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Officiela underrättelser. 
Utilr:tg :tf generalor(lr,r tör .Jannari-At•ril 1889. 

10. Kahelhiitrn Ui.IJ!I ut mii stii lb s till vnrfsdwft'nR fiirfog-nnd r undN 
den tid aJ år 1880, som f:ntyg-Pt icke fiir annat iindatmll hrhiifves . 

14. Bestämnwlser ang:'ientlc f1inlelning af nutnskapet af 1len nya sji"•
mansk.lrrn till erforderliga yrkeRg-renar ~~·,r sii rskilda hefnttning·ar 
•'lllhonl. 
KonL-bptenen li . K (TJff ,;kall , med bibe h:llland~ ar ;; in innehar
Yantie hr fattning, upp:l kallel,;e tilh;vitlare tjenstg·iira. i fl otta ns stab. 
Det 1•id ( lötchnrg-s mek:miska verk~>tHd under b_,·g-gnarl l'amnde sji"•
miitning-Rfartygct skall r rh:llla namnet Tiirnrm. 

Jii . Kmn.-kapten<'rna A. ~·. H. Klintborg or·.h .J. F. Thorssell skola den 
l April rråntriid:t ,;i.JJ:L lwfattning-ar: rlrn forre ;;;(som kommendant 
o•·.h tlen "''uare ,;iisum <Hljtttant hns st:1tionsbefälhafvaren. 

18. Att f:trtyg,;chefor 8knla giira :lllllliil:lll till chefen r;·,r kong·!. Rji'•fi'•I'
S\':1\'.SUep:l\'tenwntet niir re,;ervurtk.ersaspirant f1ir tjenstgiiring "ni
hor•! il flottans fartyg rrh:lllit liigTe betyg iin G. 
K•1m.-bptencn C. Lundgren skall !'rått unh mrd <len l April orlt 
tillsvidare var:.~ kommctHlant vid St.urkholmR Rtatinn •Wh nnlfiiramle 
i fUrva.ltningsd iroktioncn . 

10. Faststiillclsc af ritning- till :!G t'.tll. [':tlltl<l.rgranat af stål .Mj88. 
2:). Onlförantlt! Ot.'h ledamöter i ku1111niss iunr rna t( 'q· nntag-ning· :11' m:ln

skap till sjömanskårens vii rfl·ade stam. 
:!G. Kanot~h i.itcn Oun!tild skall afrust<l;;. 
28. Bestiilll!llelser att iakttagas med afseende i! det fortsatta g"t'tH>m

förandct af den anhcht!da urgauisatiunen af sjömanskåren . 
2!1. )iedgifvande .ti'i r dte!en eller en ufli,.cr i sji'ikartcverkot att afresH 

till Uötehorg, li'•r att meddela förcskrilter vid sjiimiitni11gsf:ntygr! 
Tärnans ln·ggande udt utrustni11g. 

:ll . Bifall till .kun1.-kaptonen grefve C. U. vu11 Husens lltHlenl:inign nn
,;·, kan 0111 tre mi!naders in- nl'h utrikes tjcnstledighet fr:ln drn :! 
Fehnwri för egna angcHigenhcte r:-; skötttndc. 

:J. ln- O<"h utryek11ing~dagar lur de viirnpligtige. lwilb imw,·ar~mle :l r 
hl ifvit tilldelade Hotta n . 
..\f Kungl. :Maj:t i nåtlur fa st~tii ltln »'l'illiigg n:ri :; !J. lU. l J. l:!. U 
ueh H till :t.rtillorioxcr(' isreglenwnto för flottan». 
Bifall till kaptenen A. Boens undenlånig:~ :msölian om tre m:'inadcrs 
in- orl1 utrikes tjrnst!Ptlighct fr:ln •kn l .Juni p:l g-rnnrl af liikare
hetyg-. 
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l{ustningsonler fi.i r sjiimiitningst'artyg-t 'll b'a //;r ,, '"'h Sm/an. 

Kaptenrn T. C:. A. Sanr!Rtriim skall Ji·,l n nr·h mod den l April och 

t ill svidare tjenstg'i'n·a ~;tsnm adjutant !Jos stationshcfiilhaf1·arcn i 

Stor,kholm. 
Rustn ing~ordc r fiir ;ii·cts öfnings- och transportfartyg. 

K0n1memlörkaptcnoll 111 . 111. .1. A. V. Baw.htröm ska ll brordras alresa 

t ill 8to0kholm. mr ;ltt 1111flrr hiig-st 14 <Lig-ar tjrnstg·iira i flottan s 

sta lL 
Chefer oeh BekuJHier pil •le genu111 genendunler n:r, Gli ti ll rustning 

•• nbcfalda iifnings- och transportfartyg. 

. -\t'tlclningsr-hcfer ti'•r skjutskoloa ftlclning-cn, .-; krppsgossebriggarnn ndt 

minafdelningcn. 
Att två flaggunderofiieorare Hk(lla bt•unlra,.,; att tjen.~tgöra rirl Cm·l s

krona HtationH l'arf. fi ir att rerkställa in l'(•ntering af inrr ntarie

t'iirrådets uppbiin\rr sii snnrt inn•ntari rilirvaltarr blif\-it ntn iimnd 

e1tor aflidnc tl . A. Jiin ;:;Hon. 

Tillåtelse fi_ir kaptenrn F. Cn rlsson ;ltt t•mothlgn 11ch hiira japansk;t 

•mlcn Uppgåmde Solen, i"i:tc kla ss. 

Fiireskriftor att tjcna ti ll rfkrriittelst' 1; ·, r antagn iug;;komlnissionl'rna 

l'iil verksti~ll a !l<!e af antngning inllt'l'arand" är af manskap till e.jii

manskitrr ns viirf\·atle stam . 
M l\.ongl. i\Inj: t nådigst fa ,;tstiild , _Mofl l'll t ill lnij,;;b;liHI» samt nit

•ligst fa ststiil tlt ,,Prof p;l IJ!i\tt rPd .~;u·nshand •> för korp.-•rnlrr vi d fJ.-,t

tans sj i)manskå r. 
Att nnbtlct kulnp;mik urpurakr undl'r ;]rut l Maj IHH!I till •>eh mPd 

c\.pril månads utgång· 1890 skall vid sj ii nl anskårons kmnpnniPr t ill

hörande Carlsknma station utgiira ;38 oeh Yid Stnnkh,!Jw; station XO. 

Ti (lrr dit dwloma å de gem11n genera lunler n:o GG till rustni11g an

hof'a ltla fartyg HkO!a taga befattning IJletJ ,; ina J'Pi< pekt.in~ fartygs ll t

l'llStning samt dessas iuutiinstri.ugsdagar. 

Rnstningsunlcr fur p<li iHarhii tarna af 2:a kla ;;,:; ./o/w Arit-ssu/1 . 'l'hur

r{ijn tWh 'J'ir(iny, iifvensolll l'iir pan sa rbiltnrua ilf c3:o klnss Brr.w'l'k. 

Ocrda lJ(:h llildnr sa mt dH•fcr u('h sPkontler ;] dessa fartyg. 

Til\;ltelse fur liijtnantan 111. 111. X E. Antlerssun att emotta_ga nr-lt 

hi~ra lwlgiHka unlenstlekuratir•non » l'J~tu ilc do 8ervit'P». 

~?L<Iigt metlgit'vantlc att korvetten Frcjns od1 kanonb;lten Rdr!lts 

,i ngslupar må ,;å,om L\ n tilhll'l;t:; ~ k(ilf'nrtyg-Pt Stor-I.Imlm tillder Rkjut

s l.:olan,; öfningar. 
Kununon•liirkaptcncn lll. m. U. W. Nt•rden~kjiild ,;kall fr~n n~'h mc<l 

den l i)L\.rs od1 llllller kulunwllllurkaptenen m. 111 . <i. K Flfl'.-; ~jii

konuiHmdPring- t;j enstgii ra ~iisum l' hcf liir :u·ti iiPri tl••vartcmentet i 

Sto('kholm. 

Be;;tiimmelser u1 n ;;a lnt vid H . K. H. Krunprinsl'ssans fiirriinta•lr 

nrdknmst, ii fvnnRom ;tng·;lcn<k sal n t Yid di' rt> l'ter hlifnmde TP ilf't lll l. 
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Andringar i hrRiittning·;;listor fi ir t ill rustning vitl Carlehona ~tatinn 
;tnbohl l d;~ fart;·g. 

KonJ.-kaptcnPn 111 . 111. .-\. . F. H. Klintberg skall rr~ n •Je h med den 

l April ueh till s,·idaro t.]en~tgiira i flo ttans sta b. 

Af Kung l. i\Iaj:t nå<ligxt fa Rtstii ltlt »Program fiir det drJ\adr- man

skapets allmiinna ntbildning·. 

Bifa ll t ill li'•jtnantcn frih. A. C. Adclskii ltls unden\;lniga ansö kan 

om X mii n:lflrn; ntrikt•s tjrnstlrdig·h,•t fnln tlrn lA Mars p;1 grund 

a l Iii kil rrbctyg. 
:'lf:it ligt mcdgi fl'allll r fi ir ><ta.tionshr fiillwt'ra rno att, utan hinder ;tf 

liircshiftt•n i r<'gh•nwnt..t j; ·,r lllltkrl.wfii lsskol«n, hcstii nlm a tiderna . 

nii r cx:nncn i niimnd a skolil s nlib kla ~R<' r sbll j;·,ITiiUas i April 

llHlnatl. 
lnstruldiun t\'q• dwt'rn p;l rrrgattr n l 'mwdi.<. 

Instru kti,))} !lir f'ill'l···n p<'i kon·rttrn .Ynrrl.- ii jJill,ij. 

Instruktion r; ·,r af•lf'lning-selwfcn !lir sk<'ppsg·osscbriggarna. 

Ordrr ti ll d wft•n !"i bnonh;ltrn Alfhihi att i slu tet af Mar,,; lll il

nad h;t ll:J sig- hl'r.-.,ltl att nt'gi'i friin ~Ltr;;tran• l till Carlskrulw , n·,r 
att tfpr o111bordtaga r•tt parfi hmliiJilskru t fi'1r 8bwJdwJ n1 S s tiltit~n. 

S/itligt lllrdgif\·an•lf' fi \r r. d. ii fl'l'l'i'\trn 111 , m. A. 1'. J{otoR att, etter 

hc1·ilj:lllt afilk•·•l. t't~rtt'aralld r hiira K. M:ts Antbs m('kan isb k[\ n; 

nnranmdi' iif\ rrstrunif'onn. 

Bifall till liij tnan t S. An k:m·rona>< llllflf' rd iiniga ans;·,kan 11111 <'Il IIJ:i

nads t;·, rl ii ng-d t.j••nstlcd iglwt intill drn l Mnj d. :1. !4ir f<,rtsntt nn

stii llning· i lnu1sk iirlog·,.;tj<' tt Rt. 

~~111lringar i b(•siittningsli stt•mil r;·il. skjutsk tdans fitrtyg illlll'l'ilfiliHle iir. 

Att knnnnh:lti'n . llf'lu'/11, ••fter ;ltr rkumstt•n t ill stationen, skail af~ 

1nC• nstrns 11d1 ;(n;·o klnrgiiras. fc'•r att omkring den JO .Mnj kunna 

utg-å p;l :l man;tol!'rs o•xpo•diti,•n nt:h ;;tiilla s ti ll bptm ,J. Hiiggs llir

fugande tlir siiJ·skildt lljJpdr;tg. Cltd ii bnonhJkn .-1/f'Ju'/d under 

ifrilg·arar;mdc t'Xpcdition blir kaptPn U. Lindhon1. 

"\.tt hatt •l- ol' h tljupl•1d.lin or, ,;o111 :l ll l"iindas liir flottan. hiidillll'fter 

~k .,ln v;11·a uppstllt'knn t•nligt mrtr r~ys trn1 rt. 

Ti•l• ·r d,l du·l'l·rna på till ru stning- anlwfalda pansa rhi1ta r af 2:a ul'h 

;):e kla ~~ Rknl.t tr1g·;-l h~·fattning· lllPfl 11truNtning-en _.,;nnt inm l.", nRtrin~s

•lil;.!<l r. 

Onle r att t'll t>>'k:Hkr ,k;t ll sa nlmamlraga~ ll<lll ±,Juli p:l iltor·khulms 

;; trrim: samt att konnllHidiin·n m. 111 . (i. N. af Kll'n·kcr ,-ka ll vara 

c;;ka<len·hf't'. 

Ex.trn uppfnnlri 11 g i m;\n af !Je hol' af ( iotlands J :a '"'h :!:a iia llll 

J3[ .. kinge G:k h;ltsman ;:; kompani!'r. 

K.n onhiitou JJ/PIIrlrrs lw,.;iittnin~c;li ~t <l skall liir ;)rrt' f'X JlP•liti"n iika~ 

IIIPd 7 111<111. 
]nstru ktinn f(', r .-\f<l•• lning;;r·hrfi·n r;·, r skjut;;ko~lan . 
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2. Instruktion för Afdelningsche!im för minering-söfningarna. 
4. Att ett af kaptenen vid kong!. fiottan grefvo H. U. Ili. Hamilton 

ntarbeta•lt »furslag till iimlring uti flottan :'> signalsystenJ» sbll 
pröfv;-~s under :1rots cskadoröfningar. 

(i. Kapten W' . E. Elers skall vara acljttblnt i konltJJantlocxpetlitionen 
fn1n den 20 April neh tillsvid:ln'. 

JG. Bifall till Ji",jtnanten grrf\c W. H:nnilton ~; und. ansökan um :.! lll:1-
mldcrs in- or-h utrikes tjcnstlcrlig-lH't fr:lu rlcn l Maj, på grun•l af 
liikarcbctyg. 

W. Faststiilrl hesiittningslista liir kanonh:ltrn ,- 1/lliilr/ unrler rlcss expe
dition instnmbnrle sommar. 

l ö. Att beordra en nndrrnrtker q(·.h en man af viirf1·:t•ln st:wnnen att 
bosijka en rlrL fiskliigen :1 rikets i·,,tra neh ;.;iitlra kuster för att fii r
råtta furlwrerbnrlr hosig-tnin_g nwrl mansknp smi1 iinsbr anstiillning 
,-j,[ den viirfvadc ~tnmmrn. 
Vi('eamiralen C. P. Virg-ins t(irnrrlnnnclc att 1·ara ini']Wkt.i'•r f;',r Hut
tans [H':Iktiska iifning-ar .~kall nppltiirn. 
Att tlirny:lllt >> F'iirsla_g till skjntinst.rnktinn tlir ftnttan , l. Kanon. 
lll:IRkinkanon rw.h lmlsprnta" .'<kall nndrr :lrds sommariifning-ar liinda 
till rftcrriittr>lsP. 

:!eJ. ~iidig-t l11f'rlgif\-:lll(]C f(ir diPf'Pn å. l;nrvt•tJt•IJ .'-in_(f((, att, fi .ll' den liiin
(]elSO tirlPn iekf' mcdgifvit hcsi',kniHkt af dr• Aznri .,ka i>anw, bcsiik:l 
n;1gon hatnn Yid F.ngr-IRkil k:1nal on. 
Xådigt mrrlgif\·:mdc fiir af'<lrlningsehrfon a.tt ottnr c·g••t grHlttinnandc 
hcstiimma tirlen fi'•r hrigg-rn (]/((r/ans rkhwhrring fr il n afrklningen· 
Att orficrrarr oeh civile nmhnts- t1Ch tjt'nstcm~,n med offieen; l'iir
llighet vid fl•1ttnn fr:ln >Wh med dPn 2:1 April skoLt anLigga ~l'~ 

l'ePkors snrghrtr>cknin,g cllrr frnmlirlnn ]-[emws Knngl. Hc'•glwt Pt·in
.sossan Clwrlotta Engoni:1 Angnsta Amali:1 Alhrrtina . 
Att tlrn lO Fehrnnri sknll ntgii s:lsnm paraddag C•r-11 d f' n 2+ April 
s:hom para r!- "''.h snlutdng·. 

:?J. Att nn rlrl nffir.cr:1rr .'<kola JW' rl ntg:l ng·rn :il' t-:leptentber Jn:l nnd från
triida .R inn nu inmwhafvanr1c• hrfattningar i l:md . 
Kaptrn en H. Cnrlstr<lt sknll rr:ln noh mrrl den l Maj ,,.j, t ilb·idar· · 
varn ehnf för minrlrpnrtcmrntd i Stnddlodm. 

:.!:)_ lnstruktioJJ fljr r·.hrfrn pi't kanonhiHrn JJimda. 
]nstruktinn fiir dwfcn p:'\ miniifningsfartyg-et Nnn. 

:ZG. Chefen p:l 1-:annJJb:lten Al(lu·ld skall taga bcf:1ttning mod utmst
ningcn •len Ii ;\Iaj och b.nt~nb:ltcu skall inmönstras ilen 10 Maj . 
Vid ntrustningen ar lmnunh:Hcn Biontia fiir anhefulrl cxpt•tlition skall 
rletta fartygs r:lr mrd scgrl or-.h tar·kling 'l'·arlPillllaB ri<l stationen. 

:!7. Instruktion att lii.nrla till ,.ftPrriittnlsr• nnr]Pr :mlwfal<l Pxperlition 
med bnonb:ltnn .~11/hild. 

Tn struktion fi-ir rhrf••n pil Alllu'lrl. 

April 27. 

v 

I eskad. crchefen;; stab skul:1 tjenstgöra sitsom l ·c tl·10· .. --11]J.Itta t 1 . -. ':--t--' (n , ,q)-
toncn ,1. \\'. L. tl idncr; siis01u :Z:u Jlaggarlju taut kaptenen P. J . Dahl-
gren samt siisum stabssekreterare ·, •. u. k:Hnmarskrihareu H. Shilpc. 

Kun·cttcn 8o!Ja skall, riter :ltcrkt•mstcn till stntiu1wn uch efter ,-erk
stiihl inspektion, afmstas, atinönstr:1 s oeh nppliiggas. 
ALt 188ö års li'öndag· till reglemente t'ijr fiottans llllllervisningsn~ rk. 
Allmiinna brstiinlnle].,rr, V. F.xcrr,isi<kolan 111. 111. fortfarande skall. 
mod iaktta _ganrlt' ar Yissn iinrlringar. p:'i fiin,iik nra giillandc. 

Sammanllrag af kougl. bref, embetsskrifvelser m. m., ntgåu~na 
fdiu kongl. sjöförsvarstlt-\partementet nntler 

· · .T:mnari 1889. 

Jan. .J. Ang:lonrl t' ],r,· ilj:Hit fiirskntt till 1\f,j,!]a nwkmi~k:t verkstads hubg-

,. 

Oir fortRiittning· af l_)<HL:::.arhilten (Nitas: h,,·g·gnad. 
E!. Hesu lutiun :1 entll'diganrlc för vie.r•amiralon m. m. J. H .. Lngen·rantz 

fr~n stationshnfiillwh·nr<'rmhotd 1·irl HrM:ms stntion i Htrw.khuhu. 
}ci)rorrln:wrlc tiir kuntr'r:nnir:dt•u nt. lll . C. P. Yirgin att rara st.;~tions

linfiilhafvaro virl llottans sta tion i Ntndholm fr:ln rwh mrtl den l 
April JR8!J. 
H<'snlution :l •• ntlrrli.~·andr o fiir knntr ralllir:dr•n 111. nt. (:. V Virgin 
fr ii n r·lltlfsk:qwt li .•r flott n n~ ;;bl h. 

FörorrlnnndP fi.,r knntnlt•tuliirrn 111. u1. l'. (; . Lindnwrk att fr:tn u.-!1 
mod rl·~n l April l~'i!) tillSI·idnrc lljiJl<'h:llln f'hf'fslwfattningl'll r; ·,r 
Hottans sbl h. 
Öppet href pit :tt'skr·d nwd tur owh hefordrin~·s riitt r;·,r liijtnnuh·n 
1·id. kungl. 1-],tt:m m. m. ::->. A. A. Liurlnwn. 
Fnllmng-t ti·tl. nndt•rliijtnanten ~Tr·fvt• ( '. A. 'Var·htmPistc'r att ,-ar:t 
llijtu:mt vi rl k•>ngl Jiottnn. 
Angiinmlo vik:trintsersiittaing i fiiljrl nf Urnren rid u:wigntiun.s.slwl:m 
i Westervik O. Otf,•nnam; tjem<tledighet. 
Att hiigs t liiOOOO k~·. -~r ll·, ,, ,,t.l c-stcnkt~l fr:in flottans l'i'•rr:'i!l i (_'arls
krnn;~ fii t;·,r.'<iiljas till \\' :dtlt[Vistska ldiirlo•;;t'al,rikt•ll o!Pt·,;;~mmnstiirlc, 

till giillandc mrolrlpri s. 
Ang:IPnrlr l':t k:tns<ittnin_c;· af ••n h:itsmansrotr Yid j'io1-rlnnds :) :o · 

komp. 
Angiiemle r••tPh:lllaren,; fi·,,. 11:11 +:-i ,.j,[ .R11slngs +:e k•>llljl. tmdunl. 
bt 1SViil' i frt"'tg'<:t otn V~lhrlllSsiittning af h/itS11l;llli"llUilli"Ct. 
Ht•Rolntion :i. unolPrd. :ntsiikning· om yl.t t·rlig·;tre upprensning af nurra 
f:~rJP(]PIJ ti ll _b'iir(.IRIInol. 
Li.ijtnanterna -:\'. K AnrlPI'.'<>'on , H. Y Lindhng •w h frih .. 1. k mn 

lhihcn till nrkiind<i in•F:ll-tr·•ring-Rhidrng unrler rlt•ras knmm cnrlcoring t·i'•r 
g-onomg·åPntll"' af kur:=:. vi1l Tnkniska hiig,qknbn . 
Ang<t•'nrlc ersiittning· ti'•r •'n fiir.stf'q·rJ lotsh:l t . 
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Jan. 25. ..\.ng:1r' tH!r pen;;iou för förre håtsmanncn .1. ~. (~rönl11nrl iUolin . 
Angåonde vcnsion för förre båtsmannen A. J :sun Hm· berg. 
Angi\r n<l n anviimlning af infl11t.ne mr•rlr·l Yi<l tlir~iiljning af en lJ t' rf!'a<l 
fartv(J'sri~'"~" . 

.,;::, tiO o 

Jr\i ronlnan<lt• !lir sc krPtnrarrn .J. A. T.. ..\ Rbri11k ul'h llir bnnllar-
Rkrifvarcn .J. E. .A. Nerman att va.ra konnni"sarit•r ho s dc !lir Stud
hvlrus od1 Carlskrona statinner förordn:l\1<: knnnnissiuner fi'•r unLtg
ning af viitfv:Hit manRbp virl tlottan. 
Angi\.nnrlr lwr<'rl.anrlr af arvoden till korportder ri1l nya sjiintanskiircn. 

IJtllrag af Ko u g l. ~laj:ts nåtliga kungörelse angåetHle faststä llantle 
af förnya1l SJlisortlning för hesättningat' å srenska handelsfartyg: 

gifven Stockholms slott, rlen 8 l\fars 1889. 

I-ha rje ntan af hesiittning :l ;;vNtska ham!Pbf'artyg; ~ kall i kust dagligen 
1111tlfit t1ntlcr tn·. dor ·k "j ''medelbart p:1 h1·aran<lra fiiljantl e, dag:u· i 1·cr·kan 1140 
g-rant ;;alt kiitt och •n roentiliter ii rt•·r ,.JJr.r "in:l hiinor, !tvaruf kuka s i.irt- elleT 
biinsoppa., Ktunt ttn<l<'r rlc tlterst.'iendn (yra Ll<t garne i ve~;kan Cl~O gram salt flii s h: 

''"lt lO r·.ontilitcr gryn , rl•'raf mrd !tik, rut- oll or grönsaker ooppa likakdn~ koka R. 
i:luplJk"kningrn ntii Jikviil, efter fartyg,lwfiilltafvarr'nR gudtlinntlntlc, s~J nnd,a om

roxlas, :ttt ii rtnrna n !ler hiin"rna 11yttjas till Hii.;kct, "r• h grynnn je m tu griinsakcnm 
till köttet. Uti l<iitt- udt fläskvigten inbug-ripaH henen, dock bur kött udt flii sk 
,·ara fritt från halsar. läggar rwlt skankar. 

Dest<11tom Prh:lllt'r ltvarjP man i vt'<·bn: 
J,~ k i logTam t<•rrt brr.d : 
~lO grant ]}l'(•temjc•l: 
3:?0 gram ~rniir r ller :,!5 eenti li ter ol ivolja : 
Hi c.entiliter iittika rll,•r 8 •··•·ntilitr r •:it.n•n,;;tft: 
:.'10 gram lwffrhi 'rn nr; 
2fl g-rnm b'\; 
3:?0 gr:llll suel<er f· ller 4-:!6 gTalll ,;in1p: 
1:) gnnn senap. 
Då fartyg ligger i IHtllm , hvarest fiirskt kiitt bn erhi\ ll<t s, biir af s:'irlatlt 

kiitt, i stiillnt tl.ir dr,·t salta, minst två g;lngN i l'cd;an ;.:·ifvas GJO gram, humigtcn 
iniJPriiknatl, iit !trarjc mau , samt af köttet 1nctl gTiinsaker nd1 g-ryn kokas Roppa. 

Till dryek och kukning skall hl·tttje man <lagligrn liiHif:l minst 4 litPr Y:ttk n. 
]?artyg-slwfii lhaf\·a rPn iir vid straff. R< rm 1\ir hri ;;tanrlc nm;;nrg- Yid f~rtygR pr(l

,·iantering· uti :?88 ~ :tf sjii lagen sta dgat~ . an ;;1·arig· <lr-rfiir att llfvan niimnda pro
,·iantartiklar ilr" af g11tl heska!limlwt. ,,.h att dPstt tnma uti hr hi'•rig- ordning- kvunna 
h<',;iittningon till god .. . 

Vin, hriinviu rl!ll'r andra spiritnii;;a <lryr:kt•r tillkonnua iek•• hc><iittning- ,·, far
tyg, utan si't Lir, 8tt sii rskilrl iifverenskonnnelse <l er"m i liirhyrningskoutraktct iir 
trillfad, eller fartygets heliil hafvnre tinncr siir;;kihla •mtstii nllighetrr ,;;\tl:mt påkalla: 
men i rJr"ät.tning för rlrssa l'lll'Or. d<:'r d" irkr 11tfnnlras, sk:tll Jn·nrjr• man [ttnjllta 

1 krona 50 Lire i miinadou. 
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Officiela underrättelser. 

Ufllrag af gcnm'alonler för M:~j och .Juni 1889 . 

.'liaj 1. Nyutnii mnda 7 ;;t. namngi fna rPson •undorliijtnantr r plarcr:ts tills-

" 

l'idnrc på fi ottms stati on i CarlBkmna. 

2. llifall ti ll löjbwntcn h·ih. G. nr Ugglas· underdåniga ansiilwn om 

3 nlånadors in- nth utrikes ~j enstlc<lighet från don 14 :Maj pi\ grnn<l 

af liikarobctyg. 

J. 

,, 

u. 

tl. 

Kanonbåten Rota" ångsl1tp må såsom lån tilldelas ångfartyget Ya/ 

kyria.n under <lon tid •lotta fartyg anviindcs såsom chrfs fart~·g i 

e,;kadem. 

Bilitll till kaptenen H . af Sillens undcnlil.n iga ansu kan om in- och 

utrikes tjcnstledighct från •len 25 Maj till oth med dr n ;u .Tnli 

för egna angehigenhctor. 

~i\digt tillstån1l !li r löjtnnuten S. J . T. C. Ankarerona att emottaga 

och biira riddartcc:knet af annamitiska Drak-onlon. 

Kaptonen C. vY. T. von E~.:kennann skall vara chef lur l:a skopvs

gossekompaniet från den l Oktober i stiillet fur kaptenen C. A. O. 

~folin, som tlå fråntriidor denna bd'attning. 

Korvetten Norrköpiny slwll i Purtsmouth ombordtaga tJI'lt lt cmfi'•nt 

de olika dclamc ti ll 3500 st. ::>8 mtn. patroner. 

Tilliigg i I11struktiunen för dwfen på korvetten Nurrköpiny. 

Till:;t.lntl för konL-kaptonen J'rih. lVI. D. Rnuth att un1l er bc,ilptl 

tjcnstledighct Yistas utom riket. 

~.1digt tillst\Hd för kaptenen Gorhanl Dyrssen att under hc1· iljnd 

somester 1·istas utom riket. 

l\lateriel, att a.miindas vid anbcfahla Hirbcrel iatHle mineringsiifning-nr 

stilll es till statiunshcfiilhafvarcns i Stoekltulm lurfog:mde. 

H. l\linöfning;fartygct Rcut ueh erforderlig materiel stii llcs till varf's

~:hefon s i Stockholtn förfogande tör inskju tning af Hi st. 38 r m. 

minor M/80. 
Kaptenen S. vu n Konow skall vara dwf å Hcut under ifrilga varande 

expedit ion. 

Ändring i Han~ besättningslisb. 

11. Kaptenen Staiil vun Holstein skall tillsvitlaro mod biuch:lllandc af 

eget kompani, furosU chefskapet för Norra Ha.llantls bätsnwnskolll 

pani i stililet !Ur insjuknade kaptenen C. G. CentervalL 
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11 . Ny J1",rteekning· il pan11l- uc.h sal11ttlag·ar att till sv i<l:trt' liinda t ill 

c>t"tcrriittclse. 
Ll. N:l rlig-t bifall till komn1r1Hlu ren Th. Arvi1h;sons ll lH knliinig:l :lniliibn 

on1 14 ilag:trs utrikes tjcnstlcdighct fiir ogna angl'liig·culic•t\'r. 

l G. Kanunhitten ,)·,:q rid skall t;·,rliiggas i J :a lw rcdsbp uch stiill:l il t.ill 

station sbul'iillw !"varens i i::ltoek hol m Jiirfog:mdc. 

Kaptenen O. Potterseli fråntriiller mod i::lepteml>er miin:uls utgang 

sin befattning so1n adj1tbmt hm; k))]nmend:mten i Carl;;k ron:l. 

Chefsfartyget Drotts b0siittningsli sta ,.,kas mc<l fi st. humbl:haro 

u1Hlcr turestående expedition. 

Un<lorliijtn:mtun N. 8. T. Ankan·rt>na sbll g••numgå :!rots ;; kju t

skola på Roscrsbcrg. 
20. Rustningsonler för ko!"l'cttorn:l FrPja Ot'h Saya. Chef<' r ul'it sP

komler h11nmendorade i\ <lossa fartyg. 

Koppling med liiskstiinger m:l furtfa.ranrle :mviintlas ,;;~ liing<' flottans 

govii.r äro forsP<ltla mc< l sabclbajonetter. 

Andring i ångfartyget l'alkyriwl:; hesiittning~li~ta uuder <len tid 

detta fartyg iir dwfsfartyg i e:;kac\cm. 

~2. Reservufficersaspirantoma skola utC.t\cr bo;;iittniugslistr.rna kommen

tleras till tjonstgöring på ~:a kla ssens pan sarbåtar under nu t1ire-

ståontlc expe11itiuu. ' 

:H. Kaptenen O. ·w. Bmckström skall f(ircst<i l'hefsk:ipet !lir Siiclenllii!J

lamls l:a. odt Roslags l:a håtsnwnskrllliJ!:Illier 1u1dcr kaptenen C. 

U. von Dioclericbs sjökommendering. 

IC>ptencn O. L. Bedanan skall vara. infunuatiunsotliccr i minskolan 

i i::ltockholm från den l Juni i stiillet för kaptenen H. Carlstedt. 

::!7. Ny modell till kalsong-Pr af hvitt bomullstyg tur Hottans manskap 

fa ststiil1l. 
Officerare kommenderade att bestrida vissa befattningar rid statio

noma från <len l Oktober oeh tillsvid:m'. 

29. :0rådigt tillstånd Jur kom.-bptcncn a r l: a gnulen .A. P. LilJi,~ h öiik 

att omuttag:1 uch biira komJuenc\tirstcel;net :d' Ziiringer Lii11·cn-onlens 

:2:;t klasx. 
l. KonL-kapten L. von H"rn lJestrider dwfsk:tpct flir Kumtnandn

uxpedition on från o~;h med den fi Juni och un1lcr orrlinarie <olwfens 

tjenstlcdighet . 

Angfartygot Kw·c skall ställa~ till ehcfen ~ fijr kong-L marinFirl"alt

ninguns fijrfugande uutlrr J dagar. 

.'l. Bifall till löjtnantpn frih. A. Adolskii l<ls umlcrdåniga nnsuk:m om 

utrikes tj cnstlcrl igh ct från nph med den 1 'l .Tnni t ill oe lt med <len 

;J L Aug. 

Nå1ligt t illstånd fijr dansk!' iit"vcrsteli"•jtnan tnn Chr. Keyper :1tt IJCSl' 

Hottans 1·arf i Stockholm. 

N:\tligt till stånd att borttaga l'll dd l1yttcr å kon·cttcn F,·rja. 

IX 

3. Instrllktioner för ch eferna p:1 p:msarbåtarnc Gerda. BcrscJ·f.-. .Ffi/dur 

sarn t knnnnbiltcn Blcndn och Jninufuing-sfnrt.vget Ha11. 

InBtmktioner J<ir chcfl'rna pil pansnrb:'\tame John Erics80il. T!wr

rliin neh 'f'irfi ny. 
Korl"nttcrnn Frejrt-' och 8aga8 besiittningsli stor skola h1·a nlor:t under 

1111 anbcf:d.<la rxpcditioncr ökaR med l kapten od1 4 liijtn:ntter twh 

llnrl1•rlöj t na.ntcr. 

-1. In strn ktioncr !lir cskadcrdwfcn, kommcnrlören <.r. N. a.f Klen· kor. 

Att t•skarlerehefcns stab skall in Rtiilla sig till tj onstgiiring frt111 twlt 

nwd rlen ;?(i Juni. 

3. l':i. Carhk rona stntion placcrns kommendören U. E. Ulff uch bp

tenen C'. L. A. i\Iunthc samt på i::ltoekholms station li.ijtnanterna 

li. 1·on Arhin oeh N. A. Te!andl'r fr:ln och med den l Oktober. 

Bifall till kummmHllirkaptcncn A. P. Lilliehööks undenEniga an sökan 

0111 3 1·cckors tjenstk<lighet fr:1n orh med den HJ Juni. 

G. Niitligt t illståntl f<j r varfschefrn och iifvcnliroktlircn vi<l kong!. marin

ingoniörsbltr n att lilta dem nndcrlydandc personal inh o1nta kiinnc

(10111 0111 tillvrrkning af minor. sedan 1lrn aJgif1·it brhijrig liiftosskril"t 

enligt f>~rmuhir. 

i\:idigt tillstånd for resorvnn<lerlöjtnantcn .T. K. Y. Lilje•1nist att 

un•lcr tjeustgöring :l kong!. lotsverkets fartyg bogngna uniform. 

1-J.. Att undoroffif'er~ korporal en \Vin tzcll från orh med dt•n l Oktober 

och tills1·idarc skall tjrnstgöra vid kong·!. sjök:ntcvorht. 

Att korrettorna Preja .. ~ och Sagas bPsiittningslistor, undor nu an

bcl":tltl expedition, lm1nlera skoln öka s med -± homblåsare. 

Att kaptPnen O. Lin<lbom samt löj tnanterna H. G. IV. Wrangcl 

nc:h C. O. A. ron Arbin skula från och med don l instundande 

Oktober n1·.h tillMillare tjenstgöra i Hottans stab. 

Att kanonbåten B/enda och l :a kl. minbiltame N:ris l , J. 3 01'11 7 

dter slutar! expedition uppliigga s vitl CarlsJuona station . 

.. \tt ehefen å k:monbåtcn 81/;rid <len 28 Juni tager befattning n1 cd 

kanonbåtens kl:ngiiring: att dcnsamnw inmönstras den 3 .Tuli uch 

h-ii.n oeh 11trcl den 4 tillhör eskadern. 

Bifall till unllcrl iijtnant O. (;yhlens unrlcnlåniga ansökan u111 in- odt 

utrikes tjenstledighct från pansarb~tcn Hitdurs afmönstring till udt 

med den 30 September. 
Att skju tskoleafdclningcns fartyg efter verkstiiltl inspektion afmiiu

stras den ~\J Juni; att skolfartyget 8todholm tiirliiggeR i 3:c. l> L'

retlskap och kanonbåten Skuld nppliiggos. 

Att ]iijtnantorna J. K. Sll!Hlholm och frih. A. A. H ormolin fdn ud1 

mecl den l September skola genomg:"t första :h·cts liirolurs 1·i<l k. 

gymnasti ska e.entralinstitutet. 

:0r:ldigt ti ll stå ntl för kt~mme1ulöre n gret\-c C. ( ~- von Hoscn att efter 

itpphönl tjcn;;b,kyl<liglwt i'ortfar:UI'le f:1 hiira k11ngl. fl ntt:w s kom

lllUII(lörRt lllifonn . 
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15. Chefen [t chefsfartyget Drott t:tg"r don l l Jttni befattning m et! n t: 
rnstning af fartyget, lwilkct inrn<instrn r den 18 f('•r att den Hl 1 

samma månad vara klart att ut;;ii pii 2 veckors expC!lition . 

Niltligt mo<lgifl' antlo till Psk:ulorchofun att bemyndi ga ehofor :1 ka

nonbåtar och minhåtsbcliilhafl'arc att gå utau l,>ts, då så<lan rj 

anses bohöllig. 
Att ti ll förost:lontlo expedition tnctl :l ngfartygot Valkyriuu silsom 

liin ntlcmnas :2 st. 45 mm. maskinkan um•r ol'h att l 00 !lisa skott 

pr kanon från flottans förråd ntbckommas. 

17. Andring i korvetten Frqjas besiittningslista untler mrcstiientle ex

pedition. 
Att kong!. sjökrigsskolan s lärare i ångmaskinliira en tid årligen 

skall vara inmönstrad ii kad ettfartyget i orh l(ir kadetternas under

visning i ångnHtskincrs hancl tcnmde, skötalltie ot·h vå rd. 

18. Att kaptenen i norska marinen Wolfgang Horn sbll såsom Jl<I SSa

gerarc embarkera pil ett af eskaderns fartyg innevarantic :\r för :ttl 

öfvervara eskatleröfningarna . 
Att extra ingeniören vid kong!. mariningcniörstaton A. M. A. von 

.Eckcrmann från och med utnämningstiagen och tillsvidare placeras 

till tjenstgöring vid flottans station i Stockltolm. 

Instwktion för chefen ,\ chefsfartyget Drott. 

Kom.-kaptenen af l:a gratien 0. vV. NonlcnRkjöld bestrider ttndcr 

kommendören G. E. Ulffs tjon stletlighot efter skolfartyget 8/ock

ltolms afmi.instring t:hefshef:~ttningcn vid artilleritlepartcnwntct ii 

Stockholms station . 
l!}. Att minbåton N:o (j\) skall klargöra s för att vara tillgänglig utgå 

på expedition i händelse någon :tf dc till rustning anhcfaltla mm

b:l.tanw skulle behöfva utbytas. 
Stationsheflilhafvarcn i Carlskrona skall inspektera kotTctten Sorr

köpin.r; innan ombyte a.f manskap cger rum. 

20. Att löjtnanterna frih . A. C. Adrlsköld oeh O. R. !:lyhan Yid kong!. 

tekniska högskolan skola genomgå !len fi\r offi cerare vid fa sta 

minförsvaret fa ststii ltla kurs. som börjar tlcn 11 nästkommande 

Septcrnber. 
Att kaptenen L. Palamlers tjonstgöring som adjutant i kong!. . Nji\

försvarstlcvartontcntots kommantioexpedition skall upphöra mot! Jun i 

mån:cds ntgång oeh att kaptonen C. L. A. M:nntho fr:1n orb metl 

dpn 1 Juli orh till f:lcptcmher m:lnatls ntg~ng Rk:tll tjcnstgiir:t R~som 

adjutant i nilmmla expedi t ion. 

:22. Ångfart~'get Kam stiillcs t ill stati<llltibcfii.lhafvarens fiirfog:m t.lc. 

Minbilton N:o 69 skall utgå på rxpodit ion i stii llet fö r minbåten 

N:o 73 till dess tlen senare blif\·it fii.rdig och approberat!. 

2i). Chefsfartyget Drott skall ' efter åtPrkomsten ti ll stiltionon förliigga s 

i l;a bcre<lsk:tp oeh afmönstr;t s, 

XI 

Jnni 25. Xåtligt merlgifl·a ndc till eommotlore l\Iarkham, att; nn•lcr han s 

hofiii va rande offi r:oraTC nl' h k:lllcttcr få hese kong!. skcppsvar fYct i 

Stoekhohn. 

:27. l\[otl an letlning af årsdagen af H. M::t Drottningens af Engla nd 

krön ing tlcn 28 Juni skall t!t'nna tlag flal!gas ii kong!. fl otta nR stn

tion i Stockholm och ;[ dess rct ld liggr •. ntle fartyg samt salu teras 

från Kastcllholmsba ttorict oeh från se~ lntbe rättig:ttle fartyg. 

Xltligt modgifvandc att siamesiska beskidningcn s metllenmwr f:!. 

hese kungl skrppsvarfvet i Stockholm. 

Att paraffinering n.f engPlskt bomullskrnt, tnttler t illsyn af 1:hefen 

fiir mineringsaftlelningon, skall utföras af eivilingeniön·n W. Cron

quist , med bitriicle, i närheten af minrringsa ft!tllningens öfningsplats. 

28. Nåtligt medgifvantle fUr eskat!orehefen att bemymliga cheferna :'i 

:!.ng-far tyget Vc~lk'Jrtall oelt minöfning,;fartyget R_mz, att und er kom

mande oskaderöfningar gå utan Iotf\, d:'i sådan Pj anses behöflig. 

~D . Att kurvetten Nurrkiipings besättningslista skall ökaR med 4 man 

af viirfvatlc stammens l:a iirskl:tRS, matrosaftlelningcn. 

Sammandrag af kougl. bref, embetsskrifvelser m. m. , utgån~na 
från kongl. sjöförsvars!h~Ilartementet under 

Febr. 

Februari och Mars 1889. 

8. Nådigt bifall till stationshctiilltafvarens vit\ tlott:tns station i Cm·ls

krona gjorda underdåniga frnm stiillning att en extm liikare måtte 

anstiillas till tjenstgöring Yid stationen under tlen titl rogcmcnts

liikaren vid samma station m. m. Th. Lnnrlbcrgh vore föronln:Hl ti ll 

lullamot i stationens kommission för ;mtagning af manskap, utom 

b:'itsm:mshållet 1·id sjöm:tnskårons riirfvade stam. 

Angåonde liinrfiinnånt'r un <lrr tjcnstledighrt tfj r sjukdom ;\t en l:a 

kl. sjiim:m . 
Angåenr\e ra kanssättning af P li rote utaf Rosl;tgs 2:a kompani . 

Resolution på kmnmen<lören U. N. af Klcrc\;ers underdåniga bcsl'iir 

i friiga om tmktamentsersiittning Hntlr r ett tj enstcnpptlrag. 

ResoiH tion ;l ifrågasatt H]lplntlning oe!t ntpril'kning af vissa farle t! Pr 

Yitl norrHindsim kHston. 

Angi'tencle majoren K V. Sasse tillddadt Hnt!crstiitl å 1000 kronur, 

att 11tgå af an slaget i't nionde hufi'H<Ititeln till blesseratir iil\cr- o .. h 

ttnderotficerarc. 
Angående ersiittning t ill na vigati nnsskulofri restii ntlaren J. l\1. Lager

wall för minskade löneförmåner under dr ltagandr i komitL•arbetc. 

Angående utbetalning af innestående pension for f. 1\. båtsmannen 

vid Blekinge 2:a. kompani n:o 210 Skilling. 

Angående ntbetalning till ankan efter f. d. båtsmannen vid Södra 

Möre l:a kompani Blomma af en hennes man tilldelitd ni'tdegåfva . 
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Febr. 16. Nädigt bif~ll till af kungl. m:1rinförvaltningen gjonl undonlånig fram-

stiilluing om fcirsiiljning af ett risst antal ii Carlskrona statiuns J(ir

råd ),efin t liga föga anviindbara slätborrade kanoner u<:h projcktih:r. 

Resolution på rutohålla rcs nndenlåniga bt·sviir i ol'h fur drn1 :l.l;Jgda 

rcp<tratiunor ii b:ltsnmn~torp vit! Rm;[:Jgs 2:a '"'h Norrlantis .J:o lwnJ

panicr. 

Nådigt bifall till f. 1l. J)-rmii;;tarcn rid Winga fyrplat~ Ludvig J~ar

sons undenlaniga nn siikan om fi.>myadt understöd p:l gmnd af ,;ty rkl 

sjnkl iglwt, att utgå af boh;l.llna luts- och frrnwdol. 

N:"ulegåfva af 50 kronor åt vcrkmiista rorn kan Alm. att utgå af an

slaget ii kmtc hnfvudti tcln. 

·n. Att ett begriins:ul t ant:Jl kajutko~kar och huiiniistarc mJ vid pri

vata nwtinriittningar it bii rla station r rna utbilda s i enklare m:tt
lag-ning. 
Ang:1endc <lircktören ri1l kong!. mariningeniörstaton J. T. rihlgron~ 

besl'iir ijfrcr räkensbpsknntorcts, vid utriikning ar den llirektör ]J j]J! 

gron t illkommantie aJiöningcn , dorå gjonla afdrag Jl.,r !)(l~tii.!Jr.. 

Ang:lrndc en rotl'hållares ''id Siiderma nlands 2:a komp;mi under

chiniga bcsritr öfver l'issa reparationer. 

.Angående bosviir ifråga om syn ii tm·prt till rotc·n n:o 86 Bliils ,-j,[ 

if arrlanels 2:a båt sman skompan i. 

J\Iars l. Angående nn<leroffir:t• rcn C. A . Svedborgs hc·.wdrandc att gcn<>mga 

on pyrotekni sk kurs. 

Angitentlr lotskontorots i Lan,Jslmllla siittan ,Je i ff,r!Jindl'ise 111<' <1 

allmänna tc lcfnnniitP t i Skiim•. 

Angiicndc ett af lotsverkets modd fij rskuttera<lt • · r~iittningsu<'lnpp 

ti ll 2:ne lotsar. 

Föronlnamle lur kommendören vid kong!. tluttan Ottu Lagcruerg 

att inaevarande år förriitta grJHJralmönstring med vpstra <listriktor 

af Hottans båtsmanshålL 

Angående generalmönstring me<l de till vrstr;l distriktet af iiuttans 

båtsm~nshilll hörnnclc kompanier . 

Angåonde sökt afsked tf">r 3:c klassons sji.11nan vid 3:r matroskom

paniet n:o 98 Hjort. 

Angående upplåtelse af jon! till håtsmansnummcr vid .ifurrlands 
2:a kompani n:u l(j W c1lin. 

8. l<\ tllmakt !lir A. Y Roos att vara (il\,crstc i Kungl. l\faj:ts flutb ;; 
mekaniska kår. 

Öppet br<Jf p;'\ af~ke1l tlir iifwrsti'n i Kong-I. ?!Iaj:ts fl urtas mekaniska 
Ur A. F. Hous. 

Ji'örordnanrle för K D. Y. Martin att 1·ara an<litiir ,·id Hottan s sta
tion i Sto.-.ldwlm . 

~\ngiiondP ifrilg:t,;atl fiirsiiljning af i Sto('kholms statiuns ucldiiduad,;

förr([,[ hdintliga "'tndn,lhara, men i<·kc lm,sc r:t<l P, b:ltsm:lnsrunll
triijnr. 

Mars 
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ö. Ang:lcndE' tel c fonl od nin .~· till Arkii lotspla.ts. 

An;.;;knde tilliimpning af § ·n i di,;~.:iplinstadgan fii r krigsmak ten " 

man skap ti llh ii randu flotta ns drfvade statu . 

Ang;lon<lc ,·:tk;mRsiittning af en b:ltsmansmtc vi< l Bu hu s 1 :a kompani . 

.\.ng:lcndc :mstiillantle al· l"'rsona l fiir tillsyn ii fver flottans byggnader 
i Fårosund 111. 111. 

Ang~cnrlc framti<la JJil tll'rldllet af <le lii r tlntbms riikning uppiiin ia 
hyg-gnadur vi<l Y:lrösu n<l. 

Fi. Öppet brcf på afskc,[ för 1\tnn.-kapteucn af l:a grn<len vid kong!. 
fluttan C. l<' . Ekcnna.n. 

l•'ullmakt fijr O. Elliot att vara kc•mllH' ndiirkapk n af 2:a graden 

vi<l kong-I. flottans perman enta l'l'R<'l'I'Stat. 

Angående medel t ill anskatl'ningar oc.b t illfiillig;t IJchof rid l<~ ts
rerket. 

Ang:lcndo va kanssiittning af en biltsmansrutc vid Bollus l :a kompani . 

Ang;tonde gu<ltgi"11·ulso t ill ]c(l:uniit'' nla at kn1nitön lii r granskning af 

Hottans reglemcnk l :a dr len. 

:2:2. Fullmakt för grcfve C. <X. nlll Hosm att nu·a krmJJJH'tHlijr ri<l 

Kong!. i\I~j:ts Hottas ny;1 resensta L 

ÖJ>]Ji!t uref p;1 afskud för kOlllllll'lldi.iren vid Kong!. M.aj:ts flotta,; 

nya rc,;er vstat m. nt. gref,·c C. U. von l{uson. 

Angåcn(lc afsked nwd pension för k"lllll lCJHiiiren g n•fn, C. O. run 
Ho sen. 

Fullmakt för C. A. K Hjelu1 att va ra koJII Jnen<lörkap tcu af l :a gTa
den vi<l kong!. flottan. 

}'ullmakt tlir H. U. ·w estman att vara kommcn<lörkapten af :2:a gra
den vid kungl flottan . 

!<'11llmakter fur P. J. Dahlgren od1 H. <f. Lagcr~rantz att vara bp
tenor vi1l kongl flottan. 

Fullmakter fiir R U. Liupl' rwh C. C. A. Fallenius att 1·ara k>jt
uantcr vid kungl. fl uttan. 

Hcsolntion å l:a kl:1sscn,; kap t.e ns)(;n för kaptonerna (:. llyrsson o!"\1 
C. U. U. Kemplf. 

Ang;lend <' :ir 1888 1·erkstiild gcncral!Jl'sigtning å en del af Hottan s 
farb·g. 

Angitcndc iimlrad inr<cllning <H'h ue;;tyekning ii li<IIJSarb il.kn (iijfa . 

Angilen<lc brister i åts killiga anslag tur tluttan är 1888. 
:\ng:1cnde n·,riindringsarhetcn ;i vatkn lcdningen llll'llan Lyckeby O!" h 
Carbkrona. 

Ang;1entle er.,;ättning till 1'11 dt•l ar JotKjiL' I' Iillnalen r; ·,r mi »ta <l lut;
pcnningclijrtj0JJRt är 1888. 

.Ut Knngl. Maj:t ftumit gudt tiiUta direkt;·,ren J. l'ihlgren ntt. 

lindor K in Yistclsc i Fra n hi kc i u!' h J\;r iifvona kand c af pansar

pLitar; tilh·erkning vid C:n'IJR,,t, 1•nligt n;i<ligt hrc·f af den l O J.'c-
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hruari l&lS, på kurtare tider mellan Leaigtningarna , utan utt ,j_ 

stantlct u tom lam! s förliinges, bcsi.ikn dels l'aris, ,\els örlogsvarfvcn 1 

Frankrike för att inhcmta kännedom 11JU :;enare tidors fram steg i 

byggandet af krigsfnrtyg 111. m. o~h att den dcraf npplwlllmandt' 

kostn>t~lon skall ntgå, på aätt som ,;tadga,lt ii r i nyssniimnd 1 n;l<lign 

lm'f. 

:2:2. Ang.lcnde mkan~siittning af' :ttskilliga ru,thall 1·id ~i'"lrn J\lun' l:n 

u"h 2:a kumpmlier. 

Ang:icnde nådogåfvur till afskedado personer, hvilka tillhört fi,tbtl" 

militära k:l.rer. 

Förordnanden för revi sorn E. i\I"bcrg ntt vara gerwralm\in :;terkont

missaric Ol'h tör bat.tljunsliikarcn J. C. l•'. Bmcbtröm att v;tra gc

ncralmönstcrliilwre vit! generalmönstring mod båtsmansh;1llets I'Cstra 

<listrikt. 

20. Angående fullt gratial åt umleroftieerscnkan Anna 1\Iatsson, fötltl 

Knutssm1. 

Juli 

,, 

I:Y 

Officiela undet·rättelser. 

rttlrag af generalorder för Juli-Oktoher 1889. 

2. F. 1l. kaptenen G. :'\l. ~tacl von 1-I,lstcin skall tillsvidare var;J d10f 

fiir Xorra och ~iidra Hallawls båtsman;dwmpanier. 

:-). Chefen p<L chefsfartyget Orott skall den 4 <lenneR taga befattning 

med far tygets ut rustning oeh chefsfartyg,•t slmll inm\i nRtra den Q 

.Tu Ii . 
I nstl'llkt ion tu r ehofon på Drott. 

Chefsfartyget Drotts be8ii ttningsli stn skall mHlcr flircstilcndc cxpc

tliti<lll ii ka ;; med yttcrlig:ne en hornbVisarc. 

±. )[edgih<t utlo för at ta eheon vi<l franska kgationcu, löjtuanten Hen·{, 

Bl11ndel att bese Stockholms stations vnrf. 

U. Kaptenen l<'. Carlson sk<t ll fr:l n o<·h med <len 8 Juli ot·.h intill ,\on 

l niistkommamlo Oktobpr tjcustgiira i kong!. marinfiirvaltningrn . 

~Iedgifmu <lo f\ir liij tnan ten C. A. Brandt att emottaga oeh biira 

ltoll <l lll tilltleladt rill,Jareteckon af Hortigliga Nassanska Alluli'Bonlcn. 

0. Na<l igt mcdgifvan<le att knrvcttPrna Frejas 11ch Sn.!Jas mininventa

rier m. m. nd, nn1ler dcss:t fartygs i hiist Iörcståell(lc cxpo<litioncr, 

tjl'arlomnas ii stationen. 

10. 

11. 

n 

13. 

Hi. 

Att ];aptcncn i kungl. fl ottans rosorv J . .M. Lagorvall tr:ln ot:h me<l 

den J i) Attgttsti ud1 tillsvi<laro skall vara ehcf t\\ r Holm~ 2:a n<:h 

Il' ester:,\ ii tlantls båtsm:.tn skomp;mier. 

Hibll t ill kon1.-ktptoncn L. ,·on Horns umlcrd:l niga ansökan ont in

oeh ut rikes tjcitstledighet för egna angcliigenhctcr från vch med 

den l Augusti till oeh moll don 4 September. 

Chcfema. p<1 korvet te rna FrPja och 0rt.r;a slwla <len 12 Septontbor 

taga befattning mot! fartygens utrustning; inmönstring den 28 St•p

tcmbcr. 
Att g>n nisonstj on:;ten i Carl~hona från ueh med den 18 Juli d. ;l. 

skall öf'vcrtagcts af tlottatt. 

lConunrudi.i rcn G. E. Ulff skall fdn tlon 13 Jttli tillsvidare bestrida 

k<II11UICndantsbefattningcn vid Stot·kholms station. 

Kaptt ·ncn W. K Elors skall tJ·ån o<:h med 11l'n l Oktober och till~

,-itla rc plact' ras på Carlskrona station. 

K:tnonbåten .rll( ll'i/11 sktll , efte r åtc rknnt ;;ten till stationr• Jt , fi',rliigg:t s 

i l :a beredskap uch ahnön;; tras. 
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Hi. Kanonbft tell Gunhi/d skall från oeh med <l en 8 Augusti stii llas till 

dwfens å fregattPil Vauadis flirfvgallllc i O<:h för bulcttcrnas iifning 

i iingmasliillCns Jwn<lteran.lo och å ngfartygsma nuvrer. 

18. ~itdigt mcdg· ifvandc för d;m,;kc utlllorsi\t~rn c <lirektiir ~ielson. kap

ten Zatharic och ingeniiir Ha\"11 att bese Hott ;ln .-; ,·arf i Carlskrona 

oeh Stoc kholm. 

20. AJrustn ingsonler för s l\ cppsgossol>rigga rne. 

2~. Underv isningen ,-i<l st a tionrrna s mulerbefiils- O<'h min skolur i'kdl 

iuu cv;\l"<lll<lo år taga sin början den l~ Oktobrr. 

Klargöringsonl er ((jr skolfartygot Stor·klwlm och logenwntsfartygPt 

Eu,qenic att ;m vii nclas fiir viirnpligtiges iifningar. 

Att dc af fl ottans stam. lwillm kommenderas till tjc•nstgii ring vi<l 

he,·iiringsijfninganm p:l Kungsholms fii stning skoh inrnönstnts p;1 

i'J'IocUwlm oeb til ldelas sjöat-löning i enlighet med § 753 reglemen

tet fiir flottan , 3:o delen. 

24. Chefer och sekonder pil beviiringsfnrtygon Stocklwlm oeb Eugen·ie. 

25. Att å skyttcme<lalJ , som utdelas vid flottan , skall på den ii mN\aljens 

frmnsic\a afbildade skott-tatian ingraveras medaljörens triiffar l'id 

prisskjutningen samt i afskiirningen hans tjenstegr~td och namn, om 

han ii r underoffieeT eller kompani , nummer och nnmn , om han till-

20. 

:lo. 

31. 

l. 

3. 

7. 

,. 
8. 

hör ge1nenskapcn. 
Liijtna.nton C. J. F. Lindstriim skall, efter afmiinstringcn fnin fre

gatten Va.nadi~ till s ,·idarc tjonstgc> ra såsc>m adjutant i kong!. sjö

försvarsdepartemon tcts kommandoexpedition. 

Kaptenen W. Dyr.ssons tj enstgiiring i kongl. marinfönaltningon skall 

med n iistkutumando September tm1nru\s utgång upphöra. 

Kaptonen \V. Dyrssen skall från och med <l en 1 Oktuhor ueh t ill s

vi<lm·o tjon stgiira i Hottans stab. 

Bifall t ill kapten A. Boens utHlenUniga ansökan om en w åna<l; 

förli lngLI in- nd1 utrik<'S tjetmtledigh et på gmllll af liikarobotyg. 

Ej bifallen unclorLU.nig ansökan af löjtnanten A. Ekstri.im om 4 må

nader s t;·,rliin;,;·d tjons tlcdighct i Ot'h mr fortsatt a nställning i franska 

l'l' JJI!blikcns ijrJ ogstjonst. 

Bifall till liijtn;Lnten , frih. H. Lagorbjdkes underdåniga an;iika11 0111 

en månad; in- och utrikes tj cns tlodighet frå n <lon l Oktobrr fur 

egna aitgcliigcnheb"r. 

Bifall till viceamiralen C. P_ ViTgins <UlllenUniga ansiika11 0111 t) 

dagars för liing< l tj enstlc<li g het fdn den 1J Augusti f(ir helsa ns ,-ä r

dan<le. 

Onlor tör :tl'delningsr-hefon för mineringsafdel11ingen, kom.-kaptoncn 

.J. D. l:J;Ird ay att dt •n 17 Augwlti inspektera !len under hans bcfiil 

st iilda af<lelningeu. 

Afm stnings<~rdo•r for mincring·safdolningcn tillhörande fart.1·g. 

Att l'hcfen fur fl nlta ns stab skall dPn !G "rh 17 Augu sti atf<ilja 
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ch efen fO r konl-(1. sjiifii rsYa rsdPpartcmcntct p;l en tjons tcrcsa i Stot·k

ltolm s skii rgånl. 
J·> Instruktion flir boviiringsbPI'iilhaharon vid Carlskron<l sta tion. 

Instruktion fi'>r hevilringslwfiilhaf1·a n•n vid Stuekholtm; station. 

N åd igt medgifvanllo ;ttt on nbf logementsfa rtyget Rugcuies :1:2 <·. tn. 

J'rl:s ka nonor M/73 mi\ IHHlrr bcviiring-siifning-arna l<thytas mot <' Il 

12 e m. bkl :s kanon M. 70. 
13. Knm.-kaptonon C. O. ~'. Ljungqvist sk;lil l'riln don l. Septontbor ud1 

tillsvid<tro va ra kr!lllii1C'nclaut vi<l Stoek holms station oeh ordfiirande 

i förl'altninl!·odirektioncn. 

1-1. 

](j, 

10. 

Kanonbåte nc~ Lllj'liild s ka.ll klnrgiiras f(ir vintorexperlition t ill rikr-tf' 

vestku st, och sknll kaptenen C. U. U. Kcmpff rara c·hcf :1 kanon

båten umlcr denna expedition. 

Order för dwfen ;\ chefsfartyget lh·ott att, scdnn H. i\I:t Konung-en 

<lobarkerat i Uuteborg-. rnc< l ~he fsf;ntygd a(~·å t ill Stocldwltn. 

Att ehofon fur flottans stab skall ti<'n :20 Augusti åtfölja chefi>n fljr 

kongl. sjiiförs,·nrsd(\partemcntrt på en tjeu storosa i Stockholrns sldir

g-:lnl. 
Ångfartyget Kare skall den 21-23 Augusti stiillns till fc•rfogandc 

af 1lo Stockholms stntiuns officerare, sr>m i'mskt niirvnra vi<l eska-

derns sl11tijfuingnr. 

Onlor för ch efen ii ångfartyget T'a.lkyrian att efter s lutade eska<lcr

öfningar i Stoekholm mnhonltaga ott parti JJaraf5nera<lt bomullshut 

oeh l O st. laLlchdo 1:2 em. granater fijr Cm· l s krona station. 

1\IeLlgifvanLle för tyska militiirattaeh(·cn baron ·w. von Plesson, att 

bese Hottans ntrf i Stockholm. 

Instrn ktiun for chefen å korvetten Freja .. 

Instrnkti on för chefen ii korvetten .S'aga. 

Instl'llktion fur chefen å kanonuåton .Jltj'hild. 

Att kaptonen C. A. :UI. Hjulhammar intill den l Oktober skall be

strida chcfsknpet för ekipagedepartementet i Stockholm. 

Chefsfartyget Drott s ka.ll efter ;ltcrkomston till stationen fii rlägga;, 

i l :a hcrotlsb p och aJmönstras. 

Bifall till löjtnant Lanncrstiemas nmlorllåniga. anh i.Hlan om in- oeh 

utrikes tj enstledighet från elen <lag tjeustgöringcn å kanonbilten 

Blmtcla upph i.> r t ill den l niistkonmwnrlo Oktober, i owh fur rgna, 

angol~igenheter . 

Att logementsfartyget lEngenie tuHlcr fiiroståcndc expedition skall 

såsom lån tilltielas on :lngslnp il.'>rntom fartygets egen. 

Att kommondör G. E. l'lffs tj enstgö ring såsom chef fc> r artilleri

departementet l'id fl ottans station i i::ltockholm skall upphöra IIH'< l 

Augu sti måna<ls utg;:ing och att han sknll afsluta honont lcmn adt 

11åcligt npp1lrag <Ltt ingifv a fiirslag- till och ombestyra tryckning af 

.skjutinstruktion fijr flothtn, I. Kanon , M<l skinlmnon oeh Kulspl'lltH•. 
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:28. 
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10. 
, 

11. 

1:2. 

x n n 

~:'itli;.;t. mc1lgifvamk att pan~arb<"ltrn l,okrs iingslttp m;1 s;1so rn Un 

tilltki<1 s skolfartyget 8/ork/10/m und er dess nu fön'st<lende expedition. 

N<ttligt mrtlg ifvandc, att 2 st. 4:3 mm . ma skinbuaner .M/83 må an
hringas <l korvetten Sago un dt'r 1less nu förestående rxprtli t ion. 

Att en med nya.rc spriingii mncn f<irtrogrn mi nör hiirifriin skall bc·

ordr~ R aft·esa till CarlRkrona. for att der under l it 2 vorkor bi triit la 

vid ladtining af gra nater mcrl så tlana fcir försök afscdtl:1 Rpr:ing

iimn on. 

Nådigt motlgifvande, att tl en vid Fla ggen 1111 tjenstgiinmtll' perso

nalon må , sellan eskatlerclwfens bcfiilstecken hlifvit ncdhal:ult, till 

och med don ö nästkommande September tjenstgiira hos esb ,Jcr

ehofen i och fOr Rtahsgöromå.lens afslnt~ntle. 

Att minbitten ~:o '7 ska ll uppliiggas Yitl 8tor;dwlms station samt 

att minbåtarna ~:ris J, ;J, iS 0ch 7 tillhöramir sjelfgåcntle min or 

till svidare skola qvnrstanna vi1 l nilmnda stat ion . 
Att min M ten ~:o 7 skall fiirlägga R i J :a heredskap och stä llas till 

Yarfschcfens fii;·f0gande i och fiir försök nw'l nnn or. 
Nfid igt medgifvandc att en för lr>tswr ket:; riikning tilherb<l ba k

l:Hldning:lkanon , afiiolltl r.ir mistsignnltJring, rn:l prof;;kjnb!s Yi<l flot-

tans vm·f i Stockholm sa.mt att fi'•r iintbmålet erfonlerligt krnt m ~ 

från fl otbns förråd utlcmnas. 
Att kommendörkaptonf'n J . A. Ekelöf sb ll Y;lra elwf på k11n·ettcn 

Saga nnder ,]rtta fartyg;; 1111 Hirt'stilcrHle expedi tinn i stället fiir 

aHi ,ln r lwmnwntliirkapteneH J. A. W. Hroekström. 
Instrt1 ktion fiir chefen il korvetten Saga.. 
Bifall till konlnlentliirbptcnen J. A. Bkcli:ifs nnllenl<ln iga ansi'•bn 
um tjonstlcdighrt från och med den l:? t,ill och med dl'n lG Se pt. 

Att kapt.P n C. <r. W. Hrrtwcr sbl! tjenstgi '> ra s~som intr·rimschrf 

under onlin arir r:hefcns tjcnst lf'd ighet. 
Att, kon-etten :Yorrkiip·i.ng skall inspekteras den 23 i st iillL't fö r den 

24 September. 
~,j,Jigt medgifva,ntlo f\ir underlöjtnanten i f!,,ttans resen· A .. H . A. 
Hagman att i Stueklwlm b ~irn nniform. 
Att kotnmentlörka.ptrnen frih. E. C. A. Ha mckm;- fr<in ol'h me cl <len 

l instnntlande Oktoher oeh t.il lsl· idare skall 1·a ra chef' för arblleri

tlcpartomcntet i C:arlskrona sam t från o<·.h nwtl öanmw <l<lg pla ce ras 

på Carlslwma station . 
Att tlin'kti.iren H. H. Lilliclti'•iik fdn nuh mrd den l nii,.;tlwmnwntle 

Oktober och tillsvidare sk<tll \'<ll'U dwl' mr ingcnirirdt'p<Htomc·ntd i 

Ca rl skrona. 
14. Att kaptenerna W. K BlPr.c;' och C. L. ,·L l\funthes tjenstg(iring i 

kong!. sjiit\irRv;n Rtlepartcmentets komm<llHloexpcditinn ska ll upphöra 

metl tlon 1!1 t:lcptPmber samt att löjtnanten H. U. ·w. v\"rangel fnln 
nd1 med tl en 20 samnw må.natl neh ti llsvitLire skall tjrnstgi·,r :l ;;Ci 

~om adjutant i niin\IHla l'Xpotlitinn, 

-
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lG. ~<ttligt mcrlgif1·<11Hlt: att ll ntlnr nnhrCdtl l'XJll'<lition 11\\'tl bnonb;\ten 
, J/ fhl/d fartygPLS kan o> nt'r mc< l ti ll lwhiir mi\ qnul cmn as ,·i d stati•>llt' l1 . 
Bt'Siitt nin."·slista fij r pansarbilten Giif(/. 

.Ut pansarbåtnrnc John .FJr/('ssou, Thordön oeh Tirfinr; skola fö r

liiggas under reparati on . 
UJ. :\.tt logementsfartyget E11,qem'r, skolfartyget Stoakholm och bcvii

ringRöfninga.rna på Ktmgshnlms fiistning skola inspekteras af vcdor

hi>rando stationsbefiilhafval'(J den () niistkomm:mdc Oktober s~ mt 

fa rt.vgen efter slnta 1lo iifningar, afru stas, afmönstras och nppliigga ~;. 

Att kaptenen J . W. L. Sirlner skall tjenstgöra såsom sekonrl p!\ 

dwf~fartyget Drott i stiillet t\ir kaptcnrn W. E. Biers. 

:2U. Att. kommclllHirkaptcnrn A. T. Thunbergs tjenstgöring silsom ;Hijn
bnt i i<ongl. sjöi'iirsmrsrlepartcmcntots kommandoexpedition skall 
npphiira, S<nnt alt han, e!tcr al'111önstring från logemcntsfa rt~·gct 

R11,qrwie, tillsviiLi re skall tjonstgöra i fl ottans stab. 
:24. Att kommendörk~ptenen J. Hiigg uneler instundande Yin tcr sknll 

genomgå originallwrtnr öfver Sto,'kholms och Sii<lcnna nla nds skiir

gardar samt mctl IPLlning af dem upprätta en öfversigtskarb . ,1 
Jwilkcn med liimplig färg ntmilrka s s~1 la na onm:\don, som fi.irrtrii

<lc.w i ~ hi'•ra befara s med stor försigt ighot. 
:2() . Bifall till rosor vttntlcrliijtn:mten J. J<'. Holmers underrli\uiga :msökn n 

om tjcnstled ighet fn\n od t meJ den l Oktober 1880 till od 1 med 
den 31 Decem lwr 18!!0 för idkan,lc af utr ikes sjöfart. 

n . Xii,ligt nw, lgi!\antle fö r fi nRke undersåten, löjtnan ten von ~nmers 

att bese flottans vari' i 8tnckholm. 
N:'i<ligt metlgif\·a ntlc att öfningama i 8t0cklwlms rxcrl'isskola m:1 i 
li (ist taga sin början den U i stii llet för den l nästkommande Ok

tober. 
Att J>latsmajorsbefattningen i Carlskrona frän och mrd den l nii st

kommande Okt<Jlll'r tillsY itlnre skall rara obesatt. 
:•Btligt merlgifvanrlc, att tlen Yiinta<le engelska eskadern s fem f<Htyg 

under bollil ;,f viecamir;J l Bainl R<lllltid igt må. besöka. Carlskrona. 

·) Nittligt mc<lgifvan tlc för löjtnanten S. J. T. C. Ankarerona att em0t

tagn och h'irn riddardcl'knrt af fransk<\ Het.lcrslegionen. 
Att dwfen ii kanonbilten .Alfhild den :2:3 Oktober ska ll taga befatt
ning mod fartygets ntTn~;tning s;\mt att kanonhåtr n ska ll inm(•nstras 

rlcn 2 ~ovemlwr. 
Att minhätarna N:ri.s J, Cl, .) och 7 skula tillhöra Ca riskrona sta

tion, dock att minh<itctt X o 7 li ir instunrlandt• Yintcr nppl~g·ge . .; vit! 

8tockho lms station. 
3. Att <:hefiJartyget j),·ot/ , pro\·iantera dt för () rlaga r, 1lrn 8 Oktober 

skall Ynra klar t atl utgå på en tnr i Stuekholms skii rg!\ rrl. sko l ~mlc 

ehrfpn den j taga befattning 1t1 e<l utrnf'tningrn od 1 inmönstringen 

;;]w r len 7 Oktob0r: att fartyget.;; lwsiittningslista IIIIIler 'lcnna rx-
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pcdi t iun min skas med Hi karen: Ram t att chefsfartyget efter ti tcr

], omRten till stationen skall afm stn s, afmön strn s oeh nppliiggas. 

3. Instrnk t ion för ch efen å Drott. 
4. Bifa ll t ill kap tenen C. A. M. Hjnlhammars umlcrd ;1niga an s\jkan 

om 8 •lagars in- or-h utländsk tjrnstl edig het fr~ n och mc1 l d•' n 4 

Oktober. 
~ådig t medg ifvanrlo f(jr grefvon af Sn11·n med 11ppvaktning a t t hese 

flottans varf och etnhli sscmcnt i Stor-kh olm. 

?i. Ch efen ;l kanonbåten A l(lrild: att vi1l kanonbåt ens afg~ ng rriin sta

t ionen omborrlta g a oeh till Carlskrona tranAportern 61:i00 st. tiillll

patroncr samt et t pa rt i bomnllskrn t; a tt från Carl skrona n~l.\"J t ill 

Göteborg i enligh et mc•l •len förnt nt fiinlnd r instr11ktioncn. 

8. Att r osorvoffice rsaspiran te r s kola anlägga oth !Jära porb•-{: p(·r i lik

het mod h vad fiir Anggundcr <lffie t•n•rc iir nnbofaldt. 

!). Order till chefen för Hottans stah att <!Pn 12 OktolJ L' r afrl'sa till 

Carlskrona i särskilcl t uppdrag . 

Order t ill Carlsknma sta t ionsbefälhafvare att tillbanrlag;l d1Pfr•n fi ir 

flottans stab i utförandet af dcnnei' uppdrag . 

Order till ehofen å logemrntsfar tyget Eu.tJenie att sclw n<lcn. kap
ten Lindbom, skall afpolletteras rlcn l :3 . 
Att kaptenen O. Lindbom skall efter skedd afpnllcttering fril n logc

mentsfartyget E1tgenie afrcsa t ill Carlskrona ot·h dcr anmäla sig 

hos ehefen för flottans s tab. 

10. Pa st ställelse af ritning t ill en 1:5 cm. kanon i\Ij89. 

1:5. N~ digt mcdgihande flir franske marinat t achen, löjtn ;m t VnidlatHl , 

att bese Hottans varf i Stockholm. 

16. N ådig t mcdgifvamlc för offkcnuc oeh kadetter å elen t ill Carl skrona 

väntade engelska eskarlcrn at t bese flottans dervarantio va rf. 

17. Nådig tillå telse tör 12 namng ifne kadettkorporaler att efter genom

gången sj iinffi persexamcn hänt krmgl. fl ottans 1mder liij t nan tsuni fnnn . 

N ådig t medgifv;tmle, att rtt exempla r af }Jlanseher öfvrr svpnska 

flottans artillerima terid nw d t cxthiiftc må ntan ersii t tning ntlrmnas 

till fran ske marinattaeh(•n , liijtn<tnt Voielland. 

22. Paststä llclse af ritning- t ill l ö cm. lavettage för pansarhutPn Göta. 

23. Att kap tenen C. U. Yon D icdr ri ehs mer! innemrande månads ntgiing 

skall upphöra a t t va ra r:h rf för R oslags l:a båt smanskomp;m i, samt 

att han med bi beh ållande a f <>hofskapet mr Södornwnl ;lli(lS l:a t . L 

iifvon skall vara, chef för Södermanland s 2:a b il tsmansknm pa ni, ii fven

som att kap t en en L. A. Hnbendi ck mrrl hiheh ;l lbmle ;1f sina inne

h af\·ande befattningar frå n neh med de n l instundande )Joyf' mhc r 

t . v. skall va ra dwf tör R oslags l :a b<ltsnumskompani . 

!:) . Dc nyntniimnd<' nnrlcrliijtna ntPrna skola piacf'ras pil Car lskrona 

stn t ion. 

X XI 

Sammantlrag af kougl. uret', embetsskrifvf\lser III. lll. utgåu~na 
fl'ån kougl. sjMörsvarsdepartemeutet uutler ' 

April-Augusti 1889. 

.\pril ö. Öppet h rl'f på afsked fijr vicemniralen 1·irl lw ng l. flottan .J. R La-
g'(\rrrantz. 
Angiicmle afske•l me•l pension fur viceamiral J. R. Lagercran tz. 

J<' tillmakt fii r C. P . Virg in att v<tra vieomniral vi1l kong-l. fl ottan. 

F nllnm kt för E. B. K. Peynm att vara konteramiral vid kongl. flottan . 

]<\ ill makt för .T. A. C. Meister att nra kommendör vid kong!. flottan. 

Fullmakt fu r L. L. 1·on H orn att vara ko mmendörkap ten <l f l:a gra

den Yi• l kong \. fl otta n. 

Fullma kt flir J . H ägg att 1·a ra kommcn<]ijrkapten af 2:a gra <len virl 

kl) ng l. flu t tan. 

l''nllrnakt fö r C. E. Ul f!' at t vara kapte n vid kong!. fl ottan. 

P ullmaH fo r grefve C. A. Ehrensvärd att vara kapten vid kong\. 

H ott an. 

]?ullmakter fö r fr ib. A. A. H t> rmelin nth U. H . Bj \j rJ{Inan at t vara 

löj tnanter vi<l kong!. fl ottan . 

R esolution i't l :a kla Rsens kaptenslön för kaptenenl<l grofve A. I.. 
H amil to n oc-h C. A. F. P cttcrsön . 

Furordnande fijr J. D. B arday att vara ehef fur fi<1ttans fas ta min

fö rsvar . 

Öppet Lref på umlerli ij t nants namn , heder och viirdig lwt för fi agg

nndcroffiee ren vid kong !. fl ottan C. Pr. Svensson. 

Angåondo expropriation af mark till en syttstation å Rindön. 

2:). Angå.c lHlo törsiiljningspriset i\ on af kaptonen Gerhard Dvrssen ut

arl;ctad liiroLok om för flottan fast st iilda , sjelfgåentle IJlin~r. 
.\.ngåemle en fy rbyggnad ;\ H aken på ön H ven. 

Ang;\cnde anvisande af medel fr<l n don t ill lotsverket s uheekling 

afsatta fond. 

Angående anstiillan•lc af en extra hibrc l' id Ca rlskroua sta ti on un

der sonmmrmånaderna innevarande ;\ r. 

Ang:iende fö rhyrande af eldare fö r Sl!lnmarens sjuoxpetl it ioner. 

l 1öronlna nde för ]ii karen rid higsskolan ä Carlborg C. J. A. Gönmsson 

oeh fOrst o bataljonsiiikaren 1·i<l S1·ca li fganle S. G. Th. Scttorblad att 

bit riida ,·id besigtning ar inträdessö kande t ill kong!. sjukrigsskolan . 

_\.ngåen<le vaLLassättning af roten N:o 23 Måger vid Go thm 1ls l :a 

kompani. 

27. Angående ytterligare antagning af kadetter till sjökrigsskolan. 

Angående r iittighot tör on yngling att undergii examen fur inträde 

i sjukrigsskolan. 

:lbj l. F ullinakter fö r C. H. Boust ed t, (; . O. J . C;mtlli , J. F. H olmer, K 
U. T . El~v i k , K. J. H . Cnrman, E. O. Hjogren och J. R. W. Liljc

l[lli st att mra n·scn'ttmlerli jjtnan tc r i fl ot tan. 
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l. Angående vakanssilttning af 7 rotar vid Norrlands 2:a, '-l:o oeh J :o 

kompanier. 

Angåondo vakanssiittning af ett msthåll o>r·.h tl·:'i rotar inom Kalmar 

liins båtsmanshålL 

10. öpvct bref pil afskerl Wr konnnct11luren 1·ir l kong!. flottan C. G. 

J,iudmark. 

Afsked med pension fur kornmeml\irpn C. U. Lindmarie 

Fullmakt för G. E. Ulff att mra. kommondör vit! kiJngl llnttan . 

Fullmakter för J. C. E. ChristerRon och A. F. H. Klin tberg att 1·ara 

konuncndurcr l'id lrongl. fl ottan. 

Fullmakt i<ir A. E. R. ( 'a rlhoim-l<yll rnsköld att l':lra lwtnntcnrliir

kapton af 1:a g-ra rlen vid 1\ungl. fl ottan. 

l<'ulbuakt fur C. A. Puke att 1·a r<1 kutnntrndiirbptcn :tf :2:a gr:!<l<'!i 

1id kong!. fl ottan. 

Fullmakt tlir N. K Andorsson att vara kapten vid kongl fi uttan . 

l<'1tllmakt fOr O. R Sylv:m a: t ,-ar:t löjtnant yj r] kong!. fl otta n. 

Pullmakt fur O. Lagerborg att vara kontoramiral i fl ottan. 

Rosolnti.,n ii kaptenslön i l:a k'.assrn för kavtenen vid kong-l. flot tan 

S. von Konow. 

Föror<lnamlo flir kommonduron A. F. H. Klin t berg att tillsvir)aru 

1·ara chef for fl ottans stab. 

Ang<tendc medel for pansm·IJ:'iten Uiilas fullhonlnndc. 

Angåonde en oftiecrs heordr:md r• till Eng-land för öfven·anmde nf 

profskjutning mer! rn kanon. 

Angåonde :tterbesiitbwdo af f(jrrst:lntlarchefattningen fi\r Jl<ll'igatinns

skolan i Carbhamn. · 

Angåc1Hio ersiittn ing för 80krctcraregiil'llmiil iit\·cnt>om t;·,r rakt 

milstarobitriirlo åt navigationsskolekomit.:m. 

Angåon<lo af kong-l. generaltullstyrelsen ])(•giird ersiittning tur mc<l

delado statistiska. uppgifter. 

Ang-åeliile betalan de af tryckning n1. 111. af en liirobok i artilleri 

oeh hanrlvapen. 

Angåondo l<irhyran,]p nf maskinister fiir sommarens sjölwmnwn,]c

ringar. 

Angåon,Jo liinefii rmånor åt en J :a kl. sjönlan nnrlor tj cnstlcdighct för 

sjukdom. 

Angåonrlo lwmmondurcn C. C. Engst rön1s luHlcnlåuiga framstiillning

römndo snahbskjutnnde :)7 mm. kan oner för pansarhåt(•n Oiila. 

Angående tryekning- af en liirnbuk i ; krppcibyg-gcri 111. m. 

Angående anstii lda furs(ik me1l on R. k. hydr .. karbyrb iit. 

Angii.Pndo niirlcn:d<•nniilr :H Nilö :-iil sson fr:'i n Styrs(i T:ing·cn. lil·il

k,cn under Ho ttaw; bnnnb<itnrs expoditi (II IO l' t iil r iket;; w·sthi st 

vintortill tj on;;tgjort flOIII 1:\ ng-],ts a <l i'Rf1:1 fartyg nlltso<l:rn Yintern 

1880-Sl. 
Ang-:iendc prn;ion,riift fur tnii ste r! .. tsen C. A. 1hJqtrlim. 

• 
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10. Ang:'knrlc tj rnstlcrlighct för kanllnarsl<ril\·arcn A . "\. CarlRtcdl. 

Ang-ående hnnoba!!>ll'eg·esiill cn J. P:son Sr:h oc1•11 1.,-,, l l 
._, ...... 

., t L' 0garC'rLit t. 

am i r al i tetskrigsmans kassan. 

AngJcnrle pension i högre kla ss fii r olagkillaren Linrlahl. 

Angående v:l.lmnssiittning- af tvenne båtsmansrotar vi<l Bohus 1:a 

kompani. 

Angitondr v:~kanssiittning af cu rote vid Norrl<nHls 2:a kompani. 

Angåondo viirnpligtigc C. P. Carlssons underdåniga besl'iir i friiga 

om ~ötcr fiir fvrsumm:Hl vapcnöfning. 

Angaonrlo J. G. Bergströms d:o d:o. 

Angåondo P. A. Jn eobssons d:n rl.n. 

Angående J. Carlssons d:o tl:o. 

17. Angående faststiillelse af en ri tning till fyrtorn ii Ving:!. 

Angående vakanssiittning nf en rote 1·irl ~onlands :'3:o !JRtsmans

kompani. 

Angåondo gorltgörelsc för fiirskjntna. mc<lel till anskaffan 1lo af sviinls

rlaljcr. 
Angående H.aggnndcroffi corcn E. Svenssons <~fiönings funn ii n cr nnder 

ntöfvande nf riksrlagsmannanppdrag. 

Ang<'londe flyttningshjrlp till liijtnantcnm O. U. V. H. Broman of'h 

C. C. Engstrii m. 

Angilcndo ett halft ilrs stipcndinm till liij tnanton S. Anbrernna för 

anställning i fransk örlogstjenst. 

Angåondo tiirrc lots;lldPrlll<lllnen C. E. Södcrholms ansökning om 

torhöjd pension. · 

2-~. Angående iltorlemnanclc ti ll flottan af nmrinregomentets f. d. ka sern 

HL 111. 

Angåcnrlo föriimlr:-trl inredning af don nta(' garnisonskommenderingen 

i Carlskrona fUr nii.rvaramlo brgagnade kasern. 

Angående anskaffningrtr for minfö1-rådet i Ca.rlskrona. 

Angåonde fastställelse af ritning till frr och honino·shus ä skäret 

Svangen i Bohu s liin. , . " 

Angåondo kompetens får fynaktaron S. P. Andersson 11tt ant:Jg-a s 

till fyrmiistare å f)'rskcppc·t Utgmnrlcn. 

Angående rätt fiir stati onshefillhafn1rens i Stotkholm adjutant att 

tilltriida rlen honom tillrlcl<ldc bostadsliigcnbet å Skeppsholmcn. 

Angående ifråg~satt furordnande af en extra liiknre un<ler srmcster 

f0r dc ,.i<l stationen anstiild:~ liika re. 

Angåcarlo furslag till nytt rcgiPmento lur flottans pensionskassa . 

Angående inventari efurvaltare A. Jun\cns und. ansökning om bo[riclse 

från hnndlwfvanrlo af andra fartygs invcntnrienppbönler än flottans. 

Angående vakanssiittning al' on rote vid Bohus l:a båtsmanskornpani. 

Angående nlkan ss>ittning af tvcmw rotar l'irl håtsman sll<illot inom 

V esternordands län. 

Angående af tvii man sökt afsked från sjömanskåren, 



M:1j 
Juni 

" 

" 

:N. 
7. 

" 

14. 

21. 

XXIV 

Ang:londo orkilnnamlo af tyska iingfartygs miitbref i svenska hamnar. 
Angåondo diroktören vid mariningoniiirstaton H. A. Grahms qvar
stadnando tillsviclm:o i tjcnsten m. m. 
Fiironlnande för A. l\I. A. von Eckcnnann att tillsvidare vara oxtr,l 
ingeniör vid mariningoniörsbtten. 
Angående föronlnnnd c tillsviebre af on öfYenlirektörsassistont. 
Angåondo tillst~nd för en oxtm ingeniör att afrcsa till Tyskland 
och Fmnkrikc. 
Angående regleringen af utgifterna uneler riksstatens femte lmfvwl
titcl for år 1800. 
Angående lönoförbilttring åt lärare vid kongl. sjökrigsskolan. 
Ang1enclo 1800 ~trs anslag till lots- och fyrinriittningon 11101! lif
riidllningsanstalterna.. 
Angående utanordnande af femte hnfvncltitelns anslag för 1800 m. m. 
Angående boh?tllningarne 1 vissa anslag under femte hnfvmltitoln 
för å.r 1888. 
Angåonde lotsverkets stiillning Yid ntgången af år 1888 m. m. 
Angåonde ifrågasatt öfvorflyttancle från Stoekholms till Carlskron:t 
stations beklädnadsförråd af ett antal blå ylletröjor. 
Angående bespisning af flottans manskap som tnmsporteras frän 
Stockholms till Carlskrona station. 
Angåonde tullfri inforsel aJ luftkärl till Whitehoads minor. 
Angåondo ti1lstiind att utdela en skänkt penningrgåfva till en del 
förmän vid varfvet. 
Angående pension för en daglönare. 
Angående en förre kronolotsen med l1ögre lön P. G. König tilldehl\l 
nådcgåfva. 
Förordnande för J. A. ilieister att bestl·itla ,~arfsehofsombetct vid 
flottans station i Stockholm. 
Angående inköp af en facsimileatlas. 
Angående ::mskaffancle af 5 st. 57 mm. Maxim-Nordenfelts snabb
skjutande kanoner. 
Angående ntsilnclamle aJ en mariningeniör till Frankrike. 
Angåondo m:niningoniören grefve H. A. Mörnor lomn:c"dt nådigt upp
drag att besölm Paris och örlogsvarf1·en i Frankrike. 
Öppet bref på afsked för kaptenen vid kong!. flottans permanenta 
reservstat G. M. Stael von Holstein. 
Angåonde afsked med pension för samme kapten. 
Öppet brof på afsked för föreståndaren för navigationsskobn i Visby 
N. Törnquist. 
Angående hcviljatl pension åt samme föreståndare. 
Angåmllle nflöningsförmåner åt en 2:a klass r;jömnn lliHler tjenst
loLlighet för sjnkdom. 
Angående ifrågasatt anstiillanrle af on kemist vid flottan. 
Ang1emlo gocltgörelsc af kostnader för anskaffande af skyttemedaljcr. 
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An"åendo pension å allmiinna imhagningr;statcn för navigations
skoleläraren O. Offorman. 
Angående fördelning af extra statsanslag till artillerimateriel för år 
1800. 
Angilende anordnande af telefon i lotskaptensexpeditionen i Kalmar. 
Angåonde npphäfvande af afverkningsfurbud å skog på ön Örskilr i 
Stockholms län. 
Angående värnpligtige G. Bengtssons besvär i fr~ga om böter för 
försqmmad vapenöfning. 
Angående nådegäfvor åt afskedade personer, hvillm tillhört flottans 
militära kårer. 
Öppet bref på afsked f6r kommendörkaptenen af l:a graden Y id 
kong!. flottan C. Lundgren. 
Angående afsked med pension för kommendörkaptenen af l:a graden 
C. I,undgren. 
Öppet bref på afsked for reservunderlöjtnanten i flottan E. O. Sjögren. 
Angåentle afsked mod pension for reservunclerliijtnanton E. O. Sjögren. 
Angående foThyrning af fem eldare nndeT innevarande sommar. 
Angående vakanssättning af en båtsmansrote vid Norrlands 3:e båts
manskompa.ni. 
D:o d:o vid Roslags 2:a cl:o. 
D:o d:o vid Bohus 2:a d:o. 
Angående stipendinm för 3:e året till löjtnanten A. Ekström nn<ler 
anställning i fransk ÖTlogstjenst. 
Afslag 1 Teservnndorlöjtnanten i flottan G. O. J. Cav:lllis under
dåniga ansökan om understöd m. m. 
Afslag å f. kronolotsen L. Petterssons undenl. ansökan om erhål
lande af en nådegå.f va. 
Att jemväl tyska segelbrtyg, försedda med mätbref enligt skopps
förordningen den 20 Juni 1888, skola vara befriade från ommätning 
i svenska hamnar. 
Ang1ende vakanssiittning af åtskilliga båtsmansrotar i Vestornorr
lands liln. 
Angående underdåniga besvär i fråga om afskrifning nr flottans rä
kenskaper af oguldet arrende för Lyckoby kronoqvarn. 
Nådigt medgifvande, att för anstiillamle af en extra, lärare vid na
vigationsskolan i Visby må, om sEt orfonlras, nndcr hittills bostämda 
vilkoT, användas ett belopp af högst 1500 kr. 
Angående ifrågasatta anordningar i de till Stockholms stations min
skola upplåtna lägenheterna i mi.ndopartentets hus å varfvet der
städes. 
Ingeniören vid ma.riningeniörstaten J. G. Br:umo till<lclad gratifilm
tion af 250 kr. för ett arbete i skeppsbyggeri. 
Bifall till förslag om 15 kronors traktamente till siirskildt fcironl 
na.de ledamöter i liikarenilmnd. 
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Ang·. 2. )cng:wmlo l'akmssiittn ing nf en h;\l snwnsrotc l' i<l H"hu s 2:n lwm p. 

!}, 

lö. 

Hl. 

" 

D:o ll:o 1·id Siillm l\Ii:,rc :!:n tl:o. 

F . d. rcsrrl'undcrlöjtnantrn K O. Sjiigren till•lclnd ett årligt IIIHkr

Rtiitl af ett tusen kronor utaf ausL!grt ;\ 9:c hufl'utltitcln till blcs

sorallC öfver- oc.h nndoroffircrarc. 

lcynnii st;J rcu J. A. Uddman tilhlrhul crsiittning för kostnad er fö r 

sjuhård ä la~arett samt on gmtifikation af JOO kr. till godtgörelsc 

af öfrig;L af sjuin iomen honom åsamlwdo ntgiftcr. 

F . kronolotsen A. Amiersson tiihleLul on nå•leg-fd/<~ ;1[ 200 kr. 

Ji'ullt grati;tl tilldelarit aflidno vaktmiistann E. ::Jinttl'sons onb C. 
C. ::Jiattsson, fud<l P ettersson. 

D:u d:u aflidnc fyrmiistaren J''. O. Abcrgs onlw U. \ V. Åberg, född 

.Tobanuisson. 
A fslng å f. båtsmannen P. N:son J.,umlah!f; nncl. an sökan om pension. 

Angiien1lc f. kronotimmornwnnen E. Larssons ttnd. bes1·iir i fråga 

om honom fördgrad pension. 

l''öres kriftcr i fråga om vab nssiittning af rissa l.J ;'itstnansrotar. 

Angåondo anskafl'ning af ett utaf koDlll.IOJHllirliaptcnen J . A. E kelöf 

in,·cntcrallt instru ment afse•l t liir grafi:;k tilliimpning af nu giillande 

styrroglcr. 
Ang~cndc utarhotan(lc af reglemente för pensioneri ng af por sonalen 

vi(l lotsstyrelsen och lot.;wcrkot. 

Angåen(lo ntsiindnndc af en utaf fyringeniörkontorots tjcnstemiin till 

vcrldsutstiillningen i Paris för att taga kiinnc•lom om (ler forckom

ma ndc uppfi.nningar inom fyrväsonJlct. 

Ang;lcnde Yakanssiittning af en båtsnwnsrotc vid Holms 2:a komp. 

Afslag å f. kronolotsen P. Olssons und. ansökning om en nihlogåf1'a. 

Fullmakt för J . D. Barday att vara kommendörkapten af l:a gra

den vid kong!. flott;m. 
Fullmakt för A. A. L. Palander att vara kommendurkapten af 2:a 

graden rid kong!. flottan. 
Fullmakter för C. .B'. Askor och grofvo H . R. Ham ilton ntt y;ua 

liap touor vill kong!. flottan. 

Fullmakter för f'ri L1. E. U. C. Sparre, frih. l't. W. Lenhusen o~h 

frih. U. C. Kn11tsson Sparre att vara löjtnanter vid k(>ngl. Jl c,ttan. 

.Fnllma kt fur R V. C. von .i\Ilihlonfcls att va m kommendörkil p ten 

af 2:;1 graden i kong!. fl ottan. 

Fullmakt för frih. E. C. A. Barnckow att 1·nrn kommendurkapten 

;tf bt graden vid kong-L flottans permanenta resen-stat. 

Resohttioncr å l:a klassens· k<tptenslön for kaptonerna C. W. T. von 

Eckormnnn O(;h A. vV. J,a.rsson. 

l<'ullmakt för A. Bengtsson Olsson att vara roscnumlor!Vjtnnnt i 

flottan. 
Pullmakt för i\L F. Yon Kmscnstjorna att vara förrst;lmlarc fö r na

vigationsskolan i t:>tockholm. 

X>::YU 

Officiela underrättelser. 

uttlrag af generalor(ler för November och December 1889 . 

No1·. 2. Bifall till löj tnant H . von Krusensticmas underdåniga ansukan om 

3 års tjenstlc1lighet från oeh med 1kn 20 December 1889 ftir an

ställning i itali ensk urlogstj enst. 
~ådio-t metlu·ifv;uHie fur kommrmlurklptenen K U. Hoijkonskjöld ntt 

fortf<~·ando "'biint don för offi cer i kong!. fl ottans resen· fa stsbilda 

kommondurka ptonsn ni form. 
Fl . Att kaptonen O. L i.ndbom tillsvi(lare skall tj enstg'i'>ra siisom arljnbnt 

hos ehofon mr flott<Lns sta b. 
G. Att från den l Januari Jt$90 kadett0rna i kong!. sjökrigssl;olans 

G:o oeh 5:c Idasse r skola var;L nmlProffif•eraro af 2:a graden me(l 

viinlighet töre flottans öhiga tnHlerofliccrarc at· samHut gra(l, samt 

att kadetterna i skolan s 4:e och 3:c klasser skola vara underoffi cors

korpornler mc1l !iirotrii•le framför fl ottans öfriga nndcroffirerslwrpn

ralor; 
att utnämning af kadetter till underoffic-er morl fullmak t gi·,res 

af ehofon för kong!. sjö!örsvarsdepartcmcntct på. förslag af c· li efcn 

för kong!. sjökrig-sskolan , sa mt att nppt\,Yttning af lmdctt till lln•lcr

offi corskorporal guros af dtefon för sjökrigsskolan; 
att kadett uppflyttas t ill underoffi ccrskorporal, så snart han ll[l]!

fylt fnnlringarna fiir nppHyttning i 3:o klassen, sa mt att befordran 

till underofficer af 2:a graden sker , så snart han nppfjlt fonlrin

garna för uppflyttning i 5:o klassen. 
r;. Att ungfartyget Knre oeh minbåten N:u 7 må stiilla s till varf~ehe

fens vi1l Stoekhohns station förfogande i och för ansbillande af för

sök mod en af extra ingeniörou L. A. L. Söderstrum konstrnerad 

apparat för djupreglering af flotta ns sjolfgående minor; samt att 

min!Jå.t on efter sltttade Jiirsök skall afrustas och uppläggas. 

lJ. Nådigt modgifvando för extra. ingeniöron A. 1\L A. von _Eckernlilnn 

att emottaga och hiira riddarotocknct af Prenssiska Röcht Orns-or•lc·ns 

3:e klass. 
18. Att kommendörkaptenen af 2:a gmden J. A. Ekoluf ettor all. kom

mcndörka.ptcnon H. G. W ostman t. v. skall var<L chef för Stockholms 

stations oxcreis- och umlorbefälsskolor, samt att kommendörkaptenen 

af 2:a graden C. l\I. Ingelman , med bibohå.llan•lo af ehefskapet för 

S:o, 9:o oeh lO:o matroskompaniorna, tmllor kommendörkapton E ke-
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liifs Rjökommcndcring, Rkall förcstii d1cfRkapet Hir ofvanniimnda slw

lor; iif1'ensom att kommendörkaptonen A. A. L. PaLmder med hibe

hållandc af chefskavet fOr ckipagodcpartcmcntot t. Y. skall vara 

lotlamot i undervisningskommissionen Yid 8toekholms statiou. 

~:ldigt modgit\'a llllc för nndcrliijtnantcn i kong!. flottnu s reserv C. 

von Frisellen l{idtlerstolpc att inom riket biinL den f\ir nmlcrlöjtnant 

i kong!. flottans rosorv anbofahla pantddriigt. 

Bifall till htptoncn A. L. Hamiltons nndonluniga ansu k<lll om td 

månaders förliingning ;] tjenstledighet, riiknatlt från oeh mod tlen 

27 :No1·cmber d. ii. 

Bifall till konteramiralen K 8. K. Pcyrun s umlenlånig<L ansökan om 

en månads utrikes tjenstlcdighet fri:in och med elen ~(j Nuv. d. å. 

~iWigt mcdgifvando att fregatten Vctnwi·is må fö rläggas under re

paration. 

Att ångfartyget Sköldmön skall uppläggas. 

Nådigt tillstiind för samtl iga officerare och ,·ellorlikar :l korvetten 

lt'rrjct att emottaga otoh bcir;t dom af H. M:t 8nltanen af Tnrkiet 

tilldelade onlonsteckcn. 

Att i'mgfartygct Vcdkyrian skall afrustas och nppliigga :-:. 

~i(tlig tillåtelse för nppbönlsmaskinisten uch sex sjijmän å korvetten 

Frejct att emottaga oeh bcira dom af H . .1\l:t 8nltanen nf Tnrkict 

föriimde medaljer. 

Nådig tilli\telse för kaptenen A. Boen att emottaga och biira ritl

daroteeknct af Annamitiska Drakonlen. 

18. Frän oeh med den l .Tannari 1890 förändrade tlistinktiunstcekcn fur 

kong!. sjökrigsskolans kadetter samt faststiillelso af modeller till 

clessa distinktionstecken. 

28. Att kaptonen vid kongL Hottans reserv U·. J. Klingspor från och 

med den l April 1890 och tillsvidare skall v;mt chef tör Tjnsts och 

Östergötlands båtsmanskompanicr. 

Sannnamlrag af kongl. llref, embetsskrifvelser m. m., utgångna 

från kougl. sjöförsvarstlepartemeutet muler 

Augusti-November 1889. 

Aug. :lO. Fullmakt för C. J. Carls:-:on att vam föreståndare för uavigations-

skolan i Carlshamn. 

Angåonde återbesiittandc af föreståndarebefattningen vid navigations

skolan i Carlshamn . 

Kaptonen vid kong!. flottan H. Carlstodt tilldelad en gra t ifikation 

af '100 kr. Jur utarbetandet af on »minliint >> . 

Angåonde vakanssiittniug af on båtsmansrote vid Gotlands 2:a komp. 

D:o d:o vid N otTlands d:o. 

Bifall till underdånig ansö kan om utbctala.ndo till L d. Mtsmanncn 

Småkopps onk1 af on hennos man tilldelat! nåtlcgål"va från invalid

husfonden af 15 kronor. 

Aug. 30. 

8opt. 

lO. 

" 
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l<'y rin.c;·eniörcn C: . .T. D. Santh•lls onka tilldcLld on nJdt'g"[lfva af 300 

l\ ron or. 

Ang·;1end!' tilliig·g- till lutRiotlsfii rtc>ek ningcn för Ratan s lotsplatR. 

Angående pension :lt afsketbtlc håtsmiinnrn Malmborg- orh La:;k. 

Ang:'londe pension i\t förre båtsmannrn Siikcr. 

l<ö rro oldaren it lotså ngaren OötPIJOrg J. E . Eriksson tilhlcbtl l'tt 

understöd af 300 kr. jonwiil t(ir innovnrando 11r. 

Bifall till matroson l'itl !l:e komp. n:o 60 8vanströms ansi·,kan :1 tt 

fi jrc ll]lpnådd myndighcts;\hlcr rrll;\Jla af:;ked ur kronan s tjen st. 

Fullmakt fiir C. M. Ingclman att 1·ara kommcndörbpten af 2:a 

gratlon vid kungl. flottan. 

Fullmakt för J. \r. Lanncrstierna att l' :lm kapten vit! kllng-1. fl uttnn 

lllCtl !lin i tlonm1 grads 2:a ldasR. 

Fullmakt för K. Hj. A. Potter sen att 1·ara löjtnant vid kung-L flc,ttan. 

Resolutioner å kaptenslön i 1:a klnssens för kaptonen vid kong-L fl ut

A. G. M. 1·on 8dwnltr.. 

Öppet brof pil af sked med pension for direktören l-I. A. G ra h n L 

Fnllmakt fUr J. Th. Pihlgren att vara direktör vit! kong!. llottan~ 

mar i ningcniörstat. 

Förordnande for O. n. J~undhcrg att tillsvidare bostr.itLI ingoniörs

tjenst vid kong!. flottans mariningoniörstat. 

Förordnande för H. H. Lilliehöök att till svidare vara tliroklör vit! 

],ongL flottans mariningeniörstat. 

lo'örunlnande för grefve E. H. A. Mörner att ti llsvid:1rc vara ingenior 

vid kong!. ilottans ruariningcniörstat. 

Hosohttion å ett extra. iugon iöron vid ](Qngl. flottans mariningeni(q·

st<tt C. E. G. C. 1:-ltwtrt ti llagdt miningeniörsanotlo. 

Hosolntion å ett extra ingoniijron vid kongl. flottans nwriningoniijr

sbtt L A. Engström tillagdt arvode. 

l~osoltttion npp:1 extra ingcniijron vit! mariningcniörstatcn W. Jat;uh

scns undaniiiniga ansö kan om afskcd. 

Öppet hrcf på afsked mod pension för kamoreraren vitl amiral itets

krigsmanskassan G. W. Cimmerrlahl. 

Att on liirarcbofattning l'id ual'igationsskolan i Götcburg ska ll fr:ln 

oeh med instnndanrle läs:!r indragas. 

En siirskild ersiittning af 500 kr. beviljat! iifverlutsen af l:a gT<ld 

.J. A. Thorslnntl. 

Tillstånd fur öf,·enlircktöron oeh chefen n·,r nwriningeniörstatl'n <ltt 

beordra direktören H. H. Lilliohöök att aft·esa t ill ntstiillningcn 

Paris 111. HL 

Vakan ssiittning af on båtsmansrote vid Norrlands 4:o kompani. 

Afslag å n;tviga.tionsskoleliirarcn Bolins ansiikan, att ehuru han icke 

hunnit fullgöm tjonstgöringcn s;)som befäl å fartyg m1der hela den tid 

som erfordras for att sö ka förcstämlarobcfattning vid navigationsskola, 

han likviii måtte vard;t föridarad behörig att söka sådan bofattniug. 
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20. Angående upphnnrlling af lJrunt prismatiskt hut. 

Vakn.n ssiltLning af en båt smansrote vid Bohns l :;t kompan i. 

liijtnantcn C. G. .Flaehs undcnliin ig·a ;msökning om befriel se frJn 

utgifvan<le af ett honom affonlradt orsiittningshclopp för kustnad rn 

fiir söknndens transport fn]n H ongkong till England afslagcn . 

Angående C. B. Siifboms underd~ niga ansö kan att af nå<! vanb 

befria<! från att säntla s till armee ns di sciplinkornpani. 

'J7. Angående b0rii.ttelscn om förrii.ttad generalmönstring med l'esLra 

distrikLet af flottans båtsmanshålL 

:l<'örurdnandr f1ir ingeni.örcn l'i<l kungl. mariningcniörsta ton .J. <:. 

Branne a tt tillsvidare vara, öfvcrclirrktörsass istent. 

Angii cnde å.Lgänlor till söndagsfri<lens upprätthilllando. 

Angiicndc tj enstebcritkn ing fur fyrmiistarcn C . .J. P etter sson i od1 

för berättigande till pension. , 

Kommendören R . von H o<lonbcrg förklarad boriittigad att, under 

<len tid han af riksdagsmannauppdrag varit forhimlrad att bestrida, 

sin bof;tttning Yi<l flottans station i Ca.rlshona, få npphiira sina 

aflöningsförmtlner vid fl ottan , såsom om han Yarit i 1·orklig tjcnst

gt.iring. 

Afslag i friiga om fUrhöjda tj cnstguringsponningar för kammarshif

varen .J. E. Lindahl såsom t. f. beklädnatlsförvaltarc. 

Angåondo ni'tdrgåfvor till afskedadc personer, som tillhört Hottan s 

kårer. 

u. Fullmakt för fr ih. L. Akorhiclm att vara löjtnant vill kongl. fl utta n. 

l•'ullmakt for G. Ph. von Krusenstierna att vara kommendörkapton 

af 2:a. graden i kong!. flottans reserv. 

Handlingar från gonernltnllstyrelscn och skrppsmiitningsöfn:rkontrol

lörcn, angåondo ommätning a.f brittiska fartyg, öfverlemnadr till k. 

utrikesdepartementet för inledande af nndcrlumdlingar. 

Om använ<lande af till krigsbmk odugliga bombkanonslupar od1 

kanonj ollar. 

Ifrågasatt åtgii.nl för boredanflo af ka sernutrymme vid flottans sta

tion i Stofokholm skall icke for niirvaran<lo till någon K. l\f:ts vidare 

åtgärd föranleda.. 

Om dispos ition af den ntaf f. d. marindirektören H. Gralnn inne

ha Ida bostiillsliigonhct. 

Expropriation af mark för on fyr pit H ve ns östra kust. 

·Maskinisten å ångfartyget JNng A. W. Malmström tilhldad ett 

oxemplnr i silfver af mc!laljrn af S:e sto rleken med inskrift: »llliR 

qnonun mernere laborrs». 

Angående vakanssiittning af en hiitsmansrotc vid Siidra U iirc 2:a 

kompa ni. 

Ang;'\cnde vakanssiitn ing af en b~ltsmansrote vid Bohus l:a komp. 

Kommendören G. E. Ulft' tilldelad flyttningshj olp motsvar:mdc 10 

procent af han s innchafvande fasta lön. 

Okt. 
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5. Angilcnde c. o. bnlmarskrif,-;n·en C. (~. 1<'. Ulffs besl'iir iil\-e r <ltcr

besiitkm<le ar en k ;u nlnarskrif'v~li'Otjenst ,.j,[ lluttans staliun i Stud

h() llll. K. l\I:t linner skiligt att, mc<l upph ii fvantle af lnarinfiirvnll

niug•' ll il ijfl·erk laga <lc beslu t, förklara, den för H. A. Sehonson mc<l

drladc full n w kt hafva t ill :dl vidare kraft or;h verkan fi'• rf'alli t samt 

anbefaller lllil.rinl'i.irvaltningcn att ii. ifr;lgavanlnd,, kamnwrskrif'varc

tj enst utfiinla fullmakt för Ulff. 

12. Yibri;ttse rsiittning åt rcscrvundor!Cij tnantcn i !lotta n (L O . .J. Ca

va lli i följd ar hintron l'id navigationsskohin i Göteborg L. d. llllller

löjtna,nten H. A. l~eutersk iöhls tjenstl c<lighet hcstii mmcs till lJ :2 

kr. 50 öre i m;t nitdcn utöfvcr do 37 kr. 50 ijro, som innchafvaron ii r 

plig-tig afstit af sina löncfiirmånor. 

Löjtnantern; t H . O. C. von Arhin och N. A. Tcbnder Wl<lelado 

Jlytt ningshj elp motsva rande 10 prue. ~tf <lCJ·as innehafvamlc f~1 sta lön. 

l•'örro tlaggskcpparen .J. RPhnström tilldelad ett exemplar i g 11l<l af 

medaljen utaf 5:tc sto rl eken mod inskrift: »för nit och r e<llighct i 

rikets tjcnsb>. 

Angåonde fordelning af torminsafgiftcr vid kong!. sjökrigsskobn 

emellan derstildos anstiildo l~nnc . 

Angåonde pension i'lir fö rre M,t smnnnen N. 1\L Sam11olsson Lind. 

Angående pension fOr furro daglönaron C. M. Carlsson. 

Angående valmnssättning af on btttsmansrote vid Bohus J :a komp. 

18. Angående förriittml genoralmönstring med en del affiottans man skap. 

2:). 

" 

Flyttningshjelp mot svarande 10 proc. af innohafvandc lön tili<lelad 

kaptonerna W. E . Elors oeh C. L. A. :i\Inntho. 

Ogillande af on af kanunarrätten gjord anmiirkning mot liijtnantcn 

({. H. Björkmans räkning öfvcr kostna,ler, som Björkman efter att 

år 1888 i Gibraltar for sjukdom hafva :tfpollotterats från korvetten 

Freja, fått vidkiinna.s under vistelsen derstädos och resan derifr ii n 

till Carlskrona. 

Angåondo underflåniga bosviir i frilga om 11pplåtolse af jord till båts

mannen vid Norrlands 2:a komp. N:o 16 Wedin. 

Ett ersiittningsbolopp af 75 kr. beviljaclt mästerlot sen G. Sjciblom 

för en fö rlorad lotsbåt. 

Vaktmiistaroonkan S. C. H enriksson tilldelad en n;h legMva flir on 

gång af 50 kr. 

Pullmakt !ör frih. C. G. von Ottor att vara viecamiral l'itl kong!. 

fiottan. 

li'11 Jlmakter för H . A. Palme och H . G. W. Wrangol att va ra kap

tenor vid kong!. fiottan. 

F11llma.ktcr för H . A. l'vf. Enestriim orh N . S. T. Ankuf'rona att 

vnra, löjtnanter vid kong!. Aott:m. 

Resolution å l:a klassens kaptonslön fur kaptonerna A. \Y. Wallen

borg och .J. E. Wilckc. 

l<'nllmakter for H. H . K. Ericson, C. F. W. Ribon, C. A. H. Virgin, 
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:F. G. B. Berg-man , A. H . Uisiko, L. E. Arncliu~ , A. Mcist.<'r. C. H. 

A. Lc0he, A. H. af Pctersens, I. P . B. Nurman, frihcrrr C . . K L. 

Liljcnerantz oeh A. Prytz att vara underlöjtnanter vill kong!. flottan 

samt ligc med turberiikning från examcnslbgen, den 2L Oktober. 

Okt. :!i). Fullmakt ftir A. F. Bergman von Sehinkcl att va ra undcrlöjtnau t i 

Nov. 

" 

kongl. flottans reserv. 
Fullmakt fu r O. R. LntHlbcrg att Yara ingeniör Yid kungl. fl ottans 

mariningeniörstat. 
Viikor Yid insiittning af medel i lifriin teanstalt fiir rrsc rvufli<"erarc 

i fl ottan. 
Angåonde t . f. inspektörens vill kong\. Iotsstyrolsens bounl ramlc att 

företaga en resa t ill Dannwrk 

Tnllfrihet beviljad för en till minbåten Blinks minutskjutningstub 

hörande del. , 

Ett belopp af 150 kronor m;\ utbetalas till hvanlon.1 af tre offiee

rarc, kommenderade såsom specialelever virl k. tekniska högskolan. 

för utg ifter för liiroböcker, ritmaterialiar m. m. 

Ett belopp af 2000 kr. amisadt såsom bidrag till tryckni ngskost

na(\crna fur »Svenska flottans historia åren 1522-1634» forfattad af 

intendenten A. Zctterstcn. 

Förre kronolotsen E. Ersson t illerkänd en nådegåfva af 80 kr: 

1. l"ullmakt för P. W. Gynthcr att vara kamrerare vi!\ amiralitcts-

krigsmanskassan. 
Angåonde förhyrande af"ombetslokal för k. lotsstyrelsen. 

],iijtnanten O. R Sylvan, kommenderad såsom spceialclev vid k. 

tekni ska högskohm, tillagd incl''arteringsbidrag, bcräknadt efter 400 

h. om året. 
8. Öppet bref på afskml mo!\ pension for. förcst;)mlaren för navigatiun s-

skolan i Get\c F. L. Agren. 

Angående nådevcdcrmLile t ill åtskilliga vid lotsverket anstäl<la per-

son er. 
Löjtnanten H. \'On Krusonstierna., bvilken under !len 2 Novctnher 

in n ev. år blifvit beviljad 3 års tjenstledighct för anstli llnmg l k· 

italienska örlogsmarinon, tilldelad ett ;lrs stipendium aJ 170 :f stor!. 

Tillstånd f0r varfschcfen i Ca rlskrona att för artillerimuseet emot

taga ;1.tskilliga skänkta ammunitionscffcktor. 

lli. Angåonrle tillägg till lotsledsfårteekningcn för Furusunds h>tspla ts. 

Direktören vid mariningcniörstatcn H. Lilliehöiik tilldehHl flyttmugs

hjclp motsvarande 10 procent af hans htsta lön . 

Ang. ifrågasatt nådevedermäle till förste vaktmästaren C. A. Hcs.S n. 

Ang. pension för två af'skedado båtsmiin. . 

Ang. vakanssättning af en rote vid Bolllls bt kompani. 

Löjtnanten B. A. K:son Natt och Dag tilldelad antlm årets stipen

dimn af 150 :f stcrl. 
Angåondo ullllcrstöu ät fy rvaktareankan K. E. Avamler. 
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Officiela underrättelser. 

Sannnantlrag af kongl. href, emhetsskrifvelser m. m. , ntgån~?;na 

från kongl. sjöförsval'Stlepartemeutet muler 
December 1889. 

Der. G. I•'nllma.kt får A. Th. Thunberg att va ra komilJendörkapten af 2:a 

, 

" 

gTaLlen vi!l kong!. flottan. 

Fullmakt för S. J. T. C. Ankarerona att vara kapten vid kong!. 

flottan. 
Fullmakt för grefve K. A. P osse att vara löjtnant vid kong!. flottan. 

Resolut ion å 1:a klassens kaptenslön för kaptenen vid kongl. flottan 

U. vY. D. Lj!mgqvist. 

Angående insättni.ng af ett ångspel å kanonbåten Atf'hild. 

Angåondo lotsverkets sta ter för år 1890. 

K. III:ts i nåder faststii lda stat för lotsstyrelsen och lotsYcrket att 

tillämpas under [tr 1890. 

K. i'II:ts i nåder faststäida stat får befäl och nnderbefiil vi!l lots

inriittningcn att tilliimpas från och med år 1890. 

K. M:ts i nåder faststäida stat flir personalen vid J)'rinriittningarna, 

att tillämpas under år 1890. 

K. lH:ts i nåder fa ststäida stat för förd elning af anslaget t ill ählers

tilliigg år 1890. 

Angående beloppet af penningbelöningar till manskap vid lifriicld

ningsanstalterna. 

Kungörelse angåondo iinclring af § 82 i nådiga tjcnstgöringsregle

mentet för lotsverket den 15 l•'ebrnari 1881 (So Svensk Författnings

samling N:o 63). 

Angående 1·ård på lotsverkets bekostnad af sinnessjuke t)'rmiistaren 

A. F. Lagström. 

Angående sökt tillstånd att träffa uppgörelse ll_tldcr hand om tryck

ning af tidskriften Underriittelser för sjöfarande. 

Angående förändring i afseende å generalmönstringars förriittando 

med flottans kårer. 

Att dc i nådig<t instruktionen den 10 Juli 1884 meddelade före

skrifter angående siirsl\ilda inspektörer vid båtsmanshållet skola 

med 1889 års utgång upphöra at t giilla. 

Angåonde arbetsplan och st<tt för sjökm·teverkct för år 1890. 
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G. K. i\I:ts i niidcr fa ststiilrla Rtat !()r sjökarteYerket , ntt tilliimpas 

under år 1890. 
Tillstånd för bcsiltt ningrn ä bbdbåtcn Liigg ut att emottag-n en 

pcnningcgåfva. 
Angående va.ktnssilttning af tvenne r utar vit! Bohus bt b1tsnwns

kompani. 
Angående ;wsknffning af 100 exemplar af en [tirtnningsbok. 

Skoppsmiitarcn C. J. A. Isalissons 11ndonlii.niga bcsviir ang;lendc 

ordalydelsen i det för honom af styrelsen utfiirdatlc konstitutorial 

ogillatlc. 
Båtsmannen Yirl Blel;ingu 3:o komvani N:o 74 Norrbohm s under

ditniga besvilr återfönisarlc t ill. K. l\I:ts Behllningshafvande i Ble
],inge liin. 

Viirnpligtige C. A. Andcr~so n befriad från orliiggande af honom 

ådömda böter för försummad 1·apenöfning. Till stöd !Ur besviirot 

har A. s tyrkt, att han år 1886, eller fore tillämpningen af 1885 

års viirnpligtslag, ins krit\-its i't sjömanshus. 

Ritsmannen vid GotlamlR 2:a kompani N:o 19 C. A. Björks undcr

d;1niga ansöbn om nfskcd ej bifallen. 
Understynnanstlottcm C. J. C. Vickenborgs undcnlåniga ansökan 

om gratifikation ej biJ;1llcn. 
Registratorn i sjöförsvarstlopartcmcntct R. Sumlin tillagd ett första 

:1ldcrstilhigg med 500 kr. fr;'l.n oclt med ingången af itr 1890. 

13. Fullmakt för A. U. H. Virg in att vant öfverstolöjtnant i K. 1\l:ts 
Hottas mekanis ka kår. 
Öppet bref på afskctl för uJ\·or stclöjtnanten i K. 1\I:ts tlottas mab
niska kår m. m. A. G. II. Virgin. 

Milst erlotsen L. E. Boman tillagd ersättning för i'ttskilligit unrh'r 

lot sning föT!oradc affekter 111. ul. 

En vit! lotsverkets arbeten vid Arkö anstäld arbetare tillorkiintl or

siittn ing fur sjukvård. 

Förre miisterlotson C. P. 1\ström tillticlad en nådeu·:'ifva för en o·un<>· ö b b 

af 200 h., samt hvarrlora af kronolotsarna med l1ögrc lön C. J . 

LunclrFist och C. P. Aman en nådco'åfv;t likaledes Hir ou o·å tw ni' b o b 

100 kr. att utgå af behållna l)'r- od1 båkmedeL 

Att fem st. lifriicldningsl'iistar af en af kaptonen Banditz udt 0vcr

krigskommissair Rasmusson uppflmnen modell få t ill verkas för vin

nande af erfarenhet röramlo deras praktiska amiinclbarhet och kost

nad. 
Underofficerskorporalen vid 8:o mat roskompaniet N :o 26 \Vablqvi st 

får under 6 månaders vm·miss ion för helsans vårriande åtnjnta sina 

:tUöningsfönnäner såsom umlor tj cnstgöring. 
Angående underoffieorskorporalcn vid 3:e matroskompaniet N:o 78 
Wint~clls undenlåniga ausölwn om flyttningshjelp. 
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n. af Klin t att mm kapten Yid kongl. HottalL 
C. <.~. Norsclius :ttt yara. löj tnant Yid kong!. tlottan . 
l:a klassens kaptonslön för kaptenen Yid kongl. flottan 

Angåcn<le nybygg n<Hl af 2 st. 2:a kl. minbä.tar. 

Angående fordelning af 1890 ;lrs anslag till ft otbns nyby u·o·na.rl och 
u ndcrhitll. "

0 

K. M:ts i nit<lcr fasts tii.lda stat fijr rördelning af ordinarie anslag-et 
till fl ott:ms nybyggruul och un (lorhåll år 1890. -

K. 1\I:ts i nitder fa ststiilrla stat för kong!. fi otbtns sjönmnskol r, att 

giilla. under år 1890. 
K. l\I:ts i nå<lor l'a.ststiildn, tlotgafliinings-, an-odes- och löncsbtt för 
fiott;m s stationer, att tilliimpas från och med den l J annari 1890. 
K. M:ts i nitder fa st stäida stat fiir fOrdelning af anslaget till ho
kliidna rl :"tt sjömans- och skcppsgossckårerna, att tillämp:ts från och 

mod år 1890. 
K. l\I:ts i nåder fasts tiLida stnt för 1\.inlelning af anslaget till di

verse behof, :ttt t illii.mpas frän och med i'tr 1890. 
K. 1\Us i nå<lcr faststii l<l;t s tat för fördelning af anslaget till skrif

materiali ar och expenser, vo<l m. m., ;ttt tillämpas från och mc(l 

;\ r 1890. 
K. iU:ts i nåder faststiUtht stat för mtvigationsskolorna i riket, att 

tilliirnpas fr ii.n oeh med är 1890. 
K. )f:ts i nårler faststiil<ht arbetsplan för tlottans va.rf i Carlskrona. 

och Stockholm år 1800. 
JI,jtnanten F. ~L P eyron tilldelad andra årets stipen<linm fur an

ställning i fmnsk örlogstj cnst med 2000 kr. 
Angi\ontle utbetalanrio af ett helopp af högst 200 kr. med a.nlodning 
a[ en beväringsmannon O. M. 1\I:son Jönsson öfverg;':'tngen kropps

s kada. 
Fynniistarcenkan I. Bonelis undenl;]nig;t :msökan om understöd ej 

bifallen. 
Ang1endo nå<log;Jfvor t ill afslwlatlc personer, som tillhört Hott;lns 

kårer. 
UtHlcrstödsta.gare af Hottans gemenskap, som nppnått 70 års i'tlrlcr, 

tillticlade en gratifikation h vanlcra. af 10 kr. 




