ställas under 

marinförvaltningens vård och förvaltning. 

 

Kungl. Maj:t uppdrager åt marinförvaltningen att, efter verkställd 

utredning, till Kungl. Maj:t inkomma med förslag dels angående 



nedbringandet av byggnadsbeståndet å Stora Känsö till vad som må 

vara oundgängligen erforderligt för militära behov, dels ock angående 

de åtgärder, som påkallas för ordnande av förläggningsförhållandena 

därstädes, jämte beräkning av kostnaderna härför. 

 

Kungl. Maj:t föreskriver, att å Stora Känsö kvarvarande inventarier 

och annan lös egendom, som tillhört den nedlagda karantänanstaltens 

därstädes, skola enlig närmare överenskommelse mellan medicinal-

styrelsen och marinförvaltningen utan ersättning ställas till 

marinförvaltningens disposition i den mån ej sådan egendom på grund 

av kulturhistorisk beskaffenhet anses böra överlämnas till annan 

myndighet; skolande frågor av dylik natur avgöras efter samråd med 

riksantikvarieämbetet. 

 

Kungl. Maj:t medgiver, att arvode åt en tillsyningsman å stora Känsö 

må från och med den l april 1935 och tillsvidare utgår med femtio 

kronor för månad, att bestridas av den under sjöförsvarets anslag 

till avlöning till personal vid kårer och stater m fl upptagna 

anslagsposten för tillfälligt anställande av tjänstemän, oförutsedda 

utgifter m m. 

 

Vilket vederbörande till efterrättelse länder. 

 

Avskrift av detta brev tillställas: 

jordbruksdepartementet, 

domänstyrelsen, 

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 

medicinalstyrelsen, 

lotsstyrelsen, 

riksantikvarieämbetet samt 

drätselkammaren i Göteborg. 

 

Stockholms slott den 30 mars 1935. 



Under Hans Maj:ts 

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro: 

Gustaf Adolf 

       /Ivar Vennerström 

 

 

Till marinförvaltningen: 

angående överflyttande från domänstyrelsen till marinförvaltningen 

av kronoparken Stora Känsö i styrs ö socken av Göteborgs och Bohus 

län m m. 

 

  Vidimeras ex officio: 

   Georg Dahl 
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