Årg 4, N:r 4, utg. 1839

ANTECKNINGAR

RÖRANDE SJUKVÅRDEN PÅ FLOTTAN OCH
l KARLSKRONA

1789.

Detta år står med fasa tecknadt i Svenska Flottans annaler; och förödelsen genom sjukdomar bland sjökrigsfolket omtalas ännu såsom en af de rysligare historien har
att beskrifva. Det var efter slaget vid Hogland 1788 1 som
sjukligheten först började visa sig bland Svenska besättningen på det ifrån Ryssarne eröfrade Skeppet Wladislaw
och bland de på samma Skepp tagna Ryska fångar 1 af
hvilka de blesserade voro förlagde på sjukhusen i Sveaborg, derifrån sjukdomen snart spridde sig till besättningarne på de öfriga fartygen. Vid Flottans hemkomst till
Karlskrona, var dock sjulmumerären, ·om man undantager
den på Wladisla w, ej särdeles betydlig, men snart ökades
den, hufvudsakligen derigenom att artaeldingen måste ske
i den kalla årstiden; och innan kort var Flottans sjukhus
så uppfyldt 1 att de som sedermera dagligen insjuknade 1
måste förläggas i privata hus 1 eller qvarblifva i sina qvarter i staden. Det friska manskap 1 som ej behöfdes för
arbetena på Varfvet, hemförlofvades till landsorterna vid
jultiden, och de sjuka intog os i sjukhusen, i den mon utrymmet sådant medgaf; men dagligen förminskades arbetsstyrkan 1 och man nödgades slutligen i Mars månad 1789
uti staden anställa hus-visitationer till utrönande af sjukantalet. I?örödelsen bl ef sedermera allt större och större;
något kraftigt medel fordrades mot det öfverhand tagande
onda l och man började med att undersöka dess upphof.
Redan 1775 hade 1 i anseende till öfverklagade oredor
i l~ lottans Medicinalver k, Assessorn i Kongl. Kollegium Me-
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(]icum Doktor Odhelius och Sckretcrarcn derstädes Doktor
Sparschnckh blifvil nedsände till Karlskrona , för att i delta
afseende anstiilla undersökningar , och hos Konungen föreslogo dessa Herrar de rättelser, som de ansågo nödiga ,
och hvilka för vissa delar blefvo gillade och anbefallde till
verliställighel; men en del af hvad de föreslogo , antogs
iclw. Nya fö rslag inlemnades från Ko ngl. Kollegium Medit'lll11 1784, och Kollegium synes icke hafva varit nöjd !.
mc t l hvarken Uikarne eller Apotekaren.
För krigsrns tningarnc 1788 sattes allt annat å sido.
Alla Embetsmiin hade no g att länl\a på det närvarande ,
nch tid saknades att sö1ja för framtiden, förr än nöden
tvi ugacle dem derli ll. En Utrednings-Kommission inrättatles i Stocklwlm, med uppdrag att besö rja allt hvad som
ti llhörde ruslnings-ans tallerna; och del var till denna Kommission man måste vända sig tirven i det som rörde sjukvården, Läkares anskaffande m. m. Men Utrednings-Kommissionen, eh um utru stad med vidsträckt myndighet, kunde
fiiga eller intet utriilla , då oafbrutna anmiilanden on1 bristan de penningar inlw mmo ; all i. hast tillskapa J.. äkare ,
var dessutom för in ge n makt möjl igt, och lmnde äfven
l l llH1 de slörsta penn ingeförråcl iGlw åstadkommas.
ten m~irkbarl börjat tilltaga, anmodade
Scdan SJ
o
."nlil whe
l(ongl. Uirednings-Kommissionen till en början, JYiedicinre
Professo rn Dol\Lor Sparrm an och Assessorn Wahlbom i
.Jali månad 178!) att nedresa till Karlskrona , der de någon
tid , till sjukv[m!ens bcdrifvande, sig uppehöllo; - och
efter det de till Kommissionen afgifvil berättelse om sitt
uppdrag, atliit Kommissionen, under den 20 Augusti, en
skrifvelse till Landshö felingen i Bleking, med förordnand e
i flera omständigheter, som fordrade en skyndsam för!Jättring, nemligen : 1:o att dc 1\rafli gasl.c anstalter om Baracl\er och utrymme skulle blifva vidtagne, och att i Karls-
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!nona måtte stadgas lika Hcglemcnte för eftersyn och vi-·
sitation i qvarteren m. m. som vid andra Hegementen, "till
"förekommande af det onda , som genom en slik bristande
"tillsyn både redan slwdt och än vidare skulle h~inda, i
"fall ej snar åtgärd dervid tages". 2:o Alt nödiga 1\farkctenlericr, h varpå ~ar stor brist, skulle anläggas, <le ·
mansl•apet, under strängaste kontroll f1 markelentame, lwndc få varm supmaL 3:o Alt strä ng tillsyn skulle hållas alL
det dricka som till mans kapet såldes, JJ!cf väl kolwdl ,
samt att tillgång icke saknalles på godl drit;l\sva ttcn, hvillwt i Lyckeby borde tagas upp vid. rännan och ej ner vid
åmynningen, der det ~ir blandadt med hafsval.lenparlildar ,
rrenom hvilka röta hos manskapet förorsakades, och alt
~attenskutan så väl som faten borde v~il rengöras efter
hvarje hemtning. 4:o Alt, då sjukligheten och mortaliteten till en god del tillskrifvils stadens smutsiga och igendämda rännslenar, här och der sl[tcndc slinkande vallenpölar, slinkande sop- och smutshögar på ställen de r de
ej borde finnas, så skulle noga vaksamhel hållas öl"ver
renligheten , så i staden sam t på manskapels egna kroppar
och kläd er , som i sj ukhusen , hvarjemlc , och då de dlide
ej väl nedgrafvits , utan en del ofta ofvan, en de l !Jlo tl
under yttersta jordskorpan beg ra fvils, sä att !J alfva ktsla il
varit bar, deri genom med vissa vind ar, stav en af ohelsosamma lik-ångor fl~lktal.s , kraftiga tllgäl"iler llordc vi lltagas till förekommande för framtiden af s[lliaol oshiclc
Denna skrifvelse öfverlcmnade Landshördingen till 11 .
K. H. stor-Amiralen den 2!) Augusti, och samma dag S \ a
rade H. K. H.; hvaraf f"öljdcn bier luwgörelsers utriirdandc
om snygghet och vederbörandes anbefallande om sl.riin ~
uppsigt derå m. m.
Emedlertid voro Ass essororne i Kong L Kollegium Mc elicum Dol1.torcrno C. Uibb cn och Sven Hedin förordnad e
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att ha f va inseende öfver Medicinal verket i Karls
krona,
och dessa Herrar nedkommo hit efter Kongl. Utred
ningsKommissionens föranstaltande, i slutet af Juli månad
försedde med af nämde Kong!. Kommission utfärdad
In-'
struktion af den 24 i samma månad, hufvudsakligen
innehållande att dessa Kommitterade egde hos högste
Befälharvaren på stä'l!et till ofelbar ändring och rättelse
anmäla hvad de finna nödigt: at! de få uppgifva nödig
a förändringar i Spisordningarne så väl för friske som
sjuke
och konvaleskenter: att de skola tillse att smittande
sjuke
frånskiljas andra sjuke, så i sjukhusen som i qvarte
ren ,
samt att ej för många sjuke inpackades i hvart rum,
och
hellre uthus, lador,. logar, stall, tält på sandbackar
och
höjder gagnades, än små unkna rum och källare:
att de
borde tillse, det sammanblandade medikamenter ej
nytjades, pröfva och rätta Läkarnes recepter m. m.: att utväg
ar
för sjukvårdens utvidgande borde vidtagas: att reqvi
sitioner å medicinalier för sjukhusen ,och Flottan af dem
böra
pröfvas: att de må föreslå ändring i Apotekare-taxan
och
Pharmacopea Navalis: att de i afseende på råd och
upplysningar egde direkte vända sig till Kollegium Medic
um,
samt alt de borde qvarblifva på orten så länge som
fordrades och tilldess inrättningarne blifvit satte på den
fot,
att de för framtiden, ulan ovanlig kostnad för Krona
n,
kunde bestridas och utföras.
Flottans ordinarie Läkarekorps utgjordes af 3 Amiralitets-Medici, 2 Mäster-Fältskärer, 3 Under-Kirurger
och
9 Fältskärsgesäller, eller tillsammans en personal
af 17
personer, tillräcklig nog i vanliga förhållanden, men
högst
obetydlig i dem som egde rum detta år. I grund af Kong!
.
Utrednings-Kommissionens förordnande den 22 Decem
ber
1788, vor o så många af de med samma års sjöexpediti
on
hemkomne Fältskärer, som ansåg os skicklige, i Karls
krona qvarhållne, och Rommissionen hade dessutom anmo
dat
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Svenske Ministern i Köpenhamn att der förhyra GO
å 70
Fältskärer. Redan den 1 Februari voro för de nya
sjul~:
husen reqvirerade 9 å 10, samt den 10 Mars 18
Kimrger , om hvilkas 1>kyndsamma hitsändande Assessor
Faxc
den 20 i sistnämde månad å nyo gjorde erinran.
Amiralitets-Kirurgen Absalon Furst fick den 13 Januari inseende öfver Bränneri-sjukhuset, och Amira
litets·l\1edicus Gersdorff den 20 i samma månad uppsigt
öfver
de sjuka i Snickareverkstaden; men ntir Flottan börjad
e
rustas, erhöll Gersdorff, den 18 Maj, befallning med
de
dertill hörande Läkaregöromål, och Doktor Hjortsberg
upp4rogs tillsynen öfver Gersdorlfs sjuka i land.
Den 11 Maj hade till staden ankommit nägra farl.yg
från Wismar, som medhade 30 Fältskärer, nemligen
en
"0berstabs-Chirurgus, 15 Lazarells- och 14 Komp
ani"Kirurger", hvilka af Envojen Löwenhjelm blifvit antag
ne
i Hamburg, men af dem hade en del förbeh
ållit sig att
slippa gå till sjös, utan endast tjenslgöra på sjukh
usen i
land. Flere andra både inhemske och utländske Läkar
e
anlände efter hand; men ännu flere fordrades, ty dels
sjuknade och dogo många, dels fordrades ett betydligt;
antal
för fartygen och dels blef tillsynen svärare i den mån
de
sjuke icke kunde sammanföras. Ifrån lVIilitär-Amiralen
ingick derföre den 4 Juli till Utrednings-Kommissionen
en
reqvisition på ytterligare en Medicus samt ålla Fältsk
ärer;
och det första de lwmmitterade gjorde, bl ef att anmä
la
behofvet af ännu tre Läkare såsom andre Fält-Medici.
Uti
det härom under den 10 Augusti afgifna underdånig
a Memorial heter det : "Såsom ledamöter af Kong!. Kolle
gium
"JVIedicum känne vi nogsamt den stora brist, som nu
lin''nes i riket på skicldige Läkare, men då nöden är
stor,
''rikets fara ögonskenlig, om en smittande farsot får
sprida
"sig i Arme en och sjelfva landet, och om den ej här
på
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"sliillet hämmas, hål! e vi före att ingen medborgare må un"derstå sig att, enär skiilige viikor bjudas, vägra åtlyda kal"lelsen. All lag iir gjord för det jemna loppet af en Stats"angelägenhet och måste förändras då en ögonskenlig fara
"skall motas, det är denna förändring vi i detta fall nöd"gas i underdånighet tillstyrka, så mycket mindre farli(l'
"för den medborgerliga säkerheten, som den egentlige~
"grundar sig härpå··'. Till dessa tre platser föreslogos
Lazaretts-l\'ledicus i Wexiö Doktor Kö liner, Provincial-Medici l\'ledhjelpare, Kandidaten Holmer i Strömstad samt
Kandidaten C. A. Fax e, och sättet uppgafs huru de två
förstnämndes befattningar i hemorten skulle skötas, utan
att brist der uppstod. Hertigen biföll förslaget, konstitutorjaler utfärdades och bref expedierades till vederbörande
Landshöfdingar om de utsedde pers()nernes hitbeordrande.
Sedan två Likare ar dem som i sjuldmsen egde ärverinseende, med döden afgått, inkommo Herrar Hibben och
Hedin den 17 i samma månad med ett nytt l\1emorial deri
l:e till Andre Fält-Merlicus äfven föreslago Under-Fältskären
Georg Branclenburg, c! ock med bibehållande af sin förut
egande lön, samt den 8 September Kanelidaten Engström,
hvilka förslag äl'ven biföllos.
Emedlertid voro genom Kong!. Utrednincrs-Kommiso
·swnen reqv1rerade 100 Fältskärer för Flottans sjukvård ,
och dessutom hade Kommissionen gålt i befattnin"· med
utliindske Läkares införsluifning j men Kirurgiska S~ciete
ten meddelade i bre f af den 20 Augusti, att alla de Fältskärer Societeten hade att disponera, voro emplojerade
·
dels i Finland dels på Flottan.
.

Från Stockholm hitkommo derefter tre "väl öfvadc
Jlraklici", nemligen Kong!. Lif-Medicus Christo!I'ersson samt
Doktororne Bladh och Lundahl, hvilka såsom förste' FällMedici to go inseende öfver en del af sjuksls.ötseln ; och
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Arlillet·i-sjuld!Uset., Varfvel., Jönssonska sjnldlllset. och en
del af tälten fördelades dem emellan. Herrar Hibben och
Hedin säga derom i. ett Memorial af den 2G Augusti :
"genom denna tillökning af Läkare hafva vi således nagor"lunda hunnit få en stadgad sjukvård, och som ännu Il era
''viintas, så hoppas vi äfven tillbörligen kunna tmderstödja
"den allllör mycket besvärade Amiralitets-l\ledictts Gers"dorll"'. Denne sistn~imde befordrades vid denna tid till
ordinarie Amiralitets-Medicus, och i hans stiille borde således en annan FiilHHedicus antagas, h vartill Kommitterade föreslogo antingen den förenämde Köllner , nen för
"ganska grundlig insigt, flit och de vacluaste seeler känd
"Läkare, som på alla ställen förvärfvat sig allmänhetens
"förtroende", eller l)roYincial-Medicus i Bleking, StadsFysicus i Karlshamn, Doktor Johan Lindvall, "en gammal
"prakticus, som varit mycket brukad" j och JJ<I. den förstniimde föll valet.
Hufvud-Läkarne vid denna tid beskrifva Herrar B.ibben och Hedin i Embetsberätte1sen af den 1 September
sll!twda: "Det .är en afgjord sanning alt numera aflidne
' Am:Ls-lVIedicus Doktor Hjortzberg varit ganska oredig i
"sina föreskrifter, låtit afhemta dyra och ofla otjenliga
''medel, och genom en fördom, som ej st.ätt att rätta, för"orsakat Kronan mycken kostnad, som bord t undvikas. Han
·'var dessutom snar att låta föra sig till oenighet och miss"sämja. Amiralitets-l\1edicus Assessor Faxe är en man -af
"mycken drift i sin sys la, god lärdom och insigter, som
"visserligen !Jefordrat S!atens bästa. Amira!Hets-l\{edicus
"Gersdorlf har med icke mindre flit än redighet ulfört s·in
"sys la, och oaliladl han varit invefvad i de al dra vidlyfti~
"gas te göromi'tl, hafva vi likväl alltid funnit honom simpel
1
' i sina föreskrifter, ordentlig i sin metod, och grannlaga
"'att tillse, det Flottan varit försedd med de bästa medilm"menter här stått att få. Emot hans gjorda reqvisitioner
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"hafva vi icke haft något att påminna. AmiralitetS-F iiit"skären Assessor Brantlcnburg är i många af de före ~
''kommande handlingar utmärkt för benägenhet till miss'"sämja. Han följer en egen och oredig metod i sina före"skrifter, reqvircrar dyra och emot Författningarne stri"dande medikamenter, i dess ställe han lmnde föresluifva
''med lika nytta de minst dyra och simpla medel. Det
"synes af allt huru svårt han vill låta beqväma sig till den
"eflergifvenhet han är Amiralitets-Medici skyldig. Vidare
säges i samma underdåniga Embetsberättelse, att "sjukhu"sen äro, utom Amiralitetets berömde Läkare :Fax e och
''Gersdorlf, försedde med ett tillräckligt antal skicklige och
"ganska erfarne Läkare, hvilka nogsamt känna sina sl{yl"digheter", och i Happorten den 6 September säges i detta
afseende ytterligare: "den enda goda tidning vi få äran
"afgifva, är den att alla Läkarne göra sina skyldigheter".
Men Flottan rustades att utgå, huru sent det var på
bösten, och de Kommitterade insåg o nogsamt, att sjukhusen skulle komma i yttersta förlägenhet af brist på Läkare, om de som då funnos, skulle gå till sjös. Assessor
Hedin inlemnade derföre den 3 September ett projekt till
afhjelpande af den befarade bristen, deri han yttrar sig
på följande sätt: "Det är en alldeles afgjord sak, alt
"bristen på Fältskärer, särdeles till betjening inom sjuk"husen, nödvändigt måste hjelpas. Af de få som varit att
"tillgå, har en stor hop antingen dött eller äro de sjuke.
"Af de inkomne Danskar och Tyskar äro större delen min"dre skicklige till sin lmnskap och ännu oskickligare, dä
"fråga blir om spri'1ket, som de ej förstå, och m~111ga flera
"omständigheter.

"Denna Fältskiirs-bristen måste ersättas, på hvad sätt
"so m häls t; Ty om nu Flottan löper ut, så måste den
"framför allt hafva både de bästa och ties te Fältskärerna ,

199
''livarig~noin sjukhusefi hät blifva helt och håilet utan all
"betjening; Läkarne undantagne 1 som i så fatta oinständig'n heter 1 i brist af hjelp 1 ktJnna alldeles intet uträtta.
''M~rt förr an jag tippger något förslag 1 måste j!ig
"säua
hvad h'\ ed Fältskäret här förstås, ty om frågan vore
o
.
l• om sådana, so in förstå kirurgi en egentligen och medlcmen
"i den mon , som man kan påfordra, så vore saken ej lätt,
''ty sådana tillskapas icke fort j 111en frågan är här endast
''om sådan hjelp inotn sjukhuset , som fordras att gifva In
"de af Läkaren förordnade f!ledel, att kunna hålla den
"journalen som fordras , och skri! va rapporlorne j härtill
"fordras att hafva någorlunda studerat, för att förstå namn
"på sjukdorrtat och medikamentet, hvilket lätt kan läras.
"l öfrigt behöfves det blott att vara af god t och .odlad t
,.,begrepp och att hafva god vilja. Det vore önskligt att
"kunna säga, det de Ile s te af våra Fältskärer vore så qva"lificerade. När man kommer ihåg, att de äro hopsamlade
"af snart sagd t allt slags folk, så blir mitt förslag genast
''antaget , och till och med jag smickrat mig med att det
11 skall blifva ansedt töt det
bästa.

"Jag föreslår, att ett cirkutät genast skulle affärdas
ntill samtlige rikets Biskopar, med begäran att de ville
"uppmuntra de studerande af Gyinnlisiernes ungdom att
"hilkomma, för att såsom biträde gå Läkarne tillhanda.
"Dessa ynglingar borde icke få löfte om pengar till egen
"dispusilion, utan borde stå under någons speciela Yård,
"njuta Kronans kost och underhåll , rum och kläder. Den
"som blefve l'örordnad att hafva inseende öfver uem, borde
"vissa timmar iniifva dem i de allmännaste grunder af Lä"karekonsten. De ilorde fä löfte om en viss penning efter
"insigt och skicklighet , och den skulle leronas dem då de
"lingo löfte att resa, som ej bör blifVa uppskjutet öfver
"halftannat iir, derest de ej fatta tycke för vettenskapen.
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''Då sInilie de, utom hvad Kronan ger dem, få rekomme11 .,.,
"dationer till stipendier vid Akademierne och i Stiften 1 samt
"äga i framticlen befordringsrätt för det biträde de gjort
"Kronan. Konungens befallning är den, att alla som vilja
"blifva I)rester J måste först examineras i Läkarekonsten .
"således, då större delen af Gymnasiernes ungdom härtill'
"ämna sig i framtiden, kan det aldrig blifva brist på äm"nen, ty detta blir ej ett hinder i deras studier ·l dessutom l
"h vem vill ej tjena fäderneslandet? Jag känner en yng''lings tänkesätt i denna ställning; han eldas för att tjena
''sitt fosterland, och om han föres rätt, så gagnar han
11
clubbelt.

äfven voro uppmanade alt tjenstgöra, samt att Medicinro
practicro Professorn Engelhart, en man med kärida kunskaper, af underdånigt nit äfven förklarat sig villig att göra
tjenst vid sjukvården i Karlsluona.
På sådant sätt ökades nästan dagligen Läkames antal, och de som döden skördade, ersattes af andra; alla
hade fullt upp att göra. Den outtröttlige Doktor Gersdorffs nit upphörde aldrig 1 men slutligen kund e han icke,
oaktadt alla ansträngningar, medhinna allt, utan nödgades
den 13 September begära en medhjelparc, som skulle förrätta visitationerne på fartygen och med dem sedan gå
till sjös.

"Ifrån Wexj ö, Kalmar, Lunds, Linköpings och Skara
"Stift kunna inom en ganska kort tid sådana ynglingar hit''sändas; om ej mer än ålla från hvart Gymnasium eller
"Katedralskola lwmma, så kan man hjelpa sig och fram"deles hafva andra i reserv".
Då Öfver-Adjutanten Baron Ehrensvärd, hvilken af
I\ongl. Maj:t den 15 Juni var förordnad att hafva inseende
öfver sjukhusen J under Högste Befälharvarens order till
'
H. K. H. Stor-Amiralen öfverlemnade detta projekt, fästade
han uppmärksamheten derpå att, oakta dt sjukdomen vore
i artagande, ändå minst 4000 sjuke blefvo att påräkna 1
hvilka hade föga eller ingen Läkarevård att vänta, om
Flottan af varande tillgångar skulle förses med Läkare.
Assessor Hedins förslag gillades i så måtto, att brer
genast afgicl\ i ämnet till Lund, och den 10 September
svarade Consistorium Academicum, att större delen af de
vid Akademien studerande Medici redan voro encracrerade
o o
vid Arme en och på Flottan; men att af de fem qvarvaatt begifva, sicro till
rande Medicinro Studiosi ingen vä(l'rat
o
I\arlsluona: att dessutom två i trakten boende Licentiater

I halfva Oktober gick Flottan åter ut, och de för fartygen utsedde Läkare medföljde; men efter några dagars
kryssning 1 återkom den och började desarmera. De med
skeppen hemkomne Fältskärer qvarhöllos i Karlskrona, i
grund af Kong!. brefvet den 21 Oktober, hvaremot de,
enligt nådigt bref af den 28 i samma månad, åtnjöto sin
aflöning; men stor-Amiralen fick permittera inhemska läkare som kunde undvaras 1 dock att de då endast erhöllo
half aflöning.
Att Läkarne uti sjukhusen i staden fullgjorde sina
skyldigheter, är redan sagd t; men sådant var ej förhållandet på Tjurkö. Dit hade man skickat en mängd Tyska
Fältskärer 1 hvilkas lefnadssätt fordrade att de höllos i
sträng tukt. Sedan en del af dem den 4 Septen1ber blifvit afstraffade med muskötters härande, uppsade alla 1 31
till antalet, sin tjenst. Den aktade Doktor Gersdorff gjorde
härom påföljande dagen underdånig anmälan hos H. K. H.
Hertigen, som med egen hand å Memorialet genast resolverade: "De Fältskärer, som ej lyda och filllgöra sina
11 Sl(yldigheter, blifva afstraffade med 25 filktel.
Skulle
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n detta medlet icke J\ielpa, du bl eras receptet, och så vi"dare, tilldess de fullgjort h vad menskligbeten och deras
''skyldighet kräfver 11 •

•

Hvad som i lika stor mon som läkarevården, fordrade
Embetsmännens oafbrutna, omti\nka, var omsorgen för de
sjukes herberge('ande. Snart uppfylldes Amiralitets-sjukhuset a( de ifrån d.en 1788 hemkomna FloHim afpolletterade sjnke. Derefter användes SkaJfhuset, så skeppsgosseskolan och gamla Sjö-MilWe-Kontorshuset, sedermera Snickare-verkstaden pä Varfvet, h vilka docli alla , enligt Resolution den 9 .Jam~ari 1789 , lydde u.nder det vanliga Amiralitets-sjukhuset; dock redan i slutet af denna månad voro
alla dessa otillräckliga, och man nödgades derföre äfven
begagna K;ron.o-brännerihuset för de sjukes in('ymmande;
men då Konungens Befallningsharvande gaf vid handen att
~ränneriet vid Februari månads slut , borde vara i gång,
Plåste andra utvägar vidtagas. Bref afgick från Militär-.
A.miralen till Landshöfdingen d. 22 Jannuarii om rums anskaffande i staden och den 11 Februarii samt 21 April att
nödvändigheten fordrade brännerihusets vidare ~egagnande
"om ej deri inlagde uslingar skola krevera på sjelfva gatan. •
Under den 9 Ji'ebruari afgick Öfver-Amiral Grefve Ehrensvärds underdåniga anhållan att till sjukhus få ·hyra eller
köpa etl af Enkan Paulsson egande nus, och uti Kongl.
brervet den 4 påföljande Mars bifölls att ln~set fick hyras
och för ändam<Het apteras.
Den 10 Mars funnos nära 1100 man sjuka ~ qvarteren,
och sjukdomen grep allt mer och mer ikring sig. General
Amiralen a!)befallde då Varfs-Amiralen att flytta Artilleriuppbörderna om bord, inreda halfva Tyghuset till sjukhus
för 500 man, samt hyra rum för resten m. m. Den 20 i
s~m,ma må.nad funnos 1340 man sjuka i qvartet:en. Artilltlrihuset var då under inreilning till sjukhus och ansågs
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kunna rymma 800 man, men för de öfriga gjorde Amiralitets-Medicus Faxe samma dag anm~ilan om nödvändigheten af flere sjukhus. Han anförde huru det var fruktansvärd! att, då uppfordringen af Bfttsm~in till Flottans
utredning påföljande månad skulle ankomma, sjuknumerären derigenom skulle komma alt ökas: han ans[1g alt nödvändigheten fordrade rum för ytterligare 700 sjuke, entedan
bristande utrymme ''bidrager till sjukdomens il nyo ulbrednnde "på sätt redan sked l.'' "Den osunda luften i sjukrummen", säger han vidare, "har till närvarande tid , i brist af
'"utrymme, förorsakat sjukdomens förWngande ot; h de sjuka
''flere recidiver, hvaraf händt, att så ganska få uti hvarje
"vecka kunnat friskskrifvas, emedan man haft allt för litet
"tillfälle att afskilja konvaleskenter ifrån de sjuke''' .
Utom de förenämnde husen hade man retlan i enahanda ändamål inred t Slupskjulet, och den 26 Mars föreslog Amiralen Nordenskiöld att Tyske Bryggarens hus
utom staden skulle hyras och apteras till sjukhus. Uti
underdånigt Memorial af den 23 Maj projekterade sedan
Förste Amiralen Grefve Wrangel alt Skeppsskjulet på Lindholmen medelst korsverks-murning mellan pelarne och på
gaflarne, skulle inredas till emottagande af en del pers edlm· för Flottan, men att det så länge behol\et så fordrade,
skulle få begagnas till sjukhus, då det troddes rymma 2000
man i 5 våningar. Ett dylik!: förslag afgick äfven korrt
derefter ifrån H. IL H. Stor-Amiralen och Kong!. Maj:ts
nådiga bifall erhölls den 4 Juni; men korrt derefter (örklarade Kongl. Maj:t sin "oföränderliga vilja" vara att byggnaden i Skeppsskjulet, så vid t den hade afseende på inrättande der af provisionelt sjukhus, alldeles skulle inställas ,
emedan det vore af yttersta våda att inom Varfvet och midt
ibland Flottan och dess dyraste förråder,, tillåta en sådan inrättning, h varvid flere e!dstäde1· äro nödige och obehörigt
folk lemnas fritt inträde inom Flottans och Varfvets omräde.
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Fråga var sedan om anläggande af sjukhus på Björkholmen, eller i Kalfilagen; men detta afstyrkles af ÖfverDirektören Ankarsv~ird den 18 Juni, och efter hans förslarr
o
gjorde H. K. H. stor-Amiralen den 29 i samma månad underdånig hemställan om uppförande af en sjushusbyggnad
på Neptuni Torg; men uti nådigt svar af den 28 Juli infordrades Förste Amiralens utlåtande, huruvida icke Kronobränneribyggnaden kunde inredas till sjukhus, med någon
tillbyggnad på Brännerilomten. Emedlertid och som Bränneriet ej så snart kunde blifva färdigt för sjukvärden,
borde äfven Förste Amiralen yttra sig om i(jke Veslra
Bageriet kunde apteras till sjukhus och bakningen emedlerlid ske i Lyckeby. Sjuk-antalet tilltog dock så häftigt ,
alt de skyndsammaste ålgiirder af bellorvet påkallades. På
Stor-Amiralens befallning den 4 Augusti börjades redan
dagen derpå med Bränneriets inredning O()h utvidgande,
l1vilket af Kongl. 1\'Iaj:t uti skrifvelse af den 7 i samma
månad äfven förordnades; den 12 gaf stor-Amiralen ordres om bränneri-redskapens m. m. utrödjande; och i underdånigt memorial dagen derpå an mälte Landshördingen,
alt byggnaderne innan veckans slut skulle vara färdiga att
för sjukvården inredas.
:Med sistnämnde nådiga sluifvelse följde ett af Konungens Lif-lVIedicus Doktor Bäck afgifvet yttrande, der i han
bland annat säger, au "intet annat medel mot den öfver"hantl lagande sjukligheten återstår än all skilja de sjuke
n ifrån h varandra
förlägga dem i bodar , uthus och lador
"till så lilet antal i hvart rum och på h vart ställe, som
"'nftgonsin möjligt är och ju Wngre ifrån h varandra desto
'
, bättre. Så mycl\et kan
fria luften uträtta 1 när 'i brist
11
deraf och i trängsel intet vinnes med de bästa medill:a"menter. Skulle det vara möjligt att sända de sjulw till
"aflägsnare slällen 1 så vore det önskligt. De sjuke till''frislma snart, O() h mindre fara är att smitta de friske.
1

1

l

·~ Tillika bör snygghet och renlighet noga aldas, rena lin'' tyg ofla ombytta och vädrade, kläder rökta med svaCYcl,
''frisk halm, som oftast ombytt och rummen renhållna,
··'goda portioner vin icke heller sparas, m. m. l som niir·' varantle täkare föreskrifva" .

Hed an innan detta y!.tran de ankom, hade H. K. H.
!·Hor-Amiralen genom order af den 6 Augusti, anbefallt de
sjukes och konvaleskenternes Idassificerande och Assessor
Faxe i lHemorial af den 9 Augusti påminnt om nödvändigheten att afskilja konvaleskenterne ifrån de sjuke, samt,
då tält och passande tältställen i staden ej kunde fås,
föreslagit att löfsalar utom staden måtte inredas för 800
a 1000 man, hvarefter det troddes att 4 A 5 hundrade man
frisl{a hvarje tredje vecka skulle kunna utskrifvas, men
General-Intendenten afstyrkte löfsalsbyggnaden, emedan till
uppsättningen fordrades tre veckor O()h väderleken efter
den tiden länge ej kunde vara passande för de sjukes herhergerande i så luftiga rum. Emedlertid lågo iinnu de
sjuke hopapackade, stundom 2 man i hvarje säng.
När slutligen icke flera hus för tilWillet kunde fås,
måste man gripa till andra nödfallsutvägar. Sju.ktält uppsattes på planen utan för Amiralitets-kyrkan, hvaröfver
Församlingen beklagade sig i en skrifvelse den 3 Augusti.
Flottans segel transporterades i land på Tjurkö och der
uppfördes tält, h vari flere tusende sjuke intogos, men
länge kunde denna utväg iclw räcka. Den 15 September
anmälte Herrar Ribben och Hedin att tiden var inne, då
tält icke kunde nyttjas, emedan det hade visat sig att per;..
so ner som i tälten eller allt för kalla rum inflyttats, ånyo
sjuknat, fått häftiga diarheer och början till Dysenterier,
nen sjukdom , som om den ej föreJJygges ibland denna
l'lfolkmängd, blir ensam i stånd att öda mera folk än flere
1'de aldrablodigaste bataljer1
\
Väl hade sedan en må-
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nad tillbalw, 1mlres lllifvit gifna om inrättande af ett konvaleskeuthus i l.yckcby, men detta var ej ännu fullfärdigt
ovh var dessutom påriiknadt endast för 400 man. Nu yrkades alt lwnvaleskenthuset skulle utvidgas att kunna emottaga 1000 man. Niigra dagar sedan detta Memorial inkommit, eller den 21 i samma månad, erinrade Landshöfdingen i anseende till kölden, om de sjukes borttransporterande från Tjurkö. Han föreslog att Striibingska huset
vid Wittusgatan , der 300 å 1000 man kunde rymmas ,
skulle hyras för 80 Rdr Specie i månaden; men sådant
kunde ej p:enast ske, och Kollegium Medicurn säger i sitt
urulcrdäniga yttrande af den 8 Mars 17!)0, att ''då, i stäl"let att de sjuke på Tjurkö bord! vid köldens annalkande
"vara under tak sist den 15 September, det likväl icke
"skedde förr iiu den 10 Oktober, så är det otroligt huru
"menniskor, på stil t inqvarteringen skedde, kunnat emotsl;l
"så många och förenade olyclwr, af hvilka sjukdomen,
"det minsta onda, n1r gruflig nog att föröka".
Hellan den 31 Augusti hade likväl H. K H. storAmiralen gifvit order om tältens uppbrytande på Tjurkö ,
seglens återlemnande till Flottan, samt Kadetthusets inredning för konvalesl\enterne; och dagen derpå om utiliggande af sjukskepp , under en Regements-Officers befäl j
men hvarken kunde detta gå fort nog, eller vanns derigenom så mycket utrymme som fordrades. Den 3 September gaf derföre Stor-Arniralen befallning om gamla Amiralitets-Kyrkans inreuning till sjukhus för dem som viintades från 'l)urkö j men dessa order återkallades da oO' en
efter, sedan annan lokal erhållits.
I November förordnades om en sjukhusbyggnad Yid
Bränneriet, hvi lken , enligt General- Intendentens förslag den
1O i samma månad, skulle sträcka sig öfver hela Fortilili.ations-tomten , med begagnande af å samrna tomt varande
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hus för sjukhusbetjeningens inlogerande; men byggnaden
gick långsamt, i brist på arbetare. Detta afhjelptes dock
genom stor-Amiralens order ar sistnämnde dag, att 54 man
Timmer-Båtsmän och 60 man Paradsmanskap härtill oafbrutet skulle användas.
Utom alla dessa nu uppgifna hus, voro flera andra
för sjukvärden begagnade, såsom Tunnboden, Mittlerska,
Myrmanska, Mobergska, Dragstedtska, Djurstedtska, Bergska och Jönssonska husen med flere j men alla de lokaler
som kunde anskalfas, blefvo ändå otillräckliga. Då fanns
ingen annan utväg än att bortskicka dem som voro mest
försigkomna; och i början af September inkommo Herrar
Ribben och Hedin med förslag i denna del , som de den
15 i samma månad förnyade, under anförande, att de
"såsom redlige undersåter och säkre om det grutliga öde,
11
sorn förestår, derest ännu nya sjuke läggas till det alltför
"stora antal, som redan finnes", ansett det vara "den enda
11
utväg att rädda folket och befria denna staden från smitta
11 och förödelse, som snart sträckt till de nästgränsande
"provinserna, kan kasta hela riket i våda". De säga vidare : "vi kunna också icke längre se d~ n odrägliga kost"nad, som slösas till de sjukes räddning , och veta att den
11 i närvarande ställning, är och förblifver onyttig; vi sträfve
"emot natur och möjlighet, ty alla medel äro fåfänga, der
"utrymme, friskt vatten, sund föda, med ett ord, der allt
· 'felar i den ordning och den gång, som hälsan fordrar om
11
hon skall återvinnas".
Förslaget antogs och genom Kong!. brervet den 23
September stadgades, att alla de kon valeskenter som på
sjul\husen i Karlskrona funnos, och h vilka, om de längre
skulle qvarblifva, lätteligen åter kunde insjukna, borde till
hemorterne arskickas j och genom allmän kungörelse af
samma dag, anbefallde Kongl. Maj:t att h var och en som i
27
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landsorten moltog en sådan konvaleskent, icke allenast
skulle lemna honom den vård han, till återvinnande af dess
fullkomliga krafter, behöfde, utan äfven, i händelse han
åter skulle insjukna 1 förskaffa honom sådan skötsel, som
både till dess återställande och smittans förekommande i
landsorten, bidraga kunde; hvaröfver samtlige Konungens
Befallningsharvande simlie hafva all möjlig uppsig t; och
ålades dessutom Provincial-Medici att hafva vederbörlig
omsorg ej mindre till sjul~:domens botande 1 än till att undervisa allmogen om den vård och skötsel de från sjukdomen återlwmnc, till krafternos hemtande behöfde.
Härefter skedde flere sjukmönstringar, hufvudsakligen
af Herrar Engclhart, Witkopf samt Fax e; och så afgick
till landsorten en mängd konvalesken ter, men med dem
smög sig ock mången sjuk, som endast Rad e kraft nog att
krypa till vagnen. Många vor o doc le så sjulw, att de icke
kunde medfölja, men de afsändes i den mån de tillfrisknade, enligt Stor-Amiralens order den 18 November. Under hemtåget återinsjulmade flere, och mänga afgingo med
döden.

Att få sjukbetjcning för en så betydlig sjuknummer ,
som delta år fanns, medförde äfven sina stora svårigheter,
då hvarje minskning i paradsstyrkan var högst känbar.
Endast till de nya sjukhus som i Mars månad organiserades , fordrades 160 man, och på Asessur Faxes förslag
utfärdades derföre den 4 April kungörelse att till Sjukvaktare, Vattenbärare, Kocl~:ar m. m. antog os dels sådane ,
som för mindre skador funnits oduglige till Kronans tjenst,
dels andre personer, dels hustrur, hvilkas män råkat i fångenskap och andre välfrejdade qvinspersoner, dock att
barn icke fingo medföras, och_ denna åtgärd gillades af
Kongl. Maj:t t1ti skrifvelse till Förste Amiralen den 7 Juli.
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När Flottan sellan gick till sjös, mäste så många friska
som kuncle erhållas , gtl ombord 1 och då tog os äfven de till
sjukbetjening utsedda Båtsmän; i hvilkas ställe Landshöfdingen af Förste Amiralen den 3 Juli anmodades att förhyra annat folk, män och qvinnor, ungefär 100 personer.

Att få nödig och passande mat för en mängd sjul{e
var äfven förenadt med största svårighet. lVIed Bagarecmbetet var kontrakt ingånget om bakning af allt bröd för
det sjuka manskapet sa väl i Staden, som på Tjurkö; och
efter H. IC. H. stor-Amiralens order, utfärdade Landshöfelingen den 16 Augusti, allmtin kungörelse i J~änet om
tillförsel af vissa matvaror och bärsorter till Tjurkö 1 samt
förbud emot Likörers, bränvins, vins, drickas och kaffes
ditsmuglande, men ännu den 15 September beklagade sig
Assessororne Ribben och Hedin deröfver att förfri slming
saknades för sjukhusen. Detta var svårt att afltjclpa , ty
sjukprovision och proviant fordrades i sådan miingd att den
i orten ej kunde ås tadkommas.

Under 1788 års expedition hade flere instrumenter
blifvit skadade och instrumentkistor äfven förkommit 1 hvarom Amiralitets-Kirurgen Brandenburg redan i Januari månad påföljande året, gjorde anmälan. Inventering verl{ställdes då, och de instrumenter som fordrad e reparation,
slipning och ompolering öfverlemnades, enligt MilitärAmiralens bref den 17 i samma månad, till Varfv et att
iståndsättas. Nya instrumenier förskrefvos äfvcn, men
också häri hvilade ett oblidt öde öfver arrangementerne ,
ty ett fartyg, som hade fyra Ticgementskistor om bord,
kantrade vid Ölands norra udde. Kistorna funnos väl sedermera, men, uppbrutne och med förrostade instrumen-
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ter ankommo de till Karlskrona i halfva Junii. Emcdlcrtid hade förste Amiralen redan den 22 Januarii uppdragit
den skicklige Kapten Mekanicus I.idström så väl att reparera de bristfälliga, som att förfärdiga nya och af GeneralAmiralen var UtredningsCommisionen i Stockholm d. 28 i
samma månad anmodad skaffa 15 å 18 Instrumentkiktor.

Att förekomma smittans spridande till den mängd ar
manskap som för Flottans bemannande dagligen ankom,
var ett ämne af icke mindre vigt för omtänksamma Embetsmän. Att rekrytera den genom epidemien uppkomna
brist på manskap, utsändes personer öfver hela Riket på
förhyring, men denna gick långsamt, ty folket i provinserna
bar fruktan för de i Karlskrona gångbara smittsamma sjukdomar, och i vissa landsorter måste förhyringen ske med
viikor att de förhyrde, utan uppehåll i staden, genast skulle
få gå ombord.
Redan den 20 Mars satte Assessor Faxe i fråga nödvändigheten att skaffa husrum för det ankommande manskapet, så att det ej fick begagna sina vanliga qvarter ,
emedan knappast något hus gafs, der Båtsmän pläga ligga,
livaruti icke sjukdomen sig inrotat. Tält till inlogerande
af friskt manskap uppsattes derföre på torget, och den 4
September begärde LandsMfdingen att två kokhus, ett på
torget och ett på slätten l måtte inrättas för Kronans manskap, att Marketentarn e af Kronan förskottsvis måtte få ärter, gryn, fläsk och kött, samt att kokkärl måtte få lånas.
Detta, i förening med stränga anstalter om renhållning i
staden, verkade äfven god t och bidrog i sin mån till ett
bättre resultat.
För --att förekomma smittans spridande genom klädespersedlar, föreslog Assessor Fax e redan i Augusti månad '
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att döde mäns salwr skulle undergå rening genom rökning
och tvättning, men hvad de hemgående konvaleskenternes
persedlar beträffade, ansåg han sådant kunna undvikas
emedan den smitta som kunde medfölja deras kläder, under hemresan, genom luften annullerades. Grefve Ehrensvärd inkom den 14 och 27 November med förslag i samma ämne, som af Förste Amiralen gillades och Röl\hus
apterades uti Nya Dockesmedjan.

De vanliga Kyrkogårdarne voro på långt när icke tillräckliga för emottagande af alla de döde. Nya begra_fningsplatser utsåg os derföre , redan den 23 Februarii i Näktergalsdalen, de gamla utvidgades, och Konungens Befallningshafvande anbefalldes att foga anstallt om grafvars uppkastande, hvilket äfven genom kungörelse påböds. Då begrofvos tusendetals lik i stora gropar på Wä mö, på kyrkogården å
Aspö och flere andra ställen. Äfven utom denna sistänmnde
kyrkogård nedmyllades många döde , hvilket dock sedan
klagomål deröfver försports l af Förste Amiralen förböds .

Amiralitets- och stads-Apotekets tillstånd var det ämne som näst Läkarevården och sjukhus-inredningen, tog
Assessorerne Hibbens och Hedins uppmärksamhet i anspråk.
Visitation anståldes på Apoteket, hvarvid anmärktes att
hvarjehanda medikamenter funnos som voro af mindre god
beskaffenhet, att honungnn var förskämd, hvarföre Apotekaren blifvit förbuden att utlemna så väl honung som
Oxymel af de slag som funnos . Samma dag anmälan
härom inkom, eller den 28 Augusti, förordnade H. K. H.
stor-Amiralen att angifvelsen af Advokat-Fiskalen skyndsamt skulle beifras, att den odugliga honungen skulle blifva under försegling och att Apotekaren ålåg genast anskaffa
annan , god och af vederbörande för giltig ansedd vara.

212
Saken instämdes till Amiralitets-Under-Rätten och under
rättegången tillkommo nya klagomål att medikamentorne dels
hade undervigt, dels vor o mindre dugliga, att den kina
som fanns var oduglig, samt att alla fyra Gesällerna på
Apoteket voro mer och mindre okunnige utländningar, som
ej svurit Svenska Kronan trohets-ed; hvaremot Apotekaren
Brasch anförde att han för till Kronan Iemnade medikamenter, hade att fordra ej mindre än 14,000 Rdr Specie,
att han för införsl•rifningar nödgats sätta sig i betydlig
skuld, att honungen, inkommen från Ly beck, väl ej vore
fullkomligt god, men dock brukbar, samt att ilskan så hade
svärtat honom för allmänheten att ryktet beskrifvit honom
såsom en landsWrrädare, den der vållat de här grasserande
sjukdomar, och att af de Kommitterade, hvilka med sådana fördomar hitkommit, i synnerhet Hedin, handterat honom och hans folk, som uppenbara missdådare. Under
det undersökningen och vittnesförhören som ifrigast förehades, ankom Kongl. l\iaj:ts nådiga bre f af den 28 Okto ber,
med befallning att de felagtige ansedde) medilwmenterne
.:;kulle till Kong!. l\1aj:t insändas för att i Kollegium l\1edicum undersökas; och Kommitterade ingåfvo till Kongl. Ut- rednings-Kommissionen en särskild sluift, deri de å nyo
anklaga Apotekaren, benämna honom "en redan förvunnen
niding'' samt besvära sig högligen deröfver att de för sina
angifvelser nödgats svara för en Under-Rätt m. m.; och
öfver denna klagoskrift, hvilken till Riksdrotzen var öfverlemnad, förklarade sig Under-Hälten och visade med Utdrag af Protokollerne att ldagomålet var obehörigt. Kong!.
Kollegium l\'Iedicum anställde prof med Kinan och förmenade den vara uppblandad med bokcbark. ansåg honungen oduglig, och en del medikamenter Mvertaxerade. Undersökningen fortsattes nu, men afbrö ts åter efter den
olyckliga vådeld som 1790 härjade staden, fortsattes omigen, förvistes till Kong!. Krigs-Hof-Hällen, återförvistes
till Uncler-Hätten och slutades ändtligen så, att Apotekaren
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llrasch ge11ort1 sistniimnde Rätts Utslag elen 21 Maj 1794,
aldeles frikändes. Detta allt hade emcdlertid så graverat
Apotekaren att han ville försälja sitt Apotek, hvartill han
ock den 11 l\iars 1789 erhöll Kong!. 1\'Iaj:ts nådiga tillstånd.
Att Herrar Ribben och Hedin hitkommit med ovilja
emot Apotekaren Brasch, synes af alla omständigheter.
Deras emot honom och l1ans be~jening både munclteligen
och skriftligen utgjutna smädelser och insinuationer, deras
förslag tiU nedsättningar i Medicinal-taxan, deras anmärl\ningar mot öfvertaxeringen - allt synes hafva syftat derhän, att han var utsedd till offerbock. Huruvida han förtjenade detta öde, hör ej hit att undersöka , men hvad man
vet är att Brasch under sitt mångåriga vistande i Karlskrena, ej gjort sig så ofördelaktigt !ränd, som man skulle
dömma af skrifterna.
Så väl under den långvariga rättegången, som uti Embetsberättelsen af den 1 September är tonen emöt Brasch
lika. I den sednare talas om odugliga medikamenter, om
prisets otillbörliga stegring m. m., och slutligen säges ; "h vad
"skändligare nidingsverk, än att vara bedragare, då det
1'angår hälsomedel?
l-Ivar skall Läkaren taga sin tillflygt,
''när han stadd midt ibland död och smitta, finner de dro"ger, dem han hållit för kraftigast, blott genom deras odug"lighet nu besvika sig? Det är ett icke mindre ömkans''värdt öde för elen sjuke att öfverhopas m.ed dessa kraft"löse medel. Hvad skall man väl säga om Kronan som
"skall betala dem lika dyrt som de' alldrabästa. Eldade af
"en billig ifver vid åtankan här af, kunna vi icke hysa an"dra tänkesätt, än dem den strängaste rättvisa dikterar,
"och den kan icke tillåta oss att för Apotekaren här an''föra några vanliga ursäkter. Allt måste här vara sträng"het och alvarsamhet, ty vårdslöshet är här ett brott, ett
,,fel lian hli en missgerning och de lif, som förspillas,
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''måga vittna hvad bedrägeriet är." Af alla dessa skäl
föreslogs att Läkarne skulle anbefallas vid sina ordinationer
noga hålla sig vid Pharmacoprea navalis: att de medikamenter "som snarare kunna förtjena namn af läckerlietern
ej få förskrifvas: att med qvantiteterne icke slösas: att
taxeringen noga granskas: att visitationer anställas två
gånger om året: att Medicinal-författningarne strängt handharvas och efter bokslafven uttydas, samt slutligen att
antingen ännu en Apotekare antages och medikaments-lefveranserne sålunda delas emellan två 1 eller ock Kronan
sjelf införskrifver läkemedlen, och håller betjening i sjukhuset för deras vård och blandning. Begge förslagen hade
sina fördelar och sina svårigheter, det sednare, ehuru mest
vinstgirvande, ansågs för tillfället overkställbart 1 i anseende till den mängd medikamenter som åtgick, och den
skyndsamhet som vid deras beredande samt utlemnande
fordrades, och begge frågorna afstadnade med Braschs
frikännelse. Hedan den 12 Februarii hade emedlertid General-Amiralen till Sundhets-Kollegium öfverlemnat ett af
Assessor Faxe upprättadt projekt till betalning för lefvererade medikamenter.

Hvad surrt slutligen fästade Assessorarne Ribbens och
Hedins uppmärksamhet var nödvändigheten af vissa ordningars föreskrifvande vid sjukvården och till den ändan
föreslogo de, gemensamt med Assessor Faxe, uti underdånigt Memorial den 8 September 1 att så snart någon karl
blef feberfri och så vida återställd, att han kunde gå uppe
skulle han ifrån sjukhuset genast utskrifvas och försändas
till Konvaleskenthuset: att när han der fått krafter och mera stadgad hälsa, skulle han transporteras derifrån, för att
icke borttaga det rum en annan bättre behöfde: att de som
passerat SjJ.!.k- och kon valeskeuthusen, samt icke voro anvtindbare till ytterligare Krigstjenst för året, slmHe sändas
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till sina hemorter: · alt då det ej var passande att dc flockvis
afsändes, de skulle samlas uti af Kupten Melwnikus Udström inventionerade tält, till dess så stort antal inkommil
'
att de kunde artåga: att tillfrislmade Korardikariar, Bålsmän och förhyrde, skulle, när rum för dem ej fanns på
konvaleskcnthusen, afpolletteras till sina qvarter i staden,
men få sin skaffning på sjukhuset, och under uppsigt,
förrätta afpassade arbeten, samt alla förändringar i de rus
hälsotillstånd hos Lälwrne anmälas: att när de vidare tillfrisknat, borde de hemtåga och Kronan, till dess de afgå,
betala hyra, för att skaffa dem mera beqvämlighet: alt
alla på sjukhusen till Kronans tjenst oduglige och med kroniska sjukdomar behäftade personer, borde genast utmönstras (ICh efter beslwffenheten, dels försändas till Uinens
Hospital, dels inrymmas på fattighus och dels med bevis
förses, så att hela allm~inhe ten måtte känna rätta orsaken
till deras bortsändande och att sjukhus 1 provisionena våningsrum, tält och konvaleskenthus m. m. mätte anskaffas.
Sitt förslag slutade Assessorerne sålunda: "Vi driste för''säkra, att om dessa förvaringsmedel och föreslagna ul''vägar i nåder gillas, verkställighet och skyndsamhet ]Je"fordras, och hvar och en tjenstgörande befrämjar, hvad å
"hans embele ankommer, skall inom en kortare tid än
'
"man tilläfventyrs sig föreställt, sjukdomen afstanna, hvil''ket vi så mycket tryggare driste i underdånighet försäl,ra
'
"som den redan är i fullt artagande och underhttlles blott
''af sjukhusen och brist på utrymme".
On1 tillslåndet pä Fiollan lcmnas följande Hpplysningar ur Amiral l'iordenskölds Rapporter. Den 31 Augusti
skrifver han: "hafregryn fattas nu för både sjuka och
"friska. All slags sjukprovision fattas på Flottan och måste
"nödvändigt anskaffas. Medikaments-kistorna äro nu tom"ma och böra förses med 2 månaders förråd; hvarom Ge"neral-Intendenten med Apotekaren 1 för förra utrustningen
28
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''slutat accord. Flottans Fältskärer ha fva dels under ex''peditionen, dels sedermera i land på Tjur kö död t och nu
"sjuka till ett ansenligt antal, som af Expeditions-Dokto''ren Gersdorff uppges till 15 af första och 30 af andra klas"sen, h vilkas remplacerande blir således en nödvändighet.
"Genom den på Flottan starkt uppkomna smittosamma sjuk"dom, samt de sjukes förläggande på Tjurkö, har en stor
''del hårtäcken dels förlwmmit, dels blifvit obrukbare, och
''de sjuke, som dessutom blifva qvar, medtagit sina säng''täcken. Alltså blir deras ersättande nödvändigt; samt för
''det landtfolk som kommer i Båtsmännens ställe. Äfven''så ersättning af lakan, som nu äro nytjade af de sjuka.
''Flottan fordrar äfven ett ansenligt parti segelduk till seg"lens lappning, som blifvit illa medfarna på Tjur kö. Äfven
"fordras flera tusen hängmattor, emedan en del åtgått till
"dödas begrafning för brist på bräder. Fiollan ligger nu
''med så litet foll{ på redden, att de kunna knappast röra
"sina småfartyg. Äfven underställes underdånigs! om ej Ka''detthuset måtte genast få inrymma konvaleskenter från
llTjurkö, samt alla lediga rum i nuvarande sjukhusen uppta'' gas med Flottans sjuke, på det småningom sjuktälten måtte
"kunna uppbrytas, hvilket i nuvarande ställning är ett lång''s~mt och ounchildigt arbete". Den 1 September : "Ett
"sjukskepp är nu redan utlagdt och det andra skall med
''första blifva färdigt, på hvilka äro ämnade till en början
"att förläggas konvaleskenter från Tjurkö, hvilkas noga
"vårdande är så dyrbart för Flottan". Af 425 man, som i
från ljlottan qvarlemnats sjuke i Sveaborg, voro i April
157 frisl~:a, 135 ännu sjuke och 133 döde. Den 14 Juli
sändes Kapitenen och Hiddaren Lagerstråle med sjuka af
manskapet och Läkarne samt order ifrån H. K. H. stor-Amiralen att från Karlskrona återföra "allt det friska foll\, som
"möjligen åstadkommas kan, om det ock vore flere bun"drade". Den 21 Oktober ankom från ];'lottan l\'Iajor Feiff
med Fregatten Zemir. På resan hade han 24 döde ocll
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då ombord 87 sjuke som genast transporterades i land.
Sådana transporter skedde tid t och ofta, att antalet knappast stod att reda.
Om tillståndet i staden säger Förste Amiralen Grefve
Wrangel i sina Happorter af den 12 Juli : ''Konvalesken"terne äro så svage och utmärglade att dc knappast kunna
"gå"; den 16 Juli ; ''det tyckes som sjukdomen började af''taga. Ä.fven dör mindre än ~örr" . H~rrar ~e din. ~ch
Ribben sä<ra väl i sin Happort hll Utredmngs-Itommisswnen den 6° :5eptember att "sjukdomarne minskas, att död~
"nummern nu är obetydlig och att de öfverklagade medi"kamenterne och andra oordningar äro på allt möjligt sätt
''afhjelpte" ; men i ett underdånigt Memorial af den 1_5 i
samma månad heter det ifrån dem, att olyckan synes bhfva
dubbelt hotande om ej utvägar deremot kunna tagas.
Dödligheten under året 1789 var oerhörd. Den ene
Embetsmannen efter den andre insjuknade och dog, hvaraf
inträffade oreda i anteckningarne, så att det nu mera är
omöjligt reda b.uru många tusende offer, som föllo för ~eJ~
härjande farsoten. Hvad man emed!ertid tryggt ~-an pas~a
är att bristande utrymme och maktlatenheten att fornt ta,a
nödiga arrangemen ter för en epidemi, skördade lika många
lif som sjukdomen.
Karlskrona den 31 Augusti 1830.
W. G.
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ÖRLOGSMANNA-SÄLLSKAl'ET

PR.-E smn NEDLÄGGArmE DEN
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1830 *)

M. H.

Kong!. Örlogsmanna-Sällskapets stadgar föreskrifva uti
23 §, att en afgaende Preses, vid nedläggande af sitt Embete äger att albandia ett af de ämnen, som utgöra föremålet för Kong!. Sällskapets omfattning. Detta åliggande
måste jag alltså nu uppfylla; men som jag i egenskap af
föredragande, inför Sällskapet redan redogjort för mina åsigler rörande Sjö-Taktik, Manöver, Takling och Artilleri ,
samt dessutom uti den tryckta diskussionen rörande ordnaodet af fartygs-certerne i flottan, afhandlat behofvet af
öfning för flottans personal, efter ett stadigtvarande system, och intet i dessa delar af mig återstår att tillägga ,
n(idgas jag vända mig till Institutionerne.
Här lVI. H. inträtler jag på ett fält, der stråten är
vansklig, emedan förhåBandena ofta h vila på sådana omständigheter, att det tir förknippadt med många svårigheter för en blott praktisk Sjö-lUilitiir, att kunna dem uppfatta. Det är dock efter min tanka en oeflergiflig pligt
för en l1Var, som inträdt uti Statens tjenst, och värdigt
vill njuta förmån erna dcraf, att söka sätta sig in uti allt ,
hvad som rörer ljcnstens alla grenar, emedan man delta
förutan , icke kan öfverskåda skicket, eller göra sig redo
för detsamma. Institutionerna fordra i synnerhet en nog-

-----------------------------------------Arl\i r.
'" ) Ur 1\ongl. Örlogsmanna-Sällskapets

grannare uppmärksamhet än allt annat, emedan det är på
dem, som allt annat beror. Huru jag tänkt mig in uti
Flottans Institutioner, går jag nu alt ådagalägga, och tror
mig göra rättast att börja med den vigtigaste, nemligen
organisationen af Flottans personal, för att unelersöka om
dervid allt är så ordnad t, att de ömsesidiga anspråken Statens på Tjenstcmannen och Tjenstemannens på Statcn,
till ömsesidig belåtenhet "lwnna 11 blifva uppfyllda.
Innan jag företager utredandel af dessa förhållanden
för hvarje klass särskild t, är det angeläget att anmärka ,
det jag anser, att Statcn i visst afseende och i allmänhet
väl tagit vård om dem (med undantag af några vissa fall,
hvilka, då vi komma dit, skola anmärkas,) .så vida den
icke · vårdslösat sitt Sjövapen& hela personal i den väscndtligaste delen . . . . . ... . Hvad jag här menar, kan
icke vara tvetydigt. Jag får alltså förutsäga, att förhållandena i afseende på tjenstbarhelen icke komma att
betraktas under sådane omständigheter, som de närvarande, ty under dem må man uppoffra huru mycket som
häls t och företaga hvad förbtittring som häls t , så blifva
resultaten dock alltid fruktlösa försök. Jag stödjer derföre mina framställningar på det skick, som ofelbart förr
eller senare skall inträda, då Fäderneslandets försvarare till
'sjös tillgodokommer samma uppmärksamhet, och lika ändamålsenlig omvårdnad, för att blifva tjenstbar i sitt vapen, som fäderneslandets hrigsmän till lands, uti sine.
lVIcd dessa förutsägelser underställer jag Kong!. örlogsmanna-Sällslrapet vördsamt följande :

Anmtirlmingar vid Orgcmisationen af
Flottans Personal.
S k e p p s - G os s a r n c.
Denna allmänna plantskola för Sjömilitärer har de sednare åren vunnit en uppmärksamhet , som eHer mitt om-
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döm e bör leda till -det mål, som åsyftas. Genom den antagne undervisningsmetoden, den årliga öfningen, och i
synnerhet kaserneringen, då den kommer till stånd, och
barnen alltså handhafde af ett omtänksamt befäl, erhålla
en ändamålsenlig fysisk vård, i bredd med den intellektuella bildningen, kunna vi så småningom hoppas att se utbytte dess e, genom en allmännare missvård, nu existerande, - som de väl kunna kallas, - pysslingar, emot en kraftfull ungdom. Staten har · alltså för sine
Skepps-Gossar gjort allt hvad man kan begära. Hvad
gagn den för sine uppoJfringar får af dem i framtiden, beror helt och hållit på huru de vidare upptagas och vårdas. Är det lif och rörelse i Flottan, så saknas icke ut-=vägar alt qvarhålla dem, och dymedelst rekrytera afgången allestädes. Jiortfar deremot det tröga tillståndet, så
har Staten förspillt sina medel, emedan den endast får behålla odnglingarne; ty utländningen har icke sällan njutit
den bästa frukten af vår flottas plantskola.
B å t s m ä n n e n.
AU ~:Halens anspråk på denna, en af de äldsta Militär-klasserna i Svenska vapnen, blifvit uppfyllda, har blifvit ifrågasatt inom detta Sällskap och inför publiken, af
skäl "att de icke kunna anses såsom Sjomän," och under
bestämd förklaring att "Indelnings-Verket icke mera är
"passande för tiden, såsom innefallande den största möj"liga motsägelse."

Det är eder 1\1:. H. bekant, huru jag blifvit förekommen i min afsigt att äfven härom med författaren väcka
en öppen diskussion; ty genom klara fakta blef det , vid
sig först yppande tillfälle, af en annan hand, inför allmänheten utred t, att Flottans Båtsmän alltid utgjort och
komma att utgöra ett viikor för Vapnets existens och aqvändan4e. Institutionen är alltså frälsad, men dess rätta

v~irde

torde alllid blifva utsatt för tvetydigheter vid en
flygtigare granskning, så länge man fortfarantie !äter den
förblifva uti sitt, - att jag så må siiga - förnedrade,
ja, förtryckta tillstånd.
Äf ven under de tider då, i anseende till fleråriga
rustningar, Båtsmännen hade den grad af .befarenhet,
att större delen såsom disciplinerade Sjömän kunde jemföras med Matroser i hvilken marin som helst , var likväl
en Bätsman allestädes den sämste, och så god t som till
pris för allas godtyckliga behandling.
Under uppfordringsturerna till arbeten å Varfven, så

vill som under sjö-kommenderingar, må en Båtsman vara
huru duglig och välfrägdad som helst, så ärQ dock i allallmänhet utvägarne för honom stängde, att vhma samma
uppmärksamhet som en Matros; och, hvad värre är, du g_;
ligheten och redbarheten hos en Båtsman blifver mången
gång subordinerande under en nyligen utskrifven skeppsgosse. Hvad inflytande detta orättvisa skick måste medföra, är lätt för den fördomsfrie att inse.
"' Detta missförhållande härleder sig derifrån, att Båtsmans-Institutionen i det närmaste fått förbli[ya uti dess
150-iiriga skick, under det de öfrige klasserne af landets
krigsfolk, i afseende: pä jemnkningar i villwren m. m. i
enlighet med tidens förändringar njutit all uppmärksamhet.
Det är alltså på tiden att gifva denna för Landet oclt
Vapnet så nyttiga folkklass lyftning ur det förnedrade
och förtrycl\ta tillstånd IIYaruti den ännu hålles; och ,lmm
sådant skulle kunna tillv~igabringas utan att rubba Indelningslagarna, vill jag nu försöka att i största enkelhet
utreda.
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Såsom viikor för ernåendet af ett bättre skick i berörde afseende, förutsältes, att det gamla - som det mer]
skäl väl kan kallas - sl1.råbandet för alltid sönderslites ,
på det förtjensten må kunna göra sig gällande och odug}io-heten lillbakasättas lika öfver allt inom Flottans Gemen"' så att en fullkoml ig jemnlikhet blifver rådande, icke
skap,
blott till bokslafven, utan i verkligheten emellan lika qvalificerade personer, utan afseende till hvad klass de höra.
Det torde väl kunna anmärkas, att icke något positi{t
hinder, möter för skickligheten att blifva belönt hvar den
tlnnes, men ett mäktigt negatift skall alltid stå qvar i den
gamla formen, genom den fördomsfulla förutsättningen ''att
Båtsmän icke kunna anses såsom Sjömän".
För att rrnå en fullkomlig jemnlikhet klasserne emellan, hvilken är nödvändig, icke allenast derföre alt den
utgör viikoret för ernåendet af ett bättre skick, utan ock
emedan den är rättvis, behöfves blott efter mitt omdöme
att utbyta den fordom ansedda, nu föraktade benämningen
af Båtsmän, hvarigenom den bättre karlen med den sämre,
i allmänhet sl\äres öfver en bank, emot den mera ansedda
af Matroser för de befarne och Jungmän för de obefarne.
Jag anser mig icke behöfva att vidlyftigt afhandla det
inflytande denna förändring skulle medföra. Den synes
mig påtagligen föranleda en nyttig taflan hos en hvar, att
uppnå en högre sl1.icklighet, icke allenast för att åtlwrnma
de större ekonomiska fördelar, hvartill den berättigar, utan
ock att kommajfrån det nedslående medvetandet, att alllid
vara den sämste och minst ansedde.
Man må icke såsom motskäl anföra, att, med det
begrepp, man i allmänhet hyser om en lVIatros och en
Ju'ngman , det vill synas inkunseqvent att sålunda benämna
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en jordbrukande folk-klass, uti hvilken icke de fieste gjort
ett års Sjötjenst; ty emot ett sådant inkast kan med sk iii
svaras l att det ingalunda är mera konseqvent l alt bentirona
samma folk-klass för Båtsmän, enär få af dem ordentligen
kunna sköta en åra.
H vad egenskapen af jordbrukare angår, så mr den
icke lägga hinder i viigen då !j ensten kallar, och errarenheten har tydligen visat, att endast en brutal och godtycklig behandling, men ingalunda en ordningsfull disciplin,
gjort våra Bätsmi:in fruktande för Sjö-lwmmenderingar.

Det är viil anmärkt såsom stöd för inkasten emot
Indelningsverket natt en Sjöman bör vara så fri som den
1
'fogel som sväfvar öfver hans hufvud", men Historien har
i förvar eU varnande exempel, der i brist på nödige band,
fäderneslandets sak stod i fara: jag menar myteriet pii .Engelska Flottan 1797, de allmänna och väl kiinda tlesertcringame inom alla mariner der "Sjöfoglarne äro fria", alt
förtiga.
Man llar viii velat söka anledningarne till det missgynnande, omilitäriska, eller rättare opliade skicket, hos
Bålsmärmen, uti deras Hingyariga vistande i Landsorten,
så god t som alldeles isolerade fri'tn allt Be f iii, hYadan man
ansett det fördelaktigt, om, i mon af Kompaniemes storlek, Kompani-Cheferne fin go biträde af Officerlire och
Underofficerare. Det kan Yäl icke förnekas, att sådant
medförde det gagn l att folkels konduit bättre bevakades
och detta är icke ett så oYiisendtligt iindamål, men om
man niirmare Yill göra sig redo för allmänna förhlillaudena, samt laga i öJ\erviigarHlc att hvad man kallar miIi Uirisk pli e, iel\ C kan bibriugas Gemenskap utan under uthållande yapenöfningar, hvartill aH utväg saknas i Land:;20
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or tern e, och alt Sjömanna-bildning endast Iran erltällas lJå
sjun, så vill det synas som man icke närmades hvad man
sökte, i ett förhållande som motsvarade kostnadorne; dessa, som förmodligen, likasom för Kompani-Cheferne,
skulle utgöras i arfvoden, och för 8 a 10 Officerare, samt
omkring 56 Under-Officerare, uppgå till en högst betydlig summa, skulle hård t gripa in uti de knappa anslagen.
Då Jet emedlertid medgirves, alt vislandet i Landsorten iclw är af nytta tör Sjötjensten, måste man ock erkänna
delsamma, särdeles för de Under- Officerare som skulle
ditskickas , och efter mitt sätt alt bedöma, vore sådant af skäl, nog allm~int kända för att behöfva afhandlas, tv~irtom menligt; livadan man äfven i det afseendet, icke så
alldeles kan taga för afgjordt, att nyltan öf vervägde olägenheterna. Uppsigten öfver folkets uppförande är dessutom icke stt helt och hållet lenmad åt händelserna, då
en omtänksam Kompani-Chef äger i sin makt, att utse
de pålitligaste till Korporaler, och följaktligen genom de
inom alla Rompanier inrättade href-biirerierne, kan h afva skyndsam lwmmunikation från alla häll, och dessutom
tiger biträde ar Kronobctjeningen , och kan anställa Mönstringar vid Kyrkorna, så ofta honom godt synes, då Rotehållarne icke lära undm%ta all anmäla timade oordningar. Då man omsider insett, alt det icke längre går an
alt försumma Fiollans personal, utan att man "måste" beTeda den till[i.tlle till ö{ning på sjun, efter ett faststäldt
system, som lede1· till målet, så är det tydligt, alt vistandet i, Landsortorne blifver mindre långvmigt, och i och
med delsamma af mindre värde för fo lket, h vilket Yandt
vid Sjölifvet, ,genom det nya .'ll<icket, deruti njuter uppmuntran, i stället för alt såsom hitUlls modfällas genom
dess degraderade ståndpunkt.
Jag hyser den öfvertygelsen, att endast ett ungefärligen sådant system för årlig öfning, som jag föreslagit uti
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2:a häftet af Tidskrift i Sjöväsendet sistlidne år, skulle
gifva det resultat, att säkerligen inom 15 år, en tredjedel,
om icke halfva styrlwn af Kong!. Maj:ts Flatlas lndeldta
och Roterade ffialTos-J(oTps med skäl skulle kunna antecknas uti Rullorna såsom väl befarne och största delen af
de öfrige sjövane. Icke förr än en sådan sakernas onlning inträdt, har Staten rätt till större anspråk på ifr~tga
varande Gemenskaps-klass , h vilken för de förmåner den
nu njuter, ingenting är Staten skyldig.
Matros-K orpsen.
Vid organisalianen deraf, tror jag rrtig med skällnmna anmärka, att viikoren äro för knappa för vistandel i land ;
men då, h vilket jag alltid förutsätter, folket mera kommer
alt användas på Sjön, vill det icke mycket till, för att
förbättra de hemmavarandes omständigheter, och detta är
en angelägenhet, som icke tål långvarigt uppskoL Jag
anser nemligen att , med afseende på de anspråk ·staten
har på en Matros, måste ock Staten, för att tillgodonjuta
dem, uppfylla Matrosens anspråk pi.'t Staten. Att sii nu
icke är förhållandet, deraf ha fve vi en alltför kännlJar erfarenhet, genom utvantlringarne till andra Nationer af de
bäste af sådan ungdom, Staten med stor uppoffring uppdragit, så godt som friin vaggan.
I jemförelse med all annan Kronans Gemenskap, är
Matrosen påtagligen den mest vanlottatle. mt en Indelt
eller Roterad krigsman bortkommenderas, qvarlemnar han
allt h vad de hemmavarande behöfva, och Bonden sköter
hans tar f va. En Matros , då han är hemrna , må se noga till ,
om han skall kunna lifnära och uppehålla sin: ensamma
person; och går han lill sjöss, h vad har han då att qvarlemna för de sina, de må bestå af hustm och barn eller
andra anhöriga? Jo c u månaelspenning så ringa, alt den
icke en gång försliir till hushyra.
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Jag fruklar att man vid regleringen af denna korps
trott sig kunna anse den under samma kategori, som värf~
vad e trupper, men att man då räsonnerat origtigt, visar
si~ alltför tydligt, när förhållandena examineras från den
riilta sidan.
J~ n

Yiirfyad ka,r l, som tages ur hopen, kostar S!aten
intet vid antagnin~en: En Kronans Jungman har, då · l1an
sttsom karl antages, mera än sin halfva lefnad uppeMilils
af Staleu. En viirfvad karl, som allmännast af någon ungtlomsförseelse tvingals till krigstjenst, far under uttjenandet af sin betingade kapitulation, göra fullt skäl till Staten för hvad han koslat; hans räkning är alltid uppgjord.
En Jungman, som uppammas till Sjömililiir, far väl ock
efter ,·i ss tid, lemna tjensten, men om det än kan sägas,
alt han gJort skäl för hvad han såsom karl njutit, så är
han dock efter med förskottet för vo/'den om dess barndom. En värfvad karl lemnar i _9}1mänhet tjensten efter
förfluten första kapitulation, emedan de omständigheter,
som föranledt värfningstagandet, jemnats med tiden, och
för honom i.ir alltid en siiker utTiig till bergning i den väg,
uti lnrilken han ifrån barndomen fält rigtning: han fortfar
således att oafbrutet vara en gagnande person i samhället. En Jungman, eller iinnu mera en Matros, som känner sig tryckt af de stora anspråken och den ringa lönen,
och i följd deraf ledsnar vid tjensten, der hans viikor alltid förblifva dc samma, har endast sjön s{tsom utsigl för
framtiden, emedan hela lians daning blil\it riglad dit.
J.andtmanna-yrken oeh Handt,·erkerierna äro för honom
friimmande, han iir redan för gammal att börja något af
dem , och de öherensstämma icke holler med det lynne,
som under brottande med clementerna, blifvit böjd t för de
'iixlingar, som lhlll sjölifvct ii ro oskiljaktiga. Handelstlottan st<1r honom Y ä[ öppen, men förhållandena ii ro äf1Cil del· vanskliga och fvga ö.lt bygga uppä. lnom Fiider-
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noslandet finnes alltså för honom ingen
den har jag redan antydt.

utv~ig

..1 • följ-

Jag hemställer, om uti <lessa jemförelser något är öfverdrifvct, som kan föranleda till skäl för fortfarande af
det närvarande skieket, eller att gemenskapen af Matroskorpsen i aflöningsviig, må behandlas lika me d v~irfvade
trupper.
Jag har visserligen icke förbisett en omsUindighet,
som nu utgör enda skiilet för de mest bildade af :MalrosKorpscn , alt qvarbliha i tjensten, nemligeu hoppet att
blif\a Under-Officerare eller llerrar, men då just detta förhållande iir af ett högst menligt inflytande för tjensten,
hvilket jag längre fram vill' försöka att utreda, si't ehuru
ingen minskning i ekonomiskt hänseende kommer att drabba :nlatros-Korpsen, emedan Under-O ffieersfördelarne oafkortade alltid skulle tillfalla de dertill qvalificerade, sft
minskas do0k probauilitcten alt snart bli(\a Herre, och
med kännedom af det inflytande siiclant medför, har jag
icke trott uti det nu existerande, men kanske till tvit tredjedelar minskade hoppet alt blifva befordrad, i allmänhet kunna pi'träkna motiver alt qyarstä.
Enda vitkoret alt med säkerhel kunna påräkna att draga nytta af de stora uppoffringar staten -gör för att erhålla en Matros-Korps, hvillwn Sjövapnet i cl.-e han undvam , iir att ytterligare dertill anslå medel, hvilka dov k i
jem!örelse med hvad som redan blifviL afsedt , icke är af
betydenhet.
Dft, e~ligt h vad jag i det föregi'tende antyd t, ökningen egentlig'en vore nödväntli~ för Yistandet vid St.ationen 1
ocIL icke torde böra utgöras till andra ä u sftdaue, som
t'örtjena upp111untran , såsom duglige ntän fur tjcnsten -
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det vill säga Matroser, så är det svårt att påräkna årliua
beloppet, i anseende dertill, att man; äfven med ett stadfästad! system för årlig<i öfningen, och med afseende på
permitteringar, sällan har lika antal använda till sjöss
eller 2J
eller hemma. En öknin(To af 4 skillin(Tar da(Tli(Ten
'O o
Rdr Banko i månaden för hvarje det aldra minsta 1 ma~
med hopp af ås yflad verkan kan ifrågasätta, tror jag iel\ e
i allmänhet skulle utgöra större kostnad för år, än 6000 R:dr.
.,~

~

1

IJet vore allt för beklagligt om ett sådant belopp icke
skulle kunna utgöras, då, såsom anförd t är, Institutionen
behöfver att upphjelpas ur det svaga skicli:, hvaruti den
nu är, och som säkerligen icke lian sägas värd 70000 R:dr
som utgör dess årliga kostnad, om den vore fulltalig och icke
minskad genom rymningar. Men jag hyser den vissa tro,
att om man skulle vilja befrämja den ifrågavarande, eller
någon annan till ändamålet ledande förbättring i Matrosernas vilkor, talar saken så tydligt för sig sj el f emedan
det iir lätt att förstå, att det är bä Hr e att afse 76000 R: dr
till en inrättning som uppfyller 1 än 70000 till en som förfelar sitt ändamål, alt afslag icke vore att befara , om saken med skicklighet belwndlades.
1

1

Vid organisationen af Befälet öfver Matros-korpsen
Ilar jag ilen 1 som jag tror, grundade anm~irkningen att göra, att lilan förbisett den allmänt såsom fördelaktigt ansedda regeln , att en trupp blifver bäst vårdad, om den
uti alla omständigheter sorterar under det befäl med hvilket den är uti mesta beröringen . Hade denna regel tagits i betraktande, och fåll göm sig gällande 1 så är det
alldeles icke tvetydigt, huru Befälet öfver Matros-Korpsen
varit organiseradt. Deras egentliga Chef här vid stationen iir dc facto Equipagernästaren, emedan de af honom
användas uti Statens tjenst. Deras förhållande uti tjensteutöJningcn, inspekteras af Varfs-Ofl'icerarne. Hvad är na-

turligare, iin au F.quipagcmiistaren öfn:r clenna Tolkklass
iifven borde hafva både det discipliniira och ckonomis!ia
inseendet, deruti biträdd af 4 Varfs-OIT'icerarc , samt 2
l.Jnder-Officerare , vid hvarje kompani , helst af dem,
under hvilka dc förrätta arbeten. Visserligen ökades göromålen härigenom, så för den ene som den andre , men
om de bestådda arfvodena så fördelades , att utom de arrvoden , som inneharvas för Varfsdetaljen , Equipag:emästaren,
hvars trägna och maktpäliggande ljenstgöring, i jemförelse
med de uti allmänna tjensten upptagne, är nog ringa ersatt,
bestämdes till 300 Rdr; Yarfs-Officerarnes, som visserligen hafva en ringa lön för sitt dagliga striifvande, utgjordes af 7.'> Rdr, samt till de 8 Under-Oificerarne , 25
Rdr årligen till hvarje, så uppstår ingen fråga , att icke folliet blef ändamilisenligt hållet och vårda.dt, och med mera enhet än nu , då de stå under 4 Chefers tillsyn, hvilka ofta ombytas, och med dess tjenstgöring icke hafva att skaffa, samt
äro i salmad af biträden som intressera sig för ett bättre skick.
lVIan kan v~il häremot invända, att genom en sådan
minskas prerogativerna för Kaptens-graden, oclt
onekligt är att det sålunda förhåller sig, men dit lönen
för dem som den åtnjuta icke är knapp 1 och esomoftast ut.går till alla, blifver förmånen af arfvodet partie!, icke allmän för graden. Om så skulle intr~iffa, hvilket icke alltid varit l1iindelsen, att för de två yngste Kaptcnerne vid
denna station , saknades ledige löne·r , så är ju tillgång .au
gifva dem ersättning uti Skepps-Gosse kompanierna; och
blifva ännu flere uppflyttade till Kaptener så må de väl
vänta heldre än att just för ett sådant extra fall, ,deilll
vigtiga och mera ordningsbringande förändringen m.ed befälet öfver il'latros-korpsen skulle stå efter.
för~indring

1

K a n o u i e r- K o r p s e n.

Att denna utgöres af 100 Kanonierer och 50 Under-
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Kanonierer, !tar jag mig bekant, men i öfrigt är inriiUningen så ny, att derom, åtminstone icke af mig, ännu kan
fällas ett grundadt omdöme, Jmruvida den i en framtid kan
eller icke kan göra sliäl för benämningen eller uppfylla
anspråken, i ett något när jemförligt förhållande med sjö1
Yapnets öfriga personal, för hYad den njuter.
Sättet för Kanonier-korpsens rekrytering, lägenhet
alt inhemla och öfva de slyeken som utgöra yiJkoren för
t,less påräknade användlJarbet, äfvensom u ty ägen att i hufvudstaden sysselsättas, så alt den, likasom dess vederlikar i de öfrige klasserue, under freden må göra skäl för
sig: allt detta synes mig problematiskt nog för att äga
anledning befara, alt denna militiir-institution torde vara
den som minst uppfyller Statens anspråk för dess årliga
derpå uppoffrande 21 ,000 H:dr.
S .i ö - A r l i I I e r i - R e g e me n t e t.
Här lH. H. iir åter en institution, hvilken, efter mitt
sätt alt inse och göra mig redo för behofven, icke kan
upp fy Ila anspriiken. Jag behöfver blott antyda, alt detta
Regementes Öfver- och Underbefal under ett krirro är alldeles oanviindbart, såsom helt och hållet isolerad! ifrån
befattningen med sin trupp, hvilkcn då inträdt under SjöOfficerarnes, det. egentliga Sjö-Artilleribefälels kommando, för att ådagaliigga, att här påträlfas ett förhållande ,
som med skäl torde kunna sägas. innebära "motsiigelse."

att andrarra
Finnas än icke nitgra andra anledninrrar
o
o
såsom bevis, alt detta vackra Regemente helt och hiHI et
såsom Sjötrnpp förfelar sitt iindamål l så synes mirro som
delta borde tillfyllestgöra; men då sådana verkligen finnas, som icke torde kunna jäfvas, nemligen att iifven
truppen icke kan påräknas att uppfylla sitt ändamiU dft
landet löper fara, är det angeiiiget att äfvcn framställa dem ,

Innan detta företages, torde det icke vara olämpUgtt
att andraga fordringarn e på en 'Sjö-artillerist, och för att
fullständigt kunna utreda dem, blifver det nödvändigt alt
framställa d·e omständigheter, hvaruti egenskaperne komma i fråga.
Engelske Generalen Sir Howard Douglas yttrar sig i
sin förtjenstfulla afhandling om Sjö-Artilleri (1817) uti
ifrågavarande fall sålunda:
"Art. 193. - - - - - Innan de stridande skep11pen kommit hvarandra nära, och då de ännu äro längre
11 afskilda, då är ögonblicket inne att försöka hvad nog11grannheJ och skicklighet kan uträtta på fiendens master
11 och takling. Fartyg, som hafva långa kanoner oGh tiga
''k-unniga Kanonierer, skola alltid göra väl att sålunda pröfnva sina vapen och Artilleristens skicklighet. Om man
1'följer denna r.egel och manövrerar försigtigt och i öfver1'ensstämmelse dermed, skall en strid på nära håll icke
"underlåta att börjas med stora fördelar. Men då strid en
'1gång på nära afstånd är börjad, bör hastigheten 4 hori11zontal eld vara förnämsta föremålet. Jag tror mig iiga
nnog kännedom om verkan af kanonkulor, för att vara för''vissad, att ett skepp, som är väl ekiperad t, och äger
"Sjö-artillerister sådane de böra vara, icke skall under"låta, att sätta sin fiende utur stridbart skick på tio mi"nutcr, så vida han af honom icke i sådant afseende fö"rekommes".
"Sålunda lwn man genom noggrannhet erhåHa för·cle"lar förr än den n~irmare striden börjar. Vid dessa för"beredelser och försök l bör man alltid med omsorg och
"kall blod iakttaga allt hvad som kan bidraga till n~g
eller det närmast möj,liga derintilL -· - - "rrrannhet
'
'O
"Skickliga Sjö-artillerisler kunna, då det blifver nödvänBO
u

'
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''digt, påskynda elden, men medelmåttigt .öfvade kunn a
"icke förena hastighet med noggrannhet". - - -

stötta sig sjelf, långt mindre förmåga eller nödig erfarenhet att behörigen leda handlerandet af en sjökanon.

Här l\i. H. har en Landt-Officer ingått uti en skildring ,
som må hända mången Sjö-Officer äfven i En~land underlåtit att begrunda. Jag säger, äfven i England, emedan det just var Generalen Douglas' framställningar, som
föranledde ej mindre att Engelska flottan fick ett Reglemente för Artilleri-exersis, än att verlisamma anstalter
blifvit vidtagna för danandel af Sjö-artillerister.

Den fot, hvarpå Sjö-Artilleri-Hegemenlet är organiseradt, sättet för Gemenskapens rekrytering, och i synnerhet dess instruerande och öfning - hvarvid det anmärkningsvärda förhållandet äger rum , att den iclw får
användas till arbeten i vädret, i båtarne eller vid ankarne
&c. och sålunda just sådant är förbjudet, som endast kan
skapa sj-ömän - kan · omöjligen, efter h vad jag förstår,
leda dertill att man ens derifrån l\an hemta medelmåtti'
o-e sJ·ö-Artillerister
lånO"t mindre skick+ig.e. De få tillfält:>
•
'
len, som yppas att erhålla en sjö-kommendering och den
inskränkta permitteringen - eller' som vill säga detsamma - den så god t som ständiga tjenstgöringen, under hvilken Iwrlen blott liksom händelsevis någon gång
får röra en kanon på ett orörligt batteri, men alldeles är
isolerad från allt sjömanskap, orsakar, alt om han än af
böjelse för den verkliga Sjö-Artilleritjensten tagit värfnin(T (hvilket torde kunna få räknas till de sällsyntare exem;len), så afgår han i allmänhet efter uttjent sexårs-kapitulation, och efterträdes af en annan, med hvilken det
tillgår på enahanda sätt.

Då sådant kunnat passera i England till 1817, så må
det väl anmärkas, men icke klandras, att man i Sverige
icke betänkt förhållandena på djupet.
Må man icke längre uppskjuta att med allvar taga i
betraktande det behof, som vapnet har i berörde afseende ,
och att det icke är tänkbart, att uppdraga Sjö-artillerister
till skicklighet i den bemärkelse Genera.l Douglas denned
vill förstå, med mindre man derjemte bildar dem till sjömän; må man taga i noggrann t öfvervägande, hvad jag
här förut utdragit af Hr Douglas' framställningar till Englands stolta Marin, och det vill tydligt visa sig, att det
är alldeles omöjligt för den kunnigaste och mest öfvade
Landt-artillerist, att med den säkerhet kunna sköta en.
sjö-kanon under ett skepps slingring och stampning, som
om han derjemte vore befaren Matros. En sådan är van
vid allehanda arbeten under sjöhäfning. I det närmaste
kan han af en påstående rörelse ar skeppet, sluta åt hvilken led och oftast till h vad grad, den derpå följande skall
blifva, och han "Iran'' följakUigen, efter omständigheterna ,
taga försigtighetsmått deremot, om den vore menlig, eller
begagna sig der af, om rörelsen vore gynnande för arbetet;
h varemot den ovane ofta kan hafva nog att göra, rör att

t_j

För egen del lian jag på dessa skäl icke vidgå, att
Gemenskapen af Sjö-Artilleri-Regementet i något afseende är att påräkna såsom kanon-chefer.
Såsom Muskätteri på nära håll kan det icke förnelws,
att Sjö-Artilleritruppen kan göra efl"ekt, men då vi veta, att
man i andra mariner nu mera vidtager de verksammaste
medel för att vinna all möjlig färdighet i Artilleriets skötande och - som Hr Douglas anfört - det alltså icke är
otänkbart att af kanonkulor blifva expedierad på tio minuter, så 'vida man icke genom en ännu högre skicklighet
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häruti förekommer sin motståndare, så faller det sig klart
att handgeväret nu mindre än förr utgör en hufvudsak , i
synnerhet som det icke är omöjligt att af sjöfolket dana
ett rätt försvarligt muskötteri för de fall, soilil under ett
krig förekomma på sjön , såsom äntringar och båtaffärer,
hvarvid egenskapen af sjömän jemväl gör dem &nvändbarare.
Att Kongl.

Maj ~ts

Flotta, eller rättare Staten, alltså

under ett sjökrig icke kan draga en nytta af Sjö-Artilleri-

Regementet, som i något arsende svarar emot dess årliga
kostnader, eller emot det namn det bär, är hva:d jag velat
antyda; och är det behandlingens men ingalunda ämnets
fel, om framställningen icke blifvit Så genomförd, att det
ligger i öppen dag för en hvar, som aktar nödigt att taga det i öfvervägande.
Under fred har Flottan - här är det icke lämpligt
att säga Staten, då medlen tagas af Flottans årliga anslag - icke någon annan nytta af Sjö-Artilleriregementet,
än bevakningen af en del af etablissementet i KarlsknJna;
men huru den skulle besörjas med en årlig besparing af
minst 35,000 R: dr har jag redan vid ett annat tillfälle, och
i sammanhang med beräknandet af medel för årliO" öfninO"
af Flottans hela personal, af handlat. Andra sätt" kunna"
visserligen uppgöras för Flottans bevakning för ännu mindre kostnad, och derpå harva vi ett ojäfakligt bevis i berörde afseende vid Flottans station i Götheborg, hvilket ,
om det infördes här, medförde den nytta, att. manskapet
af Båtsmanshållet kunde blifva exerscradt, så väl uti Artilleri, så vid det låter sig. utföra till lands eller å stillaliggande skepp, som med handgevär och andra vapen ;
men då det troligen skulle hafva väckt allt !'örmycket mQtstånd, att uti rikets tredje stad , och depoten för dess dyrbaraste krigsmateriel sakna en infanteri-garnison , så har

jag icke ansett det lämpligt att sådant ifrågasättes , ehuru
jag är öfvertygad att intet förlorades i säkerheten , men
besparingen högst betydligen förhöjdes.
En infanteri-trupp erfordras alltså , men denna icke
talrikare, än högst 400 man, emedan ett sådant antal vill
göra fullkomligt tillfyllest för den del af Flottans bevakning , som af trupp lämpligen bör besörjas. Andra föremål
böra icke såsom hittills få gravera det nog ändå knappa
anslaget , hvilket icke bör afses till några föremål l som
for sjövapnet äro främmande .
Huruvida en sådan trupp hör vara ständig - h vilket
kostar minst, då befälet är att tillgå för några obetydliga arfvoden - eller ombytlig, synes mig ingalunda tvetydigt , då de väl kända följderna af de bevakandes amalgamering med de bevakade - jag menar förnämligast demoraliseringen af hvarandra l under en långvarigare
bekantskap - tagas i beräkning.
lVIine Herrar!
Jag har nu genomgått, hvad som synts mig förnämli- gast vara att anmärka vid organisationen af Kong!. Flottans Gemenskaps klasser, och granskat de ömsesidiga anspråken - Statens och Individernes. Då det tillhör den
plan, jag för mig utstakat, då jag sista gånger1 var förerearagande inom Kong l. Sällskapet, och ansåg mig icke
bö-ra stadua vid undersökningen af materiellen, utan att
på sätt nu tillgått, _genomgå och för Eder M.. H. redogöra,
huru jag förmår tänka mig in uti al!a ljensteförhållanden ,
är det naturligt, att mycket ännu återstår alt afhandla ,
som skulle blifva tröttsamt att af höra, hvadan jag alltså
denna gång anser mig icke längre böra taga KongL Örlog smanna-Sällslwpets uppmärksamhet i ansprålc
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vid Tings- och Syneförrättningar, förviirfvande sig på alla
ställen hedrande intyg om flit, skiclilighct och insigter.
BIOGRA1!'1

*).

PER OLOF NYSTRÖJ\1 föddes i Ystad den 24 September
1764, af mindre bemedlade Föräldrar. Fadren, Kronofogden Anders Gabriel Nyström afled redan 1769 och efterlenmade nio barn, ulan annan bergning än den modren ,
genom arbete lmnde förskaffa sig och dem. Sonen Per
Olof sattes då i sin födelsestads publika skola, der han
med sin flit och läraktighet samt ett stilla uppförande snart
förvärfvade sig sin Lärares väl vilja.

EfLer här inhemtade förberedande studier, biträdde
han en tid på Häradsskrifvare-kontor i Skåne, men med
en brinnande ho g för kunskapernes utvidgande, begaf han
si bo- snart till Ko11!rl.
Akademien i Lund, der han 1780 blef
'"
Student under sedermera Biskopen Dokt. Thure Weidemans
Rektorat, samt undergick samma år examen theologicum
och året derpå examen jurielicum, med vitsord om goda
lwnsl(aper.
Sålunda utrustad, begaf sig Nyström till Stockholm
för att vinna inträde på tjenstemannabanan och, efter föregånget förhör, antogs han el. 6 Nov. 1781 till Auskultant i
Kong!. Svea Hofrätt, der han tjenstgjorde dels såsom Kanslist och dels såsom Extra Notarie vid kriminal-protokollet,
hvarl'örutan han till utvidgande af sina kunskaper i Lagfarenheten, biträdde Häradshöfdingarne Delwik och Groth
'') Uppläst i l{ongl. Örlogsmanna-Sällskapet på högtidsdagon den
15 November 1839.

Men lagfarenheten var icke den väg 1 på l1Vllken han
skulle gagna Konung och fädernesland; en annan var för
honom af en högre Makt utstakad. Redan straxt erter sin
ankomst tm Stockholm började han auskultera i då varande Kong!. Amiralitels-Kollegii Kammar- och Sjömilitie-Kontor, der han lemnade sin äldre bror ett kraftigt biträde vid arslutande af 1773 års ·Flottans Hufvudbok; och
i början af påföljande året 1782 antogs han af Kollegium
till extra-ordinarie Kammarskrifvare 1 samt befordrades 1784
till ordinarie Kammarsluifvare och 1787 till ReYisor i berörde Kontor.
Vid krigels utbrott 1788, behöfde fäderneslandet mera än annars, män med verksamhet och kunskaper. Nyströms skicklighet och ihärdiga arbetsdrift lmnde icke
undo-å
att bemärkas och han förordnades till Notarie uti
o
Kong!. Utrednings-Korpmissionen, h vilken kort derefter
uppdrog honom att afresa till rikets vesfra gräns 1 för att
vid det Fält-Kommissariat, som derstädes inrättades 1 besörja de utgående expeditionernes författande, med hvad
mera som hörde till Kansli-expeditionen, uti hvilken be' han tillades Fältsekreterare traktamente; men, då
fattning
samma år ett General-Krigs-kommissariat organiserades,
utnämndes han till Fält-Aktuarie, med särskildt förtroende att bestrida förefallande Justitie-Ombudsmans göromål,
i anseende till hvilket senare uppdrag honom ock tillerkändes Justitie-Ombudsmans lral\tamente. Fält-Aktuarietjensten indrogs mot slutet af år 1789 och Nyström erhöll afsked från denna befattning, med intyg, att han gjort
sig förtjent till det fördelaktigaste vittnesbörd. Återkommen till Stockholm, erhöll han 1790 ånyo inträde i Kong!.
Utrednings-Kommissionen och tillades honom, ehuru in-
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1
gen viss post var ledig 1 traktamente för att biträda så
öfden
af
Kansliet som i Kontoret, vid de göromål, som
riga betjeningen icke kunde medhinnas och Kommissionen uppmuntrade äfven 11 hans nit och arbetsamhet'' med
lillökning i traktamentet.

Efter krigets slut föreslog lJtrednings-Kommissionen
af
de tjenstemän 1 som mest varit använde 1 till erhålla ude
fvo
medgå
gar
tillgån
a
årliga arfvoden; men statens knapp
ej denna nya utgift 1 utan hugnades ''de, som sig i synatt
nerhet genom sldcklighet utmärkt" med nådiga löften l
framför andra ihogkommas med befordran , ot: h en bland
desse var Nyström, som nu återgick till sin Revisors-be
ontor,
litie-K
Sjömi
fattning i l(ongl. Amiralitets-Kollegii
och efter detta Kollegii upplösning, år 17!33, i nåder befordrades till Sjömilitie-Kommissarie i det kort förut inrättade Kong l. General-Sjömilitie-Kontoret; men detla nya
Embetsverk hade föga varaktighet och v:id dess förändring
redan det påföljande året, ställdes Nyström på indrag
ningsstat, med bibehållande af lön och inqvarteringspenninrrar till dess han till lika förmåner kunde blifva beforl
"'
,
drad; men, märkligt nog , delta nådiga löfte förglömdes
alicke
honom
ndes
ty vid 1797 års statsreglering frånkä
,
lenast inqvarteringspenningarne, lllan ock en del af lönen
och ej förr, än vid allmänna löneregleringen 1812, återalförsattes han i lika stora fördelar, som han vid Gener
så~ant
Att
de.
inn€ha
Sjömilitie-Kontorets upplösning 1794
skulle smärta ,ett så känsligt sinne, som Nyströms, kan
icke förundra 11ågon . Han visste med sig sj el f, att han
förtj en t en annan be.haudling och att han, i kraft af sin
utmärkta skicklighet, l1ade rätt att fordra ett annat bemö
,
afslag
fick
t,
tande. Ha.n klagade, skref väl , men skarp
den
förbju
oc:h hade till .och med det missödet att blifva
lernna de til:l målet hörande handlingar till trycket.
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Nyström i början af år 17 (\~
Emedlertid blef
~~
.
nad att emottaga Fältkontorets i Karlsi·nona J·1an ct t·mrrar
° '
.<111. svar
edogörelsemålen på erret
samt de outredda krigsr
o
~
åter
han
ade
flytt
1800
år
utföra och lill slut bringa; men
issarie
Komm
till
till Stockholm, då han i nåder utnämndes
å ordinarie stat i Kong!. Kammar-Rättens fjerde Revisionskontor; jr-m te hvilken befattning han någon tid tjenstgjorde
i
som sekreterare och år 1802 konstituerades till tedamot
t.
ar-Rät
Kongl. Armeens Flottas Kamm
När Sjö-mililie Kommissarietjensten vid Örlogstfottan
år 1803 bl ef ledig, begärde och erhöll Nyström nådig trans22
port till densamma, och denna tjenst innehade han i
Öfver
till
rades
år, till dess han år 1825 i nåder beford
.
Kommissarie vid Kongl. 1\faj:ts Flotta
Utom dessa ordinarie tjenstebefattningar anförtroddes
Nyström , så väl under den tid han var ställd på expek
större
,
ningar
befatt
extra
tant..:stat, som derefter 1 en mängd
delen af den grannlaga natur att det fordrades hans skicklighet, att dem väl utföra . l\fed förbigående af en del uppdrag på kortare tid, såsom att han sexton särskilda rrån"'
ger, dels af Konungen , dels af Stations-befälet var förordnad till Mönster-Kommissarie vid Flottans särskilda
en
korpser, att han år 1816 var förordnad till Ledamot i
ny
en
af
tande
Kommille, som hade sig uppdraget utarbe
instruktion för Kompani-Cheferne i Båtsmanshållet, samt
att han sedan år 1818 var tedamot i Amiralitets-Kyrko
dc
vid
endast
heten
rksam
uppmä
Rådet, vilje vi här fästa
betydligare värf, som af honom utfördes.
Amiralitets Krigsmanskassans reglementariska stadgande fordrade en omurbetning efter tiden, och i den Kommille, som för detta arbete bildades, blef Nyström år 1798
en
en medlem. Hans verksamhet var det man hufvudsaklirro
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hade att tacka för det mödosamma· arbetets snara fulländande och af den officiella tacksägelse, åtföljd af eri diskretion, som han af Kongl. Direktionen derföre uppbar,
synes att han ulfört detta uppdrag med heder; men den
föreslagna regleringen blef icke verkställd, och 22 år derefter deltog Nyström i en ny Kommitte, som fick sig !\assans förbättring uppdragen, och der han arbetade med lilw värma för saken.
Kongl. Sjö-Aflöningsregtementet har ofta af Nyström
varit bearbetadt. Han var en af de kommitterade, som år
1807 voro förordnade till dess öfverseende, erhöll är 1812
ett lika uppdrag i en annan Kommitte och deltog slutligen med KongL Örlogsmanna-Sällskapet, der ban sedan
år 1809 var en nitisk ledamot, i utarbetandet af det projekt, som detta Sällskap år 1827 inlemnade.
Vid flera Riksdagar hade Blekingska allmogen väckt
fråga om lindring i Indelningen, och då en Kommitte år
1821 slutligen förordnades till utredande af detta grannlaga ärende, utnämndes Nyström i nåder till Ledamot i
densamma. Att med rättvisa ulföra detta vigtiga uppdrag
fordrade både slöcklighet och möda. Ingendera saknades
hos Nyström, h vars både kunskaper och arbetsförmåga
togos strängt i anspråli.
Det vigtigaste af Nyströms uppdrag var kanske det
han mot slutet af år 1816 erhöll, att vara Ledamot i en
Kommitte till upprättandet af ett nytt Förvaltnings- och
Redogörelw-:Reglemente för Flottan, och i sammanhang
dermed år 182-4 att i Blockholm biträda Förvaltningen af
Sjöärendena vid redaktionen af det nya Reglementet, ett
arbete, som fullbordades under otaliga mödor och strider.
.

na vedermälen af Konungens nåd : år 1814 utnämndes han
till Riddare af Kongl. Vasa-orden och år 1827 erhöll han
Amiralitets-Kammar-Råds namn,\ heder och värdighet, begge delarue efter förslag af rättvise Befälharvare, som förstodo att sätta det värde på hans förtjenster, som de förtjenade.
Ett fyratioårigt arbete hade emedlertid så medtagit
Nyströms svaga hälsa, att han år 1830 fann sig nödsakad
att söka lugnet för sina återstående dagar , och till en bör.,.
jan nalkades han tronen med en underdånig ansökan alt
vid afskedstagandet få behålla hela sin lön , såsom en belöning för sina många mödor på den med heder tillryggalagda tjenstebanan, men sjukligheten tilltog allt mer, och
innan svaret bann expedieras 1 hade sökanden redan lemnat
det jordiska.
Nyström var, synnerligen i sina yngre år, en ifrig
dyrkare af skaldekonsten, och på honom inträffade ej hvad
man i allmänhet trott sig förmärka, alt ''vitterhetsidkare
lloch de som lifligast känna vitterhetens behag, födde med
~•en rik, lekande och verksam inbillning 1 med en mängd
\)eldiga och vexlande känslor, ofta äro mindre skicklige
~•till göromål, som fordra betänksamhet och en orubbad
"jemnvigt i sinnet" *). Hans umgänge med sånggudinnorna borttog icke ett ögonblick, som borde vara helgad t åt
embetsbefattningar, äfven om dessa sednare voro af den
mest prosaiska natur. Vitterhetens studium var en hvila
efter dagens mödor. Sjelf var han för blygsam , att någonsin göra anspråk på ett rum bland skalderne och i~ke
en gång vänners och anhöriges ofta .återtagna uppmanmgar kunde förmå honom, att åt trycket lemna något af si-

.

En så nitisli och skicklig Embetsman kunde icke sak-

*)

Sv. Akad. Handl. 2 Del. p. 98.
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na arbeten. Sjelf var han en sträng domare öfver sin talang, och det mesta af hvad han diktat utmönstrades korrt
före hans död och offrades åt lågorna. D. etta är orsaken,
hvarl'öre så få af hans arbeten återstå, men dessa få vittna dock, att naturen i hans bröst nedlagt en förmåga, som
odlad och oftare använd, väl kunnat skaffa sin ägare ett
rum bland skalderne. "Skola för 1\'Iänner, Komedi i tre
''akter, öfversättning af Mollieres L' Ecole des Maris, med
"den frihet, hvartill scenens förändring föranleder", är det
enda af Nyströms större arbeten, som blifvit bibehållet.
Valet af ett stycke, om hvilket Voltaire yttrar sig, att det
var ensamt nog, att försäkra sin författare om ryktbarhet ,
visar alt öfversättaren icke var en af dessa hvardagsrimmare, som tända 11ökelse på namns- och födelsedagar;
och den, som med uppmärksamhet läser öfversättningen,
skall finna, att bearbetaren var vuxen det vär f, han ikläd t
sig, och i den Svenska drägten ej försämrat mästerverket. Versifikationens ledighet och scenens förflyttning till
Stockholm skänker den Svenske läsaren lika mycket nöje.
som den 1 hvilken genomgår pjesen på originalspråket och ingen ångrar den stund han_olfrat på läsningen af detta arbete.
Utom detta Hnnes äfven ett och annat qvar af de glada
qväden, som tillfälligheten framkallade ar Nyströms penna, och hvilka bevaras i liär hogkomst uti de vänskapskretsar, der de författades; men hvad som till en sen eftenerld skall tala om Författarens snille, äro hans andliga qväden, hvilka alla andas en djupt religiös känsla.
Redan vid n~gra och tjugu ärs å!Jer skref han psalmer,
af hvilka tre (N:o 4G4, 4G5 och 573) fatt rum i den år
1793 af trycket utgifna Profpsalmboken; och vid mognare
år var han medarbetare i det Förslag till lörbättnuJe ,Kyrkosånger, som till allmänheten ullemnades 1814, och uLi
hvilket fyra (N:o 54, 93, 300 och 384) af hans Sånger
fått rum 1 samt väl försvara sin plats; men så länge Svenska Kyrkan står, skall hvarje Kristen med rörelse höra sjun-
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gas de af Nyström författade mästerverk (N·o
och
260
..
k
d
d
bl
..
475) , som aro an e s onare sangerna i vår nya Sven...:
slw Psalmbok: . "0 Gud, aU sannings källa! Jag tror ditt
löftes ord" och "Matta öga! trötta sinne! gläd dig, att du
hvilan ser". Begge andas alltigenom dem1a djupa känsla
af en from Kristens öfverlåtelse o~h förtröstan på en högre allt styrkande makt, som var ett grunddrag i Nyströms
karall.ter. Det tal, som Nyström höll i J(ongL Örlogsn.lanna-Sällskapet öfver Säll~.kapets bo,rtgång ne, Ledamot,
Ofverste-Löjtnanten . och Riddaren Lidströmer hördes ' fastän af annan Ledamot uttaladt, med icke mindre nöje, än
det, befordrad! till trycket, sedermera lästes. Någo.t ofulländadt kunde ej utgå från denna hand. Sjelfva den i
och för sig sjelf tråkiga ernbetsprosan . iklädde han en
drägt, att den, fluten af hans lätta hand, gerna lästes.
o

•

Musiken är slägt med poesien, och ehuru Nyström
sjelf ej behandlade något instrument, var han ifrig beundrare af tonkonsten, och en säker domare inom dess områJe. Uusi kaliska Sällskapet i KarlsJuona och Harmoniska Sti!lskapet i Wermland hade ock längesedan slutit
honom i sina förbund .
Ar 1803 för enad i äktensl\ap med Mamsell Ulla Wolyn, dotter af aflidne Rassören Carl Wolyn, framlefde Nyström ett mångårigt lyckligt äktenskap, välsiguadt med fyra barn, af hvilka tre ännu le fva, och åt hvilka han skänkte all den ömma vård och bildade uppfostran, som en god
far kunde lcmna. Då sjuklighet, förorsakad af mödor och
Olltsorgcr i de många olikartade embetsbefattninrrar ho" svanom varit anförtrodde, de sednare åren hotade den
SJ.äl
ga hydda, som hyste hans ännu alltid lika eldirra
l
"
egnade han dessa kära efterlefvande ensamt sin amtanka l
sina uppmuntrin gar till dygd, tålamod och förtröstan. Nöjd
med sin lott, försonad med dem 1 som Imnnat tänka olika
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med honom, välsignad och älskad af de många vänner
han ägde, saknad af alla, lemnade han den 15 Juli 1830
verlden med alla dess omsorger och bekymmer, samt iiigick i de ljusets boningar, hvilkas fröjd han så ofta och
så kranfullt besjungit.

SA!IILINGAR TILL UPPLYSNING l

SVENSKA FLOTTANs

Hr-

STORIA.

Nyströms lefnad och karakter äro här skildrade af
en bland hans lärjungar; och dennes litligas te önskan har
varit och skall alltid blifva, att på embetsmanna-banan
kunna likna den bortgångne läromästaren i nit och redbarhet, att genom ihärdighet upphinna åtminstone någon
del af hans allmänt erkända skicklighet. Då skall måhända på honom uppfyllas de af den saknade Mästaren
en gång, vid en annan lärjunges grift, uttalade orden:
hans företräde ltämnas,
"'Med att bli{va kvad han var".

l'l På

(Forts. fr. sid. 121.)

5.
S!cepps- och Fregatt-Chefer pil Kongl. Moj:ts Örlogsflotta
(Or 1789 drs Kampanj.

Chef-Skepp .• • Kung Gustaf III.
Öfverst-Lieut., Riddaren af Stora Korset Klint.
Chef-Skepp för} Sophia Magdalena.
2 : d r a E s c a d e r n Öfversten, Riddaren Lilljehorn.

e

e

r}

C h f- S k p p f ö Hedvig Elisabeth Charlotta.
3 ; dj e E s c a d e r n Öfversten, Rid d. af Stora Korset Mode e.

Örlogs-skeppen
Kong Adolph Fredrick - Öfversten, Ridd. af Stora Korset
Wladislaff . . . . .. .
Fäderneslqndet . . . • .
Försigtigheten ..• • .
Äran . . . . . . . . . .
Götha Lejon • . . . . .
Prins Fredrick Adolph
Dygden ••• .• • •• •

-

Krusenstjerna.
Öfversten, Riddaren Fusf.
Öf versten, Riddaren Enneskjöld.
Öfversten, Riddaren Fallstedt.
Öfversten, Ridd. Hisingskjöld.
Öfversten, Rid d. Psilanderskjöld.
Öfversten, Riddaren Lejonankar.
Öfversten, Baron Raab.
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Enigheten.
. . Lovisa Ulrica .
. . Rättvisan . . ·
. . Dristigheten
. Tapperheten . . . . . ;..
Manligheten . . . . . . Wasa . .. . . . . . . . Prins Carl . . . . . . . Ömheten . . . . . . . . Riksens Ständer . . . -

Öfv.-Lieut., Riddaren Holdtz.
Öfv.-Lieut., Riddaren Ameert.
Öfv.-Lieut., Riddaren Wollin.
Öfv.-Lieut., Riddaren Puke ..
Öfv.-Lieut.; Riddaren Vagenfelt.
Öfv.-Lieut., Billin g.
Öfv.-Lieut., Riddaren Nauckholf.
Majoren, Riddaren Sahlstedt.
Majoren, Riddaren Ekenman.
Majoren, Riddaren Dufva.

Götl).eborgs-Escadren :

Fregatterne
Bellona . . . . . . • .
Diana. . . . . . • . •
Venus . •
. , .
IWduin • , .. , . . .

1

, ,

:

••

.Små ·Fartygen

\

. :

Disa . . . .
Snappopp . ..•
E~"len·a·za n . . •
S:t Ba;rtholomei
Fröja .. . . . .

.
.
:
~

- Lieutenant Holm;
. - Lieutenant Falls!edt.
- Lieutenant Ekholm.
. - 'Lieutenant Brom.
.' ,: . - Fendrick Aulin.

Öfv.-Lieut. , Riddaren Rosensvärd.
Majoren , Riddaren Ruthensparre.
Majoren , Riddaren Hansson.
Major Treutiger.

Stockholm den 31 Mars 1789.

C A R L.

Freg.atter,ne
Upland .
. - Major Jägerfelt. ·
Gripen .
. . . - Majoren, Riddaren Pley.
Minerva
..• - Major Kock.
Fröja •.' · ' · .. .. ~ .. ·; ,. . Major Sheldon.
Thetis . . . . . . . .. - Majoren, Riddaren Thingvall.
Gamilla . . . , . . . . . - Majoren , ~iddar~n Grubbe.
Galathea
. ., ~ Majoren, Riddare'n Witloch.
Euredice ·. . . . . ·. . ·.· -··MaJ ore~, Rlddaren Schulten.
Zemire . . . .; .. . ; . - Majoren, Riddaren Feif.
Jarislawitz ;. •.. : .. ·.... ·Capit. 1 Riddaren Lagerstrål e.
Illerim . .
. - Capit. , Riddaren Pettersen.
Hector . . . . . . . . . - Capit., Baron Cederst.r~m.
Jarramas . . . . . . .. - Capit., Grefve Wrangell.
Patrioten . .
. . .
Ca pit. , ' Riddaren Virgin.

-

CARL

B REL IN.

li.
Underdånigt Memorial f ';')

Som en del af de på Körl1.ö varande Tyske Fältskäret
i går morgon blifvit afstraffade med Musquetters bärande,

hafva de samteligen till ett antal af 31, som hosgående
Förteckning utvisar, i underdånighet anhållit om afsked.
Belägenheten jag är uti , dels i hänseende till de sjukes soignerande på stället , dels äfven derföre att Flottan
borde förses med Fältskärer i deras ställe som sjuknat, är
för det närvarande i högsta måtto brydsam för mig , ty
föreställningar först på goda och sedan på hårda sidan
*) Se sid. 201.
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blefvo i går lika fruktlöst ar mig använde att stilla dem
med, utan med tillhjelp af Religionen bragte jag dem derhän, att ej lemna sine sjuke oskötte till min återkomst i
dag till öen.
Fön;i NDIUNGAR INOM KONGL. J\'IAJ:Ts IitOT1'A.

Hos Eders Kongl. Höghet anhåller jag· såfedes i djupaste underdånighet om Nådig befallning, huru härmed
sitall förhållas.

(Forts. fr. sid. 190.)

a) Befordrade:
Carlserona d. 5 Sept. 1789.
GERSDOR'FF.

De Fältskärer som ej lyda och fullgjöra sina skyldigheter blifva afstraffade med 25 fucktel. Skulle detta
medlet icke hjelpa, doubleras Receptet och så vidare till
dess de fullgjordt hvad menskligheten och deras sl~yldig
het kräfver.

C A R L.

Till Sel;und-Löjtnant vid Flottan: Kadett-Korporalen
Magnus Victor Stråhle, den 14 September.
Till Regem.ents-Lälwre vid Stockholms Station: Lif-Medicus Carl Dellwik, den 5 Oktober.
Till Hassör i Förvaltningen af Sjöärendena : Konstituerade Kassören Jo h. Gustaf Poller, den 5 Oktober.
Till Hanslist i Befälharvande Amiralens Kansli i Karlskrona: E. O. Kanslisten Amatus Theodor Philibert Höclwrt ,
den 10 Oktober.
Till Löjtnant vid Sjöartilleri-Regementet : Under-Löjtnanten August Ludvig Wilkens, den 29 Novemb er.
b) Förordnade :
Til1 Hommendant på Sjö-Kastellerna Kungsholmen och
Drottningskär: Kommendör-Kaptenen J. l'lf. l\'Ielander, den
17 September.
Till Kompani-Chefer : för 3:dje Bödermöre Kompani:
Premier-Löjtnanten li'riherre Bror Cederström, samt vid
Westergötlands Kompani: Premier-Löjtnanten J. P. Scharff,
efter Friherre Cederström, den 27 September.

c) Ko mm enderad
att tjenstgura silsom Lärare på Jliarieberg: Sekun d-Löjtnanten C. .B. Liljehök.
Ar

J(.

d) Utnämnde Riddare :
Svärds-Orden : Kaptenen C. S. Annersted t, Pre.,.

250
roier-Löjtnanten Elias Rundcrantz och Kaptenen vid Sjöartilleri-Hegementet G. A. Bäck, den 1 December.
Till Officer af J(ongl. Frans/w Heders-Legions-Orden :

sekund-Löjtnanten C. B. Liljehök.
c) Transporterad:
Bataljons-Läkaren O. W. Egerström till Bataljonsl,äkare vid Andra Lif-Grenadier-Hegementet, den 5 Okt.
f) Enllediga de på begäran:

Från ofvannämnde Kommendantsbefattning : Kommendör-Kaptenen E. l\I. Hahm, den 17 September.
Från Chefsirapet vid 3:dje Södermöre Kompani; Premier-Löjtnanten S. H. Trygger, den 27 September.
g) Afskcdad:
Chefen för Mekaniska Departementet i Karlskrona ,
Öfverste~Löjtnanten F. A. Lidströmer, med pension , den
10 November.
h) Döde :
Löjtnanten vid Sjöartilleri-Heger~entet G. A. Wickenberg, den 29 September.
Lotsfördelnings-Chefen Kapten Johan Petter Windahl ,
den 1 November.
Kammarskrifvaren Adolf Tollsten, den 13 November.
Kammarskrifvaren på Expektantstat Carl Novisaeli, den
7 December.

KARLSimO NA, IS3!:!. Tryckt hos Geurg Ame en 4' Comp ,

