Årg 3, N:r 4, utg. 1838

TAL'

VID NEDLiGGANDE AF PRESIDIU M I
DEN

15

NovEMB ER

1838.

K. ö. s.
(Utdrag':)

J

ag lemnar den hederspl ats jag under framg~ngna
session innehaft , under en tid som varit tämligen
inskl'änk t på meddela nden om de, så att säga, uppoch nedg·ående framsteg , hvilka inom Europas Marin er kunnat förekom ma; men förbiser härvid yisse rligen icke fi.irhopp ningen af någon ännu oinbergad efterskö rd från dem af våra värda medarbe tare , som under framgån gna tiden varit, eller ämm
äro mera än vi, i tillfälle att se och forska.
Jag sade upp- och nedg·ående framsteg .
ord kunna anses såsom en
vågad anspelni ng, untler en tid då vetenska perne
synas så högt 1yftade; men låtom oss icke åsido.
sätta, att begäret att förändra tilltaget· med begäre t att uppfinna , och att man stundom tror sig hafva gjort mycket, n;ir man endast afviker från d.ei
till varande , det vi Il säga , förändra r hvacl föreg·ångaren gjort i samma yrke. Detta äflande ger
sig tillkänna i de flesta Mariner , oftast i ett godt
upp såt, också stundom med framgån g, men icke
sällan leder det till misstag och återgång , eller nya
försök.
Jag ledes till d enna reflexion mindre af de
otaliga smärre detalj -födimh ingar inom Mariner ne,
som tid efter annan gifvits oss till mönster, och
hvaraf en stor del också Llifvit , oss tillegna de, än
af de senaste underrät telser mig meddelt s, till någon del från vår resande Ledamo t, P1·emie r-Löjt·
nanten Lundqvi st. Karakteristik~n häraf är för~
mycket uddhvas s för att icke deråt gifva något inDessa sig motsäg·a nde
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tresse, och pg tillåter mig dervill anföra, eller
r:itteligen erinra om några hufvud-facta.
De trenne senast fö rflutna decennier hafva
varit synnerligen utmärkte i E ngelska .Marinen genom ett högt sträfvande att, serdeles mom ~k~pps
byg"'nadens - theoretiska delar, tyda och tJilampa
Cha~m 1 ans oomkul!st(itliga gru~Hle r.-: ~edan 1~10
o-rumlades i Port:omouth ett thttills 1 I.:..ngland sak~adt Institut f()r danande af Konstruktö rer. ~ Ef· f.O ".
•o·irwo också från dennå inrättning flet er a al, 11 •o
~e~
.
·
k
re utm:irkt skicklige personer, hv1!ka me(: sme un.
sl~uper och ifver i omfattningen af det l.JUS de vunnit, utbredde kring Europas seg lande folkslag de
hö•rst intressanta Journaler, Rf~censioner och Komnw~ttarier, som i all genre af l'Harin-väse ndet,. m~.n
, ·ligast för SkeiJ'Jsbvo-g·naden
med
dess tillhosyn nu
t
.1 ~
•
.
..
rio·heter: vissedigen till. betyd!Jg del aga_ et~ stort
v:rde, och hvaraf :flera häften äfven hunmt ti ll oss.
.
En kraftfull man, Sir Rober t Sepping, då
understödd af en upplyst Chef för Amirali_tetet (om
•• O' n innes rätt Lord Spencer) var under tHlen Kon1
Ja"'
' ts Chef; struktions-väsemle
han, som oc k k''an dt
:;r införde stora praktiska reformer, uppmuntrade
a'
• R
vetenskapen, förtjenade och uppbar '..a f s~~~
e~~ring stora bel?.ningar. ~~n t;var ar ~·t:ansen to~
mennisko-bemodan dets stab11ltet? - Snat t uppsto
~lo tvenne partier, - det gamla före honom och
det då kallade nya.
Spekul-ations-anda n ,.iJl nu J~era ..ickoe hvila
vid det förh~ittrade och goda, den vill forvana och
lik en Meg ema kullkasta <let fi.iregående, .för att
o
de
theor beherska fältet med eget ].JIIS, t·n·1··ost f ran
band som vetenskapens hundraåriga bemödanc~ell
och rön hårdt tilldragit mot forskarens öfvenlt'lft.
Vi skola deruti igenkänna Kaptenen i E.n.. r··or d a f
dnf..
gelsl<a Marinen Seymound som, 11an
en
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ti g "jäl, med ett djerft snille, och utan allt tvif,·el utmärkt såsom skicklig Sjö-Officer, fann ännu
detl-a hans egentliga fack fi)rmycket inskränkt och
f(irm odligen med egen känsla af (ifvermått 'i sin
fö ~·må~:~, tvekade han icke att pro~damera ett system to r Skeppsk~oppens konstruktwn, h vars enda
stödjepunkt hvilade på fantasien och några icke
afskräckande försök i smht. Det är allmänt
kä nclt, att hufvudprinsipen deraf åsyftad!': en öfver. dr ift i Skeppets bredd, i f(jrhållande till dess längd,
och åter deraf en skarpare botten, med tilli;kacl
segel-area.
(Denna vågade sats har ännu inom
oss föga ingått i discusion, men torde framdeles
för tjena det.)
Fragan väckte emedlertid mycket uppseende. Den äldre stammens Konstruktiirer som redan med motbjudenhet motse dt §eppingska reformernes hastiga och öfvedägsna styl'l\a, senleJes
genom impulsen af den h{igre the01·iens ohejdade
framfart, öfverlemnade sig icke ogerna åt den nya
t äftarens redan inom sjelf\'a Parlamentet ägande
s-tödje-punkter.
Det är icke ~u ovanligt medel, äfven un ..
der politiska strider, att sinl:l emellan sammanparas
motsatta meningar och ~inclamål, endast för att
kulll\asta ett tredje motstånd. -- På sådant sätt blef
Sep pingska väldet b~segradt och segerkronan sattes
på Seymounds hufvud; - om till båtnad eller men
för vetenskapens framskridande, l\an icke vid detta
fillfälle upptagas t,ill närmare utveclding, men lemhas till p r öfning åt d ens c0111 petens som, oförvillad af tidens hänförelse åt det underbara, eftersö..
ker sanningen, och i wtenskapens icke förborgade
källor hemtar ett kraftigt stöd mot den lössläppta
fantasiens utflykter.
Men hänned slut! s icke detta thernc*; -

ty,
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aen på ryktets v1ig framrusande mannen hejdas sällan af försigtigh etens bud; vat:ningen sy~es h~notn
föroliimpand e och han tvekar tcke att g;or a gallande en kraftyttring· den händelsernas liks om domrmde besinniHg lemn ar till pris åt ensidighetens
godtycke.
Jag har i f()rt>gaende vidrört inflytandet af
t1en i Portsmouth inriittade förträffliga lä1o-anstalt
för dan<mde af Konstr uktörer;·- vis serligen va r det
i focus af d<·nna sko la, hvarifrån utgick farl igaste
mots äg el sen af den fixa ide som, till hvad pris
80111 helst, sludle genorndrifvas.- Nå Yäi,- detta
så mycket berömda Institut ii r icke mer; och än
''äne , de perso ner som d ni från utgått , med upphunnen förmåga af Författare-yrket, säg·as hafva
blifvit ln·aftfullt uppfordra de att icke vidare i d essa ämnen fortsätta sina bemödanden . - Sådant förh åilande i sjelfva det fritt t~inkta England , kan endast hemta si n styrl\a från d en individuella oförm ågan att annorlunda vederiägga sine motståndare
och iiro vi icke deraf hänförde till den fiirmod:m, att 1lenna, som de t synes , våld samma Revolution, lik tle vanliga i ra dikal st;imning, i sine
egne vt>rl\ ska ll finna Korrektivet mot vanhelgden
af d'e vetCllSkapiiga tros -liiror, OIH hvi!ka så man ga
stora m~in hittills förenat sig·? - Ljuset har också
icke fullt siilckuat, enlig t de underr~itteJser, som
ti1l eftH annan meddelb i detta ämne , n em ligen:
att den uhev eldige mä~taren erfarenhe t en - betydli gen skall hafva inverkat. mo t den .. Me mera lära, h vars förh astade omfatt nmg, om an nog dyrköpt, redan le mnat spå r till en sansad ått'rhållsamhct.
--

(Insämlt.)
PROFESSOR BARLOWS MEDDELANDE, TILL "THE
LoRDS CoMMISSIONERS OF THE AmvnnALILTY " Rö~
'
RANDE BESKAFFENHETEN AF DE KOMPASSER HVAP.~
l'iiED KoNGL. ENGELSKA FL~TTAN- AR FöRSEDD *). ·

Roya~ Military Academy, Jan.

~h

31, 1820.

snart jag hade undfått eder t illåtel se att unders(ika de å \Voolvich Sk eppsvarf i förråd befi ntlig-e kompasser, konstruerade jag en fö1· änd amålet tj en! ig apparat, och företog mig; den föresl ag·na undersökningen.
Som förrådshuset hvari
k ompasserna äro förvarade, befinne r sig i närheten
af betydliga jernförlager , Hyttades de t ill ett annat rum, ö fverlå tet t ill begagnande åt M:r Charles Bonnycastle, tillförne Elev i Kong!. Sjöskolan ,
som, i följd af t·iktningen i hans kunskaps -pildning, och af en naturl ig förkiirlek för vetenskapl iga forslmingar, visade sig på all t sätt Yillig att
l emna mig det biträde han kunde åstadkomma .
. ;
Sedan jag bestämt den san na magnetisl\a n;erHltanen., medelst en kompass, tillverkad af Messrs
W. och T. Gilbert på Lcidenhal!s Street, om hvilke ns ackuratess jag fiirut förvissat mig, begynte jag·
med att plasera åtskilliga af förrådet s J\ömpa ss-sldfYo r upp å samma stift, och bestämde sålunda, med
tillhjelp af min apparat, gan ska fort och med tillräddig noggranhet, deras fel i bärriingen. Jag
fann lik vä l snart, att det skulle bl ifva utan ända' mål att undersi.ika alla skifvorn a utan åtskillnad,
.eller öfver en 'b ank, emedan af hela antalet (icke
In indrt>. såsom jag förmodar än 150), mer än hälften kunde anses såsom odugligt skräp (most Jum-

-

·">Ur

"the Nautical !l'lagtu:iue ami Naval Cronide" October 1837'.
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ber) och som borde f()rstöras, af samma skäl som
vi sönderklippa falskt mynt, såsom varande full_
komligt gagnlöst i förrådet och ytterst vådligt att
tillåta något deraf utlemnas. .Jag beslöt derfihe
att utvälja allenast 30 st., h vilka syn te!! vara de
mest fullkomliga i deras konstruktion, en del Azimuths-, en del Nakterhus-lwmpas ser, och åter andra af så kallade för rådsskifvor, förvarade i särskilta små lådor. Följande tabell utvisar resultatet af
denna undersökning:

T a b e Il, utvisande felen i bärningen ( errors in
hearing) af de med pappers-ski f vor försedda
kompasserna (the card compasses) i förrådet å
Kongl. Varfvet. Woolvich, Jan. 29, 1820.
. N:o lr<ornpassens Namn. j

Fel och Anmiirkningar.

. tr

Ve8t.
Afvikning . •
Vest.
D:o
10 v '
D:o
~st.
. ._ • • • • • • 1 4
0
Vest.
}
•
••• ,
D:o
•
D:o
. . . . . . • l" Ost.
Korrekt, utan n?.gon afvikning.
Denna skifva stod ingenstädes
under 5° Ost. eller Vest. om
Norr, af brist på tillräcklig
kraft.
8. Nakterhus.
Afvikning • • • • • • • Of Vest.
Dito.
9.
• • • • • • • O:!:" Ost.
Dito
10. Azimuth
Denna nål saknade kraft likasom
N:o 7.
Konekt, utan afvikning.
Dito
11.
Afvikning 2~ Vest.
12. Nakterhus
13. Fönåds-skifva Korrekt.
Denna skifva stod ingenstädes unDito
l 4.
der 4° Ost. ell~ir Vest. oru Nord.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nakterhus.
Dito
Dito
Dito
Dito
Azimuth
Dito

. Of

0

15. Förråds -skifva Denna skifva stod ing enstädes un16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

der 4o Ost eller Vest om Nord. ·
Afvikning 4" Vest.) se anm. å föl
Dito
~ jande sida.
Korrekt.
Dito
Nästan ingen kraft, lika som 14. ;
Nakterhus
Förråds-skifva Afvikning • • • • • • • r V est.
1r Ost.
• • • • •
D:o
Dito
• 14" O st.
D:o
Dito
r Vest. l
D:o
Dito
• . • .. 1~· Ost.
D:o
Dito
·
Korrekt.
Dito
Dito.
Dito

De öfriga fem skifvorna befnnnos i samma
,tillstånd som N:o 14 .
Vid anförandet af de fel som i förutstående
tabell äro uppgifne, ber jag att få fästa uppmärksamhet på Hrr. Loriters (Lords-kommissio ners) att de
icke äro vidlådande kompasser, uttagne på en slump,
utan deremot trettio af de bästa jag kunde utleta
bland alla i förrådet, och de här utvisade fel en äro
derföre troligen mi.ndre än hvad som är förhållan det med de kompasse-r, som va nligen finnas i bruk
i H. M. flotta; och då sådane kompa ssens deviationer måste vara en sak af stor vigt vid fartygs
navigering, anhåller jag att det tillåtes mig något
närmare ingå i detta ämne, i afsigt att meddela
h vad som jag anser vara orsaken till dessa fel,
samt sättet att förekomma dem. Orsakerna uertill
må, som det synes mig, hänföras till fö ljande trenne :

l.

De fel, h vilka naturligen tillh(ira formen af
de nålar som vanligen IJegagnas i dessa iustrumenter.
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2.
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Felaktig eller ofullkoml ig tillverkni ng.

3. Sättet föl' kompasse rnas förvarand e i föl'l'ådern a.
l.

2.

3.

N.

l afseende på den för-

sta af ofvannäm nde orsaker
till fel hos kompasse r, är att
observera , att nå lame vanligen hafva en form som ganska mycket närmar sig den
af en parallelog ram, silsom af
närståend e figurer utvisas, och
S.
derigenom blir ac1mrates sen
af skifvans bärning, beroende af n ålens Nord- och
Sydpunk ts sammantr äffande med figurens ge~metri
ska ax is, eller medel-Iin ia, såsom i fig. 1. l detta
fall, om sk ifvan p lasera:> med sina Nord- och Syclpunkter i öfverensstämmelse med nålens medellinia, upplwmm er icke någon afvikning ; men otn
vid meddelan det af det magnetisl ia fluidum till nålen den största massan t::ller kraften deraf skulle
'
stadna i en sned riktning med nålens medel-Iin ia
såsom i fig. 2 och 3, så, när skifvan }J laseras på
förutnäm nde sätt, lwmmer dess No:·dpunk t att bära
Ost. eller Vest. om det sanna magnetisk a N-. till en
qvantitet , eller så mycket som svarar emot denna
obliqvitet . För att förvissa mig om att detta är
den naturliga Ol'saken till af,·ikning en i vissa händelser, fiirfor jag på fiiljande sätt med nålen märkt
N:o 16 i föreståen de tabell, nemlig·en: jag afskrufvade hylsan, och skrufvade fast den ig-en på andra
(öfra) sidan, l1Varigeno m skifvans rättsida hlef viind
nedåt, och sedan jag åter igen upphängt elen, fann
jag felet i afvikning en vara 4° Ost. i stället för 4"
V est., ett förhallan de, hvilketja g anser ensamt kan
förklaras genom den förmodan att nålen erhållit
sin magnetisl \a kraft uti en diagonal rilitning, i stäl "

.

-Jet för att mottaga den uti en med dess geometri:.
-sl\a medel -Iinia öfverenss tämmande direktion.
·
Denna orsak till felaktighe t (error) l<an, såsom .k larligen synes, afhjelpas dermed att nålen
upphänge s på kant i stället fi.ir på flatsidan, eiler
medelst en justering s-metod, lika med den som be~
g agnas för Willis' Styrkomp ass-skifvo r.

I afseende på ofullkoml i ghe ten i tillverk·ni ngen är det ()fvedlöcl igt att ing·å i detalj. Mång a af skifvorna äro sna rare elipti ska än c-irkelr unda; medelpun ktens riktig a plasering synes vara
alldeles förbisedd , och h vad som borde vara agat,
synes hos mång·a vara allenast vanligt glas. Likaså
ä r ballansen i åtskilliga skifvor endast bibehålle n
medelst en alltför liberal påläggnin g af lack, hvilk et ökar skifvans tyngd, och hindrar dess vandring,
·serdeles då nålt:n innehar blott en ringa dirigeran. de kraft.
Den tredje orsaken till kom1Jasse rnas felakt igheter har jr~g tillskrifvi t det siitt, på h vilke t de
äro hållne eller f(irvarade i fi:irrådet. Vid denna
p unkt ber jag att få fästa uppm~irksamhet på det
\'-äl kiinda fal(tum, att om tvenne magnetna tar bring as n1ira och parall elt · till hvarandra meil deras po:.
le·r omvända, eller om de lä ggas kors öfver )waran dra, eller på n:lgot anna t irregulier t siitt bringas
i beröring, eller inom livarandra s verknings krets,
bl ifver kraften hos båda två fÖr5vagad , och kanske
sl utligen t illintetgjo rd.

N u äro i förråde t, lådorna h vari skifvoma innehållas &c., plaserade och uppstappl ade p!l. hvaran dra utan åtskillnad , och intet afseende fästad t på
nålam es direktion inuti dem; följaktlig en fortgår
der en oafbruten decompos ition eller förminskn ing
~ f den magnetisk a kraften, h vilken slutligen måste
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rubba och förstöra verksamheten hos de mest fullkomlirra instrumenter; detta må utan tvifvel antao-as sfs(llll orsak till den svaga dirigerande kraften
hos många af de nålar jag examinerade, då jag
icke kan föreställa mig att någ·on instrumentmakare levererar dem i det skick de nu befinna sig.
Efter att sålunda omständligt hafva yttrat mig med
afseende på orsaken och tillvaron af felen i missvisningen, anhalter jag att få framställa några få
uppgifter om sättet att förekomma dem för framtiden.
I första rummet, anser jag det högst nödvändigt, att h varje kompass blir noga undersökt
innan den emottages i förrådet, dervid bör efterses om dess bärning är korrekt, genom jemförelse
med en viss justerings- (standard) kcmpass; direktionskraften är äfven en sak, h varom man bör förvissa sig genom att observera antalet af de svängnin<rar den gör under en g·ifven tid, och alla de
son~ icke deraf göra ett visst antal, skulle blifva
kasserade, likaså väl som alla h vilka icke kunde
bibehålla ballansen utan lack påläggning. Det är
likaledes nödvändigt att examinera skifvorna och
dosorna, för att tillse om deras centrum är korrekt tagit. Sedan man sålunda förvissat sig om
ackuratess och kraft hos kompasserna, skulle de
förvaras i förrådet i lådor, h vilka innehöllo hvarclera tvenne skifvor i stället för en, såsom för niirvarande är förhållandet; de tvenne skifvorna skulle
läggas med öfra sidorna nedvända, nålarne parallela med hvarandra, och med deras motsatta poler
korresponderande , h vilka då skulle sättas i förening
medelst korta stycken (bars) af mjukt jern. På
detta sätt blef cirkulationen af det magnetiska
fluidmn bevarad, och kraften hos hvarje par af
nålar bibehållen, huru oregelbunden stufningen af
clem för öfrigt än vore.
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H ~~.ru~·ida de ofvan anförda erinringame mll
befinnas tort,]ente af Hrr. Lordres uppmärksamhet
tillhör icke mig att säga; jag får endast 01flnäm~
ua, det. Jag sökt undvika att vidröra något som
kunde glfva utseende af småal<tig·het eller blott infall, inskränkande mig endast till de mest ögonsl\enliga och förvånaude bristfiilligheterna hos ifrågav~rande instrumenter och hvilka jag vågar säga
aldng kunna göras fullständigt brukbara, utan genom antagande af någ·ra sådane medel som jag
föreslagit.
Jag vet väl att många Navigatörer sätta
ganska litet värde på kompassen; men detta, skulle
jag tro, härrör af de fortfarande bristfälligheterna
som befunnits vidlåda den, och icke derföre att
den, i följd af dess naturliga egenskaper, är ur stånd
att göra dem en hufvudsaklig tjenst. Om en lunar- eller annan astronomisk observation kunde göras vid alla tillfällen, kunde detta instrument måhända nästan undvaras, men som det ofta inträffar att flera dagar förbigå utan att ett sådant till.
fälle erbjuder sig, kan kornpassens fullkomnande
1cke vara ett föremål af likgiltighet; och jag må·
ste tillstå det vara min öfvertygelse, att om denna
fullkomligh et vore uppnådel, en hög grad af ackuratess deraf skulle föranledas i den döda räkningen
ombord, och många svåra och l'lllärtsamma förluster förekommas"'
Jag har äran vara &c.
Peter Barlow.
(Vära läsa1·e dela utan tvifvel vår tanka, att
~lletta är bland de vigtigaste dokumenter som ännu

l'arit synliga i denna skrift. Det är verkligen fruk.
tansvärdt att betrakta hela vidden af den fara som
kan härleda sig från felaktigheter så tydligen utvi-
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sade och, ehuru mycket ,.i hört talas om att "an·göra land på en mil," ("making the land to mile")
·det ofta förekommande skrytet öfver en säker ·räh~
ning _; - då vi deremot anföra den försumma de
uppmärksamheten å lokal -attraktionen, och egen.
skapen hos de kompasser, llVarmed, efter som det
synes, blott för få år sedan Hennes Maj:ts Flotta
försågs, och dertill en dålig·, eller till och med den
bästa styrning, - · sl<ulle vi vara ganska benägne
att anse alla sådane angöringar af land, (land falls)
mera såsom händelser. Icke underligt att våra sjömän (tars) af gamla skolan litade så mye-ket på deras tre L, Lodet, Logg·en och Utkiken (Look out);
och måhända var det sistnämnde lika mycket anlitadt såsom det första. Vi hafva ännu icke varit i
tillfiille att förvissa oss om, huruvida d~n vigtiga
åtg~ird, hvilken Professor Barl~w (vi förmoda sjelf.
villigt) verkställde, någonsin b!ef fullfiiljd g·enom
antagandet af hans relwmmentlationer; i alla händelser äga vi den tillfredsställelsen att kunna tillkännagifva, att detta allt för länge försummade före mål liknar sig till att blifva behandlad t på det fördelaktigaste sätt, genom den -a f Lord- Kommissionen
nyligen f.örordnade Kommiten för undersökning i
alla detalJerna deraf. Denna (magnetiska) Kommite
utgöres af deras Lordships hydrograf, Kapten F.
Beaufort, Professor Ch ristie från \Voolvich, Com·
mander .J. Johnson~ Kapten J. C. Ross och Major
Sabiue, R. E.; namn som beteckna en hög vet~n
skap jemte lång erfarenhet, och hvill<a skola för·
säkra Flottan om, icke allenast undanrödjaodet af
alla sådana missbruk och olägenheter, som af ProBarlow blifvit utvisade ' utan ock föranleda
fessor
.
till en ~y uppsättning af kom passer }J å de möj Ii·
ga ste basta prinsiper för konstruktionen. E. N. M.)
.

Vi meddele här för jemförelsens skull ut- '
drag ~f ett .dokument rörande en verkställd b;sig-tni ng a det I Carlskrona varande Kom pass -förråd:
''Då till sednare tiders up[lfinningar hörer
'
k om passer med vertikala
..
nålar, och dessa'
att gora
tnåste äg·a ett bestämdt företräde framfiir den äldre
Invention en , såsom åstadkommande större korrekt~et, så hafva vi betriiffande dessa, följt d e n pdnSlpen, att Je kompasser, hviika sakna denna väseJHl tliga förbättring äro olämpliga att använda på.
enligt dessa grunder hafva vi
Kronan s fartyg·; fun nit:

Häng-kompasser af messing . ,
24
Azimuth-kompass af messing
l
Häng-kompasser af koppar •
af träd • : .
Dito
1
Pejl -kompasser af messing . •
2
•
.
af koppar
Dito
l
koppar
:\zimuth-kompasser af
endast
(fordra
af Dito
Dito
vertilwla nålar) . . . . . . . . .
l6
Pej i- kom passer, med fyrkantig·a träd dosor af gamla sorten . . . . . . -- - -· 39
Styr-kompasser med graderade skif
VOl' af messing . • . . . . • . • .
2
l
Styr-k(~mpasser med Agat • • . . ., Engelsk • . • . . Dtto
l
utan Agat . . . • . 1Dito
l
af koppar • . . . . 1 4
Dito
Transport/ 8

24

5
9
5
4
l

4

61 28
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Tran~port

styr-kompa sser af koppar (fordra
-· 29
endast vertikala nålar) . • . · · ·
(såsom
koppar
af
sser
styr-kompa
af gammal modell och fordra allt
för dryg reparations -kostnad) . . - - - 5 5
Spiritus-ko mpasser (enligt den kon .
struktion de äga, i god t skick.
men anses hela i11ventionen olämplig, enär mera fullkomlig a, !>åsom de såkallade Ballance. kom.:
passerna, torde böra anskaffas . 21
~u m ma

29 24 90 83

l)eviations- A p parat • • • • • • • • . 1
Me5sings-u ppståndare med 3 skrufvar 1
Kopparplåt ar till tryckning . • • . 3
Magnet, (enligt Instrumentm aka . 1·ens uppgift) ••. • •. • •
• ••
Timglas •
45
Dito
63
Logg-glas
.. l97

...
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Bland ämnen af vigt, hvilka vid ett Mititär-eta. bliss~ment af den vidd som Ca riskrona, kunna f(irekomma, ä t· det som afhandlar sjukvården visserIigen icke ett af de minsta. Det är så naturligt att
det måste upplifva Krigaren och Arbetaren till ansträno-ning·, att veta det han, träffall af fiendtlig
kula~ skadad af åkomma, eller hemsökt med sjukdom har att v-änta en öm vård och all den hjelp,
som 'står i mensklig makt att åstadkomm a; men lik a så naturligt är det ock att, derest dessa omsorg er saknas, sådant minskar modet så hos den ene
so m den andre, samt mången gång likasom hejdar
dj erfva företag.
Flottan har sedan 1ilsta tider tillbaka icke
salmat hvarken Läkare eller sjukvånis -anstalter,
och styrelsen har ofta omfattat tillfällena att förbättra Medicinal-v erket och att sätta det på en fot
som kunde motsvara kostnaderne och uppfylla ändamålet. Att visa denna hushållning sgrens beskaffen het från äldre tider och dess närvarande skick,
sk all till en bö1jan blifva ämnet för denna korta
afhandling.
Några egentliga vetenskaper funnos ej bla.nd
förfäder, och Läkarevete nskapen Inhedniske
våra
erfarenhete n af några få Örters
inom
sig
skränkte
hölls dock i stort värde,
konsten
men
kända kraft;
den utöfvades af Koatt
deraf
se
hvill{et man kan
dessa dyrbaSagorna,
rn.
nu ngar och Konungaba
forntid, förför:3vunnen
ra lemningar från en läng·st
liändelmärkliga
tälja oss i detta afseende många
magen~
i
ser: de beskrifva huru Guttorrn, sårad
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Eldades af Prinsessan lngehorg, som hatle ett ~juk
rum innanför sin egen Frustuga, huru Thore .Jern .
sköld, på samma ställe sårad, Jiiktes af Konung
Holf Götriksson, huru Kom~ ng Hading kurerade~
af Prinsessan Rag;nild, många andra exempel att
förtiga
Sedan Christendomen · fått intr:.ide i Nor.
den, blefvo äfven konster och yetenskaper efter hand
mera hyllade och redan i våra gamla landskapslclgar stadgades, 'a tt en behörig Läkare skulle kun.
n a bota jernhugget sår, benGrott, afhuggen lem,
samt dubhelt sår af styng tvärtigenom lifvet och
n:ir någ·on gifvit den andre sår, borde han skaffa
honom tre sådana lagliga Läkare, h varefter han
friades från böter till målseganden. Under Katolska titl ehva rfvet lag Vikarekonsten för det mesta
i Presterr1es händer och bidrog; icke litet till deras
inkomsters för.ökande; men det gick ofta som de.t
gamla ordspråket säger:
"Fåkunnoger Läkare gör tufvogan kyrkohacl{a;
"Ty läka folk är ej skämta och snacka.''

Och huru kunde det gå annorledes, när sjul<(lomarne kurerades med läsande och sig·nande efter tretalet, med mull ur Kyrkogårdar, brännande
med glödgade kyrkonycklar, Komiiawionvin, m. m.?
Läkarekonstens tillstånd i Konung Gustaf
den förstes tid heskrifver 'Biskop Peder Månsson i
sin Liikarebok sålunda:

''l Svärike är thet stor skam oc skadhe
''Nät· nokor blifver sjuker, reds skofvel oc spadhe
"Um läkedom the allsinte vilja tänkja,
·'The t röna faderlös barn o c h var en Änkja.
''Läkedoms Doctor är ingen i thet Riketh
''Sva äter h var sin math illa i spikith,
'.
"E i heller Chirurgus som studerat hafvei',
"~_itan äfventyrara, som frästa hvad lagh thet tagher.

"Sylogismos studera alle oc emptimema
''Ej vithande hjelpa för ena lithla blem~."
Konung Gustaf införskref till Riket blide
L äkare och l\potekare, hvilkas praktik likväl för
d et mästa inskränkte sig inom gränsorna af hufh ~dstatlen; men så småningom utbredde sig dock
L akare-vetenskapen, dels genom de i Riket inkomn~ , sk icldige ~äkarne, dels genom de flera F()rfattn~.n g~.~·, som t1d efter annan vidtogos till förmån så
va l for vetenskapen som dess idkare; men ännu bib ~höll sig länge qvack sa!veriet, oaktadt cle stränga
p abud som deremot utf:irdades , ännu hände det ofta att Läka ren af okunnighe t öfverlemnade sin pat~en t till den evi~a h vilan'. fömöjd uo'ck med sig
llJclf "ty febem forlad ham.'
Det var Sverges store Carl XI förbehållet
att i denna ' del, så ,·äl som i m~ng·a andra verka
n ~ttigt.
ne t var Han som inrättade Collegium Medicorum, det var Han som inskränl,te främmande
och okände Läkares praktik, det var Han som
stä lld e Farmasiens utö~~uing under sträng uppsigt,
och det vat· Han som afven sträckte sin vårdande
hand till Medicinalväs endet vid Flottan.
Redan i Ihnttning Christinas tid fanns en
Am h·alitets -Medikus Jlll stat i Stockho!m, och då
Flottan flyttades till Kadskrona, bestods äfven der
en sådan Tjensteman. Den förste Amiralitets. Medik us här, vat' Johan Rot hm ~m, lika mycket beka nt
för sitt slagvatten som för sin ostadighet och "fram·fu sa ingenium,'' h vilket sednare anfördes som orsa k hvarfön~ han mi ste sitt stipendium i Upsala.
Staden fick sPilermera en ''Garniwns- och F()rtifikat ions - Banlberare " hvartill den 19 Mars 1681 af '
Konungen utnämndes 'Arlig och Konstrik Mäster
(Tid>kr. i Sjöt'• 13:e år;: •. 4:~ Il-)
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Hindrik Schultz ,'' men, sedan (l et nya ctahlissemente t honnit ordnas, ökades äfven Uik arep e rsona~

Red an
len, i den mån arbetames antal tillväxte.
få år efter Stadens grundläggnin g, upptog Flottans
stat löner för en Medikus, 3 M~iste rbarherare, 3
Barberaregesä ller och en - Bråks nida re, af h vilka
den förstniimnde uti 1690 års stat räknades till Civilstaten, men 1le öfrige, miiddigt nog, till Militärflhiten, på hvilken 1ikviil ko rt derefter äfven :Medikus öfverflyttades. Brå ksnidaren indrogs mecl ar
J:H9 ach Barheraregesä llerne utslötos i 1721 år~
stat. Genom Kong!. brefvet den 7 Augu sti 1738,
tillvägabragte s sedermera den föriintlring att Staten
bestod liiner för en Medikus, (~om ge nom Kong!.
brefvet d. 5 Juni 1750 tilla lles lika rang m ecl Assessoren i Sundhets-Kol legium,) 1 i\.irurg och 5
Ba r berareges1i!ler , lni1ket varade t ill år 1761, då
uti sta ten den 18 December samma år, förordnades
·a tt i Karlskrona skulle finnas 2 Amirali tets-Medici ,
med lika lön och lika vär dighet , en förste och e n
and re Mäster- F1il tskär, en R e gements Fältskär ' 'id
Marin--Korpse n och en vid Volontiirerne, samt 6
Bar·b eraregesä !ler, eller till sammans 12 personer.
Regementsfiilt skiirerne i1ulrogos gen om Kong!. brefven den 1 Augu oti l 746 och den 16 Mars
men genom sistnämnde Konungab ref tillkommo d eremot y tterligare 3 G es iill er, och stadgad es des,;utom,
att af hesparingen siwile b il das en Ex ped itio ns·
W1e<1icinai-sta t och en Exped i t ions- l\'le dikus antog-s
sedan.
I an see nde till den under nybyggnadsår en
varande stiirre arbetsstyrka, föreslog General-Amiralen af Troile under (1. 5 Åpri l 1783 , tillökning
·i r;ersonalen, och genom Kong!. b refv et den 23
Juli i s. å., und erg ick Medicinal-sta ten en gen omgripande fö r ii ndring. Det förordnades då att sjuk·
vården i Karlskron a skuJ!e dela s i 3 Departemeute r,

rns;

hvaraf <le t första, med en Medikus, förste Mäster·
fältskären, l 'l!nder·-. Ki~urg och 4 Fältskärsgesäl ler,
omfattade de SJuka t SJukhuset, samt Vnlontärerne
och Koffardibåtsm ännen så inom som utom Sjukhuset; det ~mir~, m~~~ en Med~kus, l Under-Kimrg
och 2 Faltskar~gesa l.ler, utgJordes af de sjuka i
qvarteren, Varfs-Off1cer ame, Byggrnästarn p, Pre·
sterne '·· Underofficera rne, Ynglingarne, Gev aldige rn,
Vaktm astaren och Skeppsgossarn e; till 3 Departementet, som förestods af en Medikus 2 MästerF'~ltsl~ärer, l Under-Kirurg och 3 Fält;kärsgesäl ler,
af hv1lka senare en und er arbetstiden alltid skulle
finna s i ett sjukrum på Varfvet, hörde Timmermans- och Handtverks-st aten, Det belefvadeiii i öfrigt, att Amiralitets-M edici, om Befälet så ansåg
nödigt, skulle alternera om tjensten; att samma
befäl äfven fick fastställa huru m å nga gesäller, som
skulle bo i Sjukhuset: att tredj e Amiralitets-M edikus, när så fordrades, vore skyldig att gå till sjö~
som Expeditions-M edilws : att Amiralitets Kiruro·i
eller M~sterfältskärerne slm!le erhå lla Kong!. Fullmakt, hka med Regements-Fä ltsk ärer, m. m. Hela
staten utgjorde således 3 Amiralitets-M edici 2 Mäster·Fältskäre r, 3 Under-Kirurg er och 9 Fiiit;;kärsgesäll er, eller till sammans icke mindre än 11 p ersoner, af hvilka dock l l\Iedilws och 2 ho·esäller
sedermera genom Kong!. brefvet den 16 Augusti
1794 indrog.os.

pa

uen iimning·a rn e' skedde genom
l afseende
Nådiga General-ordre s den 9 'Oktober 1808, den
för iindring att 1\miraliteh;-Mt >dici och Khurgerne
hl efyo 1\a!l:ule F ii ltl äka re, samt Under.K imrger och
F'iiltskii rsgesä fler Underliilcare, med l'ang för d e m,
lik a m ed vederlikar vid Armt'-en och tillades dess~
Utom U ppbördsläk a re och sjukhusläkare lika viirdigh et med Regemetrt sliikare"
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Vid 1816 års reglering med Flottan, uppgjordes Medicinal-staten till 2 Amiralitets~Medi-i,
2 Fältskärer, 3 Underläkare och 2 Underfältskä.
re1·, eller inalles 9 personer, hvilket dock snart derefter genom Kong!. hrefvet d. 15 Decemher .. 18l8
åter förändrades, så att personalen b le f l Ofverfält!äkare, 2 Regements!iikare, Ll Bataljonsläkare
och 2 Underläkare, hvartill gen om Kong!. brefvet
den 2 November 1824, kom ännu en liataljcnsläkare, eller tillsam!nans 10 personer. Härvid har
det förblifv et ända till åt· 1836, blott med den
enda förändri ng att i ställe t för UnderläJ;;are, i senare åren biifvit antagne Medicinaldrängar ; men
den ]2 Mars 1836 förordnade Kong!. Maj:t i Nåuer att Medicinal-staten vid Flottan i Karlskrona,
skulle bestå af l Öfverfältläliare, l Regementsläkare, 4 Bataijonslilkare och 5 Medidnaldrängar, h vilka sålunda: till tjenstgöring äro fördel te, att Öfver.
fältläkaren med 2 Bataljonsläkare och 2 Medicinaldrängar förestår Sjukhuset; Regementsläkaren , biträdd af 2 Bataljonsläkare och 2 Mcdicinaldrängar
sjukvården i qvarteren, samt en Medicinaldräng
sjukreserven på Varfvet.
Utom den ordinarie Läkare-staten, har tid
efter annan en mängd extra Läkare antagits, dels
för Sjöexpcditioner, dels under tillstött 8!Örre sjuk, lighet. l Carl XU :s och Carl XH:s tid, fanns ell
Expeditionslä kare-otal af stundom :w a 30 personer, och under epidemierne 1788, 89 , 90, 1808
och 1809, furmos vid stationen en mängd extra
sjukhusläkare anstäJlde' stundom af den halt att
man med poeten kan likna dem vid "syndens lön,
d(iden." ])e som under förra Hvska kriO'et anto~
"'
gos voro bå!Jgstyrig·a Tyskar, om hvilka d. v. Stor·
Amiralen förordnade att de skulle afstraffas mecl
muskötters bärande, då de icke fullgjorde hyad

j],Jenskllgheten o'ch deras pligt kräfde; men de sep:!'l'e åren har Flottan varit nog lycklig att äfven
bla nd de tillfälligtvis antagne, i .allmänhet äga lmnskapsfulJe män, som gjort heder åt sitt yrke. ·
!

lfnin sin första grundläggning har Karb-

krona stad ägt ett Am:ts- och Stads-Apothek. Kongl.
J>refvet den 30 Maj 1700 stadgar att, "som Kong!.
" Maj:t i nåder godtfunnit förordna att Amiralitets.
"staten h~danefter skall blifva betjent mecl medika. "menter, på lika sätt, som det sker vid Hofvet i
''Stocldwlm, skall Am:ts Apotekaren af egna mF:clel
'' p rovidera och förse A potheket så väl med mate''•·ialier af simplicibus som med compositis medica.
!'mentis. samt att han och ingen annan skall fourneOaktadt först Ma.
~'ra konvoj- och fältkistorna."
gistraten genom Resolution af den 21 Junii 1705,
och sedan Kongl. Rådet uti Resolution af den 6
Mars 1711 förklarat, att icke mera än ett Amiral itets- och Stads-A potek skulle i l.arlskrona privilegieras, väcktes likväl sedermera flera gånger fråga om än ett Apoteks inrättande i staden. Vid
1719 års Riksdag· gjorde stadens Fullmäktige en
sådan begäran, men erhöll o derå afslag; genom
Kongl. Resolutionen u. 29 Augusti samma år. Tvenne gånger sedermera hafva an sökningar från särekil te personer inkommit om privilegium å inrättande af ett nytt Apotek, men begge gångerna har
derå följt afslag, nem l igen genom Kong l. Resolu.
tionerne den 7 Maj 1795 och den 15 IV1a rs 1814,
•' att, ehuru Kong l. Maj:t uti nådig Resolution
tf den 7 Maj l 811, förklarade Apotekaren icke
ku nna erhålla privilegium exclusivum å AmiralitetsOch Stadt:-Apotcket i Karlskrona, något nytt A potek, enligt så väl Kong!. brefvet d. 31 Mars 1748
som ofvannämnde 1814 års Resolution icke fick anlägg~A§, ~å länge då nrande Apotekat·en behörigen
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uppfyllde sina skyldigheter; men år 1829 · beg1irdc
nu varande Am:ts Apote~<are och erhöll den 1 No.
\'ember samma år .nådig-t til'lstånd att i staden sjetr
få. inriitta ett nytt Apotek, hvilket år 1830 för~åL
des och för allmänheten år 1831 öppnades.

ket, tillse att medikamenter na som föreskrifvas lwmin~ till rätte~ ort, och låfvades honom hjelp till
att.
rötters och Örters insamlande, samt rättio·het
.
b
~jelf a,.ntaga och löna sina gesäller, h vilka skulle
'•tå under hans lydnad.

' Staden äger således nu 2 Apotek, hvilka
efter (ifverenskomm e!se sig· emellan dela medikament~-leveranseme till Flottan; men den lön på stat
för Amiralitctts-l\ potekaren som i början bestods
med 200 Daler om året, indrogs redan med i'n·
172:1.

För Amiralitetets Medikus, Apotekare och
Fältskärer, utfärdades sedan, under d. 20 Augusti
1735, ett förnyad t nådigt Reglemente hufvudsakligcn innehållande de föreskrifter som i de ä ldre R~g
Jementena, med tillökning- af några ytterligare, såliom att "i Miisterbarbera m es profession inga bönha''sar skulle lidas vid Amiralitetet i Karlskrona,'' att
Anatomiska sektioner skulle företagas, m. m.

utfärdade
Uneler den 22 Februari 1699
'
Amiralitetsför
Kungl. Maj:t nådiga Reglementen
l\~edikus, Mii,;terbarbera rue och Apotekaren. l\·1 edlkus skulle vara förman fi)r Barberame och Apotekar~.n~. me1: med dem alltid underhålla god frid
och samF, tdhe att inga defekter funnos på Apoteket_, att lnedikamentcr ue kommo de sjuka till ,godo, samt att ombord öfverolifvande medikamenter
återlcmnades till Apoteket, icke förslniha kostsamma utliindska medikamcn ter, tj å lägg·a Apotekaren
l~af.va andra oän va~lige liikemedel, ej bruka ovan~~~-~. namn pa med1kamente me, tillse att anslagd
CJ efverskrules, m. m. I\'l:l~terbarberarne som hade lika anseende, skulle lyda Medikus, 'sins em ellan öfverlägf~a, gemensamt antaga och kommenelera gesällerne, jemte Medikus uppsätta meclikamentsreqvisitioner för utgående fartyg och visitera medi.
kaments- kistorna, alla vara närvarande niir plåsterduken utdelades, sjelfve få f(.irskrifva mcdikamell·
ter fö1· de utvärtes sjuka, med trohet och flit sl\Ö·
ta p:~tientcrne och i svårare fall, rådgöra med Am:ts
~eddms, Am:ts Apotekaren skulle väl tillaga me<llkameuterne , konservera Apoteke t till~e att endast
duglige matedalie1· finnas, sjelf an~vara för Apote-

Vid den allmänna reglering som Flottan år
1776, undergick, förändrades äfven stadgame för
sjukvården och ett nytt Reglemente för §jukhuse t
i Karlskrona med hvad dertill hörde, fast ställdes af
Kougl. Maj: t under den 7 Augusti s. å., upptagande ganska noga h vars och ens skyld igheter, m. m. ,
hvilket Regleme nte, med en del af förste Amiralen
projekterade tillö kning-ar, enligt Kongl. brefvet den
16 Mars 1778, skulle tj en a till efterrättelse i land;
_hvaremot ett af Collegium Medicum projckteradt
Reglemente för Sjö-Expeditio ns Medicinal -staten skulle efterlcfvas om bord; och afslogos vi da re förändringar genom Am:ts Collegii slnifvelse den 9 No.
vember 1749. Uti skrifvelse ifrån General-Amir a1en tilL förste Amiralen, d. 26 Oktobea· 1782, meddclades derefter flere föreskrifter för sjukvården,
i afseende på månads-mönst ringar och friskskrifning
i Sjukhuset , lättare simflors skötande i Reserven,
ankommande sjul{es bcsig·tigande, rapporters aflem.n ande, medikamenter s reqvirerande, sjukbeklädnad s
Utlemnande; inventariperse dlars och instr umenters
VåHlande samt sjukrummens visit<nan~e ~ m. m,
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Under den 17 April 1809, utkom Kon'gl.
Maj:ts nådiga Författning angående en för gemen.
skapen ombord förbättrad sjukskötsel, under tl. 29
Augusti 1825, dels Kong!. Maj:ts nådiga Förvalt.
nings- och Redogörelse -Rrglemente för Flottan ,
dels Kong l. Reglementet för hushållningen till ~jös,
och under den 28 Sept. 1836 Kongl. Reglt~mentet
för Styrelsen och ekonomien; hvarförutan åt· 18:H
~rån trycket utgafs ett projekt till Reglemente för
tjenstg·öringen och hushållningen ombord~ uti h vilka
alla sjukvården under sina särskitta titlar är före·
skrifven.
Dessa innefatta föreskrifter så i militärisk ·som
ekonomisk väg , men som Läkare för h varje utgående
äfven mindre fartyg icke mi.ijligen kan anskaffas samt
_föreskrifter för mindre Iwnnige Läkare i äldre tider
stundom af nödvändigheten varit påkallade, har denna brist varit ersatt af mer och mindre vidlyftiga läkareböcll:er, och anvisningar hvilka stundom m!Odgifvits under sjöexpeditionerne, stundom iifven utlemnats
till Liikarnes egen hjelpreda. Bland de för~ta .Lälmreböclier på svenska sp ·åk et intao-er
'Hans
Smidt~
~
.
Urtegaanl, ' utlwmmen omkring Gustaf den förstes
fid, ett utm1irkt rum, icke fi.ir Författarens lärdom,
rneJJ för de besynnerliga kurer, som deri före~krif
vas. Så till exempel, ang-if••es såsom ett os-.ikligt
medel mot oh;yskhet: "lad dig gör e till en kapone,
c.la est du fri," m. m.; men detta hörer icke egentligen till vårt ämne. Specielt för Flottan är ett
och annat utkommit, t. ex. den af Am:ts Kollegium
under den
Mars 1743, till de Tyska Fältskärsgesällemes iakttagande utfärdade "Beschreibung wie
''gersten '\V~1sser anzm:ichte n sey, samt dessen Ge;brauch und Niitzen; nebenst dne Kiirtze Unter''richtung fiir denen Fäitscherern insonders auf der
,'Flotte dienende, zur Conservation der manschaft ;"
den af Doktor Hjortsberg författade: "Ni.idig u n~
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•'derrattelse huru de till Kronolastdragare online' 'rade medikamenter skola brukas," Karlskrona 1783;
faxes "afhandting om hushåilningen till sjös, i af"seende på helsans bevarande,'' Karlskrona 11'82;
.''Minnesbok för Slq~ppsliikat:e ," Stockh. H85; "L:i"J,arebok, till underrättelse för dem son1 föra Kro"na ns fartyg, Karlskrona 1?93; Brandenburg-s "af"handling ?m Bindors anläggande," Karlskrona 1790,
m. fl.
·

Amiralitetet ·h ade i hörjan efter Karlskronas
·anläggning· s.i tt sjukhus på Vippan, vid nuvarande
·nya Dockebyggnaden, i ett gammalt trähus, kallad! Baraekerue; men redan i Konung Carl Xl:s
tid, _ uppbygdes Anus Sjukhuse't, eller den så kallade gamla KasBernbyggnaden, hvilket arbete till
'en stor del bedrefs af de i staden då varande Ry·sk~ och .Polsl\a lo·i g·sfånga!·. r\'u varande Sju!dm~et uppbygdes under loppet af åren !75n och n;:...
till Kas5ern för Varfsparaden, men · för va ndlades
H56 till Sjukhus, hv~ref~et· sjukvårdim i Barackerna alldeles upphörde.
Ar 1 'J;}!, uppbyg·rles det
bredvitl lig·gande trähuset .o ch inreddes 1761 tii_i
s]z;affhus ; men för\'andlades l 18~) till Sju'khus, h vartill det · ~if ven under de senare krig·såren begagnades. Den större sjuklighet som 1~nder ] 71-58 och
påfi.ilja nde årens krig rådde dds på Flottan, dela
i .Karlskrona, påkallade sjukvårdens utvidgning, och
Kronobränneriet, Snickareverl,staden jemte flera,
dels ki.1pta, dels hyrda privata hus, begagnades ~ill
Sjukhus , utom det att ett betydligt antal dels SJUka, dels Konvalescenter voro förlagda i Lyckehy_
och på Tjurkö. Samma förhållande var under 1808
Och 1809 årens krig då, utom • Anl:ts Sjukhuset och
Skaffb uset, för sjukvården användes Tunn'e bodsfllagas inet, Slupshjulet, Nya Kassemby~;naden med
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flera hus, äfvensom Linieskeppet Göta-Lejon, hvilk~t inreddes till Sjukskepp.
För de sjukes Religionsvård förordnades i
äldre tider en sjukhuspredi kant' men denne indrog~
Iledermera och de sjuka betjenas nu af Amiraliteu
Presterskapet.
Spisordningen på Sjukhuset har undergått
många förändringar. De äldre spisordningarn e oanarbetades af Doktorerne Kähler och Hjortsberg, ~å
att en ny spisordning under <1. 9 September 1768
blef fastställd, och som denna befanns ganska användbar och ledande till besparing för Kronan, tillades dessa Läkare uppå Am:ts Kollegi hemställan,
en belöning derföre af 600 Daler S:mt hvardera,
jemlikt Kongl. brefvet den 13 Augusti 1771. För
de sjuke fastställdes af General-Inten denten under
den 7 Februari 1790 en spisordning, och under d.
14 i samma månad en för konvalescente r, Jwilka
spisordningar länge eftertefdes på Am:ts Sjukhuset.
Den för de sjuka, hvilken af Posthafvande Sjukhuschefen under den 8 Februari l 'WO och d. l April
1791 utfärdades, var ganska vidlyftig och hade
icke mindre än 10 ''a riationer; den andre deremot
var ganska enkel. På försök fastställdes sedan af
Kong!. Maj:t nya Spisordningar så väl för sjuke
som konvalescente r den 4 Juni 1800, och dessa,
mera enkla och ändamålsenlig a än alla de föreg ående, tjenade, med obetydliga modifikatione r till
efterlefnad änrla till den 25 Nov. 1808, då en ny
Konvalescent- Spisordning· med gr()nsaker, uppå förste Fältläkaren~> hemställan, af Befälhafvande Amiralen fastställdes. Sedan Kong!. Maj:t muler den
17 April 1809 i nåder förordnat om förändringar
i de sjukas spisning ombord, afgaf Befälh. Amira·
len under den 16 Maf 1811, underdånigt förslag
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till en Spisordning f(ir lle ~;juka och lwnvalesccnterne i Sjukhuset. Genom Kong!. brefvet den
Nov. 1811 och Kong!. Krigs-Kolleg·i i Cirkulär den
22 i samma månad fasts~iilld es att de sng-sjuka
skulle undfå bröd af skräclt rågmjöl till halfva vigten af dittills bestådd portion och konvalesce nterne af hälften skrädt och hälften sammanmalet rågrpjöl till lika vigt som dittills varit bestådel; hvari
likvill sedermera Kollegium Medicum förklarade
den modifikation biha iiga rum att det bestådda
brödet fick till de svagsjulm utdelas till sitt hela,
halfv a eller (j ertledels belopp efter Läkames förordnande, (Bef. Am. Remiss den 19 Juni 1812)
och under den 21 Februari s. å., att portionen för
de svagsjuka skulle beräknas till 28 lod och för
,konvalescente r till l i mark.

a

Spisor.dningen undergick genom Kong!. brefwet d. 23 Mars 1813 den förändring att konvalescenterne skulle erhålla ~ j:fr. bränvin på man om
dagen.
Den spisordning som nu iakttages på Flotär faststä-lld af Förvaltningen af S}ösjukhus
tam;
Ärendena den 7 ~ovember 1826 och upptag-er 6
variationer.
sjuk-Spisordn ingen på Kronans fartyg· fastt~tälld e!! af Am:ts Kollegium d. 13 Mars 1742, hade 3
vari ationer, nemligen när tillg å ng fanns på fiirskt '
kött, när sådant saknades och när "nödigt finnes att
"so11pan skalllwkas med kaltlun, och deraf tillgång iir."
Denna så ' 'äl som de tid efte1· annan begagnad e spisordningar för konvalescente rne, undergingo
många f(irändringar, men slutligen faststiilldes i Kong!.
Reglementet för hush å llning en och Redog·örelsen ·
till sjös d. 29 Augusti 1825, nya spisordningar så
för sjuke som konvalescenter och dessa lära väl ännu ~få anses vara gällande, der det år 1834 af tryc-
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ket utgång~ Projekt-Reglemente för tjenstgöringen
och hushållningen ombord, efter särskil ta ordt·es
icke efterlefvas. De sjuk- och konvalescent-spis.
ordnin~ar som i detta senare Reglemente finnas, äro
i alla r;u föga skiljaktiga från de som finnas i det förra.
Reglemente hvarefter sjukprovision skulle
medgifvas på sjö-expeditioner fastställdes af Gene.
rai-Amiralen den 6 September 1780; och i Kongl.
Heglementet för hushållningen till sjös d. 29 Aug.
1825 fastställdes ett nytt; men det som merettdels
efterlefves finnes i det år 1834 från trycket utgifna ?rojekt-Reg·lemente fö1· tjenslgöringen och hushållningen ombord.
Fri läkarevård och fria medikamentf!r haf~
va va.rit bestådda Varfs-Officerare, Konstrul<tions•
och Mekaniska Staterne, Läkarne, Apotekaren,
Pres.terne, Sjukhus-In~pektorcn, Underofficerare och
Handtverksmästare, Timmermän och Hand t verkare,
a il öfrig gemenskap, Skeppsgossar, Vaktbetjening,
befäl och besättning på Kronans fartyg, samt hvar
och en som i t.) ensten skadades; men . denna förmån
är nu genom Kong!. Heglementet för Styrelsen och
Ekonomien den 28 Sept. 1836, §. 195, inskränkt,
h vad medikamenterne beträffa, till Underofficerarne,
Mästare, Kronans manska p, Sli.eppsgossar, Lärlingar
och Ringaregossar, samt i öfrigt hvar och en som
i Kronans tjenst varder skadad, h varemot den fria
läkarevården är utsträckt till alla vid Flottan tjenande Officerare och Underofficerare, samt Embetsoch Tjenstemän af alla Korpser och gradet~, maFJtare, manskap, Sl{eppsgossar, Lärling·ar och Hingaregossar, äfvensom Beväringsmanskap och förh;yrdt sjöfolk.
Uti Flottans §jukhus njuta Sjöartillerister,
!\h troser och· Jungmän, ' uppfordrade Båtiimäll; A'U-

Jllänna arbetekarlar och Arrestanter fri sjukvård. Underofficerare samt månads- och daglönare vid Varf·
vet' jemte skeppsgossar bestås deremot fri lä l.; arevård i qvarteren; men liVar och en till Flottan hörande person, som saknar nödig· skötsel i sitt qvar.te r, kan emot portionen5 ersättning, intag as p!i
sjukhuset.
För att vi,oa i 11Vad mån Flottans Sjukhu!l
varit tillitadt, och iifven för att upplysa huru sjukantalet u nder årets lopp fö rhållit sig, må neclan ståe r_Hle Tabell, upptagande de ut,;pi,ade sjukportio nerna under fem år här få ett rum: ·
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Till Sjukvånlen i Karlskrona besto<h de fi.irata åren efter'• Stadens O'rundliiggning intd annat
anslag i stat än 600 Daler för medikamenters in.
köp, hvilken iUmma i 169:1 års stat förökades till
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800 Daler med föreskrift ."att efter aH möjlighet
"menageras, och särde.les när antalet af det sjuka
''manskapet sig förminskar." Anslaget nedsattes.. åt~t·
i 1121 års stat till sitt förra belopp och harv11l
blef det i många år. Sedermera på 1770-talet upptogs i staterne att Sjukvånls-kostnaderne skulle bestridas af anslaget för Flottans underhåll, utan att
p:l flere år någon vi~s summa till detta behof ~lcf
afsatt. Derefter har dels särskildt anslag funmts,
dels hafva kostnaderne utgått af Underhålls-anslaget. År 1780, utgjorde anslaget 3,3<10. 5. 2; 1798
lJch flere påföljande år 6000 R:dr, samt sedermera
8, 9, 10, 13, 14, 15 och i år 16,000 R:dr B:co.
Efter att kanske nog Hinge hafva uppehållit K. S. med den historiska delen af mitt ämne, är
det tid att jag vänder mig till det egentliga föremålet
för denna af handling, nem ligen besvarande af den
frågan: Påkalla sjukvårds-anstalterue i Karlskrona
någ·on förbättring och huru skall den kunna verkstiiilas, vid h vilken frågas behandling, jag· vill iakttaga samma ordning ämnena emellan, som i det fö.
regående, iir följd.

H vad sålel.les f~r~t Läkare-staten beträffar,
så synes den, så org·aniserad som den nu är, vara
tillr~icklig för stationen i fredlig tid, men någon
minslming· i personalen kan icke heller ske, så länge sjukvården be<lrifvas pa sätt som nu är fasts~ildt.
Skulle det deremot kunna iakttagas, att all Kronans gemenskap ovillkorligen vore förbunden att
vid 11åkommande sjukdomsfall, l:lta in pollettera sig
på Sjukhuset, vill det synas mig otvifvelaktigt att
ännu en Bataljonsläkar.e och en Medicinaldriing· kun·
de indragas. Denna indrag-ning skulle likväl, jag·
1lledgifver det g·erna, icke vara förmånlig för sta·
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(]en, som gan~l{a väl behöfver den L1ikarepersonal
)!vilken nu finnes, synnerlig·en vid påkommande
farsote:·; men då Statens och Stadens förmåner komma i kollision, måste den senare vika, helst Läkare-personalen är bestådd endast för Flottans Befäl
o~h manskap. Ett annat skäl emot ändring i detta afseende, är äfven att det manskap som nu :iget·
r1ittigheten till sjukvård i sina boningar, skulle anse förlusten af denna förmån för cH vigtigt ingripande i deras medgifna rättigheter; men onekligt
iir det ock å andra sidan, att det skulle bidraga till
ordning och vinst i ekonomiskt afseende för Kronan, kanske äfveil till vinst för den enskil te, om
alla daglönare voro förbundne att emottaga sjukvård på Sjukhuset. Att det sintile ''ara vinst för
den enskilde, inser denne visst icke; men jag· lemnar till hvarje upplysts begrundande om det icke
för en sjuk ä1· vinst af betydenhet att vistas på ett
ställe, der Uikare hvarje stund på dygnet kan påkallas, der matordningen är lämpad efter sjukdomen och der icke tle omg·ifvande, så..;;om i de privata boningarne lianske ej sällan sl\er, af en för
_"idt sträckt (imhet om uppfyllande af den sjukes
Önskningar, hindra eller åtmiustone uppehålla kurerandet.
Liing·e och icke utan skäl har det klagats
Öfver svårigheten att f(ir <len ringa lön som bestås,
få speciminerade Bataljonsläkare; men denna svårighet bör blifva afhjelpt, så snart tillgångarne
medgifva att den i Kongl. brefvet d. 12 Mars 1836
beviljade löne-tillökning kan utgå. Man hade äfven anledning förmoda, att den i sistnämnde nådiga Författning vidtagna åtgärd att gifva Flottan en
egen Stipendiat-korps, skulle bidraga till afhjelpantle af behofvet, men erfarenheten har, icke på ett
fullt tillfredsst~illande sätt realiserat denna förmodan. Stipendiaterne, icke ålagde en längre tjenst-
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göringstid än 6 m1nader, skynda efter denna ti<h
förlopp från tjenstg;örin gsorten, de täta ombytena
göra att ingen hinntr rätt sätta sig in i lokal-för.
hållandena , och af den som med glädje mot~er af~
lösnings<hg en, l<an man sällan vänta samma nit som
l' •
l t· <ero
•
• • r"'
<e
tnanne
anneu. 1\iU
iJenstem
onl wane
l
h,os <en
använ.
att
före icke skulle vara nytti gt för Stalf:n
da d<~ till extra L1ikare utg·ående icke obetydliga
xesqwnning ar och traktame-nt en efter Rese-Regle mt~ntet Im<ler · tjenstgöring ;:;tiden (*) till den n~dan
år 1836 heslut'-tde lön-tillökni ng för de ordinarie
Bataljomiä karne; och m;inne ej derigenom .ordinarie
staten skulle kunna gi.iras fulltalig och extra Läkal"e vid stationerne alldeles undvikas? (**)
Medil•amen ternas anskaffande på annat s1iit
1in som im tillgår, synes icke kunna ske, emedan
deras upphanellan de på entreprena d, såsom andra
lefveranser till Krnnan, ieke ~i1· yerkställoa r; och
äf"vc~n om den vore nrk~t:illbar, skulle en sådan
procedyr möjligen n&gon g·ång· leda till våda ge··
nom Entreprenö rens försummels er, 1lå deremot nu
Knngl. ~~~<tj:t o..:h Kronan, dels medelst anställande
visitationer , del~ getlOm andra kontroller kan förs~ikra sig att Apotekaren uppryller sina skyldigheNiir Stipendialet• af Anneens J<';iltliil<ao·c- l(orps ellct· pcrRon er
ntan Stipendiat-arvo <le, lwmmcnderas till tjenstgiiring vi <l Flottans Statiunet·, erhålla de i stii ll ct fiir onlinarie B,italjonslii! 86 R:dr
ntct, eller L
l<nrc - liinen traktamente efter llc~c-Rcorlcmc
0
'
ö2 sk. B:lm om ;'irct.
('") Såsom en svårig-het fiit· Flottan, ~.t viii Rom ,\torneen, att f:i
hehlirigcn legiti&ucrade 13atalj,lnsl ~l !<are, hat· iifven uppg·ifvits
att yn g ro J..Jäl\arc ej vilja nnde1·I{asta sig ett p1·aktisl<t f(idliil~
infii1· Hongl. Sutul!a~ tr,-1\ollegitun i RantnJa '' etcn s kapS'~l'cnar,
nti hvil!m dc fiir·ut vid Al<adcmien hlit'vit ~orl l<iinde. Hrlnt fii•·hilllatH!et i denna !le! r·iiltcl igen iir, lmn Fiirfattaren till niir·
varantic afhandling icke !Jediimma, men liitt faller (!et i iigoncn att fel må• te finna.~, en ii r erfarenheten v isat att personer
fii00l varit så v~il Mcdidnii -Do ktorcr ~o1n [{irurn·iii ;HawiRtrar,
iindå icke kunnat erhål la' Fullmakt på ordinari~ "nataljo~släka
a·etjenst, utAn cntla~t l{onstitutorial.

(')
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ter ~ch dessut~m ligger i hans eget Intresse att bUw
Ja sitt Apotek

1

den ordning som vederbör.

• Reglementa riska föreskrifter för de hegge
~genthgen ansvarige Läkarne vid Stationen saknas
tcke ' .. men d~r~!not saknas dessa nlirmal'e föreskrifter for de hitradande Läkarne som man finn r v1• 1
t
e
'
·
MT .. llospitaler,
d
till exempel vid allmänna
1 It.ar
an ··~
Ga~lllSO~S S,Jukhu~~t i Stockholm , uer Sjnkhus-Lä kal n e och UnderJakar ne hafva h\•ardera sina särskil-.
rta lnstruktione~, hvilkas noga uppfyllande kontroleras af den Lakare som öfver sjukvården har inseendet. ~ådana Instruktion er vol'o här ingalunda
svåra ~t t ~stadk~mma; de borde, om jag icke misstar •.n~g, ~~~ehalla, sil. väl Bataljonslä karnes som
Medtcmald rangarnes och Sjukbetjeni ng-ens skyldigheter, noga utsatte, men ock noga ko 1Hrolerade
att . d~ uppf!.ll~s. l-Ivad som i sanunanhau g· här~
med afven fortJe~1ar att anmär·kas ii.r ltödvändigh et~n af en ~fter tiderna lämpad lättf:Htlig· nndei·visn!ng om sJukdomar~ O(:h synnerligen yttre skadors
vardande ombord pä så.darm fal'tyg, de1· ingen Läkare bestå~, ty det kan vis!H~rligPJJ ej nel\as _att den
bok, som 1 d::tta afseeml.e nu medgiftes pli mindre
fartyg , huru andamålsen lig deu då den för många
år sedan utgafs ~til må hafva val'it , dock nu behöf\'er o"fverses och förbättras.
Huru fr~~·an om vårt nuvarande Amiralitets Sjukhus fullkomlig·t motsnarar ändamålet bes\..H'lS
iir af stor vigt. Ben som haft tillfälle' att se' (je
k~n~l< e i a~l,t f()r ~-tor skala ~illtagna herrliga inrätt~
rungaru e vw allmanna Garmsons-S jukhuset i Stock.,·cm föreisen ned;;lående . D essa
holm, ska
· ll finna •
h~
oga, lJtWt rum, dessa J1rOpra inventarier som (ler
n
finnas , saknar man hos oss. Redan läuge' har
\'arit ()fverens om den ta n kan att Sjukhus-lokal~r: j
( Tidskr. i S)ii f', 3:e årg. ;
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· Ka·rlskrona iclw är passande för · ~nclamålet, men
man bör ock besinna att byggnaden ej är· uppförd
_till vist~lseort för sjuka, utan ·till Kassern för fris.
ka. Det var redan på 1750-talet fråga , om ime.
dan de af ett annat Sjukhus, men man hade d ?t ned.
lagt för stor kostnad på det nu varande. Denna
fr åga har för icl\:e många år sedan åter förevarit,
. och då före slogs att förl:\gga Arbetslj:adarne i nu.
.varande Sjukhusbygg naderne, hvilll.a ansågos kunna
J1ysa 400 m an, samt inreda nu varande Arbetskarls.
Ka sserner f ö r Sjuk vården, der b yg·g·a antingen en
ö fve r våning· eller, h vilket l{anske varit bättre, två
fl yglar; men äfven denna f;·åga h ar afstannat . .Onekligt är t1 et likväl, att d e d åliga E:jukanstalterne 1808
bi u rogo tiH den svåra e pidemiens spridande och att
om b ättre sjuk an stalter funnits, d ödligheten varit
m indre. Utom den visa Författnin g· som vidtogs,
at t inrätta ett särskildt Sjukhus 1)å L~boratoriihol
men för smittade~ hade Karlskrona lmnske åter fått
upplefvat 1808 å rs rysligheter, i fall Koleran till
staden inträng·t, d å den för få å r sedan höll sig i
dess g rannska p ; men erfarenheten är den bäste lä·
ro mästare och 1808 inhemtade man, fastän dyrköpt,
lärdomen om en b ät tre sjukvårds nödvändig·het. En
r;f de m est p åfall an d e bristeme vid Sjukhuset hä1··
st1ides är, sakn aden af en väl organiserad bad-an·
t"ta!t och denna skulle väl med icke så betydlig
km;tna<l k u nna tillvägabringas.
B ättre luventari-persedlar hafva så smånin·
g om t illkommit, men mycket återstår ännu att gö·
1·a i de n mån tillg·ång arne sådant medgifva, och
m åtte de medgifva ,riitt myck et! H vad som utan nå·
g o n sy nnerlig kostnad kan göras är, att i den mån
de nu varamie madrasserne blifva utslitne och nya
skola anskaffas' låta för f iirdiga dem i
delar, h vii·
l~et vid allmänna Garnisons-Sjukhus et i Stockhoh11
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befunnits både nyttigt och mindre kostsamt än dl
såsom hos oss ännu sker, hela niadrasser gagnades.

Vid Spisordningen för de sjuka och konvalescenterne är ej mycket att anm[irka, men att äf.
ve: ~ de .kunna .~ör bättras, lärer icke hö m nekas.
Sp1sordmng~~ for allmänna Garnisom-Sjukhus et i
,Stockholm _ar mera enkel och äfven j vissa delar
me ra run?hg, de ingredienser af ingefära, purj()
o_c~ sellen som der bestås, böra göra soppan mera
h fvande~ och hvad som synnedigen måste bidrao·a
t ill belåtenhet är den tillåtelse Öfverfält-Lälwr~n
äger att ~~reslå en ex.~ra Spisordning för de sjuke,
som _behoiva a~nan foda [in den som i vanliga Spiso.~dmngen bestas '· doc~ med iakttagande att priset
for en extra portiOn eJ får öfverstiga värdet af den
vanliga. På sådant sätt utspisas 8tundom till de
svagare sjuka .. buljo~~, sagogröt, maniokavälling
med franskt bro d, mJolk med fran:skt bröd, sagosoppa, &c.
:· .
~~ad ja~. d~ssuto1~ icke kan uelm mig an.
m al k~, a~. att lH an vm bestas lwnva!el:iceuteme enligt
de har g·allan!~e Spisordningar. Mig vill det synas
~l a~t oc~: tydhg·t att denna dryck, ln'ars shdlig·het
l. vart ~aderneslaml så ofta och
öfvertygande vant beVIst, utan iifventyr kan umbiiras af den som
till fdsk~ar if1::ln t~n sjukdom, och att denna dtyck,
Utom till utHrtes bruk, aldrig b01·de få finnas på
ett Sjukhus.

sa

I afseende på Reglementet fö1· ~jukprovisions.
persedlar, bör erinras att det half,;tekta inlagda
ki}ttet som i 1825 års Sjöhu ~ hållnings-Reglemente
llpptages 1 aldrig· hållit sig friskt och derf(ire i 1834:
Ön Projekt-Reglemen te hlifvlt med rätta uteslutet.
Det lig·ger icke inom mitt yl'l•e att fullkotn·
ligt bedömma hum Flottaus ~julivård på det mest
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äodamålsenlig a sätt bör vara ordnad, h vad jag anfört i denna del' kan således endast anses som ett
utkast till bearbetande af personer med niera försom fallit på min lott.
måga och sal< kännedom,
med de upplysningagna
att
varit
har
Min Önskan
den ~om det·till
Må
åstadkomma.
gar jag kunnat
Amnet förböljat!
jag
vad
h
är i tillfilile fort~ätta
full sakmed
och
begrundas
alf,'ar
tjenar att med
'k ännedom behandlas·.

än

ETT

Äl"VENTYR

PÅ

SJöN.

Det nr den 22 November 1837. - Vi hade i
tre dagar kryssat emellan Portland på Engelska
kusten och ön Alderney på den Franska; vinden
var sydvestlig, det blåste en bottenrefvad marssegels-kultie och sjön vat· som vanligt med denna
vind, mycket hög. Himmelen var mulen, luften
tjock och ett fint duggregn föll. En mängd seg:.
·)are hade under dessa dagar passerat oss, och de
mörka nätterna gjorde Yårt läge derföre särdeles
obehagligt; lanternor brun no natten igenom och
god utkik hölls, men olyckan skulle ändå träffa oss.
Vi balle just druckit vårt the och befunno
oss på däck, då utkiken varskodde en seglare. En
lanterna togs genas t förut och den andra visades
.akter, men på det främmande fartyget märktes intet sken; det närmade sig som ett sYart spöke att h ålla af var omöjligt, ty då hade vi lagt ombord på honom, emedan mörkret och tjockan hindrade oss att se honom förr, än han var helt nära.
Hans mani:iver skulle riidda oss båda, men tyvärr!
han gjorde ingenting dertill, utan styrde sin kurs,
Vår · enda re!'Urs var att söka få fartyget att vända
genom vinden, och vi lade till den ändan netl
rodret, men i samma ögonblick stötte det främmande fartygets stäf emot Yår sida al\ter om stonöstet. - Jag har siikt återkalla i mitt minne de faror jag förr genomgått, men ett hemskare ögonblick än detta, ha r jag ej upplefvat. Så länge man
ännu kan hoppas att genom omtanka eller ansträngningar, om ej föreko,nm a , åtminstone minska en
olycka, finner .man ...len ej så förfärlig, men då
lnan gjort allt hvad sjillen mäktat uttänka och
kroppen ~t föra, och .do el\ ej kunnat uträtta .något ,
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di g~ipes mån ovllkorl igen af en hemsk, nedsl~en~

de kansla, Det kände ja{)' då J'ag såg det svart a
b'
"k k
spo et omma emot oss, och iåg hur omöjligt det
var OliiS att undvika det.
Vid första stöten föll vå1· storstån g ned öf.
ver det främman de fartyget , och efter hvad vi se.
dermera erforo, men i mörkret och ,,illerval lan då
ej kunde uppt äcka, hade Yårt storstäng ·stag fi sk at
om dess fo ckrå, hvarig·en om begge fartyO'en lade
låongsidan .~f hvaNnd ra och genom elen s~åra sjö.
gangen stotte och skrubba de hvarand ra, så att vi
Vi försökte
trodde båda skulle gå till botten. upptäcka
kunde
ingen
men
att få dem åtskiljda ,
de
främman
det
ty
ans,
tillsamm
hvad som hö ll dem
tack.
vår
öfver
in
t
falli
nu
fartyg·et s förstång hade
ling och gjor de de t än mera svårt att gå till vii.
ders och klara oss. - Emedan vår Brigg var svå.rt
lastad och dessutom fått för~1a stöten af den au.
dras bog, trodde alla att den skulle g å ned, och
den ena eftet' de n andra af vår besättni ng sprano·
nu o.mbord till Engelsm annen, ropande och bedj a;
de hll <~.e andra att k omma efter. Äfv en mig hå.
do de for Guds skuld att komma öfve1· och sedan
jag fått jakande . sva1: på min fråg·a on; Kaptene n
~edan va a· der, g1ck Jag, men återvänd e gtmast då
~ag !ann att han qvarstan nat på sitt fartyg. Då
Ja~ aterfann Kaptene n kiinde jag mig så nöjd med
nutt beslu t att åtel'Vänd a, ty d et föreföll mi g så
tungt att så skilja s vid ho nom, hvars hela fö 1:troende jag åtnjöt , med h vilken jag i mer än tre år
hade delat alla sj ölifvets faror och behag, och iin
svettats under Ostindie ns sol iin frusit bland Nor'
.
d ens Ismassor
. Ehum till år och lyime olika visste jag dock att jag stod honom närmast så ' väl i
förtr.oe~de som i befiil , och honom skull~ jag öf·
ve1·g~fv1t nu, i .nödens stund, då min stöne y i gör
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n1öjligen kunde b idraga att rädda honom åt , han!J·
familj, eller att 1·ädda h vad som ännu återstod af
den egendom som så länge varit anförtro dd åt vår 1
omsorg, för att bevara ett Ii f, brännmä rkt af skammen att hafva öfvergif vit sin Kapten och det fartyg, · h vars vård, näst honom, ålåg mig. Jag tac·
kad e Gud för mitt beslu t att återvänd a , och jag
tackar Honom mera nu, ty denna händelse bar
lärt mig att sjömann en aldrig bör upphö ra att hoppas på räddnin g förr, än han , som Marryat säger,
i en annan verld blir öfvertyg ad att ingen 1·ädd·
ning fanns i denna.
Vid min återlwm st f rågade Kaptene n: hur
Underst yrmanne n svamånga äro vi nu q var? 1·ade: att begge Styrm ~i nnen voro de enue qvarvarande. - Här är en till! ropade någon , och i
detsamm a upptäck te vi vår Konstap e], dingland e af
och an vid storbra m-rån, i h vars tackling han höll
sig· fast, och i ögonblic ket derefter stod han ibland
oss, med sitt vanli ga leende lugn - stackars yngling, han hade i det i.igonbli cket då. fartygen åtskiljdes , handlös t kastat sig från det främman de
fartyg·et , för att följa oss åt - och firma clöden .B egge fartygen drefvo nu åt h var sitt h åll , sedan
de efter min beräknin g, ungefär en qvart legat och ·
stö tt mot hvaran dra, - strax derpå föll vår stormast öfverbo rd; vi kastade oss ned under ledstång en f()r att ej skadas af den fallande tackling en ,
det vi äfven lyckligtv is undging o. - Vi undersö kte nu fockm astens tillstånd och funno att begge
stäng·bar dunerne och ett vant på styrbord s sida voro oskadde ; vi hoppade s derföre att kunna få ett
par taljor på de andra vanten, h vilk a genom röstets
sö nderbry tning bl ifvit slaka, och på det sättet stötta masten så att vi för vårt För-mär s-segel .skulle
kunna länsa i lä om Portland samt der afbida da-
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gen · och hje1p från Janfl. ·E metllertld beslöts alt
först kapa från oss vraket af stormasten på dd att
den ej måtte rycka ut rösthuJtame och mi.)jligen
äfven någon -planka, h varigenom fartyget .skulle
kunna sjunka; yxoa· framletade:"~ och vi grepo oss
an med arbetet, men det var knappast verkstä l d t,
dii fartyget som låg utan stöttning af seglen, tog
en svår öfvm·halning och fockmasten gick öfver
bord.~ Nu var fartyget således ett fullkomligt
vrak och öfverlemnadt åt vågornas godtycke. Kaptenen qvarstannade emedlertid ,·id roret och
försökte att styra förde-vind, hvilket · dock vat•
omöjligt, emedan inga segel ftimws; vi hörjade kaJla fockvanten för att
masten från oss. Vi .hade ej långt annserat med ·t"årt arbete, då Kaptenen kom · för ut och bad oss upphöra, siigande :
"det är ej viirdt, ty !zon är s()nderstött a k ter u t,
och fJlles snart med vatten, så att jag tror vi få
söka att få ut våra båtar innan hon sjunker'' Oe_t
var ett nytt slag för oss, ty då vi skiljdes vid det
amha fartyget, fanns blott 8 tum vatten i pumpen. Mörkret och den öfver däcket liggande
tackliug·en hade ]lindrat oss från att se huru ett
stycke af skarn-däcket var up}Hifvit och en planlm
alldeles krossad, och som fart_}'get var svårlastad t
1
och låg tvärs i sjön, spolatie vattnet in · oupphör.
ligt och skulle på det sättet snart fylla det. - Vi
funno alle att båtarnc nu mera ,·oro vårt enda räddningsmedel, men att få ut dem var nästan omöjligt, utan master och tackel till hjelp och med sil
liten styrka. Vi skyndade oss att nedstufva och
fastsurra i slupen det bästa och nödvändigaste af
våra egna efl'ekter, jemte kompass, en tross, linor,
m, m., som skulle lmnna \'ara oss till nytta, samt
litet bröd och smö.r och en kagge med vatten. Då detta var gjord t, försöktes att lyfta ut slupen
ur båten; om fartyget legat stilla hade det möjli·

ra

gen varit verkställhart för fyra, men silsom det nu
rullade, hlefvo alla våra· försök om intet. - Vi kapade der!~~re brokarne på båten, i det hopp att antingen SJOn som nu mer och mer, all t efter som
fartyget · sjönk ned, spolade in på diick, skulle kasta ut dem eller ock att de skulle bli flytande då
fartyget gick till botten. l denna förväntan förflöt ungefär en timme; fartyget sjönk så småningom djupare och i samma mån, ökades sjöns kraft
mot de på däcket befintlige effekter. Kabyssen,
en mindre julle, som låg under reparation, vattenfat, m. m., bortspolades, men båtarne stod o fast,
skyddade af de på sidorna om dem fastsurrade förråd sspiror. Ändtligen kom en svår st(irtsjö som
till hälften kantrade dem så att slup-relingen blef
liggan de under fart_}'gets ledstång; vi f()rsökte att
hug·ga af ledstången, men vid kapningen af tackling en ,Ilade yxorna blifvit sl(ia, och vi måste afstå derifrån; alla försök att lyfta slupen ur sin
stiillning voro fruktlösa. Vår ställning var nu ej
den biista, ty om . fartyget sjunkit hade det kantl'at båten, och detta var af h varje sjö att befara.-Vid ett af våra försök att lyfta båten~ skadade Kapten en sitt knä, så att han knappt kunde stå på benet, och jag blef nu verkligen ängslig för hans
skull, ty med ofiirdig kropp var ej tänkbart att
bli r~iddad ur vår beliig;enhet. I följd af sin erhållna skada, satte Kaptenen sig ned under det vi,
ehuru förgäfves, försökte att få loss håten, han observerade då att ,·attnet stod upp i Kajutg·ång·en och
att fartyget således; var fullt med vatten. Akter ut
på fartyget var en hytt med a·umlt tak, sådant det
nu ofta brukas; dit föreslog nu Kaptenen att vi
$kull e draga oss, då någon räddning i båtarne ej.
var att Ilåräkna och fart y get troligen skulle flyta,
då det ej sjunkit nu sedan det blifvit fullt af vatten. Sjön kunde dessutom ej ha så mycken kraft
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mot det afruullade taket, s& att vi ,ler borde kunna vara skyddade för dess våldsamhet. Alla begåfvo sig således dit; endast jag qvarst.annade i .~l upen, jag kan '"j bestämdt påminna 1mg hvarfore,
men jag vill niinnas att jag ämnade medtaga vattenkaggen, emedari jag kärale mig törstig. Då kont
i det samma en störtsjö, som tog bägge båtarne
öfver bord och naturligtvis äfven mig. Båtarne
kantrades ut, så att de blefvo liggande den ena i
den andra med kölen i vädret och jag som satt
inne i slupen kom under, men fastnade lyckligtvis
u tan kom strax derpå upp ett stycke i lä om
e]·
.'
nu, !limmande i ha f vet, i en mörk o cl 1
båtarne;
stormig natt och knappast i ståml att urskilja fartyg·et ansåO' jag min sista stund va1·a kommen,
•
•
b
'
men då jag litet fått andas ut, repade Jag 1mg,
sparkade af mina stöflot· och började simma till
Låten, på h vars köl jag äfven kom upp; jag trefvade omkring med händerna och fick tag i en än~
da som slagit sig rund t omkring båtens botten;
det nr ett ledsegels-fall, h vars ena änd~ vi fastgjort .ombord och den andra i slupen, på det
den ej måtte skiljas från fartyg.et för bastigt, 1
händ else sjön skulle ta ut honom. Vid denna ~in
da halade jag mig nu ombord och återfann i hyt~
ten mina olyckskamrater, hvilka ansett mig förlorad. Fartyget låg nu alldeles i marvatten; m id ~
skepps stod vattnet öfver <Hicket, och sjön som
oupphörligt bröt deröfver, bortförde efterhand nä.
stan allting derifrån. Hytten förblef dock oskadd
och der sutto vi nu, mera väntande på di-iden än
hoppan des på lifvet, ty att fartyget med 730 Stl;
jern i rummet skulle flyta, föreföll oss så otroligt
att vi hvatje ögonMick väntade att det skulle gå
till hotten; våra båtar voro förlorade och utsigterna till räd~ning således g·ansl~ a klena.

at!

Det är lättaJ•e att föresitilla sig, än för mig
att beskl'ifva hunt lång och ryslig natteA var; men
för att ge en ide om den, så föreställe ma u sig. oss
genomvåta och frusna sittande på en. soffa som
hvarje ögonblick öfverspolades af det inrusande
vattnet, i en kolmörk NovemhP-r·natt, h vars en for~
mighet ej minskades af stormens tjut och piskande't af' ett par segeltrasot· som hiingde qvar vi<l
bog·sprötet; lägger m:;1n hä1· till fartygets brakande för hvarje våg;, som bröt öfver det och fruktan att under mörkret drifva i land på en kust,
h vars brania striinder äfven om dagTn lemnade föga hopp för räddning, så l<.an man ungefär föreitälla sig vår belftgenhet. - Jag har flere gång·er
efteråt tänkt på den besynnerli~:_~a blandning· af
känslor som under denna natt uppfyllde mitt inre.
Lifvet, dess fröjder och sorg·er, dess oro och fi)r~ allt låg
mot•, syskon och vänner hoppning-at• för min tanke som en väg den jag slutat, och med
en slags nyfik e nhet mob åg jag· början på den, jag
hvarje ög·onblick viintade att få beträda. Jag var
öfvertyg·ad att jag in nan kont skulle dö, men jag
fann ingenting gndligt deri; jag ansåg mi g snart
ila gdt redan ha lemnat lifvet. Och lik vä l kunde
,iap; ej låta bli att stundom ej allenast hoppas, utan
full komligt tro på, och i sC~mråd med konstapeln
'uppgöra planer för vår riidtluing. Han var flen
ende, som ej ett (igonblick h<1de tviflat på vår riidd han ensam b!cf l:'j
nin g· och besynn erligt nog räddad.
i-iugsligt sökte
f\.ndtligen grydde dagen, våra blickar efter land, och snart kunde vi i regn ~
tjo ckan urskilja · Eugelsl\a lmsten, f!.ån hvilken vi
'v oro unge Hi r l~ Tysk mil aflägsne. Ann u kunde vi
ej se strandens besk affenhet och i följd d e raf ej
De ()fbe cH-imma sannolikheten af en räddui11g-. Yer däcl~ct, ständigt brytande störtsjöame p åm inte
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oss dock att <len var mycket tvifvel underkastad .
Med dagen valmade hos mig åter kärleken till }ifvet, och jag trodde nu fullt och fast att jag skulle komma i land; jag till och med gladde mig åt
att få bvta' ut min våta drägt mot en torr och
slippa skaka tänderna af köld som jag nu gjorde.
Vi började nu öfvertänka sättet att rädda
oss och beslöto att genast göra början med en flåte, för att sedan efter sig företeende omst1indigheter begagna den. Konstapeln och jag· kröpo derföre längs en af reserv-spiro rne . hvilken sjön ej
kunnat borttaga, emedan den var surrad till däcket mell kätting·at·, för-ut efter några år-ämnen,
hvilka blifvit instufvade under spelet, med händer
och fötter fasthålland e oss vid spiran, då sjön bröt
öfver oss. Ett par tomma vattenfat som ännu fun ..
nos qvar, tänkte vi naja till spirorna och vi hade
vår flåte redan på god väg, då en störtsjö tog borrt
alltsamman s. Vi påbö1jade en ny, men lenmade den
på Understyrm anntons inrådan att göra en åt oss
hvar. Jag tror att vi hade detta förslag att tacka för vår räddning, ty en st.örre flåte hade vi troligen ej fått så stark, att den ej skiljts åt af hriinningarne. Af en hyfvelbänk , kajuttrapp an, m. m.,
samt dervid fastnajade skåpsdöna r, korkskifvor , &c.,
gjorde vi oss nu hva.r sin flåte, den vi dereftel'
fastburHlo under hytt-taket för att ej få den bortspolad. Vi hade nu nalkats kusten temmeligen nära, men strömmen d re f oss längs med den ·så at.t
vi ej rätt visste hvar vi ungefiir skulle bli i lan d
kastade. Snart funno vi dock att vårt larnlningsst;i!le skulle bli undet· ett lodrätt i vattnet stupande sandberg, ofvanpå h vilket vi upptäckte en folksamling, hvat·s antal ständigt ökades. - - Vi funn o
tydligt att bergets höjd hindrade dem från att g e
oss den "ingaste hjclp ocb ansågo nu vår död ound·

viklig, dit vi i detsamma upptäckte folk springan,le under berget till det ställe der de sågo att fartyget skulle kastas i land . - De!. var en .~amma_!,
f, d. Smyghan.d lare, som ensam kande att afven vul
högt vatten man ku~de ~å fram ... del' oc}l nu ~-n förde de öfrige, af hv1lka mgen forut vag·at :foret<tget. - Vi öfver.~ade nu om vi skulle o stanr:a f}V<!t'
på vraket eller .oherlem~a oss och vara fla~.or at
vågen och beslöto att sa fort fartyget hade tomat,
}emna' det. Våra skäl dertill voro: för det första,
om det nu ej är högt -vatten, (det ·d utan böck~r
och ur ej kunde utröna) skall sj~n.. då .va.~tnet shger, slå mot sjelfva be1·get och da aro VI ror!onH~.e,
och för det andra ansågo vi att fartyget 1 de br~n
ningar som nu omgåfvo det, ej skulle ut hålla manga törnar och det vore clerföre btittre att lemna
det än att utsätta sig för spillroma af vraket. Med
oro' väntade vi nu det afgörande ög·onhlicke t. Vi
togo afsked af livarandra, lwar och en skickade
hälsningar till de sina, ifall han skulle omkomm.a.
Aldrig skall jag glömma Konstapeln s ord dt:nul
till Kaptenen: "stor sak i mitt lif Hr: Kapten, t;r.
''jag hat· h varken hustru eller barn, Jag sl•all do
''nöjd om jag blott vet att Kaptenen är räddad."
Den vanliga sjögången hade nu upphört och
förfärliga brånningar intag-it dess stii~le; vi t,rckte
oss m1irka att fartyget stötte och ville nu lemna
det, men det var blott !lå det nedsjönk. emell~.n
brånuingarn e, som det natld.~ bo~tnen, h vilken har
\·ar alldeles horizontal. Andthgen tycktes fartyJtet
t
nna
och
vi
beg·åfvo
oss
åstad; . vi o hade nu
~
s a
l
ungefär en kabbelläng d till la.nd. ~1m flate best?~
af en kort steo·e till hvilken pg naJat en korkskif'\'a och en skå~sdörr. Jag h~de en .st.rop~ f~st \'itl
flåten och smyg d om lifvet }or att eJ 1 bra.nmng·.~~
lle mista min "Iife preserver men emedan Jag moJ-
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l igen kunde behöfva sl<ilja mig vid flåten, d~ j ng
kom mot stranden, smög jag' stroppen om armen
och hade en k ni f instuck en i ' tröjan för att, om 81
beh(ifdes , kapa den. Då jag först kom i sjön,
höll jag mig i lä om fartyget, h vilket någ·orlund a
afbr(it bränninga rue och jag tyckte att färden fö.
re föll mig mycket lättare än jag väntat, mr. n s·e en.
de niina kamrater , h vilka voro utom fartygets lä
af br.äm.J.ing~n fo.rtare föras mot. stranden, besWt ja~
att f.J forbhfva 1 lugnet och simmade derföre ak~
ter om fartyget, ett beslut det jag likväl snart ångrade, ty i'edan den första briinninge n, tumlade om
med mig så, att jag n:ira förlorade andan.
Jag
hade väl föreställt mig att få göra en och annan
kullerbyt ta, men att bli i ordets egentliga Lemärkelse hjulad ·, det hade jag ej viintat, och det ina
träffade nu. Hvarje bränning rullade mig omkl'ing
som ett nystan, och med en såtlan hastighet att
oaktadt jag slingrade armat· och ben omkrii1g min
stege, kunde jag· blott med yttersta möda fa;thålla
mig. Flera gånger då briinning en gått öfver, be.
fann jag mig under flåten; lmappt hade jag tid att
å ter arbeta mig ofvanpå och ett par gång~r dra an·
dan, f(il'l' iir~ dånet af den niista påminte mig· att
åz~yo anstriinga mina krafter.
Dessa aftogo docl\
efterhand , och med dem mitt hopp att bli räd~~ ad, ty jag :lkk aldrig tid att riktigt hemta mig.
Andtligr n kände jag botten med ena foten; jag för·
sö~t? att.. resa mig upp, då i detsamma en brånning
skol,] de ofver och kastade mig; mot stranden; jag
såg hur ett par man sprungo ut i vattnet för att
gripa fast i mig, men att de bleho af sjön. kasta·
de tillbaka; sjelf var jag oförmöge n att göra nå·
got mera till min rädduing , ty jag hade stött brö·
st~ t och .. knäna emot stenarne, och baksjön drog
1mg .derfore ut ig·en. Hvad som nu föregick min·
nes ,Jag Llott oredigt, ty jag orkade ej hålla huf·
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vndet uppe, ocll önskade blott att det snart måtte
bli slut med mig, jag försönk i ett slags dvala,
ur hvilken jag väcktes af tvenne hårda händer som
grepo . i mig, oc,h. jag. var rädd~d. .Ma.~ satte m~g
på en sten, och da Jag htet kommit tmg· i or e, var mm
första fråga efter 'mina kamrater. Man svarade att
en var borta och jag fann snart att det var Konstapeln. En person sade sig ha sett en spillra slå
bouom i hufvudet , 11Varefter han orörlig blifvit lig•
gande på vattnet. Man fann hans lik om aftont:n;
tl et var illa skadad t bak i hufvuclet , men ett drag·
af hans f ordna leende, som ej döden förmått utplåna h vilade ~innu öfver det vackra, bleka ansigtet.
'fvå dagar derefter följde vi honom till grafven.
Snart är väl den torfva glömd J som döljer den
skeppsbru tne främlinge ns stoft, men af dem som
kände honom skall han ej glömmas, så länge ett
rent och oförderfv adt l1jerta iinnu äger något värde.
Sedan jag fått låna ett par skor (ty jag var
utan .slwdon, alltsedan sjön tog mig· öfver bord om
natten) förde man oss till den närbeliign a hyn Bu rton. Minnet af den välvilja och g~i.stfrihet, me(l
h vilk en vi af dess invånare blefvo emottagn e,
skall pg alltid 1·äkna bland de beh'agliga ste i min

lefnad.

w. c.
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ENGELSKA 74-KANONSKEPPET RAMILIES FARLIG.\
DELÄGENHET OCH SLUTLIGA FÖRSTÖRING l ATLAN ..
TISKA OcEANEN UNDER STORMEN I SEPTEMBER ÅR 1782.

Sedan krigslyckan i slaget den 12 April år 1781
8å betydligt vänd t sig till Engelsmännens fördel,

blef det för dem icke mera nödigt, i Vest-Indien
bibehålla en så stor flotta. Lord Rodney anbefall.
de fördenskull Amiral Graves i Juli månad att gå
hem till England med en Eskader af 3:ne Skepp,
nemligen Chefskeppet Ramilies, 74-Kanonskeppen
Canada och Centaur samt Fregatten Pallas; han
borde äfven taga under sitt beskydd icke allenast
en stor Koffareliflotta, utan äfven de Franska Priserna. Alla desse Skepp vot·o i ett ömlmnsvärclt till stånd. De Engelska Slteppen hade icke allenast varit länge från England, utan ock uthärdilt flera
tlrabbningar; de Franska voro i ännu värre belii·
g·enhet, synnerligen genom de sista bataljerne.
Den 25 .Juli lemnade Amiral Graves Jama ika; men måste innan kort åter~iinda Ardent, ett af
Pris-skeppen, som icke liingre vågade fortsätta resan; ett annat skiljdes från flottan omkring den 20
Augusti i Golfstriimmen, och hela den Konvoy sont
var bestiimd till Europa Llef, sedan åtskillige Sh;epp
destinerade till Amerikanska hamnar afgått, förmin·
skau till 90 Segel. Den 8 Svpt. sprang Pris-skep·
pet Caton läck, h varföre Amiralen be.fallte detta
~kepp iemte Fregatten Pallas, som äfven läckte
hård t, att hålla u ta f för Halifax. - Eftermiddagen
den 16 September visade sig förebud till elakt vii·
der och storm från Sydost-kanten.
Ombord på
Chefskeppet togos nu alla mii}liga f{irsigtighetsmått,
d mindre, för Skeppets egen siikerht!t, än , för att

föreg& den öfriga flottan med exempel. Klockan
vid pass 6 om aftonen, samlade Amiralen hela flottan ikring Chefskeppet, och lade bi för Babordsbalsar med endast storseglet till. Alla andra segel
blefvo beslagne, Bramråer och Bramstänger nedtagne.- Vinden, som var i j emnt tilltagande , kom från
Ost Sydost med hård sjö, till kl. 3 om morgonen '
llen 17, då den i ett ögonblick sprang om på Vest
Sydvest, med yttersta våldsamhet och åtföljd af
regn, åska och blixt. ~horseglet, som man ej hann
berga, slog back, Stormasten gick öfverbord, äfvensom Kryssmasten och förstången, Fockråen bräcktes vid · borgstroppens stånd, Rorpinnen sprang tvärs
utaf, och 1·odret nästan lös bräcktes.
Sålunda blef detta Skepp genom vindens
och sjöns förenade våldsamhet, ifrån att vara i fullkomlig god ordning, i ett ögonblick reducerad t till
ett vrak. Vattnet hade störtat in i Kajutan, så
att Amiralen med möda kunde komma ut på däck;
hans första omsorg blef nu att skicka 2:ne Officerare, för att undersöka huru det stod till nere i
skeppet, och för att hålla folket till pumparne, under det han sjelf jemte Skepp_schefen förblef på
däck, för att uppmuntra folket att med drift klara
vraket, som genom den beständiga rullningtn ,' redan förstört en betydlig· d el af kopparförhydningen på styrbords sida, h vari g enom nåten blefvo
bara och drefvet tuggades ut, och dessutom hotade att genom de h årda slagen alldeles förstöra hela skeppet. Också tilltog läc k ningen i en hast ien
fruktansvärd mån. I dagbräckni ngen syntes ett svårt
skepp under lä halfkantradt och i man-atten, dess
besättning; under arbete att få skeppet att falla
först medelst att kapa Mesanmasten och sedan Stor~
Illasten; flaggan var hissad i schau, fi)r att väcka
(Tidsli/·. i Sjör,. 3:e {trg .• 4: e lf.)
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flottans uppmärksamhet, men' utan ändamål, . ty hi~
st ånd lmnde ingen lemna, och innan kort sönk
.dett:~ sl{epp, so m sedermera befanns vara ett trans~
portskepp, kalladt Dutton och som fordom Yarit
Ostindiefarare, med hela hesåttn in ge n, undanta gan~
de 12 man, h vilka fått utväg bemägtiga sig en
båt, och som lyckades upphinna ett af Koffardi~
skeppen, af h vilket de hlefvo bärgade. U ta f de 93
Segel som föregående dagen syntes, kunde nu en~
das t riiknas 20; af Örlogsskeppen syntes Canada
långt i lä, utan kryssmast och storstång, med stor~
råen uppe och storseg let beslaget. Centaur långt
i lofvardt, utan master, Logspröt och roder. Prisskeppet G lorieux utan fockmast, storstån g· och
bogspröt. Desse 2:ne skepp förlorade sedermera jem ~
te hela besiitt11ingarne, med undantag af Chc:fen på
Centaur Kapten lngleficld, som jemte några man
undkom i en ~l up , och efter ett grufligt lidande,
slutligen n ådde Azorislm öarne.
Ville de Paris, Fransyska Amiralen Grefve
9rayes Flaggsl\epp, som blef taget d. 12 April och
som äfven var i Konvojen; syntes ännu oska!ladt.
Detta skepp kommenderades af en erfaren sjöman,
som gjort 24 resor på Vest-Indien, och derföre
blit\it utsedd att leda flottan genom Florida-golfen,
men icke destomindre sönk iifvenledes detta skepp
med hela dess besättning af 800 man. Utom det
fören}imnde skeppet Duttan, upptäcktes många af
-Koffardiskeppen utan master och bogspröt, och åt·
skillige hade sjunkit. Utan att Idandra hvad en
så erfaren sjiiman som Amiral Graves fann nyttigt
för sitt eget skepps och flottane siikerhet, nemligen
att om natten d. l6:de ligga bi för storseglet, Iärel'
tlet dock icke kunna förnekas, att detta troligen
~·å !lade mer än en olycka; mal} förmodade viii icke
att få en back by i så svår storm, men detta in-
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träffad e likviil, och härifrån till en stor del de
J]lissöden som hände. Utom d et att storseglet, hånif
backad t, icke kan hvarl\en om brassas eller bärgas'
bräcker detta segel oerhördt på l'_jelf\'a sl•eppslnop·
pen, och sätter ma sten i fara; hvarföre det ovedersägligen är förmånligare li gga hi för Stormärse~
segl et, så länge det skiiligen kan föras, ty backar
vinel en, så är det ingaluuda omöjligt att bärga eller an brassa seglet; i vänta fallet spränges råe me,
och stången, måhända masttoppen går öf\'erbord, men
derigenom äfventyras icl\e sjelfva skeppet. Är vind en så hård att icke stormärsseglet kan föras, ha.
lanserar storstagsegel Skeppet förträffligt och dermell riskeras ingen ting. Det är ej bekant om
storseglet var refvadt på Ramilies, ej heller om i
sådant 'fall ett eller 2:ne ref voro iune; troligen
fann s på den tiden dock ej mer än e.tt ref i underseglen, och mer än ett kunde ~ftledes icke intagas. Med 2:ne ref i storseglet iir faran i händelse
af back by likvisst storligen förminskad, ty både
bergning och ombrassning blir då åtminstone möjlig ' · och sålunda kan ett skep-p ofta nog ligga bi
med dt>tta segel, som genom sin ställning så nära
Centr um gravitatis onekligen Yäl balanserar skep'pet. Att i alla händel:,;er många skepp af denna
olyckliga Konvoj s lm lie förlora, ue rom kan man
ick e tvifia, då man påminner sig deras dåliga till~
stånd och den våldsamma sji.ibrytning som uppkom
genom vinds -förändringen.
Längre fram på dagen den 17 Sept. passerade Canada Chefskeppet; åtsl•illige af Konvojen
försökte väl att följa detta skepp, men återvände
snart till Chefskeppet, då de funno sig bljfya alltförm ycket efter; Ha m i lies hade vid denna tiden 6
fot vatten i rummet och pumparne kunde icke hålla läns, ty drefvet ba1le lossnat i nåten, och midskeppsbultarne började gifva vika.
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Amiralen gaf i anledning deraf befallnino·
att alla pytsar som funnos ombord skulle sättas
gång, och hvarje individ, Officerarne icke undan.
tagne, hjelpa till att länsa skeppet; krysseglet sattes
på fockmasten, storbramseg·le t Jlå stumpen af kryss.
masten, .och ny rorpinne isattes. I denna belägf~n
het, sedan sl<eppet kommit undan vinelen gjorde
det lil<a starl{ fart, med flera af Koft'ardiskepp en.
Sedan dagen tilländalupit med ösande och pump~ling, utan att mal) vann betydligt på vattnet, före!tiillde Skeppschefen på Offir.erarnes vägnar, Amiralen n(ich·ändighet en att kasta kanonern,e öfverbord
för att lätta skeppet; denna framställning vann icke
Amiralens bifa ll, han an såg· Konvojen ovilkorligen
fordra ett kraftigt btskydd, och detta fanns ingenstädes utom hos detta enda skepp; emellertid lät
han dock slutligen med mycken svårighet öfvertala sig till att låta kasta öfverbord backs- och de
aktra skanskanonern e, jemte en del kulor och andra tunga effekter.- Om natten arbetades med att
(isa och återställa pumparne i skick, ty hallasten
som kommit in i pumpsotet, hade förstockat dt'm
och gjorde dem obrukbara, och kettingamc sprungo tidt och ofta. Vattnet hade ()kats i rummet till
'i fot. Vinden fortfor från Vestkanten met1 en sy år
SJO, och skf-ppet arbetade med yttersta våldsamhet.
Om morgonen den l8:de syntes ej mer Canada,
som fortsatt kursen på England. Sedan förbincluingen på Ramilie s om natten betydligen gifvit sig,
tillåt Amiralen på Officerarnes enträgna föreställningar, att resten af skanskanoner na samt 10 af
ö fra batteriets, fin go kastas öfverbord; men som
:skeppet det oaktadt Öppnade sig allt mer och mer,
spikades tjärad segelduk och hudar under portarue
långs vaterbordens öfverkant; men icke heller det·
ta visade någon verkan, hvarföre resten af öfra
batteriets kanoner jemte en mängd kulor och an·

i

tira effekter näktes öfverbonl; i blysgången till.
förelurken hade en yppad läcka fyllt hela förskeppet, och som der var 8 fots vatten i durken, nödsakad es allt Befäl och Underbefäl alternera vid
pumpar eller med pytsar; såsom ett ytterligare försigtighet:>mått , surrades eller omgjordades skeppet
med l•ablar emellan stor- och fockmasten.
Oaktadt alla dessa bemödanden, ''ann likvill
vattnet den följande natten, då vinelen ofta kom i
hårda byar; en del af tro ssbotten föll ned i rummet,
skepp et syntes också arbeta öfvermåttan och sätta
ned med förskeppet. l så farlig!a omständighete r,
befall te Amiralen om morgonen d. l9:cle att båda
bogankrarne skuile kapas ifrån, att 2:ne af ankartågen j'ämte allt spinnegods och alla tunga effek!er
som kunde åtkommas skulle kastas öfverbord, att
2:ne af sluparne skulle sönderhuggas och äfven kastas öfverbord, och slutligen att krutet i fördurken
som var bortskämd t, skulle också gå samma väg.
Emell ertid (iste alla menniskor. En af pumparne
blef upptag·en, men utan ändamål, ty kullårarne ha~
de gifvit sig och kulorne äfvensom ballasten ramlat
in i pumpsotet; v:iderleken syntes nu något mera
moder erad, och som Amiralen beslöt att lemna ingenting oförsökt för att frälsa skeppet, b_e fallte han
att göra klart, för att kasta undra batteriets kanoner öfverborcl. Mot aftonen då omkring 20 skepp
af Konvojen :innu voro i sigte, förenade sig alla
Offi cerarne tierom att öfvertala Amiralen att gå ombord på na o·ot af dessa; men han nekade enständigt; !;an ;urade att , han ansåg det oförlåtlig·t af
tn Befiilhafvare att lemna sin garnison i nödens
stund att om han lefde någ-ra år mer eller mindre'
'
vore sådant af föga betJdenbet,
men om han lemnade sitt skepp vid ett sådant tillfälle, skulle det
Jnodfälla folket och fönninska deras ansträngninga r
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för skeppets och deras egen räulfning. - . Det år
sådana tänkesätt, som utmärka den sanne hjelten,
ty icke endast i slagtningens timma pröfvas det verkliga hjeltemodet, - ett sådant tillfälle som det
nyss beskrifna är farligare än mången slagtning. Emellertid hade vinden om natten något Jagt sig ,
alle man vore sysselsatte med ösning och vattnet
steg ej öfver 6 fot.
Om morgonen den 20:de, befall te Amiralen
och strö~n -a nkrarne,
och under loppet af dagen kastades alla undra batMot aftonen bö1jade
teriets }{anoner öfverbord.
likv~il folkets mod omsid er att sjunka, äfven de
käckaste visade nedslagenhet och allmänt yttrade
nu Besättningen den ö~ s kan: att medan det ännu
Amiralen besva''O re · möjligt, få lem n a skeppet.
rade deras anhållan dermed, att så v~il han som
Officerarne Önskade likaväl. som Besättningen bibehålla lifvet, att de hade ingalurHla för afsigt tltt
lenma hvarken dem eller skeppet, och hvad honom
sjelf beträffade, hade han beslutit att ännu en natt
förblifva ombord, h varföre han hoppades att de
ocksil Yille qvarblifva, ty det vore ingalunda omöj ligt, att om Yiider!ek en endast för en enda dag
hlefve foglig och sjön ej alltför hög·, så sltulle de
med förenade bemödanden hlifva i sfånll att 1dara
pumpsotet och f()rsäkra detsamma emot den påtriing·ande ballasten; att om detta kunde till väg·ab rin gas,
simile J,ettingarne lwnna repareras och pumparm:
således hlifva af nytta; att i sådant fall det sintlie
blifva lätt alt med den öfriga (!elen af besättnin gen resa nödmaster för att få skeppet in till Irland;
att skeppets anseende så läng e det ännu kunde flyta var tillräck ligt beskydd för Konvojen; och framför allt, att sedan nu allting blifvi t gjord t för skep11ct:s lättnad som ·stod i mensktig förmåga, vore det
att kapa ifrån styrbordsplikt-
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också skäl att afvakta resultatet; for ()frigt försäk rad e han dem att han genast skulle göra sig·nal för
J{onvojen . att under natten hålla sig nära skeppet,
hvilk en signal han var öfvertygad skulle efterkommas. Detta, korta tal hade Önskad verkan; de n siikerh et med hvilken Amiralen ytti·ade sig, och be~ättningens förtröstan på hans sjömanskap och omdöme, äfvensom hans beständiga niirvaro och uppmärksamhet vid alla händelser hade på den ett stort
inflytande; folket blef stillad t och återtog· sina arbeten. -- I sjelfva verket hade också Amiralen sedan första olyckan, näppligen len111at däcket, och
sål unda ingalunda sparat sig; enligt sitt löfte gjorde han nu si-gnal för Konvojen att hålla tillsammans
omk ring Chefen.
Vid denna period var det dock stora skiil
till farhåga, ty alla kanonerna och alla anlnarne,
utom ett enda, jämte alla tyngder som kunde åtkommas, voro näkte ö f verbord, och likväl syntes skepllet icke i ringaste mån deraf Hittad t; folkets krafter voro också, emedan ingen h vila e.rhållits sedan
elen första · olycldiga natten, så utt()mda, att ena
hälften måtte ösa medan den andra hvilade, hvarföre, ehum vinden betyd l igen lag·t sig, vattnet likväl vann oaktadt alla bemödanden, och skeppet
slingrade och arbetade oupphörligt i den upprörda
·
sjön.
pumpsotet
sedan
morgonen,
om
3
Klockan
bli fvit helt och hållit nedbrutet, ramlade nu vat·
tenk ärl, ballast och resten af kulorna ned och filrstörde cylindrarne för pum parne; skeppets sammansättning gaf nu också vika, och hela Besättningen
med en mun utropade att skeppet icke längre kunde hållas flott.
I denna ytterlighet beslöt Amiralen inom
sig sjelf att icke vidare fi)rlora någ·ot ögonblick med
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folkets transport erande, s~ snart dagen skulfe inbryta, men han tillsalle Chefen att ej meddela mera
af hans beslut, än att han ämnade låta förflytta de
sjuke och vanföre, och att han derföre skulle göra
signal, fö1· alla slupar från Konvojen ; emellertid
gaf han Chefen ordres, att under tiden tilta upphemta på halfdäcke t allt bröd, jemte en del fläsk,
kött och mjöl, att fördela Besättnin gen på lämpligaste sätt, emellan de sl<epp som lydde signalen och
s1inda en Officer med h varje division; att sätta ut
skeppets öfverblifn e båtar; och att så snart de sjuke v oro afgångne, låta folket gå ned i båtarne så
fort som möjligt utan att öfverlasta dem. Till följe häraf gjordes i dagninge n signalen; men ingen
anade hvad som skulle följa, förr än de sjuke och
brödet var transporte ra(lt. Kl. 6 tilläts folket g·å i
båtarne och kl. emellan 9 och 10 då ingenting · mera var att verkställa , och sedan Amiralen tagit af~ked af Officerar ne, lemnade han Ramilies för alltid i en liten läckig båt, lastad med bröd och som
han sjelf och Läkaren, h vilken åtföljde honom, beständigt måste ösa. Sin stora slup hade han lemuat för Officerarn e att begagna vid deras afresa.
Han hade innan han lenmade skeppet

be-

'
g ..art en k a ppa, en tunna mjöl och ett fat vatten

men l~un<l~ i brådskan endast bekomma mjölet, t;
han v11le 1 denna allmänna nöd icke använda någon a.~ sin betj~ning för sin egen enskilta räkning,
och forlurade salunda allt hvad han äg·de ombord
hvilket var af betydand e värde.
'
Han gick ombord på skeppet Belle ·, ltvars
Kapten var den förste som höll ned till Ramilies
föregåoe nde natten under dess f<\rliga belägenh et,
och salunda gaf sina kamrater ett vackert efterdöme, hvil~et också följdes· af 16 andra skepp. Kl.
3 efte~nuddagen var största delen af. Ramilies be-

siittnin g transport erad, s;keppet l1ade då 13 fot vatten io rumm~t och var ögonsken ligen i sjunkande
till stan d. Kl. ~ ;, lemnade Chefen, f(irsta och au dra L-~~jtnanten, jt>mtc alla öfrige skeppet, utom fjerde l,oJtnante n som q varstanna de, f(ir att tiinda eld
sedan alla voro borta. Elden grep hastio·t omkr ing
si~· och riickte sn art al~;terdurken, dft sl{eppet 35
Jntnu ter .. sedan det lemnats, sprang i luften.- Amiral en holl nu n ed till vraket för att lemna hi~tånd
ifall någ.~·a båtar ~kulle blifv it f(irhårdt lastade, ty
ehuru vaderlek<~ n varit Yacker ända sedan <rånlagen , gick sj()n ånnu h(ig; och orolig;, stumlt:ls var
do ck viiderleke n h:yaktig, och två timmar sedan
fi:.Jk.et kommit 0~1bonl på ,sine r espektive skepp,
bor,pde stormen änyo och fortfor utan uppehiUI i
dygn,o så hiiftig·t a~~ de.t icke varit m(ijligt fiir
uagra batar att vaka an mmdre att transporte ra folie
På en så kort mellantid berodde friilsniuge n af mer
ii.n 600 mennisko lif. Också hade d~ fyra f<iregåcn de dagarne det blåst sil hån!t och siön vriikt si
~~~ig t, att det var nödigt hålla vindenv på låringen,
sall an med annat segel ii.n blintJan hissad p<l f~ck
ma,steu, (;.ch "ort~ utan nå go_~ segel; likviii gjord~
~;keppet " ,wJa 6 knop.
Sa snart storbrams eglet
sattes pa stumpen af mesanmas ten blef styrnino·e a
.,
l
~
f orsvarar
medelst lofgirighe ten, 'och likvii l hade
d.~tta segel blif~:.it. förd t så ofta det var m öjligt,
for att kunua folp med Koffardis kcppen. Undea·
denn a lii.nsning· rullade skeppet oerh(}rdt, och i sam~~.a nliiu det b! e f lättare, desto häftig-are blefvo
t·orel serne, så att folket hade yttcr;;ta svårighet att
kunn a arbeta. Förr iin den 2U:cle hade det icke
,·arit möjligt att lägga bi., eller för någon båt att
k~mm a till sidan; men oaktadt denna förfärliga och
11.:tstan hopplösa stiillning·,
då stundlige n någon ned~
foll af trötth et och brist på sömn, och diicken stodo under vatten, uppförde s1g· Be s~ittningen oaf-

,1,

n

16 ;f

238
brutet med den mest exemplariska lydnad, uppmär];:_
samhet och nykterhet, samt uraktHit icke n:lgot LemödalHle för att frälsa skeppet.
skeppet Belle lät Amiralen hissa en stan(lert, såsom utm~irkelse-tecl<en och f(ir att om möjligt, leda de öfrige; några f(iljde Yäl, men andra
under farhåga att hlifYa i brist pit proviant, gjonle
Sjuttiofyra I\anonskt'ppct
sitt hiista att nå hamn.
Can a da hade likv~il kommit till England innan någon
af Konvojen, och <Inigenom hade -undPrrättelsen om
olyckan spridt sig vidt och bredt. Frans_ysl<a ];:apare voro icke sena att begag·na hiindelsen och ]nyssade i alla riktningar f(ir att uppsnappa den skingrade Konvojen; många deraf blefvo tagne och äfven flera deribland som hade ombord af Ramilies
besiittning·, men Amiralen sjelf !Jckadrs komma in
till Cork den lO:de Oktober, ehuru 2:ne skepp af
en Fransk kapare uppbringades i sigte af Helle.
Amiralen hissatie genast sin tlag·g ombord på Fregattt>n I\'l yrmidon, som låg i hamnen och . gicli till
I)lymouth, dit han anliinde den 17 Oktober i S)'nbarligen god h1ilsa, ehuru han hade fått en attack
i br()stet som ständigt plågade honom iinda sedan
d e n farliga natten, då stormen först påkom, och då
ha11 sft liinge exponerade sig på halfdäcket.
Af denna berättelse kan man inhemta huruled es det med mod, rådig·het och ihiirdighet dock
kan blifva möjligt att !iinge nog uppehålla ett skepp,
wm ifrån första stunden stormen påkom, redan var
i d e u farligaste belägenhet, och h vilken beliigenhet
allt mer och mrr förviirrades, s:i väl genom vädrets och sjöns våldsamhet, som synnerligen derigenom att pumparne blefvo obrukbare.- Måtte tlct'före <1ctta angelägna iimne alltid blifva ett föremål
för så vii! de sjöfarandes, som ~)'nncrligen för skepf!Sbyggares uppmärksamhet.
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Befordrade:

'l'ill Premier-LöJtnan t: Sekwul-Liijtnantr n

A. R. Egerström den 5 April.
'l'ill Li!jtnants rang: Sckurul-LC)jtnantt: n C·
fi . Beycr den 4 Maj.

Till Sehund-f_.~i{jtnanter: Friherre Ern't
Sune von Vege~ach de u il A pr il. August Gu-taf
Reinhold von Feilitzen och Bror Jacob Adelborg
den 18 Maj, samt · Bror Ludyig Ulrich elen ~3
Juni.
Till Kapilen i ltfehanisl:a /(m·JJSen: Li)jtnantcn, S. M. Kronberg den 23 .Juni.

Till l.JöJtnant i samnza Rorps: C. A. Remmer den 25 Maj.

Till Under-Li'ijtnant vid SJii-Artilleri-flegementet: B. E. Fornell den 10 Augusti.
.Till Inspektor: Kammar~krifvaren Jo h. Riiäf
den 7 Maj.
Tillll.'xpeditions- Bohhållare: Kammarskrif· vare J. O. Lenrunan den 26 Juni.

Till l{ammm·shrifvare : Rudolf Robt~rt
Rrl111 den 12 Februari. Carl Olof Östmark dt'n
8 Maj. Erik Johan Hultgren den 3 Juli. Carl
Ed\'ard Rönström den 25 Steptember och .Johan
Caers den 30 Oktober.
Till Generul-l{onsuls Namn, heda och
viirdiglzet: Premier-Löjtnante n A. Hahr.
Till Begements-Pasto r vicl Stockholms Station : Barnhus.Skolelära ren Magi~ter F!odstedt drn

4 Maj.

2J.O

L) Komm endera de:

Till Ci1ejer: Fiir I :a Scide rmÖI'C E lit sma ns Kompan i, Premi e r -I,öjtnan ten C. G. Nystr(im , och
f(ir l:a Norrland s l:a Kompan i, Premi e r-L (ijtnallte n

11 f~:: i ff.

Till A dJutant vid Konstru ktions-K ontoret
Stockho lm: S t:k und -Löjtnau ten G. C. Witt.

c) Förord nade:
lon:

Till Iuform ations-OJ!'icer i S L,tp·mans-slw-

Premil~ r - Löjtnanten S.

J. Lundstr (i m i stii ll et
för Premiet· -Löjtnan ten E. G. af Klint, som på be g äran erh [d lit uå1iig;t endtledi gande.
d) Afsli. edade:

P remier--J_;iijt nan len vid Konst r u!;. tion s -Korpsen G. !,. Hj o rt med M ajors namn, h eder och viir -

dig-het den l Augusti.
~)

Batal;jons--LC:ilwrcn D. G. Pettersson den
Nov ember.

e) Dö,J:
Premier- l,~iijtnaulen
~:-t

J. H . Silfversp arre

d ~n

Mars.

:
1\:\HLSKH ONA, try ckt hus 1'. L . F l r ;.: ar o

E uka, 1833.

