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Häfte N:r 2-3, 1859

Carlskrona

FÖRSLAG TILL FÖRANDRAD PENSION·ERTNG FÖR FLOTTANS 1WRPSER.
(Fortsättning från Sid. 17).
Hommendör Lagerberg yttrade sig vilja instämma i mänga
del ar af hvad föregr1ende talare anfört, dock inga lu nda i afseend e på nedsättnin t; af det föreslagna beloppet för Amiral spensioner. lia n hänvi sade till de vidlyftiga, ämnet upplysande, dislmssion erne Y id ~ 834 Urs rilisdag då statspensi on
för eri ·Amiral bestumdes till 4,500 Rdr Hgs. Det synes såsom borde, efter 26 års förlopp, då till ölmi ng i a!la öfriga
pensioner förslås, det nu upptagna beloppet af 6000 Rdr
Rmt iclie vara för högt, helst samma belopp tilldelas pensionärer från anneens Generalsr,r.ad . Tal. an såg e tjenstetidens
förlänp,ande sl;ola i allmänhet verka menliet för staten, hvars
förd el det alltid måste vara att åldrige tjenstemän utbytas
mot unga. Han instiimde pli Premier-Löjlnant Witts yttrande om det alltför h:1rda uti .ifrågavarande stadgande, en.är
delta simlie svåra st drabba de s. k. handtverliSStatel·ne hvilka
i ordQts egentli ga bemärlwlse få slafhala, och ln itl\a spledes
;~ Ideles icke lm n n a sättas i jemförelse med m otsvarandc grader inom armee n, de der under större delen af åre t lig~l\
på roten.
J(apten Ulrich före drog ett ar 3:ne delegare ll l: derskrirvet ~· ttrande nf, hufvndsaliligen, följande innehåll :
Såvida Direlltion ens förslag stödjer sig pä beloppen af
nu gällande provis oris lw löner, så tyckes det vara fotadt . pl'l
alltför osåkAr grund.
s& vida pension i'clie bestämmes efter lön - säsom hittillsutan efter klasse•·, si\ bör samma tjenstegrad erhålla samiD:a pen'ion och icke, såso m Direktionen föreslår, delas i olika klaser.
U~i -2:a och 4:e punkterna af Tit. Rubendicks ,reservation
in s l :i.,1~m. es fullkomlig r n.
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1\c se rvant~us "försla g till pomions-stat" anses anta ~ li gt ,
dock med följande jornkninga1·.

för att jemna pensionsbeloppen borde be räkningen af den procent, livarrned lönen sliall rninsl;as, börja
vid 600 Hclr med ett udda tal t. ex. 7 (hvariv, enom pen sionorne i rinp,a rni\n höjas) eller 9 (rlå de i unp,efärligen samVid 2 :o.

ma mån minsl<as.)
stadgandet att hafva tjent 2 ål' i löneklassen,
är obehöfligt, obilligt och för tjensten menliv,t. ltegeln må
vara att hafva tjent de iHH\ tid i graden; men då a vancement
tiH högre löneldasson in om sa mma r; rad år ovilfwrligt för de n
som qvartj en ar tillr å ck l i ~t lii n({O, så sl1tlil e stadgand et endast
ve rkJ, att sjuklige eller öfve ri1rige sli ullo, till följe af alltför
långsamt avancement, nödgas qvartjena - iill rinp,a båtnad
Vid 7:o.

fJr del allmi1nna oeil fö r individen .

Vid 8:o. Den som med l pension afeiir e[ter 50 års
ä Jdr,r bör eril hlla full pem;ion vid 5i'> , sävida han under tiden
erlli g~o r dubbla afgift er i hvaroru anmClian docli af honom
göres in om 3 mirnad er e fte r [1en :; ionsbrefvets emottagande.

Vid 9:o. Full pension bör lemnas åt Amiraler eller 65
ärs äld M , 5t Ölve rstar, Commendörnr uch Civile efte r 60
års. lio som för e de nn a tid ufeä, ffr p n n~ion i den närm<Js~e liig r·o lölleg rad för li vil l\e n i\lu e rsmfl tt et ä r f)'ldt.
Vid JO:o. Pensi on borde fö r l o r <:~s för den tid inlwmst
ar 3,000 !\ dr· eller dc röl\' e r orh åll l>s: lrii n annan tjenst f1
Rilwts slut, e!le r från allm fllli Ja ind r,,u nin g ~ s taton , el !er från
annan pen,; io rJ>ansta!t so m bekos tas e lle r har bidrag af allOm sh dan inliOm st ej up pgår till 3,000 Hdr
m änn a uwde l.
e rhålles bälflo n , uppgå r den ej t il l 2,000 f\ dr erh511es fulla
pe nsione n ur· Am: ts- [\ricsma rts-1\ <J ssan.
Ytter ligare bord e l.ii l5 gga:. :
a) Full p e n~ i o n för hvarje Amira lsurad <ir 4,5 00 Hdr Hält
irl'v ;l(l efter () 5rs tj <!n>t med lön i grade n.
derti ll är förV C
b) ln ~e n pension, utom n)'ssanlönle, får öfvorstiea 3 000 1\dr.

c ) Enka, elle r barn, e fl p, r allide n dele:;:aro boräW(!as till
fullt gralial, antingen den oflidno haft full pension ell e r icke .
Meifter erlä ggas ock de r! öro alltid lur full gralialsriltt.
d) Enlwr och barn dter delegarB ~om aflidit efter ,1850 å1·s
slut f5, från och med år 1861, berälma för tuli t gralial ~af det
pensionsbelopp, som e nl igt 1838 urs l1 effl omonte siwlat tilllwmma den aflidne, om ilan vid död stillf[lll ct innehaft full pension.
e) Gratialsafgil'l utGfu· med årligen 2
beloppet.

pro~:ont

af pensions-

Öfver-Comrnissarien Rubendick kund e ej för e na sig med
åtsllilligt af livad Tit. Witt an lört. Det vor e ett misstag att
anse grotia! e rnes förhöjning uteöra en följd ar pensionornes;
ty dessa frå eor hafva ingentina med hvarnndra att slialfa .
13etrölfande ntel' pensionsl'iirhöjningen, så lian lien ej ega
rum utan statobidrag, livarföre liloltast vore att ej vidhälla andra
förmåner än sfidane som blifvit armeen medgifn e. En pension sargift af 6 procent bör, med nu förhöjda lönBr, vara mindre h e t ~t ngand e iin förut 1. proce nt, med eliivarand e mindre.
Före å r 1824 var pension så ld e rn 6 0 år. ~lan har så-

ledPs ~1fv e n förT an sett, att tjen stemann en lwnd e och borde
qvar >lfr till denna åld e r Fö rst på sedn are tid liar man sökt
att, e onom tidi e pen sio ::e ri ng, lillnna afe[\ vid iirHJI! egande
lirafl or för att egna sir; å t unnat håll . Pe nsions f)llna d vid
55 i\rs ålder lwn i hvad !'a ll so m he lst um bä ras, ty tkn , som
före denn a lid punkt aft; nr liar vanli r;e~> on sldld föl'm öt; Pnhet,
ellor ocll liil n lian p1i a nn :d >:i tl be reda sir' störr e fönuä ne1·
utom , än i Lj enste n fö r hilll and et är detsamma vid arrneen ,
fa stän åld e rsmfi lf.p,l de r är !) 5r mind re. Man nfgå r der med
fi ill per: siof' vid 50 ä r, eller med liie re pension vid 45, men
Tje ns teå ren
e rh 1i lkr i ;; r dna re fa llrt aldr ig någo n fylln ad
Yid ar m;; en hufv;1 all tid varit fflrre än vid fl ottan , men sådant
f1r bill igt, r na r m;ir!o r och nmbä rando n un de r ett alitift fältt.ug vid a öfversliga J em som på on fl ot ta ifriir, il liOmlll a, - och
:;;\!,,de· c)rfordra )ngro år o~;il bu ttre Liroppsl\i·uft.
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Invändningarne emot 'Proviantm~star4:1s och Sel\reterares
npp'tlyttning i högre pensionsidass förtjonar ·ej a1fseende. Proviantmåstaron 'har en uppbörd, värd millioner, 'men ringa lön.
Bans inlwmster äro derföre staide på procenter, såsom sportre·r. Det vore obilligt alt ej unna honom en, tjoosten någotnår motsvarande, pension som bereller g·ra'tial 'för ·o-nlm
och 'barn. Desses ratt har hlttils alltföl' litet varit lagen
betdktande.
Enehanda år förbållandet med sekreterare, hvilka hah·a
sportler under lönen och för hvilkas enkor och barn nyssanförde åfven kan tillämpas.
I afseende på hvad soin af pension får behållas vid inne-

harvandet af annan tjenst, så erinras att Ril<et's Stånd<H'S
skrifvelse ·den 27 Feb1·. i1858 till Kong!. Maj:t, ant.ytlor vida
$karpare ·villwr ån 'tl l3ln Direl< tidneo föresi<Jgit..
'Det af '[{:apten Ulrich föresla[;na åldersm5ttet 60 år för
Civile, ·synes alltför 1hardt. Desse slwl lo tli\ tvingas, att icl1e
blott tjena , ut·an ftfven !Jolala afgifler, i 5 år mera än mili fä'rerne; men d'erelnot i 5 111· mindre njuta pensionsr·ätt.

Premier-L'öjtn.ant 'Witt ville vederlägga 'rit. Bui.Jendicks
påstående all gratialets belopp ej beror af pensionens. Gl·atials-rev,lementci t bestämm er neniligen, alt gratialet utaör l
Skui!e IIU den sednare bJifVa förhöjd, så Olaaf pensionen
ste vnl flfven den förr·a stiga. Talaren ftberopade, i öfrigt,
Tlt. Hubendlcli s 'hyss gjo rda framslftllning, all högre pension
för 'f1roviantni'as{åi'O OCh 's ekreterare, skulle be re~ a desses enl! or och b'nrh hög re gratial.

Ö(ver - Commissn1'ien Hubertdich upplyste att gratialerne
måste, i anseende till kassans ställning, till s vidare berliknas
efter nuvarande pensionerna; hvarom Direktionen varit bot&nkt göra anmälan ho~ 1\ongl. Maj:t

Fäll-Läkaren MiJrck anmlirkte, att Lällat;op~J<SOna,le.ns pensionor icke iiro fö~oslagne i öfvel'ensstämmelse med öfrige
Do sednare få nemligen dervid tillgadobe,[(assade legares.
rä lma både, lö,g och tjenst[;öringspenningar, de förre endast
lön, eh,lu·u iifv.en de hafva ljenstgöringspennin eur hvillia utgå
under benåmning af nrfvode. Regements-Läkare vid Carlskrona station är dessutom i Direl<tionens försla g nedflyttad~
i för låg p,ensionsldass. De hafva förut l1aft högre pension
äu armeens Hegements-Läliare och bö ra vid denna rättigheJ
bibehållas.
13illil}ast 1·ore att berälu1 a pensio.n efter lön med tjoastgöringspenningar eller arfvodo; en hat' finge då njuta sin
rätt till godo ehvad hans inilOmster voro stäide på lön med,
eller lön utan någon ar nämnde fyllnader.

H1'igs-Commissnrien Th orse/l utt rj'ckte sin tacksamhet för
Reservantens lörslae, hvillie l han ansåg vara, till sin grund,
det rättvisaste som torde lntn na uppgöras . ~lan ville blott
anmärka en enda obillighet de ri, nernligen att pen~ion slwlll fl
kunna i mer ollor mindre män förlora s, derföre att a~nan
tjenst a ril<els stat bestrides. lnlwmslen af en sildan utgör,
tydligen, endast ersiittnir.g för de mödo r och de urgiftor denna
tjenst medför. Pensionen måste deremot Uflses säsom en
oföryttet'lig egendom så snart viikoren för densumma äro i
öfrigt fullgjorde . lclie bör någon tvingas, alt afstå denna
egendom, som utgör vin sten af de penningeb!)lopp han, urder !Jela sin förflutna tjenstetid måst , med m()r eller mindre
bel<ymmer, inbespara.

Vid hftrefter verkstAld votering erhöll :
Direktionens förslag -- 9 Ja och 146 Nej .
Reservantens dito - 4.8 Ja och 102 Nej.
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Vit! Stock/wlms station uppläsles af Kammar-Rådet 13Etck5ln':lm ett anförande, hvari 54 delegare sig förenat. Hufvudsaliliga innehållet var följand e :
1:o. Anmii~'lies alf. inaendera af de bilda förslafren Ctr
ätföljdt af någon upplysning Olfl liassans stftllning eller en,
på jemförelse emel lan di.'lnna och don nya pensionsstaten
grnndad berftl;ning; sf1 at.t rn:m ej vet, om de föreslar.ne
förhöjde afgifterne och höare pensions-5 1der äro ti!Hyllestgörande föl' att de nya pensioncrno må liUnna utgå , eller om
hårtill erfordras statshidraa och, i sil fall, till hvad belopp,
samt om afsip,len ftr att derom göra underdånip, fram ställning . Utredning af dessa förhilll anden iir vie-tig, enär deraf
berO!' 6mdömet huruvida de fiires larina föriinclrade pensionsviikoren äro behöflige, eller ej.
2:o. Anmärlws att Dircld.ioncns förslap, är gruncladt pi\
nuvarande provisorisl<a lö ner, och att sflledes hvarje för:in(irine i desse m5 ste åstadkornrna för ändrin~ i erunderne för
pensionsbeloppen.
3:o. Anrn~rkes att i Direldion cns föl's la e firo pens ionsbeloppen hvarlwn best:imdo e fter nflr,on consegvent p,enomförd princip, i mån af lön ,. rne, el ler med billir,t afseende å
alla~ rätt, eller i sliiiligt förhålland l~ till pensionsafgifterno
Så t. ex. simile Contre-Amiral r.rldl!la i pension hela lönlln,

:ä

af lönen. Så f1nr,c
und er det andra fin Ge ~' 5, ~, ~,
Amiraler af alla grade J' en ponsionsfiirhöjnin~ af 'i 00 procent
utöfver nuvarande belopp , då deremot andt·a erhiille 75, 5i>,
50, 48, 34, 33 L 30 , '2v, 13, 4, samt O procent. Pensionsafp,iflen skal l docl! fii r alla höjas lilla, eller med 50 procent.
De grader som tillhöra de tvenne sistanförde cathegorierne
tycllas åtminstone iel< e vara säruel!ls vä l lottade.
4.:o. Momentet 2 i Direlll.ionens och momentet ,l O uti
Reservantens förslar, borde brinr,as i full öfverenstiimrnelse
med såväl motsvarande stadgande i armeens Pensions-reglemente, som ock med Rikets ständers h os lut i detta afseendo
ech derföre er hålla fiiljande lydelse:

~Pensionsberättigad de lega re i Am:ts-Krigsmans-Kassan,
som hfldanefl er erh511or civil eller annan tj onsl med aflöning
pil Hikets stat, eller ocl< uppföres pfi allmi\nna inrlrar,ningsslalen, vare icl< e berrttti:.;ad alt, s~ lunp,e han innnhar s5dan&
afliinings- ell er pensionsförmåner som flrlif{en nppp,fi till 3,000
Hdr f\mt, nl.njnf.a den honom ft'ftn Am:ts- lirir,smans-Kassan
eljest li !lhomma nde pension; deras räll.lil<vftl oWrlir~nkt hvillw
redan inn ebafva pension i denna lw ssa och, såsom nu anstälde i civil tjenst, ft·amdelos lillnna tilltriida prHtsion å allmänna indraeningsstaten."

Svårt ~r att in se, livarföre pension till 3,000 1\dr:s belopp å :tnn an stat, slin lle be rätliga till större förmåner nr
Am:ts-Krigsm ans- f{a ssa n, :1n tjensl med samma inlwmst.

5:o. An::;fwnde bortta::;anclet af rä.lli gltetrr J till full pension vid 5:) ilr, för den som vid 50 ftr af:;ålt rned ~ pension.
Armeens tjenof <' miin, -- af hvarje crarl under Majors,hafva rfllt.ichet alt vid 50 år afp,1\ med full pen,ion;
Fl otran s tjenstr~ mån fl'\rP~diis alt i allmfmit Pt erhå lla samma pensionstiolopp som motsvarande r,ra der inom armeen.
Det flnnr.s då ej sl<iil för :1t! do sedrrare, r,enom afsägelse af en redan befintlig· r:ilti(:ltet, sluill e födlytta sig till
on sUir.dpunlil som, jt>mfiird med do förres , 1 ot·e i si\ hiie
p,rad ofördelnlil.iff.
Betl'åffande siirsliildt de <'ivile delogul'llo i kassan så
skulle de , hvill<:l hafva alldeles Iii, :J sliyldi gheter ti ll dAnsumma
som militäre, likväl iclie få afeft med J'ull pen sion förr, ån
virl 60 års ålder. Delta är en uppenbar ovällvisa, till principen. Hvnd deremot ang~r ut.fal!andet deraf i verldip,lteten,
så, enär civile vanligen börja sin tjenstebann vid lånet sednare ålder ftn milit~irer, li varföre villwret af 30 tjenst.ear
blir af dem långt sednare nppl'yldt, kan kassan icke lida nå~
gol märkbart mehn deraf, att den nu gfillande rättvisa r:rnndsalsen, nf alla delseares likhot i rättieheter, bib!Jhålles.
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6:o. 1 afiseenct:e på rÖrhöjning l· Mtl'e'rsmåttet. fö 1• 1:a
oolr 2':a- J\l·agsens pensionsberälHgade>.
(De härom framslåldff åsigterne instämma till det väsfJlJ!ldtligasle med Premier-Löjtnant Gjerlings, ofvan anförua
yetran de i ämn et.)
7:o, Villwrot alt pension sil•eri\ttigad slwll i 2. år innehaft
löri i eraden synes olämpligt och onödigt, åtminstone !:iii
de·ss Jet kan visas aH l<assan dera•f har någon väsendtlig nytta.
8:o. stadgandet om
är ofullständigt, enär det
dant fall, erhåll es. Att då
för obilligt för alt kunna

disponibilitet efter afskedstagandet
ej visar hvad aflöning som, i såundfå endtzst pensionen vore alltvara afscdt.

Vid flottan finne s en Hoservstat, bestämd just för ifrågavarande disponihilitot, huru lwn då sådan begäras äfven af
pensioniirerno? Eller är meningen måhända alt till Pensionsliassan öfverflytta hela, eller nllgon del af HesHrvstatsanslaget i så fall l;an fr åaan ej gälla de civile, hvi il<a aldrig
haft tillträde till 1\eservslaten, ocl1 (kssutom ät·o uttrycldigen
fritagne frän tjeil stsliyl dighet eflt; l' Hndl'ånget afsked, såsom
synes af Chefen s fiir Sjöförsvars-Departementet slil'ifvelse af
den 14 Sept. 'i t~ 5P. till f{ri gsmans-Kn ss ans Direktion, i afseende på grund er ne för den np pon sionsstaten. För civile
af armeon finnes ej helle r n~got sådant stadgande, utom
för Mönste rskl'ifvare .
9:o. Ett stadgande att den, som ej vill ingå på de nya
pensionsvilkoren, kom mu att qvat's:ii vid de gamla, är nödvändigt. Pluralitetens besltd bör aldri~ lwnna ålägga den
ensiiiide att, mot 50 procen ts förhöjning i afgift, erhålla 4
procen ts - eller t.ill och med ingen -- pensionstillölming i
likas om någon tjenstgöring efter orhi\llet afsked icl1e lwn
utan in divi den s eget medgifvande, 51äggas - hvilllet tydligeu'
stadgas i 31) § af Rrgeringsformen.
·IO:o. All upp lysn ing om den nya pensionsstatens
kan på Gratial skassan sak nas helt och hå llet.

inver~

11 :o. Som öns kvArda st vore, an kassan kunde, utan
statsbidrag, endast genolll föt 1 höjde afeiftL' r och and ra stadganden, på tillfredsställande sätt pensionera sina deleg•a,rl}, så
hade dot varit af stort intresse om Direl1tionen uppgjort ett
f&rslag å pfl nsionsbelopp grundade p~ hru·a f uppstående tillgilngar, samt tU annat grundadt på statsbidrag. Delegarne
hade då kommit i Lillf;ille bedöma, huruvida den pensionsförhiJjnin~ hvarmed dot sednare öfversteg det förra, verliligen
motsvarade de uppoffringar i alla hänseenden, scom vore äskad a.
1 . alla händelser böra kassans egna til>lt:ångar bibehållas
oförryclite och endast fyllnadspensioner lemnas af staten.
N5gra otydigheter anmärkas dessutom i båda förslagen,

nemligen :
1 afseende på Proviantmästare och Förvaltare, så äro de
å 3:ne ställen upptagne till pension; å ena stället efter 20
tjensteår i befattningen, å andra efter 1O, å tredje utan att
tjens!eåren omn:imnas. Man siwlie således kunna tro alt
desse personer icke behöfva fullgöra villwret af 30 tjensteår
på flottans stat och således utgöra undantag från öfrige
delegare .
Uti klassen !{apten-Löjtnant med högre lön, upptages
nnegistrator11 vid Lotslwntoret. En sådan tjenst finnes icke i
rätta benämningen är "Hegistrator och Canzlist hos LotsDireklören.'1
Bland n Viikor för pensions erhdllande 11 upptagas pensionerna för sekreterare, Am:ts-Proviantmåstare, Öfver-lnt;eniör, Lots-Ålderman och Fyrmästare. lcl<e kunna dessa bofattnin gar eller deras pensioner hänföras till rubril1en 1'Villwr
för pensions erhållande. 1' De äro ju i staten upptagne inom
sir.e vederböl'lige klasser

BoklulUaren schultzberg för edrog ell, af H delegare
undertoclmadt, anförande innehållande hufvudsalilieen följande :
Grundarne för nu gällande Pensions-reglemente äro både
rHtvise och billi p,e . En jemförelse af de förhöjningar solll

46

47

·
r·orut
l
<le r·e·<an
vr's"l'
nll fo.. l'eslås för· olika "l':lder
högst.
•
" , 'tlt
u
pensionerade siwlic erhålh dfl betydligaste tillökningarn e,
rinrra
hvaremot de mindre och minste pensionsbeloppen fin!re
u'
o
eller ingen tillölilling.
N;ir nlla slwl~ orlfl[[[in en lilia liirhi\jning i afgifter, så
synes det iclie rätt !dart, livarför e de icke få njuta lilw förmån hrmtf. Någon förklaring iifver orsaken livarföre t. ex .
Revisoret', Regemenfsskrifvare, Kammarslirifvare och Valitbetjening i Kon g!. För va ltnin gen, l1unna anses hafva förverlwt
sin rätt till all förhöjnin g, had e dessutom varit nödig.
1\älliglt et.e n att iclw hehöfva in gå på den nya pensionsstaten borde vnrif, genom s:irs liil dt sta ilrrande, tillerliå nd h varje
del ecare . Dft hnde åtminstone alla de, för hvillia den nya
pension en icli e stod i n~got rimligt fiir hållanue till de nya
sliyldigheterne, liunnat ~~~ sir; bib ehl\ llne i sine förre förmåner.
I öfrigt inslCtmmes, till fltsliilliga delar, i hvnd som af
öfrige dele g-a re l.:i fvit förut lliir yttradt.

Flagg-Constapeln Sc!waij inlomnnde elt anförande, undertcclilladt å sumlliga Lnuer-O fficers- och Handtverks-staterDet ul.trycl;er desse
nes väg-nar, af g desses deputerade.
del ega res arth5Jian, att gr·unden för de np pensionsheloppen
m~ få blifva dPnsamma som förefinnes i nu gällande, 1838
års, Realemento uti ·l O Art. EW §. Deler:arne vilja i sildant
faH ej undandraga siG den föresl;rifna förhöjningen af 50
procent f1 afr:ift.orne, men ön slia att. nu r:f>llande Pensionsrer:lemente måtto i alla öfriga möjliga del;,, hlifva ofii rflndraclt .

Voterincen vid cienna sl.nt.ion utföll sålunda:
Di reliliouens förslag erhö ll: 53 Nej!
l Ja ! och 53 Nej I
dito
Reservantens

Vid Götheborgs Depot
utföll voterincen så att.
Di relilionens förslag erhöll
6 Nej!
dito
Reservantens
- 6 Ja!

Vid alla sl.ationerno tillhopa har således utslag-et genom
voteringamo, visat för'
g Ja l och 205 Nflj !
Direlilianens förslag
1\oservantens dito - 55 Ja! och i 55 Nej!

PROGHAM ÖFVER VILKOREN FÖR ANTAGANDE OCH
REVARANDE AF KRONOJIETRAR, BESTAMDA TILL BRUK
l DEN KEJSERLIGA FRAi\'SKA MAHINEN.
l följd af försla{! l"r5n Direktören för ma rinens sjöliartarldv är, g-enom en förordnin g af' den 18 Nov. •1 857, af
Marinministern hosLimul, att följande JH'Ofp·am sliall, från
<.lnn l Janunri 18:.>8, tj ena till ritllel so för antag-atHlt) och bevarande af de, till mariucns brnk besfiimda, lironametrar:
1:a Art. Kronometrar, förfiirdigade i Franluilw, emottagas, till tliflan, på marinens sjölial"l.-arl<iv. De pröfvas der
under fln ti,l af 3 m5narler, under hvill1a de utsättas för en
temperatur af, friln 5 t.ill 30 p,rader.
2:a Art. Den största afvil<elso i gftng, Vill jBmn temperatur, lago till den största afvilwlso ell er sliilnad, vid ofvan
angifne r:rän sor, eifver, för hvar lirOnometer, ett ltd N, som
tjenar till Jcss klassificering.
3:o Art. Do kronometrar, för hvillia N iclie öfverstiger
3 sekunder, föridaras antacligr. De emottagas, till brul1 för
marinen, l iii ' el.l stf1e nd e pris af 2000 fran cs , tycket .
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4:e Art, Bland, under loppet af s.amma lir, till !ållan ,
inlemnade kronometrar, utses doFJ högs.~ klassificerade, och
erhålles för denna, utom det fastställda priset, en belönin r:
af 1200 fraAcs, förutsatt dock att N, som bestämmer dess
klassificering, ej öfverstige1· 2 ~ selwnd.
5:e Art. l{l'onometrarnes iståndsätt~nde, rengöring och
förseende med frisli olja, skall, oberoende af omfånget och
beskaffenheten af arbetet, besörjas till' ett normalpris af 80
francs stycket; utförandet är förbel!ållot den, som förffinliga t
instrumentet. Endast på dennes uttr·yck liga afslag, få kronometrar åt annan man anförtros till eftersyn och rättelse.
För on hvar iståndsatt luonomcter, som, efter en månads
prof på sjöliart-arkivet, efter i 1:sta Art. angifne beräkningssätt, uppnår ett tal N, som ej öfverstigor 2 sekunder, erhålles jemte det fastställda priset för arbetet, en belöning af
200 francs.
6:te Art. J öfverenssliimmelse med 23 Art. i finanslagQH
af den & Juli i 852, aflwrtas, till fördel för marinens invalidl;assa, 3 procent af beloppet af de utbetalningar, som lwmma att ske i följd af bestämmelserna i orvanslående program.

svaret för, att de instrument, som genom det utlemnas, äro
i godt och försvarliut stånd, utan det bör också, s!änr~igt>
hafva uppmärksamheten rigtad på att öka deras prallt1slia
nytta, genom att göra sjömannen bekant med gjorda iakttagelser och ft·amsteg inom vetenskapen, för alt derigenom
göra begaenandet af instrumenten lättare och fulilwmligare.

ALLMÄNNA BETRAKTELsER ÖFVE~ K. FRANSKA MARINENs KRONOiUETRAR.

Man har att tacka de uppmuntringar, som ~!a rin-mini
steriet gifver fö1' fördignrne af kron ometrar, för del dessa instrument hafva nått en fulllwmlighet, som man hi tlills ej en
gång kunnat .gjort sig förhoppning om, och som mycket närmar sig :till de n största fulländning i mekaniska arbeten.

(Utdrag ur "Project d'orcanisation du service des Chronornatres appartenant
la marine.")

a

Det ar K. Sjökart-arkivets sl1yldighet att förse marinen
med alla de upplysningar, som lmnna tjena att göra sjöfarte11
lättare och säkrare; arkivet är den naturliga mellanleden
emellan konstnärerna, som förfärdiga och iståndsätta d~ nautiska instrument, bvilka äro nödiga för flottan , Sflmt ofOeerarne, som bogagn a desamma. Det b[lt· ir.ke 1.1 ilenast an -

Dessa allinfinna betraktelser gälla särdeles med afse6nde
på kronometrarne, som nu för tiden utgöra sjålen i den
högre navigationen. Allt hvad som lwn bidraga till dessas
större säkerhet, vare sig antingen direkte genom förbättring
i deras konstruktion och reglering, eller genom ett bättre
och rigligare sätt att använda dem, tjonar att befrämja ett
af navigationens höp,sta intressen.
K. flottan äger, för närvarande, 300 sjö-ur och 400
så kailade ncompteur-chronometrar" eller observations-nr,
hviika utgöra en materiel, h vars värde kan antagas till 800,000
francs och till hvars vidmagthållande årligen är beviljad! 50,000
francs.
Anskaffande! och vidmakthållandel af denna dyrbara materiel Mmt (less förd elning på flottans fartyg, erford1·a den
noggrannaste uppmärksamhet och, oafbrutet, dagliga iakttagelser öfver urens gång ; med ett ord : de utgöra ett af sjökart-arkivets väsendtligaste och vigtigasie förem ål.
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OVÄNTAD HÄDDN!N(j, VUNNEN GENOM LU(jN OCH IHÄHDIGHET.
Sl.eppet Eastern City, l\apten Johnston e, seglade fr ån
Liverpool den ·l O Juli 1858, mr.d destination till Melbourne,
hafvnnde ombord 47 mans besättning, 180 passagerare och
~ 600 tons diverse gods, och passerade equatorn den 11
Aueu sli . Den ':'I:A Augusti var vinden hård från N. O. till
N. V. som den 22 växte till hall' storm, med bög sjö, hvarir;enom fartyy,et, under 12 a 1.\. llnops fart, rullade hårdt.
Den '!.l3 sprang vinden 0111 på S. V. mod fortJurande höe sjö
och omliring 1!1. 2 eftermiddae en upptäclites, genom röks
framtriiny,ande UI" förluclwn , att eld utbrutit.
!(aptenrn jemte några af be sättningen och pa,sagerarne
!'örsöUe att. upnå st:illet livar ifrån elden uplwmmit, hvilli el
ansågs VJra i la sten, men inom n5r,ra minuter blef röken så
tjocl< och qviifvando alt de nöd ea dcs gå upp. Passaeerare
och besättninr, Ilailades nu pf1 d;icl< och fiirluclian tillslöts,
med undantag af en öppnint; pii hvarje sida, hva1·ig€nom
vallen nnds törtad ns i mängt!. För nii gon tid tilltog ej rölwD
oe l1 man hoppades blifva hrrre iifv er dd en, men efter en
half timmas förlopp blef lllilll ciicl\ad i denna förhoppning.
Nu fiirsölile s alt qvälva oldt·n, för ltvillwt. fn1uamå l lu clian
betäclites med shawlar, lwpp or jem te hvad annat man lmnde
öfv erliomma och förskeppet mod r,amlu seeel i dörrar o.ch
lucl;or i salonr;erna drefvos och springor på skott och dörrar
öfverlilistrades i under tid en borgades unclerseelen, sl<eppet
lades fördevind, båtame för~å gos med nödiGa förråder och
[:jo rd es Iiiara till uts:ittning i q vinnor och barn, omkrinr; 60
till antalet, fördes akterut, hv aresl utlades segel, mattor m.
m. och ffiOI·des si\ hcqvämt för dem som möjliet under sådan a svä ra oimländi [; hoter. ll t'! · dtm långa och förskräckliga

natteu fortror hesflllnillff och passagorare alt :::onom luckor
och i däck uphu ggn a hål nedösa massor af vatten, hvarunder
Kaptenen aldrig lem nalle däcl;, men visad e ett beundransvärdi
lugn, omgifven so m han var ilf en mänGd er5 tande qvinnor
ocb barn, hviilia han aldrig uphörde att trösta med att de
snart simile vara i sällerhet i Låtarne .
l\längden af passacerarne voro !:inge olwnniga om den
verklir:a faran, men Je inera uplysto visste att de VOI"O mera
än 600 sjömil från niirmaste land, att L>5tarn e ej l;unde b;ira
mer än . hälflP.Il af mennislwrna ombord , ntt sjön var så högatt ingen båt lmnde med säkerhot uts fl lla s och, iifven om
detta lycl;ados, ej mrd sin stora last liin ;:( ' lwndB hållas flytande.
Enda hoppet var att kunna b!ilva uptaena af förbiseglande, men då slieppet var utom den vanliga sl!·åliVflgen
syntes dPtta oj sannolil>t, och man liUIHl e s;lledes antar,a att
m~n genom anstränp,·ningarne endast l<lmde nflägsna den slutliga förstörel sen någon tid. Man fortl'ni" doc!; onfbrutrt att.
arbeta, men emot morr,onen blef man öl'vertygad att snart
allt str:ifvande slii!IIe vara förgäfves, ty gen oru röl<s upstigande i salongerna in såes att elden fort planfat sig akteru t i
lasten.
Morr,onen den 24 frambröt Idar och 1·acker, men sjön
gicl< ännu hög; vid middag·s tiden nedföll fockrfwn i mångas
krafter voro uttömda ;d' arbete, het.t.a och riill i liPtian och
rö lien blef sil star!; att. ingen lillnde vistas fö r um foclimasten,
bv,ilken man hvarj P. ö(;onblicli fnil,tade skull o falla, br:"1cka
da,cket och lumna öp ning för eldo11.
l\loclwn 3 eftermiddagen nedgineo 1\aptenen o~.:h on de!
pa ssagerare fiir alt erhalla någo n föda, som Je voro öfvert.yeade siwile utgö rs deras sista måltid, hvarvi d Kaptenen
gjorde sin ursflid. för det mindre ordentliGa sätt livarpå han
serverade sina 1:;f1:. ter. Klockan half 3, ftirdiea att säea farväl
till hvarandra > snnnoliU sista r;iingen före don fullkornli~a undergåneen, bördo s ropet, olt segL·I! Hurrarop, tårar, böner,
skl"att och handtryclwinear omvexlade, råa karlar omfamnade
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hvarandra och fP' <1 to som barn, män som kanske alddg ö,ppnat
sin mun till bön mll!mlade tacltsägelse till försyne;n, och de
som föt·ut med lug:EJ motsett e.n säker död voro <!lll slagna.
Jr~om en half ·timma var skeppet Merchantman, .med trupper för Calcutta, i,norn anropningshåll; båtarn.e utsattes från
båda fartygen som, oaktadt faran af den höga sjön, hnflyHade
först qvinnor och ,barn, och sist Kaptenen Ull det råddande
skeppe.t. Klocl<an 8 eftermiddagen voro alla rnddade, tmed
undantag af en som oj upplwmmit på däck vid ,början af eldens utbrott och tro ligen blifv.it q.väfd i sin säng. Merchant~
man qvarblef vid vraket öfver natten och klockan 2 'På OlOrgonen stod Eastem City i lågor.
Mer.chantman hade, genom dess Läkares insjulmande, ,blifvit nödgad att anlöpa Rio Janeiro och hade, i följd h.i.iraf,
styrt kurs utom den van liga vägen; man h.ade på detsamma
trott sig höra skolt i den direl<tion hvarest det b.rinnande
skeppet fanns, oal<ladt sådana ej allossa.ts från detsamma,
hvilket gifvit an ledning att ändra kurs.

HVARJEHANDA.

Armstrongs kanon. Dem af Tidskriftens läsare, hvilka
måhfmda ej uppmärksammat en artilwl uli 5:te häftet af
Krigs-Vetenslwps-Al•ademiens Tidsllrift för innevarande år sid.
:H0-24i'i, tacer sig Hed . friheten hänvisa till densamma,
såsom varande
denna uppfinningarnos tid i bög grad anm ii rlmingsv fl r d.
Artike ln rörer ett anförande af Under-stats-sekreteraren
Poe t uti Underhuset, för att visa huruledes den af M:t' Armstrong uppfunna lwnonen, iclw allenast sl<all göra epol1 inom
arrti llerivapnet, utan åfven komma att, icke mer eller minJre än, omhvälfva hela l;rigs lwnsten .
Emot detta tal och synnerligen mot deri yttrade åsigter
hafva flera Engelsl<a militärtidsl<rifter upptrådt j så lunda inhemtas t. ex. ur ''Naval Military Gazette'1 att många vapnets
miin icl;e allei1ast ej gifva uppfinningen samma vitsord som
General Pool, utan anse den ännu långt irrån ega alla dessa
vidt utropade, utomordentlirra ep,ensl;aper j och anses det
ej otroligt ull så stor vigt at den blifvit eifven, för att motvät;a den storn, ehuru mera sansade tillfredställelsen öfver do
faktiskt lyckliga resultater, som på andra siclan kanalen blifvit vunna i samma syftning.
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f'ORÅNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJ().
MÄRKEN.
!Worrigc.

TÖRNHOLMEN (3) "). Fyr, på S. pynten af denna ö.
Lyser från 1 Januari till 14 April. Höjd 56 fot; synvidd 6 a
8 mil. 68° 71 H>'' N. 13° 53' o.
VILLA ÖEN ( 6).

REVELSTEN (61). f-yrskepp, har on svart- och bvitrandad kula på hvarje topp och om dagen cul flagg med
blått kors på stormasten, under kulan.
DOMESNÄS · (64). Fyrskepp, med 3:ne master oc!J en
omgåend e fyr, med 2m gs sken och 56s förmörlwlser, N.
om refvet. Höjd 35 fot; syn vidd 13 mil. På stormasten är
en ljusröd kula och, om daeen, derunder en gul flagg med
blått kryss. Under mist slås på ett båcl<en, hvar öm, som
frambringar ett dånande ljud.

Fyr, åt• släckt för alt förändras.

HOGS1ENEN (9). Fyr, omcåonue
på S. O. ändan af Godö vid Bredsund.
rundt. Höjd 38 fot; synvidd 3 a 3 ~
41 30 11 o.
LEPSÖ 1\EF (9), Fyrskepp, Oyttadt
l. O. l O.
Pejl. Viggerö-kyrka i V. ~
p& Hostöen i N. t. O.

med blink hvar 3m
Tornet år hvilt och
mil. 62o 28 1 N. 6°
3 kabelläneiler N. O.
N. och högsta stället

HUNDÖE (l 0). Fyr, förändrad och år i ett rund!, rödt,
jerntorn. Böjd t 57 fot; synvidd 20 a 24 mil. 62° 25 1 N.
~o 35' t 0 11 O.
STAVAERNS-UDDEN (t 8).

Fyr, visar r; rönt si; en.

lly!lliii\Dtl.

KALLBODERGRUND (56). Fyr~kepp, har 3:no mas te t· och
fyren på stortoppe Il; på hvarje topp är en röd kula och om
dagen gul flagg med blått kors på stortoppen.
SESKÄR (5 9). Fyr, omeående med blink hvar 30s, på .
N. V. pynten af denna ö, i ett 89 fot högt, hvitt, jorntorn
med grönt tak. Höjd 97 fot; synvidd 16 mil. 60o 2' 8"
N. 28 ° 2:! 1 O.
KOI<SKÄ fl C50). Fyrtornets fot fl r rödmålad.
•) De inom parvntestecken ställda siffrorna angifva 11 hvilka sidor i
1856 lirs upplaga af "Il e s k r i Cn i n g ö f v e r F y r a r, B å k a r
o e b S j ö m ä r k e n etc.", för~ndringarne böra införas.

ltuuJnarli.
1\YHOL~I

(7 4 ). Fyr, har upphört att lysa.
THE KRONOR (75). Fyr, förandrad till omgående, med
2m jemt sken, 26 8 fönnörl;elso, 8 8 blini< och 26s förmörkelse. Nya fyren stå1· 30 alnar S. V. i S. p. c. från föt·ra
fyrens ställe, i ett 28 fot högt jerntorn, som är hvitt nedtill
och rödt ofvan. Inom 6 mil märkes ej förmörl<elserna.
Höjd 4 O fot ; synvidd 8 mil för stndiea ske nen och 1 i mil
för blinliarne.
LANGELAND (8 ·1). Fy•·, s. O. från Tranekjaer& slott.
Höjd 27 fot.
Holland.

sCHEVENINGEN (94 ). Fp·, förstärkt sä alt den belyser
180° af horisonten eller kusten fran scheveningen öfver
Noordwyk till Zandwoort och inom synvidden af E,qmont&
fl rar.
SCHOUViEN !lANK (96 ). 1\locl<båt, i n fl rl1eten ar denna
ban!<. Pejl. Schouwens fyr s. O. Westcapelle's fyr S. t. V.
g V. p. c. Höjd H~o fot; synvidd 8 mil. !)JO 47'N.3o 27'0.
WElLING (98). Från Fyrskeppet vid Paardenmarlil&•
banken uppkastas, ldocl<an 2 medellid förmiddagen, en raket.
NORD Hli"\DEH (99). Fyrslwpp, med en stillastående fyr
på alltersta maslen och röd ~ula på stortoppen. Höjd iO
fot; synvidd 11 mil. 51° 36' 40 11 N. 2° 34' 35" O. f
tjocka klämtas h va t· töm i skeppsklockan, före ocb efter h'il·
/kel slås någl'a slag.
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l<~ngluucl.

Shottlaud.

(·JIGH WIIITIJY ( 103). 2:ne Fyrar, stillastften de, i N 190
V. och S. 19° O., 775 fot från hvarandra: Fyrarne öfverens
utvisa lngot af H'hitby Scar Rocli som li[iger 2 mil frän N.
fyren. Uöjd 247 fot; synvidd 23 mil, emellan N. 28° O.
och S. 17° O. p. c. S;a fyren M 0 28' 40" N. 0° 34 1 10 11 V.

IWIJI-IA ~!HAlL (146). Fyr, stillastående pä N. pynten
af ön Jslay; visar rödt si; en cmr.llan N. t. V. l V. och N. N.
o. ~ O., men för öfrigt hvitt sl1en. [)öjd öfver högt vatten
14 7 fot; synvidd 15 mil. 550 56' 6 11 N. 6° 7' 30" V.

llf Shambles Shoal.

'I'VIIALSEY SKE11RIES ( 14 9). Fyr, pft ön Gruna, har upphört att lysa.
Fyr, omgående mod blink
IJOlJND SKEI~IW (t 49).
hvar 1m, på O. lilippan af Out Skerries, i ett hvitt torn.
Höjd öfvor högt va !.ten H 5 fot ; synvidd ·17 mil.
Fyr, omgående, med om•
IOBKAl.lJSTEl\ NESS ( 149).
vexlande rödt och h~·itt sl1en hvar 1m, på O. sidan af inloppet till Bressay sound. Höjd öfver högt \'alten l O:J fot i
synvidd 15 mil. 60° 6' 1 0" N. 1° 7 1 30" V.

S:T HELlER ( 122). (Jersey). Fyr, stillastående, hvit, på
J'ictot'ia-pie_rhufvudet. Höjt! öfver högt vatten 3 t fot ; synvidd G rnll

CUDILLEl\0 POINT (204). Fyr, stillastående.
fot; synvitlcl 10 mil. 43° 36 1 N. 6° 9 1 V.

NEEDLES ( 119 ). Fyr, visar riidt sken emellan S. O. ~
S. och N. O. t. O., V. omkring, med undantag af i V. föa· att
visa ldaa·L Durleston Jlead, i V. N. V. för alt visa klart Dolphin b~nk, från N. O. t. O. till N. O. t. O. J O. för att visa
klart Warden Ledge bojen och' i S. V. Shingels, åt hvilka håll
den visar hvitt sken.
POHTLAND ( 120).

Fyrsiw p p, med en fyr vid O. pynten

!!ilJanieo.

Böjd 94

Fyr, stillastående, röd, på Albert-pierhufvullöjd öf1·ca· hö:;L vallen 15 fot; synvidd 3 mil.

ROVALLEfiA (204 ). Fyr, stillastående. Il ii j d i 03 fot;
synvidd 1O mil. 43° 36' 10" N. 6° 1~~ 20 11 V.

Fyr, stillastående, blå, på Old North pier,
7 •16 alnar N. O. t. O från A!bert-pierfyron. !löjd öfver högt
vatten 17 fot ; synvidd 3 mil.

CULLEnA (2 ·10). Fyr, stillastående, på detta kap. Höjd
89 fot; synvidd emellan N. och S. S. O , V. oml;ring, ·15 mil.
39° ·l~' ·15 11 N. 0° 13' 30" v.

F~T, stilla~tflende, röcl, på Upptr Pier Road,
O. p. c. från Victot'ia-pierfyren. Höjd ö fN.
O.
1020 alnar
ve r högt vatten 46 fot; synvidd 3 mil.

Grosa.
2° 38'

•lot.

S:t lves baj. 1-löjd ·
GODI1EVY (t 26). Fyr, omgående,
vid högt vatten 120 Iot ; synvidd 16 mil. Fyrskeppet är ind r.1get.
IJOLY liC.\ D (f 31!). 2:ne Fyrar, röda, på yttersta ändan
en under byggnad varande trädpier, 20 fot från hvarandra.
llöjd öfver pieren 5 fot.

ar

FOfL\H3Y (135). Fyrskepp är flyltudl.
skepp S. O i S. 2 4 mil

Pejl. Cros,by fyr-

SOLLEH (212). (~bllerca). FjT, still~stftende på kap
39° ~ 8' 5" N.
l !öj d 480 fot ; sj'nvid1l 15 mil.

o.

LA CIOTAT (215). Fyr, stillastående, röd. Höjd 62 fot;
synviclrl 6 mit, Vit! insep.ling hålles denna fyr om babord
och den hvita om styrbord.
§ardiuien.

CA VOL! (22 t). Fyr, omgående, med förmörhelsor livar
30 5 , på denna ö, vid kap Carbonal'a. Böjd 242 fot; synvidd 25 mil. 390 51 18 11 N. 9° 32' 35 11 O.

llialleo.

Nord·A.rnerlkaU!tkt~ Fllrenu.tle i'itateruu..

REGGIO (225). Fyr, stillastående. Höjd 75 fol. ; synlidd 5 mil. :38° 6' 44" N. 15° 38' 43'' o.

(265). På Förenade statornas fyrskepp klåmlai ocb
blåses i horn 1 omvexlande hvar öm, i tjockt våder.

RJZZUTO (229).
GALLIPOLI (230).

Fyr, finnes ej.
Fyr, finnes ej.

TIUEST (232). Fyren på Teresa-möljen visar 8 5 sken
bvar 30 5 • Synvidd 13 mil.
Sicilien.

CAP GROSSO (226). Fyr, stillastående, på ön Levanzo.
flöjd 292 fot; synvidd 18 mil. 380 3' 30 11 N. no 21' 30" O,
CAMPANA (226). Fyr, stillastående, röd, vid inloppet till
Synvidd ~ mil.
med
AUGUSTA (226). Fyr, rörändrad till omgående
l
.
•
bhnk hvar 3m. llöjd 90 fot; synvidd 14 mil,
SYRACUSA (227). Fyr, förändrad till stillastaende, röd,
Höjd 86 fot; synvidd l O mil.
FAVJGNANA (228). Fyr, slillaståonde, grön, på s. o.
pynten af denna ö. flöjd 6 f fot; synvidd 1O mil. 370 55'

IJlessina.

18'1 N. 12° 2 ·11 O.
lUalta.

RICASOLI (228). 2:ne Fyrar, stillastående, röda, öfver
IJvarandra i ett hvitf, rund!, 41 fot höet torn, s. s. o. ! o. 69
fot innanför N. V. hörnet af fort Ricasoli. Höjcl. 55 och 80
fot; synvidd 4 mil, emellan O. J N. och S. V. t. V. ~ v, N.
omkring. I S. ~ O. föra do klart S:t Elmo haj och i sigte
vid inseglingen, klart för S:t Angelo och Langlea-pyntarne. '
(:;:reklau ;l.

PATRAS (236). Fyr, slill;~sfående, N. V. t V. l V., 6
mil från Bokari-ndden. Synvidd ·l O mil. 38° 19' 30" N.
2·1o 23' 15 11 o.
Brittiska Nord•,tmerilia.

BACALHAO (254). Fyr, omgående med blink hvar 20',
P~ N. pynten af denna ö, Höjd 380 fot ; synvidd 30 mil.
•sn fl' N. 52° lH' V.

l

liANDKE!l.CHlEI" (280). Fyrskepp, med nn stillastående
fyr, s. t. o. l o. 1 ~ mil från s. sidan ar detta grund.
Pejl. Monomoy point-fy1· N. O. l N.
msnOP AND CLERKS SHOAL (28 t). Fyr, omgående,
med blink hvu 30 5 , i ett 45 fot högt granit-torn. Höjd 59
fot; synvidd 12 mil. H 0 3.\.' 17 11 N. 70 1' Hi'20' 1 V. Mist5
kloclw, som slår hva1· 15 •
1

111 ,

mil.

FIVE ISLAND (293). Fyr, omgående, med blink hvar
100 alnar frfin gamla tornet. Höjd 166 fot; synvidd 20
~0°

38' N. 73° 13' V.

FIVE FATliOMS BANK (295).
mil från det grundaste ar hanken.

Fyrskep p, S. O. ~ S. 2 ~

BABNEGAT ('295). Fyr, förändrad till omgående med
blink lavar 108 • i ett 163 fot högt torn, som har nedra dolen hvit och i<HIIerninen svart, på S. sidan af inloppet. Höjd
1
465 rot: synvidd 22 mil. 39° å-5' 49" N. 74° 6 5" \'.
CBEI~BYSTONE INLET (300), Fyr, stillastående, på V. sidan af inloppet, vi<l O. sidan af Chesapeak baj, 1 l mil från
Sandy point. Il öj d 36 fot ; synvidd 1O mil,

STING!l.AY POI:•IT (300) . Pyr, stillastående, pa s. udden,
vid mynningen af Rapahannock-floden. Synvidd 7 mil. 37°
33• 30 11 N. 7 G0 16' 4.0 11 V.

SANDY POINT (300).
med blink hvar 1m 30 5 .

(Chesapaek baj). Fyr, omgaende,
Höjd 50 fot; synvidd ·12 mil, för

stadiga skenet.
AMELIA 1SLAND (306). 2:ne Fyrar, stillastående. Don
närmast sjön i en röd ställning. Höjd 60 fot. Den längst
från sjön på ett hvitt hus med rödt tak . Böjd 36 fot. Fy-

rarnas sy nvidd 6 mil.
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För ntt Inlöpa i Fernandina hamn, bringar man hufvudfyren i S. V. eller V. S. V. och styr på densamma, tills de
mindre fyrarno komma öfverens i V. ~ N, hvarefler man
llällel' dem öfverens tills man passerat sista tunnan.
CARYSFORT
DRY IlA N[{
SAND I\EY

!

(308, 309). För att angifva om man är
på sidan af Bahama- eller Florida- refven,
v_isas, om dagen, från dessa fyrtorn, Amenkanska flaggen ofvan lanterninerna.

PENSACOLA (3 ·l 0).

ROZIHlLON (350). Fyr, stillastående, vid infartens N. hilrn·
12o 36' 4-5•' N. ! 'l!2o !8' O. 4- styrl<en upplysta båkar utvisa de yttersta rerven.
A\ ustrt•lieu.

PORT JACKSON (351 ). Fyren på Innes South Read år
lånd. Tornet 30 fot högt., rödt och hvitt vertikalt randadt.
Höjd 90 fot ; synvidd 15 mil. 33° 50' 45'' s. 151° 18'
42"

o.
Fyr,

Fyr, visar klar blink hvar 1m.

MISSJSIPPI (312). Fyrl'n på Dliddle Ground Island föriindra<l till stillastående.
MATAGORDA (3U). Fyr, stillastftende, på Swas/1 vid
Alligator head. Höjd 38 fot.

ton

röd,

på Fort Denis en

( Pinchgut I sland).
PORT PillLIP (353). Fyren på Gellibrand Point visar
rödt sken emellan N. O. och N. V.
Fyr, stillastående, röd, på Sandridge pierhnfvud.

Norr1• luuten af SÖllra .4.•neriloa.

LA HACHA (il2d ). Fyr, stillastående. Höjd vid högt vat69 fot; synvidd 6 mil. H 0 33' 47" N. 72o 59' 16" v.

stillastående,

Synvidd 3 mil.
Fyr, stillastaendo, arön, på Sandridge jern-

vägs-pier.

Synvidd 3 mil.
...,.
Fy1·, stillastående, röd , på Williams Towns

pier-hurvu<l.

~est~a husten uf JWorra .4.tnerilia,

SAN FHANCISCO (331). T{lockhf1t 1 röd, på 15 famnar vie!
lågt vatten, Pejl. S. Farallon, öns Fyrtorn, s. V. t. v. ~
V. '17 mil. Från ldocl<båten är liursen in i hajen N. o. J
o. p. c.
TO[{E POINT (331). Fyr. omgående, n~ed blinkar. Höjd
90 fot; synvidd 15 mil . 46° 44' 'I l" N. 1240 2' 21." v.
SM ITH eller GLUT ISLAND (332), Fyr, omgående, med
blink hvar 30s. l·löjrl 93 fot; synvidq 16 mil. 48° 19' 1 1"
N. 1'i?~ 0 50' Hi" V.
Asien.

f'yr 1 stillastående, är belärren pii Panta
Höjd 110 fot ; synvidd 4 mil. 1 oo 21 1 30" N.

ZEBU (350).

Dapdap (?).
123 ° 49'

o.

Synvidd 3 mil.
GEELONG (353). Fyrskepp, med en stillast.åenue fyr,
nåra Bird Rock vid o. inloppet till Ship Channel. Synvid<l

7 mil,

Mistldocl<a.
GAilO ISLAND (355 ). Fyr, stillastående, pä midten ar
denna ö, 5 ; mil s. V. rrån Cap Rowe. skymmes 2 mil till
sjös, emellan s. t. o. ~ o. och s. ~ V., ar en sandkulle.
Synvidd 17 mil. På s. O. pynten ar örr skall uppföras en
slarliare stillast[lenue fyr.
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§ L
Nattetid frän skymningen, orter solens nedgång till dagnineon före solens uppeåne skola alla fartyg föra tända signal-lantärnor, · på sätt här nedan föt•eskrifves, nemligan :
A.

OFFICIELT STADGANDE.
lionql. Maj:ts nddiga Förordning angdende de lanternor
och andra signaler hvilka sfwla nattetid eller under inist
och tjocka användas d dels dngfartyg i allmänhet, dels ock
de seglande fartyg, som i saltsjön eller d främmand e farGifven Slackholms Slott den 1 Decemvatten begagnas.
ber 1858.

WI OSCAU

m. m. Göra veterligt: att sedan Wi don
~ 5 sistl. Juli till iakttagande å Wåre och Kronans fartyg i
nåder anbefallt ett af Konel. Storbritannislia Amiralitetet vid
detta års början för llriltisl;a sjiigående fartyg föreskifvet
signaleringssätt till undviiiande af ombor·dlägening under mörker eller ljuclia, samt vidare hos Oss Wårt och IUkets f{ommers-Collegiurn gjort underdånig framställning, att samma
signaleringssätt måtte förlilaras slwla under lika omståndia
u
heter tillämpas jemväl å Svenslin handelsfartn:-, hvill<a i salt.;.
sjön eller å främmande farvatten begagnas, or:h i anleduing
hiiraf \Våt· förvaltning af Sjö-ärendena blifvit hör·d och underdånigt förslag i funn et afgifvit, hafva Wi nu velat, med
upphärvande af h vad i i O § af Wår nådiga förordning den i 6
Nov. i 849 är om sienals gifvande å ånafartyp, uuder mist
föreslirifvet samt af nådirra förordninaen den 25 AllP'US!i
f852 och Kommers-Collegii deraf föranledda CirliUiär d~ 28
September samma år, aneå ende signalering medelst lanternor
t nader stadea oeh förordna följande, alt hädanefter ialitlacas
å så väl Wåra och Kronans som enskilde personer tillhörande
ångfartyg utan undantag, samt seglande fartyg, bvilka befara
saltsjön eller främmande farvalten :
•

l'l

•

,

Under gdng :

1:o. Ångfartyg , i gdng för machin, föra på förtoppen,
en lanterna med hvilt slwn, på styrbords sida, en lanterna
med erönt sken, på babords sida, en lanterna med rödt sken.
2:o. Lanternan på förtoppen hör vara så beskaffad, att
dess sken, under mörker och klar luft, synes på minst 2
minuters (Eneelska sjömils) afslånd, och kring en oafbruten
båec af 20 kompass-streck, eller 1O strecli från rätt för-ifrån
till 2 streck al<ter-om !\'års å hvardera af fartyeets sidor.
3:o. Sidolantärnorne skola vara så inrättade, att llVarderas sken, undet• mörliet• och Idar luft, synes på minst 2
minuters afstiind och l; ring en oafbrnten båge af i O kompassstrecl<, räknadt föt·-ifrån till 2 strecl; al1ter-om hårs på sida,
hvarest lanternan är fii stad.
4:o. Förenämnde sidalanternor höra begge på inre sidan vara försedde med en lånaskepp s ställd skärm som fram•
skjuter minst 3 fot för-om lanternan, så att dennas sl;en ej
må kunna synas fr ån motsatt boa.
5:o. När dngfartyg gd endast för segel, föras blott sidolanlernorna, på hår förut föreskrifna sätt, men icke någon
lanterna på förtoppen.
6:o. Alla sjögliende seglande fartyg slwla under segling
eller bogserin g föra :
på styrbords sida, en lanterna med grönt slien, på babords
sida en lanterna med rödt sken, beege så inrättade, att
'
sken under mörker och klar luft synes pii minst 2·
hvarderas
minuters nfstånd och kring en båge af ·l O kompass-streck,
räknadt för•Hrån till 2 streck akter-om , tvärs på den sidan

05

64

ar

fartyget å hvilken lanternan år fästad; och bi)r för
ilfrigt
hvardera lanternan vara på insidan förseeld med en långsk
epps
sl;ärm, som framsl•jutet' minst 3 fot för-olll lantem
an, så
att dennas sken ej synes från lllotsatl u·og.

7 :o. Olll de i nästförestående punl,t om förmå Ide sidolanter nor ej lwnna a fartyg nppsflttas, i anseende till
antingen dessas mindre storlel; eller hårdt våder, skola
berörd e
lantern or å däcl; hållas i beredsl•ap, !Jvar och en på
vederbörlig sida af fartmot, för att, då annat fartyg möter
eller
är i annalkande, visas pf1 liimplip,t sfatt och så tidigt,
att ombordläegning må lwnna föreJwmmas, livanid bör noga
iakttagas, att lanternan med gröna skenet ej må synas
babord
öfvet·, och don med röda skenet ej styrhord öfver *').
8:o. Genom hår bilagde s;l rsliilte underr ättelse r varder
ytterligare förtydlir;adt, huru ofvanberörde signal-lantor
nor
utvisa arten och lägel af det fartm, hvarå de föras *'*').

•
.
. , · aåna för maehin samt seg2:o. Angfarlyg,
som eJ ,\1
1 u
u
.
•
· t elie r tjocka mm st
lande sjöeående fartyg sl;all un der m1s
hvar femte minut signalera medelst trumpet, horn el~er 1
.ur,
om det ligger för styrbords - , men medelst kloclm
ngmng,
om det ligger för babords halsar.
Det alle, som vederbör, hafve sie hörsamiigen att efterrätta. Till yttermera visso hafve Wi detta Jlled Egen
hand
underskrifvit och med Wårt Kong!. Sigill bekrä!'ta låtit.
StocldJO!ms Slott den 1 December 1858.
Undor Hans Maj:ts
Min allernådigste Konungs och Henas sjukdom :

CARL.
(L. S.)
C.

EONEMA~K.

Till anlwrs.
Alla sjör;ående fartyg, som ligga till anlwrs å redder eller
i farleder, slwla på lämpligt st.'llle, höp,st 20 fot öfver
däcket,
föt'a en lanterna med hvitt sken, hvilket bör kunna
synas
kring hela horizonten, på minst en minuts afstånd.
B.

§ 2.
1:o. Angfartyg, som är i gllng för machin, sl;all under
mist eller tjocka minst hvar femte minut gifva signal
medelst
ånghvisselpipa, anbringad l'å förkant af slwrstonen,
omkring
8 fot öfver däcl;.
*)

För ReferL•nten ä1· det ej riitL begripligt, hnru ett fartyg,
under
storm och i mörker , skall kunna skönja när dnnat fiJrtyg
rnöt~r,
om samma omöjlighet för detla förekommer att uppsätt
a sana
Janternor or,h halva dem lysande.

"") Som dessa und errättelser ege ntligen bloU innenål
la exempel ,
som synas mind re bchöflige för en h ~a·,. , so m lä,; t författn
ing en,
bilr OOilD 3DSttl sig kunna bär utesluta dem.

Hed .

SMIMANDHAG Al;' ÅTSKILLIGA f\ONGL. BREF)
FöROR DNINGAR, GENE RAL-O HDER l\L M., UTGÅNGNE FRÅ::i
SJÖFÖRS\' ARS-D EPAR'f J<;MEN TET.

(1\ongl. Brel.)

Den 12 April. Att Lots-Direktören må antaga 1 Fyrmä
stare,
Fyrvaktare, 4- Fyrbit.riid en samt -t !{ock för det Fyrfart
2
yg
som skall lägga s å Finng rundet ; alt denna Fyrper
sonal
skall antagas mot ,·illwr öfverensstämmande med de
aflöningsförmå ne r, som ä l njutas ar personalen å ra:tyget
å ~al
sterboref, men, i slåil et för spispenningar, erhalla portlo
n
in natura ; samt att ko stnaden föl' aflöning och underh
åll
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t. v. skall bestridas ar hohållna Lots- och Fyrnings-Statsmedel.
S. d. Softretoraren vid Stockholms station C. A. Sundin och
t. f. Bataljons-Läkaren vid Götheborgs depot A. G. Betzon
skola, den förre såsom General-mönstringskommissarie och
den sednare såsom General-mönstringslältare, biträda Kommendör 1\. W. Breekborg vid innev. års General-mönstring
med 4:de distriklet af Båtsmanshållet.

Den 29. Gratifilwtion af 'J O Rdr Rmt tilldelad förre Båtsmannen vid S. Roslags 2:dra Roterings-komp. N:r 34 J.
E. Sundman Wallbom; gratifiltationen att utgå af de till
underslöd åt personer som tillhört flottan afsatta lnvalidhusmedel.

s. d. Att Sekund-Löjlnanten vid flottan B. E. A. Munck erhållit 3 månaders tjoostledighet att vistas inom riket.
Den 23. Att Premier-Löjtnant B. A Loijonhufvud erhållit 3
månaders tjenstledighet för att vistas utrikes .
Den 29. Att 1\orvetterna Lagerbjoll<e och Najaden skola, efter deras återlwmst till Carlskrona, ånyo Idargöras för att i
nästkommande September månad utgå på i nåder anbefallde expeditioner.

s. d. Alt det, af Korniten för utarbetande af förslae

till Artilleri-Exercis-Reglemente för Kont;!. Maj:ts flottas seglandeoch ångfartyg, uppgjorda projekt, skall i sommar förs.ökas
så väl vid Arlilleri-Exercis-Skolan i Carlskrona som å till
expedition utgående bevärade seglande- och ångfartyg af K.

(General-Order.)

Den f April. Ny spisordning för friska och sjuka å Kongl.
Maj:ts flottas fartyg, fastställd.
Den 12. Att Kapten-Löjtnant A. J. nosengren erhållit 3 månaders tjenstledighel för att vistas in- och utril;es.
Den 13. Att Premier-Löjtnanten och Hidd. C. O. L. Rudbeck
erhållit 2 månaders tjenstledichel för att företaga en utländsk resa.
Den 15. Att Ynt;lincen C. E. Brodin får såsom extra Kadett
på egen kost medfölja Korvetr.en 11 af Chapman."
S. d. Att Kapten-Löjtnant W. B. Söderhjelm, PremierLöjtnanten vid nottans Konstrul;tions-lwrps J. W. Gjerling
och Seliund-Löjlnanten vid sarmua korps C. L. Uggla erhållit
hvardera 3 månaders tjoristledighet för att resa utrikes.
S. d. Alt Ånglwrvetlen "Orädd 11 får begaenas till _transporterande af uppfordrade Båtsmån från Carlshamn till Carlskrona .
S. d. Att Ynglingen U. J. T. Selander får såsom extra Kadett
på egen kost medfölja [{orvetten "af Chapman.n
Den 19. Att Telegraf-Assistenten. i Carlsl1rona J. A. Lillja
hofdas f1·ån åligeandet att innevarande år dellaga i Be-värings-manskapets vapenöfningar.

flottan.

s.

d. Alt de till expedition anbefallda fa1·tygen skola inmönstras: vid eartskrona station och Götheborgs depöt
den 31 nästkommande Maj och vid Stockholms station den

1 Juni.
Den 30. Att Löjtnanten i flotta ns Mekaniska korps C. G. Adelsköld erhållit 4 månaders ljensttedighet för att å utrikes
orter taea del af jernv~es-byggnader med hvad dertill hörer.
Den 6 Maj. EU af Komiterade Svensl;e &. Norsl<e Sjö-Officerare föreslaget nytt system rör lantern-signaler sl<all rörsöllas under innevarande åt·s sjö- expeditioner.
Den 7. En Officer från Sjöl;artekontoret slwll med[ölja f\anonångslupen 11 Svensl<sund11 till Gotsl;a Sandön, för att derifrån
närmare undersöl;a Higet af ernndet Kopparstenama, till
be stämmande af lyslinien af de fyrar som komma att upp-

föras på Sa ndön.
Den 9. Kapten B. L. Ulrich skall, efter till Kommendör-Kapten
befordrade F. A. L. v. Horn, t. v. vara Chef för 2:dra Kanonier-kompaniet.
Den ~O. Kapton Sasse vid flottans Mekanisl1a korps skall såsom
Kronans ombud .öfvervara pröfningon af ån~:pannan till eU

os
vit! Eskilstuna Mekaniska verl1slnd konstruoradt ~ngmaC'bineri
för ett mudderverk för CarlslifOrHt örlogshamn.
Den 13. Löjtnanten vid Konr:l. Marin-Regementet A. J. v.
13ork beviljad 6 månade1·s ljenstledighet till förelagande af
on resa inom Europa i ändamål att vinna l1ännedom om
främmande lftnders Militärim·ättninaar m. m.
Den 20. Premier-Löjtnanten vid flottan W. Eneqvist sl<all t.
v. vara Informations-Officer vid Styrmans-skolan i Cai·Iskrona.
Den 21. Under-Löjtnanten i flottans Mekaniska korps O. Hult
skall såsom extra Machinist-Officer kornmenderas å Anakorvetten ''Thor" under dess förestående expedition.
Den 26. Att Kommendör-Kaptenen och Hidd. F. A. L. v.
Horn skall vara ledamot af Kong!. Krigs-Hofrätten under
Kommendör-Kaplen Egerströms sjökommendering.

Förlindring inom Ifongl. Maj:ts Flotta.
Den ~ J n ni.
B. Helleday.

A(slwd:
Ur krigstjenslen:

Premier-Löjtnanten G.

